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У той час, коли Європа 

зменшує використання 

вугілля, Україна надає 

йому все більшої ваги. Тим 

самим допомагаючи РФ і 

вітчизняним олігархам

стор. 5»

Поспішіть передплатити «Україну молоду»  на друге півріччя                                                   стор. 7

Багато імен українських воїнів, 

які зникли безвісти в роки 

Другої світової війни, можна 

повернути з небуття 

Завдання — врятувати Росію

стор. 2»стор. 13»

РИМА ТИЖНЯ

Рік здійснення обіцянок
Олександр ІРВАНЕЦЬ

А вже весна, а вже красна вдягла дерева в шати, 
І серце рветься із грудей, немов на волю птах. 
Торік обіцяно було, що «будемо саджати» — 
І ось усі ми сидимо в квартирах і хатах. 
Бо рік тому взяли своє сімдесят три зі ста. 
Не треба мови й віри їм, не треба їм безвізу. 
Тепер сидіть в облозі в селах і містах. 
А як захочеш за кордон — дивися телевізор. 
При демократії завжди панує думка більшості 
(Вона ж відповідальність і нестиме). 
Торік чекали ми усі кінця епохи бідності. 
Тепер чекаємо кінця епохи карантину...

■

Вісточка 
з минулого 

Автори звернення закликали Зеленського не випробовувати волю вільних людей.
Фото з сайта galinfo.com.ua.

❙
❙

Тверезо на життя дивитись 
неможливо

стор. 4»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,932 грн 

1 € = 29,101 грн

1 рос. руб. = 0,359 грн

Вам пенальті, 
президенте!
Звернення учасників Революції гідності

Українці випили за минулий 

рік рекордну кількість 

алкоголю. А карантин лише 

посилив цю тенденцію
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«У нас зараз узагалі немає роботи. Немає з чого платити податки й годувати сім’ї. Ці часткові 
пом’якшення карантину нічого не змінять. Потрібно повністю виходити з нього, дотримуючись 
усіх санітарних норм». 

Наталя Григоренко,  активістка та підприємець

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
втратив українсь-

кий туризм із початку пандемії, згідно з підра-
хунками Кабміну.

1,5 млрд доларів
допомоги на со-

ціальні виплати виділив Україні Світовий банк, 
повідомляє «Інтерфакс-Україна».

місце
зайняла Україна в рей-

тингу країн за рівнем свободи преси, такі 
дані опублікувала міжнародна правозахис-
на організація «Репортери без кордонів».

дітей
з українських ін-

тернатів повернули в родини через коро-
навірус, поінформували в благодійній ор-
ганізації «СОС Дитячі Містечка Україна».

свого прибутку
за 2019 рік Укрзаліз-

ниця перерахувала до бюджету, за-
явили у відомстві.

150 млн 42 тис. 50%96-те
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ПРОТЕСТИ

До літа 
не мине
З 11 травня в Україні трохи 
послаблять карантин, 
проте підприємці малого та 
середнього бізнесу вимагають 
припинити його повністю
Катерина БАЧИНСЬКА

 Перекрили рух транспорту та вимагали 
припинення карантину. Підприємці з усієї 
України знову протестували під Кабміном. 
Із плакатами в руках «Карантин вбиває» та 
«Дайте працювати!» вимагали у представни-
ків уряду дозволу для роботи малого та серед-
нього бізнесу. «У нас зараз узагалі немає робо-
ти. Немає з чого платити податки й годувати 
сім?ї. Ці часткові пом’якшення карантину ні-
чого не змінять. Потрібно повністю виходити 
з нього, дотримуючись всіх санітарних норм», 
— зазначила активістка та підприємець Гри-
горенко Наталя. 
 Валерій приїхав до Києва з Рівного. Запев-
няє, що весь час дотримувався карантину, про-
те після скандалів навколо ресторану «Велюр» 
та мережі «Епіцентр» вирішив долучитися до 
акції протесту. Додає: ще кілька тижнів — і 
не знатиме, де брати кошти для утримання 
сім’ї. «Нас примусили сидіти вдома, а крупні 
мережі весь цей час працювали. Вони запла-
тили, і за домовленістю з владою їх не закри-
ли. Хіба це справедливо? Хіба це те, що нам 
обіцяли на виборах — рівність усіх перед за-
коном? Зараз робиться все, щоб знищити ма-
лий бізнес», — обурюється пан Валерій. Деякі 
підприємці наголошують, що готові виконува-
ти всі санітарні вимоги уряду, головне — щоб 
їм дозволили працювати. За годину до мітин-
гарів вийшов представник уряду. Запевнив, 
що звернення передасть Денису Шмигалю і в 
Кабміні зважать на прохання малого та серед-
нього бізнесу. Проте повністю зняти обмежен-
ня на даному етапі не зможуть. Адже Україна, 
мовляв, і досі не пройшла піку епідемії. 
 Під час акції якраз відбувалося засідан-
ня уряду. Прем’єр Денис Шмигаль попросив 
негайно опублікувати постанову про послаб-
лення карантину, щоб до 11 травня підприєм-
ці ознайомилися з умовами виходу на роботу. 
І додав,що повністю скасовувати обмеження 
поки не будуть. «Важливо, що ми вчасно за-
пустили карантин, але не менш важливо по-
чати вчасно знімати обмеження. Ми обіцяємо 
дослухатися до порад людей і зробити все мож-
ливе, щоб із карантину всі вийшли з мінімаль-
ними втратами», — заявив очільник уряду.  
 Згідно з постановою Кабінету Міністрів, 
уже з понеділка українці зможуть гуляти пар-
ками, відвідувати кафе та ресторани на літніх 
терасах, ходити до бібліотек та музеїв. Також 
запрацюють салони краси, нотаріуси й адвока-
ти. Питання роботи громадського транспорту 
в містах на засіданні уряду також розглянули. 
«Громадський транспорт, особливо у великих 
містах, із понеділка курсуватиме у більшій 
кількості, адже це необхідно, щоб підприємці 
та всі, кому потрібно на роботу, могли доїхати. 
Але попри це ми не можемо відновити роботу 
транспорту у звичному режимі, поки загроза 
епідемії все ще існує», — додав прем’єр. 
 У Кабміні також заявили, що через ка-
рантин  масових заходів 8 та 9 травня у Києві 
та інших містах України не буде. Бо це може 
спричинити черговий спалах небезпечної 
хвороби. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 Можна вважати, що військова аг-
ресія Російської Федерації отрима-
ла нове звучання: зафіксовано вико-
ристання окупантами ракетної зброї. 
Днями на околицях Павлополя, за 
кілька десятків метрів від житлових 
будинків, українські військовослуж-
бовці виявили некеровану авіаційну 
ракету С-8. За попередньою інфор-
мацією, її було випущено напередод-
ні російськими окупаційними війсь-
ками з напрямку населеного пункту 
Верхньошироківське. На щастя, ра-
кета не розірвалася. Ніхто з місцевих 
мешканців не постраждав. Цей випа-
док було задокументовано відповід-
ними слідчими органами, після чого 
інженерно-саперні підрозділи Зброй-
них сил України знешкодили ракету 
на місці шляхом підриву. За виснов-
ками фахівців, із високою часткою 
ймовірності запуск С-8 був здійсне-
ний із саморобної наземної пускової 
установки. Оскільки ракета є неке-
рованою, очевидним є той факт, що 

окупанти цілили безпосередньо в на-
прямку населеного пункту. Такими 
діями загарбники вкотре продемонс-
трували своє цинічне ставлення до 
місцевого населення та свідомо нара-
зили мирних громадян на небезпеку. 
 Загалом за минулі три доби зброй-
ні формування Російської Федерації, 
їхні найманці та посіпаки 35 разів 
(лише за зафіксованими епізодами) 
порушили режим припинення вогню. 
Противник обстріляв наші позиції із 
заборонених Мінськими домовленос-
тями артилерійських систем 122 мм, 
мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а 
також гранатометів різних систем, 
великокаліберних кулеметів, снай-
перської та стрілецької зброї. Пере-
важну більшість обстрілів зафіксова-
но на донецькому напрямку в районі 
відповідальності оперативно-тактич-
ного угруповання «Схід». Противник 
вів вогонь по оборонцях Павлополя, 
Авдіївки, Слав’янки, Мар’їнки, Пі-
сок, Тарамчука, Кам’янки Невельсь-
кого, Новотошківського, Водяного, 
Старогнатівки, Широкиного, Верх-

ньоторецького, Красногорівки, Бог-
данівки. Окрім цього, збройні фор-
мування росіян цілеспрямовано об-
стріляли ділянку розведення сил та 
засобів №3 Богданівка — Петрівське 
з мінометів калібру 82 мм. Українсь-
кі військовослужбовці на цій ділянці 
вогонь у відповідь не відкривали. На 
луганському напрямку в районі від-
повідальності оперативно-тактичного 
угруповання «Північ» російські най-
манці вели вогонь по наших захисни-
ках неподалік населених пунктів По-
пасна, Оріхове, Кримське, Південне. 
Внаслідок ворожих обстрілів шесте-
ро військовослужбовців Об’єднаних 
сил отримали поранення. За дани-
ми розвідки, за цей період українсь-
кі військовослужбовці знищили чо-
тирьох російських окупантів та ще 
п’ятьох поранили. Окрім цього, наші 
воїни знищили військову вантажівку 
противника. Завдяки відвазі та рішу-
чості українських військовослужбов-
ців зі складу Об’єднаних сил ворог був 
змушений припинити свої злочинні 
дії. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Заклики влади сидіти по 
хатах під час карантину чи-
мало українців почули (і на-
віть чесно намагалися вико-
нати). А от чи всі правиль-
но і з користю проводять ви-
мушену самоізоляцію вдома 
— питання риторичне. Що й 
підтверджує доволі красно-
мовна інформація, оприлюд-
нена всезнаючим Держста-
том. 
 Виявляється, що мину-
лоріч наші громадяни спо-
жили 29,6 млн літрів горіл-
ки і лікеро-горілчаних ви-
робів. Загалом у 2019 році 
українці витратили на алко-
гольні напої 15,6 млрд грн. У 
перерахунку обсяг роздріб-
них продажів горілки та лі-

керо-горілчаних виробів уп-
родовж 365 днів становив 2,9 
млн доларів.
 Найбільше «відзначили-
ся» кияни, які купили в роз-
дріб міцних напоїв на... 3,6 
млрд грн. На другому і треть-
ому місцях — жителі Дніпро-
петровської та Київської об-
ластей: на спиртне вони вит-
ратили не мало не багато — 
1,5 млрд грн і 1,4 млрд грн 
відповідно.
 У період карантину в Ук-
раїні зростання продажів 

міцного алкоголю, на жаль, 
склало близько 4-5%. До-
дамо, що, згідно з показни-
ками Держстату, ми значно 
збільшили імпорт закордон-
ного вина, крім того вітчиз-
няні компанії стали вироб-
ляти більше горілки та конь-
яку.
 Єдине, що «радує», так 
це те, що країни Західної Єв-
ропи теж не пасуть задніх — 
у Ірландії, наприклад, ка-
рантин стимулював зростан-
ня продажів алкоголю до ре-

кордних значень: зокрема, за 
останній місяць жителі цієї 
країни витратили на алко-
гольні напої 158 млн євро.
 А рекомендації Всес-
вітньої організації охорони 
здоров’я світовим лідерам 
обмежити доступ до спирт-
ного на час пандемії (вияв-
ляється, що вживання алко-
голю може лише збільшити 
ризик заразитися COVID-19 
та погіршити стан уже інфі-
кованих) так рекомендація-
ми і залишились. ■

НА ФРОНТІ 

Некеровану ракету 
скерували на цивільних
Днями зафіксовано застосування росіянами ракетної зброї

■

ПІД КУТОМ 40o

Тверезо на життя дивитись неможливо
Українці випили 
за минулий рік 
рекордну кількість 
алкоголю. А 
карантин лише 
посилив цю 
тенденцію

■
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закладів
громадського харчування 

ліквідувалися через карантин, розповів заступник 
голови Комітету ВРУ з питань гуманітарної та ін-
формаційної політики нардеп Микита Потураєв.

40% місце
посіла Україна у сві-

товому рейтингу бюджетної прозорос-
ті, зазначив експерт International Budget 
Partnership в Україні Володимир Тарнай.

працюючих 
українців

звільнили через карантин, за 
результатами досліджень ком-
панії Kantar Ukraine.

скоротиться
українська еко-

номіка цьогоріч, йдеться в прогнозі 
Нацбанку, оприлюдненому в щоквар-
тальному інфляційному звіті.

раза
збільшилася кількість випадків домаш-

нього насильства в Україні за час карантину, визнала ди-
ректорка департаменту Національних «гарячих ліній» ГО 
«Ла Страда-Україна» Альона Кривуляк.

26-те 8% На  5% У 1,5
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Польща обере лідера пізніше 
 Вибори президента Польщі, заплано-
вані на 10 травня, не відбудуться у визначе-
ний термін через пандемію коронавірусної ін-
фекції. Агенція РАР оприлюднила відповідну 
заяву очільника владної партії «Право і спра-
ведливість» («ПіС») Ярослава Качинського і 
його партнера по коаліції, лідера політичного 
об’єднання «Згода» Ярослава Говіна. Як пові-
домляється, таке рішення ухвалено через від-
мову опозиціонерів пристати на всі конструк-
тивні пропозиції, що дають можливість про-
вести вибори президента цього року у встанов-
лені в Конституції терміни». Правляча партія 
«ПіС» робила все можливе, аби провести ви-
бори навіть в умовах пандемії, бо наразі рей-
тинг чинного президента Анджея Дуди стано-
вить 60%, але має тенденцію до падіння. Проти 
проведення виборів в умовах карантину рішу-
че виступали як польська опозиція, так і струк-
тури Євросоюзу. Низка колишніх президентів 
і прем’єрів Польщі закликали бойкотувати ви-
бори. Ярослав Качинський змушений був ос-
таточно поступитися і відтермінувати вибори 
після того, як увечері вівторка, 5 травня, Сенат 
Польщі відхилив законопроєкт владної партії 
з пропозицією провести голосування поштою.  
Втім, учора за такий закон проголосував Сейм, 
і тепер документ має підписати президент.

Внутрішні кордони відкрито 
 Рівень розповсюдження коронавірусу 
в трьох країнах Балтії понизився достатньо 
для відновлення вільного пересування всере-
дині зони, заявив у середу, 6 травня, прем’єр-
міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш. Але мешкан-
цям інших країн після в’їзду на територію Лит-
ви, Латвії та Естонії надалі доведеться пройти 
через двотижневий карантин. Президент Латвії 
Егілс Левітс наголосив, що найближчим часом 
ці балтійські країни можуть запросити Польщу 
та Фінляндію приєднатися до зони з відкрити-
ми кордонами. Агенція «Франс Прес» зазна-
чає: упродовж останніх тижнів у країнах Бал-
тії зменшилася кількість нових випадків зара-
ження коронавірусом.  

Росія утаємничує «іхтамнєтов» 
 Російський президент Володимир Путін 
вніс у військові статути заборону військово-
службовцям розкривати в засобах інформа-
ції та інтернеті свою належність до збройних 
сил. Крім того, Путін заборонив їм мати при 
собі смартфони й інші схожі пристрої у значній 
кількості ситуацій. Указ, що підписаний, опри-
люднений і набув чинності 6 травня, вносить 
зміни до дисциплінарного й низки інших ста-
тутів російських збройних сил. Зокрема, від-
тепер грубою провиною є порушення заборо-
ни надавати ЗМІ або поширювати в інтернеті 
інформацію, що дає змогу визначити належ-
ність військовослужбовців до збройних сил чи 
інших формувань, а також інформацію про ін-
ших військових, про звільнених із військової 
служби, членів їхніх родин і батьків, зокре-
ма й інформацію, що дає можливість визна-
чити місце перебування цих осіб у певний пе-
ріод часу тощо. Грубою провиною стає й пору-
шення заборони мати при собі при виконанні 
обов’язків військової служби електронні при-
строї побутового призначення, в яких можуть 
зберігатися чи які дають змогу поширювати 
через інтернет аудіо-, фото-, відеоматеріали 
й дані геолокації у таких випадках, як участь 
у бойових діях, виконання завдань в умовах 
«збройних конфліктів» чи «участь у діяльності 
для підтримки чи відновлення міжнародного 
миру й безпеки або припинення міжнародної 
терористичної діяльності за межами території 
Росії». Власне, як і при виконанні багатьох ін-
ших обов’язків військової служби: на навчан-
нях, у нарядах тощо. Заборони мають на меті 
унеможливити чи ускладнити розслідуван-
ня дій російських військ у таких ситуаціях, як 
вторгнення в Україну з 2014 року чи в Сирію з 
2015-го. Тоді завдяки публікаціям російських 
військових у соцмережах журналістам, роз-
слідувачам й експертам вдавалося отримати 
прямі або непрямі підтвердження перебуван-
ня російських військовослужбовців у цих краї-
нах. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Ірина КИРПА
Херсонська область

 Відразу трьох тигренят народила 
молода тигриця на прізвисько Міла у 
приватному зоопарку на курорті Ара-
батська Стрілка в Херсонській області, 
яка у травні 2020 вперше стала мамою.
 Новонароджених «смугастиків» 
самиця вигодовує молоком самостій-
но, проте з великою довірою приймає 
допомогу і з рук людини.
 Власник сафарі-парку в Генічесь-
кому районі Олексій Гетта каже, що 
пpoгpaмa pозвeдeння тигpів у Херсонсь-
кій області стартувала у 2016 році та з ус-
піхом розвивається й по цей час, будучи 
частиною міжнародного проєкту.
 — Це дуже рідкісні тварини, тому 
збирати пpaйд нам довелося по різних 
питoмникax. Його очолює тигp Шepxaн, 
який не так давно приїхав до нас із 
Маріупольського зooпapку, — деталі-
зує Олексій. — Красиві дикі кішки на-
лежать до видів, що зникають, тому ко-
жен малюк представляє генетичну та 
демографічну цінність не лише у своїй 

популяції, а й для всієї фауни.
 У «Вікіпедії» можна знайти інформа-
цію про те, що амурського тигра занесе-
но до Червоної книги Міжнародного со-
юзу охорони природи. Також відомо, що 
цей хижак розрізняє кольори, а вночі він 
бачить у п’ять разів краще, ніж людина.
 У дикій природі тигр доживає до 15 
років, а в неволі може запросто пере-
ступити віковий бар’єр у 20 років.
 Зазначимо, що в усьому світі зали-
шилося не більше 4 тис. 500 амурських 
тигрів, які живуть як у дикій природі, 
так і в умовах зоопарків. 
 Той факт, що у Сафарі-парку Хер-
сонської області зуміли отримати по-

томство та збільшити чисельність тиг-
рів до п’яти особин — велика удача, що 
заслуговує на повагу.
 Як тільки коронавірусний карантин 
завершиться, гості зоопарку на Арабат-
ці зможуть помилуватися найграціозні-
шими тигрицями, величним тигром, а 
також веселими смугастими малятами.
 Сафарі-парк у Херсонській облас-
ті прославився на всю Україну завдя-
ки своїм хижакам, яким тут на рідкість 
комфортно. За словами директора пар-
ку, він мріє зібрати на Арабатці повну 
колекцію хижаків, тому до пари чорних 
леопардів у перспективі можуть дода-
тися сервали, каракали та рисі. Подіб-

ним «повним зібранням» хижаків змо-
же похвалитися далеко не кожен вели-
кий зоопарк в Україні.
 Це унікaльнe міcце, що cтaло ві-
зитнoю кapткoю Гeнічecькoгo paйoну, 
відомо всім жителям України. Саме 
тут облаштувався рідкісний білий лeв 
Джopдж, якого визволили з нелегаль-
ного цирку. Восени 2019 року новосела-
ми сафарі-парку на Арабатській стрілці 
Херсонщини стала пара чорних леопар-
дів, які також можуть дати потомство най-
ближчим часом. А в січні 2020 року афри-
канська левиця народила малюка, який до 
літа повинен перетворитися на цілком са-
мостійного хижака.
 Адміністрація приватного зоопарку 
зібрала чудову колекцію звірів та із за-
доволенням чекає на гостей, яким тут 
завжди раді.
 Влітку минулого року сaфapі-пapк на 
Херсонщині безкоштовно відвідали діти 
з літніх таборів ceлищ Щacливцeве та 
Cтpілкове, діти учасників АТО, школярі 
з Нoвoтpoїцькoгo paйoну та Kpивopізь-
кoгo міського товариства з захисту прав 
дітeй-інвaлідів «Beceлкa». ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 У Смілянському лісгоспі знову гаряча 
пора — наразі лісівники зайняті висіван-
ням насіння лісових культур. 
 Як повідомила «Україні молодій» На-
таля Сегеда, прессекретар Черкаського об-
ласного управління лісового та мисливсь-
кого господарства, така посівна — це важ-
ливий етап у формуванні якісного посадко-
вого матеріалу, котрий буде використано 
наступного року і стане в майбутньому ви-
сокопродуктивним лісом. Оскільки нині 
саме час подбати про це і виконати роботу в 
стислі терміни. Тож, підготувавши грунт і 
створивши відповідні умови, у лісових роз-
садниках і теплицях проводиться висів на-
сіння лісових культур.
 «Чимало зусиль було докладено, аби 
зібрати і зберегти насіння для посіву. Ска-
жімо, перед закладанням на зберігання 
жолуді піддали попередній підготовці — 
флотації, це коли відбирається пошкодже-
не і пусте насіння, і підсушці. А наступним 
обов’язковим етапом підготовки насіння 
до посадки була стратифікація — жолуді 
засипали у спеціально підготовлену тран-
шею та перешарували піском. Частина жо-
лудів зберігалася у спеціальній морозиль-
ній камері, яку встановлено у Будянсько-
му лісництві», — розповідає пані Наталя.
 За її словами, нині у підготовлений суб-
страт із додаванням комплексних міндоб-

рив пролонгованої дії лісівники заклада-
ють жолуді дуба звичайного, а це орієнтов-
но 135 тисяч посадкових місць для закри-
тої кореневої системи, в тому числі — 110 
тисяч складають касети.
 «Непростий шлях до насінини пройшли 
шишки сосни звичайної. У Мліївській 
шишкосушарці було перероблено три тон-
ни шишок, із яких отримано 34 кілогра-
ми насіння. Процес починався з окремої 
теплої кімнати, де шишки лежали добу на 
просушці. Потім їх засипали у барабани і 
сушили при температурі 55°С», — пояснює 
Наталя Сегеда.
 І додає, мовляв, дуже важливо було до-
тримуватися саме цього температурного 
режиму, оскільки при вищій температурі 
насіння пересушується, а при недостатній 
— шишки не розкриються. Після цього на-
сіння провіяли, очистили від крилатки та 
іншого сміття і засипали на зберігання у 

скляні ємності. І ось результат невтомної 
праці лісівників нарешті дочекався весни 
і, потрапивши у грунт, проросте гарними, 
добірними сіянцями.
 «Загалом у розсадники буде висіяно 24 
кілограми насіння сосни звичайної, із яко-
го виростуть 450 тисяч штук сіянців, що 
дадуть початок новому лісу. За рік крихіт-
ні деревця в середньому підростуть до 15 
сантиметрів і стануть повноцінним посад-
ковим матеріалом», — підсумовує Наталя 
Сегеда. ■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

 Полтавська фірма «Ворск-
ла», яка, спеціалізуючись на 
розробці й виробництві сучас-
ного жіночого одягу, співпра-
цює із замовниками з країн За-
хідної Європи на умовах пере-
робки давальницької сировини, 
якість продукції якої відпові-
дає європейським стандартам, 
із кінця квітня розпочала шити 
одноразові захисні маски, комбі-
незони, бахіли, а також халати 
й постільну білизну. Як повідо-
мив директор підприємства Вік-
тор Чміль, замовниками висту-
пили приватні мережі аптек, які 
й реалізують продукцію згадано-
го асортименту.
 «Ми пошили на нашому під-
приємстві й передали як гумані-
тарну допомогу одяг для медиків, 
який можна вдягати під захис-
ний костюм, — зазначив Віктор 
Іванович. — А тепер шиємо зга-

дану продукцію на замовлення. 
При цьому сировину надають ап-
течні мережі. Це екологічно чис-
тий, сертифікований матеріал 
«спанбонд». Із нього можна шити 
як захисні маски, так і спеціаль-
ний одяг для медпрацівників та 
одноразову постільну білизну 
для пацієнтів. Він різної щіль-
ності, від цього залежить і ціна 
матеріалу. Оскільки це індивіду-
альні засоби захисту, сертифікат 
якості на них не потрібен. Уже 
першого тижня роботи ми виго-

товили 11 тисяч масок, 1,5 тисячі 
бахіл, 9 тисяч 300 комбінезонів. 
Як зазвичай, усе робимо вчасно і 
якісно. І готові виготовити таку 
кількість продукції, яка необхід-
на. Скажімо, хоч мільйон тих же 
захисних масок». 
 При цьому державних замо-
влень, за словами Віктора Чмі-
ля, підприємство не має. На його 
думку, приватний бізнес у нас 
більш повороткий, ніж держава. 
«На сьогодні дефіциту індивіду-
альних засобів захисту вже не-

має, оскільки їх виготовляють в 
Україні багато підприємств. І це 
добре. Бо в інших державах, ска-
жімо, у тій же Німеччині, най-
простіших захисних масок не 
вистачає через те, що там зовс-
ім відсутні власні швейні вироб-
ництва. На щастя, ми його збе-
регли й нині працюємо на ту ж 
Німеччину, завдяки цьому ви-
живаємо й платимо своїм пра-
цівникам гідну зарплатню», — 
підсумовує директор Полтавсь-
кої фірми «Ворскла».
 До речі, власне виробництво 
захисних масок та реалізацію їх 
через свою мережу соціальних 
магазинів започаткувала й ком-
панія «Аврора». Тим часом Пол-
тавська асоціація бізнесу прид-
бала 10 тисяч захисних костю-
мів для медиків. А загалом під-
приємці надали лікувальним 
закладам Полтавщини допомо-
гу, спрямовану на протидію по-
ширенню коронавірусу, у роз-
мірі 70 мільйонів гривень. ■

ДИВО ПРИРОДИ

Потрійне щастя 
Справжній бейбі-бум спричинила пара 
червонокнижних амурських тигрів

■

ДОВКІЛЛЯ

«Партія зелених»
Працівники лісгоспу 
висівають насіння дуба 
та сосни

■

ДОСВІД

ЗаМАСКувалися
Підприємці швидко переорієнтувалися 
з виготовлення модного одягу на пошив 
засобів захисту від коронавірусу

■

У Смілянському лісгоспі нині гаряча 
пора — йде висівання насіння дуба та сосни.
Фото надане пресслужбою Черкаського обласного 

управління лісового та мисливського господарства.
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БАЧИЛИ ОЧІ...

Повелися 
на «халтуру»
Майже третина електорату 
Зеленського — апологети 
«кремлівської секти» 
в Україні
Ярина КОРЧИНСЬКА

 Щоразу, відслідковуючи соціологію 
рейтингу наших керманичів, заразом і 
падіння рейтингу «Слуги народу» на чолі 
зі своїм президентом, ми особливо не зва-
жаємо на те, а який же електорат загорну-
тий у ті шпалери, що відсотками обклеїли 
підтримку Володимира Зеленського на ви-
борах президента. 
 А це чи не найцікавіше в результатах 
останніх соціологічних опитувань. Бо не-
ухильне зниження рейтингу президента 
Володимира Зеленського — природний про-
цес, він був зумовлений тим, що Зеленський 
обирався як кандидат надій, які не можуть 
здійснитися у всіх одночасно, тож наразі 
кожна з груп популістського електорату 
усе більше переконується у нездійсненності 
цих надій. Шпалери, що за косметичним 
ремонтом мали показати ілюзію прориву 
держави, відклеюються. Навіть косметич-
ний ремонт не вдався. Електоральний клей 
виявився халтурним. У принципі, це також 
природно для квартальних-95 на всіх щаб-
лях влади, бо «халтура» — один з улюбле-
них «професійних» термінів артистів.
 Не хочеться песимістичних прогнозів, 
але навряд чи хоч щось у когось здійснить-
ся, навіть у депутатів-«слуг», відтак і рей-
тинг Зеленського буде знижуватися. Як 
стверджують соціологи, дійде до його ж ре-
зультатів у першому турі виборів глави де-
ржави, а потім почне падати до нуля. При-
чому відбудеться це досить швидко з однієї 
простої причини: поки що українці ще не 
стурбовані звільненнями і проблемами з 
підприємницькою діяльністю. Вони прос-
то не розуміють, до яких наслідків можуть 
призвести поєднання дилетантизму влади 
та епідемії. А ось коли після карантину поч-
нуться масові звільнення і масове закриття 
бізнесів, рейтинг Зеленського почне вигля-
дати інакше.
 Однак важливо зрозуміти, який електо-
рат Зеленський втратить у першу чергу, тобто 
— вже втрачає. Як зазначив керівник КМІС 
Володимир Паніотто, 26 відсотків колишньо-
го електорату Зеленського проголосували б 
за кандидата партії Медведчука Юрія Бойка 
і тільки один відсоток — за колишнього пре-
зидента країни Петра Порошенка.
 У цьому немає нічого надзвичайного. Во-
лодимир Зеленський прийшов до влади за-
вдяки хиткому союзу, або гримучій суміші, 
популістського електорату з проросійською 
частиною суспільства. Це люди з протилеж-
них полюсів цінностей, серед них як патріо-
ти країни, так і прихильники гасла «какая 
разница» разом із тими, хто прагне повер-
нення України до російської «безнадьоги». 
І тепер, коли ці люди переконалися, що Зе-
ленський не готовий до беззастережної капі-
туляції перед Путіним, вони в ньому розча-
рувалися. І навряд чи знову зачаруються.
 Для того, щоб задовольнити цих людей, 
Зеленський повинен не повернути Донбас 
в Україну, а приєднати Україну до Донба-
су. Не шукати в очах Путіна прагнення до 
миру, а виконувати вказівки, які потрібно 
читати в цих очах. І багато ще такого, що 
поволі вбивало б державу Україну. 
 Однак проблема Зеленського в тому, що 
для більшості його виборців Україна — це 
Україна. Якою має бути ця країна, вони 
не знають. Але як частину Росії точно її не 
сприймають.
 І ці виборці — без електорату Бойка — в 
першому турі голосували за представників 
різних націонал-демократичних сил.
 Отже, в Зеленського є вибір, і він оче-
видний: або об’єднатися з патріотами й 
державниками, аби зберегти країну; або 
об’єднатися з проросійськими силами — і 
знищити її. ■

■

 В Україні зростає загроза реваншу.
 Влада кидає виклик захисникам 
України від російської агресії. За ґра-
тами залишаються безпідставно за-
арештовані добровольці. Планомірно 
розширюється коло сфабрикованих 
справ проти лідерів та учасників Рево-
люції гідності. За мовчазної і прихиль-
ної згоди влади нахабніють проросій-
ські сили і прямі агенти Кремля. Сві-
домо і зухвало чиняться спроби ском-
прометувати пам’ять героїв Майдану, 
переглянути національну історичну 
та гуманітарну політику. Ігнорується 
Закон про державну мову. Майже до 
нуля зведено реалізацію курсу Украї-
ни на членство в Європейському Союзі 
і НАТО.
 Влада на чолі з президентом Воло-
димиром Зеленським довела держа-
ву до межі масштабної кризи та еко-
номічного колапсу. В управлінні краї-
ною царюють невмілі експерименти та 
безлад.
 Ми, учасники Революції гідності, 

воїни-захисники України від російсь-
кої агресії, добровольці та громадсь-
кі активісти, політики та дипломати, 
діячі культури та мистецтв, патріоти 
нашої держави, застерігаємо ниніш-
ню владу від намірів наступу проти іде-
алів Майдану та європейського вибору 
України.
 Революцію гідності неможливо зу-
пинити.
 Майдан — це не стихійний бунт чи 
сваволя. Майдан — це історичний при-
клад національної і соціальної солідар-
ності, взаємної підтримки і самопо-
жертви українців. Це — громадянсь-
ке піднесення, яке неминуче утвер-

дить нову Україну.
 Незалежно від різниці у поглядах і 
політичних переконаннях, ми були, є і 
будемо разом на сторожі вільної і спра-
ведливої України.
 Не випробовуйте волю вільних лю-
дей.
 Реванш не пройде.
 Ми були і залишаємося вірними 
присязі Україні, складеній на Май-
дані.
 У час небезпеки, яка зростає, за-
кликаємо всі національні і суспільні 
сили стати пліч-о-пліч проти реваншу 
і задля захисту Майдану та свободи Ук-
раїни. ■

ПИТАННЯ РУБА

Вам пенальті, президенте!
Звернення учасників Революції гідності

■

 В умовах карантину 
редакції «України моло-
дої» довелося докласти 
надзвичайних зусиль, 
щоб відновити випуск 
газети. Довелося здола-
ти купу технічних про-
блем, у т.ч. доїзду пра-
цівників редакції за неп-
рацюючого метро і фак-
тично непрацюючого 
наземного громадського 
транспорту в Києві. Від-
так ми змушені були на 
цей час зменшити періо-
дичність, а з травня пла-
нуємо повернутись до 
триразового виходу.
 На вiдмiну вiд елект-
ронних ЗМІ, друкованi 

видання дуже дорого-
вартiснi у виробництвi. 
Кожен номер газети — 
це папiр (iмпортований, 
тому недешевий), друк i 
доставка Укрпоштою, на 
якi в останнi роки постiй-
но зростають цiни.
 «Україна молода» 
всi цi роки витримувала 
конкуренцiю на газетно-
му ринку, попри тягар 
збиткiв i мiзернi зарпла-
ти спiвробiтникiв, нама-
галася не пiдвищувати 
перед платну i роздрiбну 

цiни, аби об’єктивна iн-
формацiя була доступ-
ною для читачiв. Пев-
не зростання вартостi 
за 2019-2020 роки — 
це збiльшення частки 
вiдрахувань Укрпоштi 
при тому, що до її роботи 
з доставки видання без-
лiч претензiй.
 І сьогоднi редакцiя 
перебуває в непростому 
фiнансовому становищi. 
Тому звертаємось до всiх 
прихильникiв «Украї-
ни молодої» пiдтримати 

улюблену газету в силу 
своїх можливостей. Над-
то ми сподiваємося на ук-
раїнський бiзнес.
 Банкiвськi реквiзити 
для перерахування кош-
тiв:
 ПП «Україна моло-
да»
 ЄДРПОУ 25593633
 р/р UA 133510050000
026005557338100
 АТ «УкрСиббанк», 
МФО 351005
 Призначення плате-
жу: благодiйний внесок 
на розвиток газети.

Вдячнi за пiдтримку.

До наших читачiв

В’ячеслав Брюховецький, Герой України, почесний Президент Національного університету «Києво-Могилянська ака-
демія», учасник Ініціативної групи «Першого грудня», Іван Дзюба, Герой України, літературознавець, академік НАНУ, 
міністр культури України (1992-1994),  Йосиф Зісельс, учасник Ініціативної групи «Першого грудня», спів-президент 
Ваад України, виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України,  Ескендер Барієв, голова правління 
Кримськотатарського ресурсного центру, Ігор Козловський, в’язень російських окупантів на Донбасі, релігієзнавець,  
Ільмі Умеров, заступник голови Меджлісу Кримськотатарського народу, політичний в’язень Кремля...
 Станом на 7 травня під зверненням загалом підписалося близько тисячі осіб та понад 10 організацій.

Тетяна ГОДОВАНЕЦЬ

 Позачергове засідан-
ня Верховної Ради, зібране 
7 травня з благородною ме-
тою, аби підтримати меди-
ків, котрі самовіддано бо-
рються на передовій з коро-
навірусом, ознаменувалось 
черговим скандалом у «бла-
городному сімействі» нар-
депів. 6 травня ЗМІ опри-
люднили скан повідомлен-
ня голови фракції «Слуг на-
роду» Давида Арахамії, в 
якому, серед іншого, йшло-
ся про те, щоб депутати СН 
надалі не ставили свої під-
писи під ініціативами «Єв-
ропейської солідарності». 
Пояснюючи журналістам 
підґрунтя свого повідом-
лення у внутрішньому чаті, 
він подивувався, що депута-
ти з ЄС всупереч досягнутій 
раніше домовленості про-
вести «медичне» засідан-
ня ВР 12 травня ініціюва-
ли його проведення 7 трав-
ня і запропонували порядок 
денний із законопроєктами 
про тестування і страхуван-
ня медиків. 
 А тим часом на початку 
позачергового, четвертого 
пленарного засідання спі-
кер Дмитро Разумков розба-
вив гостроту сьогоднішньо-
го моменту нагадуванням, 
що в найближчу суботу, 9 
травня, минає визначний 
рубіж — 75-ліття перемоги 
у Другій світовій війні. Го-
лова Верховної Ради оголо-
сив хвилину мовчання. 
 У ході засідання депута-

ти підтримали два важливі 
законопроєкти: щодо підви-
щення спроможності систе-
ми охорони здоров’я Ук-
раїни протидіяти поширен-
ню коронавірусної хвороби 
Covid-19 та щодо визначен-
ня розмірів обов’язкового 
державного страхування 
працівників державних і 
комунальних закладів охо-
рони здоров’я, зайнятих у 
сфері захисту населення від 

інфекційних хвороб.
 Закон передбачає, що ме-
дичні працівники, хворі на 
COVID-19, прирівнюють-
ся до учасників бойових дій 
та отримують такі ж випла-
ти. У разі встановлення гру-
пи інвалідності для медпра-
цівника в результаті зара-
ження СOVID-19 уряд буде 
виплачувати компенсацію 
в розмірі 300 прожиткових 
мінімумів (600 тисяч грн).

 Виплати сім’ї медично-
го працівника в разі леталь-
ного випадку складуть 750 
прожиткових мінімумів 
(1,5 млн грн). Крім виплат 
на членів сім’ї будуть поши-
рюватися інші соціальні га-
рантії, які мають сім’ї за-
гиблих військових.
 Надалі Верховна Рада 
планує ініціювати збіль-
шення фінансування охоро-
ни здоров’я до 6% ВВП. ■

ПАРЛАМЕНТ

Гарантії з хвилиною мовчання
Рада прирівняла статус медиків, котрі борються 
з коронавірусом, до статусу учасників бойових дій

■

Верховна Рада посилила соціальний захист медиків під пильним оком медіа.❙
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Європа поступово відмовляється від 
такого неекологічного енергоносія, як 
вугілля. Відтак головний його експор-
тер — Росія — може зазнати болючого 
удару, водночас із падінням виручки від 
продажів природного газу і нафти. 
Тим часом Україна, на відміну від тен-
денції руху наших західних партнерів, 
йде у зворотному напрямку і, навпаки, 
збільшує частку електроенергії, яку вона 
отримує з вугілля, тим самим знижуючи 
роль АЕС, які перебувають у державній 
власності, продукують дешеву електрое-
нергію і продають її утричі дешевше, ніж 
теплова генерація. Тим часом частину 
вугілля ми продовжуємо закуповувати у 
тієї ж Росії та... Білорусі. Яка взагалі не 
видобуває вугілля...  

Державний «Енергоатом» і апетити 
Ахметова
 В Україні ухвалено новий енергетич-
ний баланс. Міністерство енергетики, 
яке після приходу до влади Зе-команди, 
серйозно лихоманить і яке своїми діями 
викликає жах у більшості незалежних ек-
спертів, вирішило вдвічі знизити потуж-
ності атомних електростанцій, а замісти-
ти втрачені кіловати мають  зелена і теп-
лова енергетика. 
 Остання, як відомо, належить до сфе-
ри олігарха Ріната Ахметова, а за доро-
гий його струм змушені платити ті ж самі 
державні АЕС, які сьогодні поставили на 
межу виживання. Відтак державна ком-
панія «Енергоатом», яка традиційно за-
безпечувала Україну дешевою електро-
енергією, відтепер мусить поступитися 
частиною ринку, щоби дати заробити Ах-
метову. Платити за це свято життя дове-
деться кінцевому споживачу, тобто пе-
ресічному українцеві, який заплатить за 
надприбутки олігарха. А Україна вкотре 
дивує Європу, яка у ці роки остаточно поз-
бувається неекологічного вугілля при ви-
робництві електроенергії. 
 Обмеження, як пояснили в «Енерго-
атомі», стосуються енергоблоків усіх чо-
тирьох АЕС в Україні: Южноукраїнської, 
Хмельницької, Запорізької та Рівненсь-
кої. Зокрема, в резерв повинні вивести 
блоки ЗАЕС-2 на 71 добу, ЗАЕС-6 — на 98 
діб, РАЕС-3 — на 87 діб. Ще 9 блоків від-
тепер працюватимуть на зниженій потуж-
ності. Відтак загальна потужність блоків 
«Енергоатому» впала до 7300 МВт. Хоча 
ще кілька місяців тому в Україні працю-
вали блоки АЕС загальною потужністю 
11400 МВт. Це на 56% більше, ніж нині. 
Ці енергоблоки відтепер замістять блока-
ми вугільних електростанцій. Головний 
бенефіціар змін — компанія «ДТЕК», яку 
відносять до сфери контролю Ріната Ах-
метова і яка забезпечує близько 65% теп-
лової генерації в Україні.
 Як пояснюють експерти, станом на 
сьогоднішній день 85% своєї електрое-
нергії оператор усіх атомних станцій в 
Україні «Енергоатом» продає держпід-
приємству «Гарантований покупець» за 
низькою фіксованою ціною, що становить 
567 гривень за мегават/годину. Саме цей 
чинник і забезпечує дешеву електроенер-
гію населенню та водночас компенсує до-
рожчий зелений тариф, встановлений в 
Україні заради розвитку галузі нетради-
ційної енергетики. 
 Теплова електроенергія обходиться 
ринку в середньому в 1550 гривень, що 
утричі дорожче за тарифи для атомників. 
Енергія, яку продають на вільному ринку 
в сегменті «ринок на добу» наперед», ос-
таннім часом також становить 1550 гри-
вень за мегават/годину. Знову ж таки, 
втричі дорожче, ніж змушений продава-
ти «Енергоатом». 
 Цікаво, що урядове рішення, яке дис-
кримінує державну енергетичну ком-
панію, з’явилося не на порожньому міс-
ці. Раніше «ДТЕК» Ріната Ахметова ого-
лосила дефолт: відмовилася оплачувати 
свої фінансові зобов’язання через низку 
проблем у вугільній галузі. За повідом-
ленням компанії, сьогодні простоює най-
більше у нашій державі вугільновидобув-
не об’єднання — «Павлоградвугілля», що 
входить у структуру «ДТЕК».
 Раніше на паузу стали «Добропілля-
вугілля», шахти «Білозерська» і «Жовт-
нева», які припинили видобуток вугілля 
з 1 квітня. Іншими словами, через кризу 

компанії «ДТЕК», яка є однією з найбіль-
ших енергетичних корпорацій у Східній 
Європі, оперує 9 з 15 українськими теп-
лоелектростанціями, 17 шахтами і зба-
гачувальними комплексами, фактичного 
монополіста на ринку генерації теплової 
електроенергії в Україні — стало нікуди 
дівати вугілля і економічно недоцільно 
його добувати. 
 І тоді на допомогу олігарху Ахметову 
прийшла урядова команда відомого бор-
ця з олігархами президента Володимира 
Зеленського.

Росія втрачає ринок
 Тим часом становище у вуглевидобув-
них компаній на захід від України аж ніяк 
не краще, ніж у «ДТЕК»: європейські де-
ржави відмовляються від палива, яке має 
надзвичайно згубний вплив на навколиш-
нє середовище. 
 Запаси вугілля в портах Роттердама, 
Амстердама та інших, яке головним чи-
ном прибуло сюди з Російської Федерації, 
останнім часом зросли до максимальних 
показників — 6,5 млн тонн, що на 19% 
більше, ніж роком раніше, і значно вище 
середнього рівня за останні п’ять років. За 

словами експертів компанії «Блумберг», 
споживання вугілля суттєво знизилося 
через м’яку зиму, а також через падіння 
цін на природний газ. Саме блакитне па-
ливо стало привабливішим для виробниц-
тва електроенергії для європейських ко-
мунальних служб, вугільній генерації усе 
важче конкурувати з газовиками. До того 
ж уряди європейських країн активно під-
тримують енергетичний бізнес, що спри-
яє зниженню викидів в атмосферу.
 Таким чином, суттєво страждає бізнес 
Російської Федерації, яка отримала чер-
говий удар — після втрат від продажу на-
фти і газу. Торік Росія експортувала май-
же 200 млн тонн вугілля, з них 37% — до 
країн Євросоюзу. При цьо му вже торік 
ціна російського енергетичного вугілля 
на європейському ринку впала до міні-
мальної з червня 2016 року — 47 доларів 
за тонну. Це, як вважають аналітики, пе-
ребуває нижче рівня беззбитковості росій-
ських вугільних компаній, яке обходить-
ся більшості кузбасівських видобувни-
ків у 50-55 доларів за тонну. При цьому 
ці ж аналітики стверджують: витіснення 
вугілля з енергетики на західних ринках 
— неминуча тенденція. 

Швеція, Франція, Словаччина 
 ...Третьою європейською країною, 
після Австрії та Бельгії, які закрили всі 
вугільні електростанції, стала Швеція: 
електростанція Stockholm Exergi 
Vartaverket у Стокгольмі перестала пра-
цювати. Причому країна зробила це за два 
роки до запланованого терміну. «Наша 
мета — забезпечити, щоб уся наша про-
дукція вироблялася з поновлюваних або 
перетворених джерел енергії. Ця стан-
ція вже давно забезпечує жителів Сток-
гольма теплом і електроенергією. Сьогод-
ні ми знаємо, що повинні припинити ви-
користання всіх видів викопного пали-
ва, тому використання вугілля необхідно 
поступово припиняти», — сказав Андерс 
Егельруд, генеральний директор керівної 
компанії Stockholm Exergi.
 Надалі ж, до 2025 року або навіть рані-
ше, цей приклад готові наслідувати ще 
шість країн: Франція — в 2022 році, Сло-
ваччина та Португалія — в 2023 році, Ве-
ликобританія — в 2024-му, Ірландія — в 
2025-му, Італія — в 2025 році. 
 Тенденцію можна пояснити не тіль-
ки економічними причинами та, напри-
клад, несподіваним здешевленням при-

родного газу. Нещодавно німецький Ін-
ститут хімії назвав спалювання вугілля 
основною причиною щорічної смерті 8,8 
млн осіб: їх убило глобальне забруднення 
повітря. Саме цей чинник скорочує життя 
людей у середньому на три роки, дослід-
ження ж показали: частинки в легенях від 
спалювання нафти, газу і вугілля скоро-
чують життя людини на рік.
 Тож іще восени минулого року уряд 
ФРН під сильним тиском громадськості 
ухвалив широкомасштабну програму ско-
рочення викидів в атмосферу вуглекисло-
го газу CO2, покликану забезпечити вико-
нання зобов’язань, узятих країною в Па-
ризькій угоді з клімату. Важливою скла-
довою програми стане план відмови від 
вугілля. В грудні 2018 року Німеччина за-
крила свої вугільні шахти, тепер же Па-
ризька хартія з клімату вимагає від ФРН 
закриття вугільних електростанцій. 
 Ще в 2018 році Росія постачала 45% 
усього свого вугілля на німецький ринок. 
Це більше, ніж США, Австралія і Колум-
бія, разом узяті. Обсяги поставок склали 
в 2018 році 17,64 млн тонн, з січня по чер-
вень 2019 року — 8,47 млн тонн. Тим ча-
сом Росія, здавалось би, взагалі не звертає 

уваги на ці тенденції. Натомість вони бу-
дують порти для розширення експорту в 
Європу: в Ленінградській області в При-
морську споруджується новий порт із 
вугільним терміналом, в Усть-Лузі мо-
дернізують наявний, у Висоцьку на до-
даток до наявного планують іще один... 
Усі ці порти, особливо балтійські, орієн-
товані на ринки Центральної, Західної і 
Північної Європи і мають стати до ладу 
в 2020-2022 роках — у самий розпал ре-
алізації європейських програм відмови 
від вугілля.

«Сірі» схеми на околиці «ДНР» 
 А що ж Росія робитиме, якщо її товар 
виявиться нікому не потрібним? Як ствер-
джують експерти, у неї є запасний варіант 
— перевірений і надійний. Це Україна. 
Адже ми, як відомо, є одним із найбіль-
ших імпортерів російського вугілля. А 
враховуючи, що вугільній генерації в ук-
раїнській енергетиці зараз відведуть знач-
но вагомішу роль, ніж було раніше, ця за-
лежність може тільки посилитися.... 
 Влада розуміє проблему і намагаєть-
ся протидіяти процесові. Так, із 1 трав-
ня 2020 року наша держава запровади-
ла 65-відсоткове загороджувальне мито 
для російського вугілля. Але сказати, що 
це дозволить нам урятуватися від росій-
ської залежності, було би надто оптиміс-
тичною заявою. 
 Так, за даними Держстату України, 
торік на Росію припадало 58% поставок 
кам’яного вугілля і антрациту. Всього 
наша держава заплатила державі-агресо-
ру 2,8 млрд доларів. У січні і лютому вже 
2020 року частка РФ у постачанні вугілля 
вже перевищувала 61%. Запровадження 
спецмита на російське вугілля, крім ан-
трациту, вугілля для металургії та для 
виробництва електроенергії і тепла Київ 
планував іще з 15 квітня, але рішення на-
брало чинності лише кілька днів тому. 
 «У процесі роботи над документом ми 
зіткнулися з необхідністю розмежува-
ти вугілля, що видобувається в Україні, 
та вугілля, яке ми змушені імпортувати. 
Тому досить довго постанова перебувала 
на доопрацюванні. Однак ми змогли виро-
бити механізм, який дозволить Україні са-
мостійно забезпечити свій ринок», — оп-
тимістично заявив прем’єр-міністр Украї-
ни Денис Шмигаль.
 Проблему українського вугілля чудо-
во розуміє і наш президент Володимир Зе-
ленський, який свого часу зізнався: Украї-
на купує і використовує вугілля, яке ви-
добувають на шахтах на тимчасово окупо-
ваній території Донецької та Луганської 
областей. «Стільки, скільки ми за вугіл-
ля (з непідконтрольних територій. — Ред.) 
платимо, через те, що у нас блокада, — ці 
продукти, які завозять контрабандою, які 
кудись возять, — просто нуль», — торік 
сказав Зеленський під час відвідання Зо-
лотого. І зазначив, що вугілля з окупова-
них територій Донбасу завозять в Украї-
ну і використовують на українських теп-
лоелектростанціях за допомогою різно-
манітних схем. До запровадження ринку 
електроенергії це був сумнозвісний «Рот-
тердам+», частину вугілля доставляють 
через Росію і Білорусь. Надходження ж 
від продажу вугілля в Україні є вагомою 
складовою доходів «влади» непідконт-
рольних територій.
 ...Цікаво, що у річній звітності Держ-
комстату Білорусі журналісти виявили: 
обсяги поставок кам’яного вугілля в Украї-
ну за останні роки зросли в 800 разів, а ант-
рациту — в 307 разів. При цьому в Білорусі 
немає покладів ні кам’яного вугілля, ні ан-
трациту. В українському уряді заперечува-
ли, що окуповані райони Донбасу торгують 
вугіллям через Білорусь. Крім України, 
найбільше Білорусь продавала кам’яного 
вугілля в країни СНД і в Литву. Антрацит 
Білорусь більше продавала в СНД і країни 
ЄС, зокрема в Польщу. ■

ОПЕРАЦІЯ «КАПІТУЛЯЦІЯ»

Завдання — врятувати Росію
У той час, коли Європа зменшує використання вугілля, Україна надає йому все 
більшої ваги. Тим самим допомагаючи РФ і вітчизняним олігархам

■

Видобуток українського вугілля потроху відходить в історію, але при цьому держава 
будує енергетичну стратегію саме на використанні цього виду палива.

❙
❙

У річній звітності Держкомстату Білорусі журналісти виявили: 
обсяги поставок кам’яного вугілля в Україну за останні роки зросли 
в 800 разів, а антрациту — в 307 разів. При цьому в Білорусі немає 
покладів ні кам’яного вугілля, ні антрациту. 



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.45 ТСН

09.25 «Світ навиворіт-11: 

Китай»

10.30 «Великі випуски з 

Антоном Птушкіним»

17.00 Бойовик «Термінатор: 

генезис»
20.15 Х/ф «Аліта: бойовий 

ангел»

22.30 Бойовик «Черепашки-

ніндзя»

00.10 «Концерт Романа 

Скорпіона»

01.15 Мелодрама «Ідеальні 

незнайомці»

02.45 Мелодрама «Школа»

04.30 «Життя відомих людей-

2020»

ІНТЕР

03.55, 4.10 «Навколо М»

04.45 «Орел і решка. Дива світу-

2»

05.30, 23.00 «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»

09.45 Д/п «День Перемоги. 

Повернення.Рушковський»

10.00, 18.00, 2.15 «Стосується 

кожного»

11.50, 12.25 Х/ф «Перебіжчик»
15.50 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Ні кроку назад-2. На 

лінії фронту»

00.45 Х/ф «Жіночі радощі та 
печалі»

03.45 «Щоденник вагітної»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

06.50 Зоряний шлях

10.00 Х/ф «Троє в лабіринті»

12.20, 15.20 Т/с «Поверни моє 

життя»

15.00, 19.00 Сьогодні

17.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Жіночі секрети»

23.10, 2.00 Т/с «Дівчата мої»

01.30 Телемагазин

03.10 Реальна містика

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Луні Тюнз»

07.20 Варьяти

09.20 Діти проти зірок

11.10 М/ф «Кунг-фу панда»

13.00 Х/ф «Темна вежа»
14.30 Х/ф «Білосніжка та 

мисливець»
17.00 Х/ф «Мисливець та 

Снігова королева»

19.00 Від пацанки до панянки

21.10 Х/ф «Дракула. 
Невідома історія»

22.50 Х/ф «Перевертень»

00.20 Т/с «Київ удень і вночі»

02.10 Служба розшуку дітей

02.15 Зона ночі

04.20 Абзац

ICTV

05.15 Скарб нації

05.25 Еврика!

05.30 Служба розшуку дітей

05.35 Факти тижня

07.25 Х/ф «Єлена Троянська»

10.45, 13.00 Х/ф «Троя»

12.45 Факти. День

13.55 Х/ф «Стартрек: за 

межами Всесвіту»

16.00 Х/ф «Трансформери-5: 

останній лицар»

18.45 Факти. Вечір

19.15 Х/ф «План утечі»

21.15 Х/ф «План утечі-2»

22.55 Х/ф «План утечі-3»

00.35 Х/ф «Сезон убивць»

02.00 Я зняв!

5-й канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20 Невигадані історії

07.00, 8.00, 9.00, 9.55, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/с «Дика Африка»

09.30 Онлайн-брифінг 

МОЗ щодо ситуації з 

коронавірусом в Україні

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 

класу

12.10 Час. Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко

13.15, 14.15 Д/с «Терор у небі»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

16.10 Д/с «Бойовий відлік»

17.10, 18.15, 19.30, 1.00 

Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/ф «Мисливці на 

нацистів»

00.30 Спостерігач

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Парасолька»

06.30 М/ф «Як Петрик П’яточкін 

слоників рахував»

06.40 М/ф «Енеїда»

08.00, 16.40, 2.50 «Випадковий 

свідок»

09.05 Х/ф «Золоте теля»

12.15 Х/ф «Опікун»

13.50 Х/ф «Наречений із того 

світу»

14.50 Х/ф «Далі нікуди»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.00, 2.15 «Свідок»

19.30 Х/ф «Міцний горішок»

20.55 Х/ф «Засуджений»

22.30 Т/с «Нарко: Мексика»

00.15 «Склад злочину»

01.05, 3.00 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Аромати Греції. 

Документальний цикл 

06.30 Аромати Перу. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Попелюшка» 

08.00 Новини 

08.05 Всесвітня природна 

спадщина. Національний 

парк Йелоустоун. США 

09.00 Новини 

09.05 Х/ф «Калоші щастя»

11.00 Х/ф «Спляча красуня»

12.50 Т/с «Мужність жінки. 

Росселла»

14.00 Країна пісень 

15.00 Хорея Козацька. 

Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо 

16.00 Х/ф «Неаполітанський 

детектив»

18.20 Т/с «Містер Селфрідж» 

19.35 Лекторій. Музика 

Найкраще. Джон Уїльямс 

20.05 Т/с «Епоха честі», с. 81

21.00 Новини

21.25 Х/ф «Донбас»

23.25 90 років в ефірі. Концерт 

Академічного оркестру 

народної та популярної 

музики Українського радіо 

01.10 Сильна доля. Антитіла 

02.05 Сильна доля. O. Torvald 

03.00 Спільно 

03.55 UA.Фольк. Спогади 

04.50 По обіді-шоу 

05.45 Візитівка Карпат 

05.50 Погода

СТБ

04.35 Х/ф «Солдат Іван 

Бровкін»

06.25, 14.50, 19.20, 0.50 Т/с 

«Татусі»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

18.15 «Супермама»

20.15, 22.40 Т/с «Татусі-2»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.10, 8.10 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «За фактом»

13.10, 16.15 «Гаряча тема»

14.10, 15.10 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Опер за викликом»

08.20 «Спецкор»

09.00 «ДжеДАІ»

09.35 «Загублений світ»

13.05 «Помста природи»

13.40 Х/ф «Мисливці на 

скарби»

15.45 Х/ф «Форсаж-5»

18.00 «Таємниці великих 

українців: Ганна Київська, 

Данило Галицький, Богдан 

Хмельницький, Михайло 

Грушевський»

22.00 Т/с «CSI: Місце злочину-

10»

23.40 Х/ф «Нульовий 

прообраз»

01.10 «Облом.UA.»

05.45 Телемагазин

ФУТБОЛ-1

06.00, 9.50, 17.40 Yellow

06.10 «Барселона» — 

«Атлетіко» (2017 р. /18). 

Чемпіонат Іспанії

08.00 «ПСЖ» — «Карпати» 

(2010 р. /11). Ліга Європи 

УЄФА

10.00 «Великий футбол»

11.25 «Бенфіка» — 

«Тоттенгем». 1/8 фіналу 

(2014 р. /15). Ліга Європи 

УЄФА

13.15 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

13.25 Журнал Ліги чемпіонів

13.55 «Динамо» (К) 

— «Ньюкасл» (1997 р. 

/98). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

15.40, 22.30 Футбол NEWS

15.50 «Реал» — «МЮ». 1/4 

фіналу (2002 р. /03). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

17.50 «Баварія» — «Борусcія» 

(Д) (2010 р. /11). 

Чемпіонат Німеччини

19.35 Хет-трик: Неймар. Золота 

колекція Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

19.40 «Барселона» — «Селтік» 

(2013 р. /14). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

21.30 #Залишайся з футболом

22.45 «Челсі» — «Атлетіко». 

1/2 фіналу (2013 р. /14). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

00.35 «Рома» — «Лаціо» (2012 

р. /13). Чемпіонат Італії

02.20 «Шальке» — «Боруссія» 

(Д) (2012 р. /13). 

Чемпіонат Німеччини

04.05 «Олександрія» 

— «Ворскла». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 Журнал Ліги чемпіонів

06.30 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

07.00 Фінали Ліги чемпіонів» 

(2006 р. /1998 р.) Прем’єра

07.30 «Шахтар» — «Оболонь» 

(2010 р. /11). Чемпіонат 

України

09.15, 19.15 Yellow

09.25, 3.40 Топ-матч

09.45 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00 «Реал» — «МЮ». 1/4 

фіналу (2002 р. /03). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

11.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

12.00 «Челсі» — «Атлетико». 

1/2 фіналу (2013 р. /14). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

13.45 Фінали Ліги чемпіонів 

(2006 р. /1998 р.)

14.15, 17.00 «Шлях до 

Стокгольма»

15.10 «Зоря» — «Фенербахче» 

(2016 р. /17). Ліга Європи 

УЄФА

17.50, 2.15 «Великий футбол»

19.30 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії. Прем’єра

20.00 «Рома» — «Аустрія» 

(2016 р. /17). Ліга Європи 

УЄФА

21.45, 1.30 Футбол LIVE

22.45 «Барселона» — 

«Севілья». Суперкубок 

УЄФА 2015 р.

03.55 Вельс — Ірландія. Ліга 

Націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.15, 1.15 Містична Україна

08.00 Ролан Биков

08.50 Мерилін Монро

09.40 Речовий доказ

10.50, 22.45 Секретні території

11.40 Секрети Другої світової

13.30 Всесвіт усередині нас

15.35 Загадки Всесвіту

16.25 Таємнича Аравія

17.25, 0.25 Вижити в дикій 

природі

18.25 Історія українських земель

21.00 Як Земля змінила нас

23.35 Ремесла за призначенням

02.00 Війна всередині нас

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Дай лапу»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 М/ф «Земля до початку 

часів-9: подорож до 

великої води»

11.15, 17.40 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

13.00 Х/ф «Посилка»

15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

19.20 «Орел і решка. На краю 

світу»

20.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Х/ф «Читець»

02.00 Х/ф «Півтора лицаря: 

в пошуках чарівної 

принцеси Герцелінди»

03.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 16.00, 17.00, 19.30, 

20.30, 21.30 Одного разу 

під Полтавою

08.30, 9.30 Одного разу в Одесі

10.00, 23.00 Т/с «Нове життя 

Василини Павлівни»

11.00, 13.00, 17.30 4 весілля

12.00, 18.30 Супержінка

14.00 Х/ф «Мері 

Шеллі та монстр 

Франкенштейна»

16.30, 20.00, 21.00 Танька і 

Володька

22.00 Сімейка У

00.00 Казки У

01.00 Щоденники Темного

02.20 17+

02.50 Теорія зради

03.40 Т/с «Домашній арешт»

04.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

2.30, 5.20 Новини

09.30, 3.00, 4.25 Енеїда

10.35 М/с «Чорний пірат»

12.15, 0.30 Телепродаж

12.45 Д/ф «Це цікаво»

13.15 Х/ф «Павел із Тарсуса»

15.00 UA:Фольк

16.00 #ВУкраїні

16.30 Про що співає Європа

17.35 Т/с «Епоха честі»

19.20 Д/ф «Чилі: дика подорож»

20.25 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

21.25, 23.55, 2.50, 5.40 UA:Спорт

21.35 «Зворотний відлік»

00.00, 3.55 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, 4.00 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10 

«Любий, ми переїжджаємо»

13.45 «Одруження наосліп-6»

15.40 «Світ навиворіт-11: Китай»

17.10 Мелодрама «Вітер кохання»

19.00 «Секретні матеріали-2020»

20.45 Комедія «Матусі-2»

22.30 Х/ф «Той, що 

біжить лабірінтом: 

випробування вогнем»

00.45 Комедія «100 мільйонів 

євро»

02.15 Мелодрама «Школа»

ІНТЕР

05.25, 23.00 «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»

13.55, 14.45, 15.40 «Речдок»

16.40 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 2.20 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Ні кроку назад-2. На лінії 

фронту»

00.45 Х/ф «Алегро з вогнем»

03.50 «Щоденник вагітної»

04.10 «Навколо М»

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, 

3.45 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий сезон

11.20, 4.05 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Філін»

16.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Жіночі секрети»

23.20 Контролер

00.00, 2.00 Т/с «Чужа»

01.30 Телемагазин

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Луні Тюнз»

07.20 Варьяти

09.30 Т/с «Грімм»

11.10 Х/ф «Ціна безсмертя»

13.20 Х/ф «Титан»

15.20 Хто зверху?

17.10, 19.00 Хто проти блондинок

21.10 Х/ф «Віктор 

Франкенштейн»

23.10 Х/ф «Останній 

мисливець на 

драконів»

01.10 Т/с «Київ удень і вночі»

02.00 Зона ночі

04.20 Абзац

ICTV

00.15 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

10.20, 13.15 Х/ф «Врятування 

рядового Раяна»

12.45, 15.45 Факти. День

14.05 Т/с «Пес»

15.05, 16.20 Т/с «Закляті друзі»

16.45 Х/ф «План втечі»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

21.20 Т/с «Конвой»

00.55 Х/ф «Універсальний 

солдат-4»

02.50 Я зняв!

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 0.30 Гончаренко рулить

07.00, 8.00, 9.00, 9.55, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/с «Південні 

моря»

09.30 Онлайн-брифінг 

МОЗ щодо ситуації 

з коронавірусом в 

Україні

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 

класу

12.30 Є сенс

13.15, 14.15 Д/с «Терор у 

небі»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

16.10 Д/с «Бойовий відлік»

17.10, 18.15, 19.30, 1.00 

Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/ф «Мисливці 

на нацистів»

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Сірий вовк & Червона 

Шапочка»

06.35 М/ф «Ріккі-Тіккі-Таві»

07.25 М/ф «Капітошка»

07.50, 16.50, 20.50, 2.50 «Випадковий 

свідок»

09.00 Х/ф «Застава в горах»
11.00 Х/ф «Довіра»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.15 

«Свідок»

12.50 «Свідок. Агенти»

14.15 «Таємниці кримінального 

світу»

15.25 «Правда життя. Професійні 

байки»

18.20 «Будьте здоровi»

19.30 «Легенди карного розшуку»

22.30 Т/с «Нарко: Мексика»

00.15 «Склад злочину»

01.05, 3.00 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Аромати Перу. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Попелюшка» 

08.00 Новини 

08.05 Всесвітня природна 

спадщина. Колумбія. 

Документальний фільм 

08.55 Новини 

09.00 Всеукраїнська школа онлайн. 

2-й клас. Руханка

09.05 Всеукраїнська школа онлайн. 

2-й клас. Мова

09.20 Всеукраїнська школа онлайн. 

2-й клас. Руханка

09.25 Всеукраїнська школа онлайн. 

2-й клас. Математика

09.40 Всеукраїнська школа онлайн. 

2-й клас. Руханка

09.45 Всеукраїнська школа онлайн. 

2-й клас. Наука

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Українська 

література 

10.30 Всеукраїнська школа онлайн. 

9-й клас. Геометрія 

11.00 Всеукраїнська школа онлайн. 

9-й клас. Руханка 

11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 

9-й клас. Фізика 

11.40 Всеукраїнська школа онлайн. 

9-й клас. Історія України 

12.15 Всеукраїнська школа онлайн. 

9-й клас. Біологія 

12.40 Всеукраїнська школа онлайн. 

9-й клас. Руханка 

12.50 Т/с «Мужність жінки. 

Росселла»

13.55 Арсен Мірзоян. Київ. 

Концертна програма 

14.55 Хорея Козацька. Концертна 

програма з Будинку 

звукозапису Українського 

радіо 

15.50 М/ф «Атака вірусів. 

Несподіване повернення»

16.00 М/ф «Атака вірусів. У лігві 

вірусів»

16.20 М/ф «Атака вірусів. Фінальна 

битва» 

16.50 М/ф «Рівень Маркуса» 

17.05 Т/с «Епоха честі», с. 76

18.00 Новини (із сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж»

19.20 Двоколісні хроніки-2019. 

Албанія. Ночівля під 

магазином. Знову шторм. 

Найважчий перевал

19.35 Лекторій. Поезія. Найкраще. 

Віктор Кордун

20.05 Т/с «Епоха честі», с. 82

21.00 Новини

21.30 Документальне кіно на 

UA.Культура. Школа №3. 

Документальний фільм 12+

23.25 Концерт на UA.КУЛЬТУРА. 

Blue Horse. Історія 

українського джазу

00.55 UA.Музика. Кліпи

01.10 Сильна доля. O. Torvald 

02.10 Сильна доля. Оксана Муха 

03.00 Спільно 

03.55 Енеїда. Григір Тютюнник 

04.25 Енеїда. Микола 

Вінграновський 

04.55 #ВУкраїні. «Свята» 

децентралізація 

05.25 #ВУкраїні. Мелітополь. 

Червона лихоманка 

05.50 Погода

 

СТБ

07.00 «Все буде добре!»

08.45 Т/с «Коли ми вдома»

11.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

12.00, 14.50 «МастерШеф»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

15.40 «Хата на тата»

18.15 «Супермама»

19.15, 20.15, 22.40 Т/с «Татусі-2»

23.00 Т/с «Майор і магія»

00.50 Х/ф «Хто б казав»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.10, 8.10 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 21.00 «Репортер». 

Новини

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «За фактом»

13.10, 16.15 «Гаряча тема»

14.10, 15.10 «Деталі на «Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15, 21.10 «Великий вівторок»

22.00 «Прямий» контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Ділянка лейтенанта 

Качури»

06.50 Х/ф «Морський 
піхотинець»

08.20, 18.15 «Спецкор»

09.00, 18.45 «ДжеДАІ»

09.35, 17.20 «Загублений світ»

13.10 «Помста природи»

13.25 Х/ф «Робокоп»
15.15 Х/ф «Робокоп-2»
19.15 Т/с «Опер за викликом-2»

20.10 Т/с «Брати по крові»

22.00 Т/с «CSI: Місце злочину-10»

23.40 Т/с «CSI: Місце злочину-9»

01.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Севілья» — «Валенсія» 

(2017 р. /18). Чемпіонат 

Іспанії

07.45 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії

08.15 «Арсенал» — «Галатасарай» 

(2014 р. /15). Золота колекція 

Ліги чемпіонів

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.10 Yellow. Прем’єра

10.20, 21.30 #Залишайся з футболом

11.25 «Рома» — «Аустрія» (2016 р. 

/17). Ліга Європи УЄФА

13.15 «Суперматчі». Ліга Європи 

УЄФА

13.25 Журнал «Залишайся вдома». 

Чемпіонат Іспанії

13.55 «Динамо» (К) 

— «Барселона» (1997 р. 

/98). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

15.50 «МЮ» — «Реал». 1/4 фіналу 

(2002 р. /03). Золота колекція 

Ліги чемпіонів

17.35 Журнал Ліги чемпіонів

18.00 «Шахтар» — «Челсі» (2012 

р. /13). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

19.45 Передмова до «Мілан-

Барселона» (2004 р. /05). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів з А. Шевченком

19.50 «Мілан» — «Барселона» 

(2004 р. /05). Золота 

колекція Ліги чемпіонів з А. 

Шевченком

22.45 «ПСЖ» — «Барселона» 

(2014 р. /15). Золота колекція 

Ліги чемпіонів

00.35 «Мілан» — «Наполі» (2012 

р. /13). Чемпіонат Італії

02.20 «Баєр» — «Баварія» (2012 р. 

/13). Чемпіонат Німеччини

04.05 «Колос» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом

07.00 Фінали Ліги чемпіонів (2001 

р. /1995 р.) Прем’єра

07.30 «Ворскла» — «Динамо» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

України

09.15 Журнал Ліги чемпіонів

09.45, 17.45 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00 «МЮ» — «Реал». 1/4 фіналу 

(2002 р. /03). Золота колекція 

Ліги чемпіонів

11.50, 19.50 Yellow

12.00 «Великий футбол»

13.30 «Суперматчі». Ліга Європи 

УЄФА

13.45 Фінали Ліги чемпіонів (2001 

р. /1995 р.)

14.15, 16.40 «Шлях до Стокгольма»

14.50 «МЮ» — «Зоря» (2016 р. 

/17). Ліга Європи УЄФА

18.00 Хет-трик: Неймар. Золота 

колекція Ліги чемпіонів

18.05 «Барселона» — «Селтік» 

(2013 р. /14). Золота колекція 

Ліги чемпіонів

20.00 «Шахтар» — «Тоттенгем». 

1/16 фіналу (2008 р. / 2009 р.) 

Кубок УЄФА

21.45, 1.40 «Ніч Ліги чемпіонів»

22.50 «Реал» — «Севілья». 

Суперкубок УЄФА 2016 р.

02.20 «Динамо» (К) 

— «Барселона» (1997 р. 

/98). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

04.05 Швейцарія — Ісландія. Ліга 

Націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.25, 1.30 Правда життя

09.35, 0.20 Речовий доказ

10.45, 18.10 Вижити в дикій природі

11.45, 17.10 Ремесла за 

призначенням

12.45 Сіяя: з нами у дику природу

13.45 Місця сили

14.35, 19.50 Секретні території

15.30, 23.30 Загадки Всесвіту

16.20 Ефект Нострадамуса

19.10 Брама часу

20.45 Секрети Другої світової

21.45 Останні племена

22.35 Невідомий Китай

02.25 Скарб.UA

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Дай лапу»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

09.40, 20.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

11.40, 17.40 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

12.30 Х/ф «Спокусник»
14.40, 22.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

19.20 «Орел і решка. На краю 

світу»

00.00 Х/ф «Посилка»
02.00 Т/с «Пригоди Геркулеса»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 16.00, 17.00, 19.30, 20.30, 21.30 

Одного разу під Полтавою

08.30, 9.30 Одного разу в Одесі

09.00, 16.30, 20.00, 21.00 Танька і 

Володька

10.00, 23.00 Т/с «Нове життя 

Василини Павлівни»

11.00, 13.00, 17.30 4 весілля

12.00, 18.30 Супержінка

14.00 Х/ф «Агент під 
прикриттям»

15.30 Країна У

22.00 Сімейка У

00.00 Казки У

01.00 Щоденники Темного

02.20 17+

02.50 Теорія зради

03.40 Т/с «Домашній арешт»

04.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку, 

країно!

07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.30, 5.20 

Новини

09.00 Т/с «Полдарк»

10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 

Українська література

10.35 Всеукраїнська школа онлайн. 

Фізика

11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка

11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 

Історія України

11.45 Всеукраїнська школа онлайн. 

Біологія

12.20 Всеукраїнська школа онлайн. 

Географія

13.10, 15.10 «На карантині»: марафон

16.20, 0.30 Телепродаж

16.50 Схеми. Корупція в деталях

17.30 Про що співає Європа

18.20, 3.00 Тема дня

19.20 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

19.55 Д/ф «Дикі тварини»

21.35, 23.55, 5.50 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.15 Святі та грішні

00.00 Перша шпальта

03.55 Спільно

04.25 UA:Фольк. Спогади

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ТРАВНЯ 2020
12 травня
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
До закінчення передплати на 
«Україну молоду» на друге півріччя
залишилось десять днів

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн 62 коп.,
на квартал — 196 грн 86 коп.,

до кінця року — 393 грн 72 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних 
осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на квартал — 256 грн. 86 коп.,

до кінця року — 513 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн 77 коп.,
на квартал — 71 грн 31 коп.,

до кінця року — 142 грн 62 коп.

Передплатний iндекс 
— 49497

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

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як 
зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти 
оцiнюють як головну нацiональну газету держави. 
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною 
такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
 Якщо ви не передплатили «Україну молоду» на 
2020 рік, це можна зробити найближчим часом, і ви 
отримуватимете газету з другого півріччя. Передплата 
на «Україну молоду» оформлюється як за електрон-
ною версією Каталогу видань України «Преса пош-
тою», так і за друкованим Каталогом видань України 
«Преса поштою». Оформити передплату можна у 
відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах 
поштамтів, у пунктах прий мання пе редплати, на сай-
ті ПАТ «Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 Якщо ж ви не передплатили газету на червень, це 
можна зробити до 18 травня.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно звер-
таємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Украї-
ну молоду» — порадьте передплату i своїм родичам, 
друзям, сусiдам, знайомим. 

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

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, 3.45 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.45 «Одруження наосліп-6»

15.40 «Світ навиворіт-11: 

Китай»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45 Комедія «Матусі-2»

22.30, 2.00 Х/ф «Особливо 

небезпечний»

00.20 Комедія «Татусі без 

шкідливих звичок»

ІНТЕР

05.30, 23.00 «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»

13.55, 14.45, 15.40 «Речдок»

16.40 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 2.20 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Ні кроку назад-2. На 

лінії фронту»

00.45 Х/ф «Це було в 
розвідці»

03.50 «Щоденник вагітної»

04.10 «Навколо М»

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, 3.30 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Філін»

16.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Жіночі секрети»

23.30, 2.00 Т/с «Поранене серце»

01.30 Телемагазин

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Луні Тюнз»

07.20 Варьяти

09.30 Т/с «Грімм»

11.10 Х/ф «Крампус»

13.00 Х/ф «Будинок дивних 

дітей місс Сапсан»

15.20 Хто зверху?

17.10, 19.00 Суперінтуїція

20.50 Х/ф «Годзілла» 

23.20 Х/ф «Моя дівчина 

— монстр»

01.20 Т/с «Київ удень і вночі»

02.10 Служба розшуку дітей

02.15 Зона ночі

04.20 Абзац

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

11.30, 13.15 Х/ф «Ворог біля 

воріт»

12.45, 15.45 Факти. День

14.15 Т/с «Пес»

15.25, 16.20 Т/с «Закляті друзі»

17.00 Х/ф «План утечі-2»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

21.20 Т/с «Один у полі воїн»

23.30 Т/с «Сильніше за вогонь»

03.00 Х/ф «Біла імла»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 0.30 Особливий погляд

07.00, 8.00, 9.00, 9.55, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/с «Південні моря»

09.30 Онлайн-брифінг 

МОЗ щодо ситуації з 

коронавірусом в Україні

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 

класу

12.30 Про військо

13.15, 14.15 Д/с «Терор у небі»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

16.10 Д/с «Бойовий відлік»

17.10 Таємниці війни

18.15, 19.30 Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/ф «Мисливці на 

нацистів»

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія мандрів 

НТН

05.00, 4.50 «Top Shop»

06.00 М/ф «Казка про рибалку й 

рибку»

06.35 М/ф «Умка»

07.45 М/ф «Жив собі пес»

07.55, 16.50, 20.50 «Випадковий 

свідок»

09.00 Х/ф «Одруження 
Бальзамінова»

10.45 Х/ф «Далі нікуди»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.10 

«Свідок»

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: Мексика»

00.15 «Склад злочину»

01.05, 2.50 «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 Аромати Перу. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Попелюшка» 

08.00 Новини 

08.05 Всесвітня природна 

спадщина. Коста-Ріка. 

Документальний фільм 

08.55 Новини 

09.00 Ремесло за призначенням. 

Швейцарія. 

Документальний цикл 

09.30 Ремесло за призначенням. 

Непал. Документальний 

цикл 

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. 

Англійська мова 

10.30 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Алгебра 

10.55 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Руханка 

11.05 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. 

Географія 

11.40 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Хімія 

12.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Руханка 

12.15 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному. GORIM ТА 

YKRA 

12.50 Т/с «Домашні вогнища»

13.45 UA.Музика. Кліпи

13.55 Мій світ. Концертна 

програма Павла Табакова

15.10 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. ТНМК

15.25 UA.Музика. Кліпи

15.50 М/ф «Робін Гуд. 

Народження героя 

16.20 М/ф «Робін Гуд. 

Таємничий ліс» 

16.45 М/ф «Рівень Маркуса» 

17.00 Книга-Мандрівка. Україна

17.05 Т/с «Епоха честі», с. 77

18.00 Новини

18.20 Т/с «Містер Селфрідж»

19.15 Двоколісні хроніки-2019. 

Албанія. Безкінечні гори. 

Ми втомилися. Колєги з 

Польщі 

19.35 Лекторій. Література. 

Найкраще. Ден Браун 

20.05 Т/с «Епоха честі», с. 83

21.00 Новини

21.30 Каннський фестиваль 

на UA.Культура. Червона 

Черепаха. Анімаційний 

фільм

23.00 Школа №3. 

Документальний фільм 

12+

01.00 UA.Музика. Кліп 

01.10 Сильна доля. Христина 

Соловій 

02.05 Сильна доля. ManSound 

03.00 Спільно 

03.55 Енеїда. Микола 

Вінграновський 

04.25 Енеїда. Леся Українка 

04.55 #ВУкраїні. Мелітополь. 

Червона лихоманка 

05.25 #ВУкраїні. Сасик. 

Екологічна катастрофа 

05.50 Погода

СТБ

07.00 «Все буде добре!»

08.45 Т/с «Коли ми вдома»

11.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

12.40, 14.50 «МастерШеф»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

15.40 «Хата на тата»

18.15 «Супермама»

19.10, 20.15, 22.40 Т/с «Татусі-2»

23.00 Т/с «Майор і магія»

00.50 Х/ф «Ну, хто б казав-2»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.10, 8.10 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «За фактом»

13.10, 16.15 «Гаряча тема»

14.10, 15.10 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Ділянка лейтенанта 

Качури»

06.50 Х/ф «Морський 
піхотинець-2»

08.25, 18.15 «Спецкор»

09.05, 18.45 «ДжеДАІ»

09.40, 17.20 «Загублений світ»

13.15 «Помста природи»

13.50 Х/ф «Ніч у музеї-2»
15.45 Х/ф «Ніч у музеї-3»
19.15 Т/с «Опер за викликом-2»

20.10 Т/с «Брати по крові»

22.00, 23.40 Т/с «CSI: Місце 

злочину-10»

01.05 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Севілья» — 

«Барселона» (2017 р. /18). 

Чемпіонат Іспанії

07.45 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

08.15 «Шахтар» — «Челсі» 

(2012 р. /13). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.10, 21.30 #Залишайся з 

футболом

11.15, 22.45 «Дніпро» — «Інтер» 

(2014 р. /15). Ліга Європи 

УЄФА

13.00 «Суперматч» («Славія» 

— «Спарта»). Тревел-шоу

13.55 «Барселона» — 

«Динамо» (К) (1997 р. 

/98). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

15.50 «Порту» — «МЮ». 1/8 

фіналу (2003 р. /04). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

17.40 Yellow

17.50 Передмова до «ПСЖ» 

— «Челсі»« (2013 р. 

/14). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

18.00 «ПСЖ» — «Челсі». 1/4 

фіналу (2013 р. /14). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

19.40 «Челсі» — «ПСЖ». 1/4 

фіналу (2013 р. /14). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

21.25 Післямова до «Челсі» 

— «ПСЖ» (2013 р. /14). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

00.35 «Лаціо» — «Ювентус» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

Італії

02.20 «Боруссія» (Д) — 

«Баварія» (2012 р. /13). 

Чемпіонат Німеччини

04.05 «Львів» — «Колос». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом

07.00 Фінали Ліги чемпіонів 

(2011 р. /2004 р.) Прем’єра

07.30 «Шахтар» — «Металіст» 

(2015 р. /16). Чемпіонат 

України

09.15 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії

09.45, 17.45, 19.50 «Суперматчі». 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.00 «Порту» — «МЮ». 1/8 

фіналу (2003 р. /04). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

11.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

12.00 «Баварія» — «Реал». 

1/2 фіналу (2013 р. /14). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

13.45 Фінали Ліги чемпіонів 

(2011 р. /2004 р.)

14.15, 16.40 «Шлях до 

Стокгольма»

14.50 «Феєнорд» — «Зоря» 

(2016 р. /17). Ліга Європи 

УЄФА

18.00 «Динамо» (К) — «Реал» 

(2006 р. /07). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

20.00 «Тоттенгем» — 

«Шахтар». 1/16 фіналу 

(2008 р. / 2009 р.) Кубок 

УЄФА

21.45 «Передматчева студія»

22.35 «Реал» — «МЮ». 

Суперкубок УЄФА 2017 р.

00.55 «Післяматчева студія»

01.30 Yellow

01.40 Журнал Ліги чемпіонів

02.10 «Барселона» — 

«Динамо» (К) (1997 р. 

/98). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

04.00 Сербія — Румунія. Ліга 

Націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.30, 1.30 Правда життя

09.25, 0.20 Речовий доказ

10.35, 18.00 Вижити в дикій 

природі

11.35, 17.00 Ремесла за 

призначенням

12.35 Сіяя: з нами у дику 

природу

13.35 Місця сили

14.25, 19.50 Секретні території

15.20, 23.30 Загадки Всесвіту

16.10, 21.45 Ефект Нострадамуса

19.00 Брама часу

20.45 Секрети Другої світової

22.35 Таємнича Аравія

02.30 Бандитський Київ

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Дай лапу»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

09.50, 20.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

11.40, 17.40 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

12.30 Х/ф «Спокусник-2»
14.40, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

19.20 «Орел і решка. На краю 

світу»

23.50 Х/ф «Спокусник»
02.00 Т/с «Пригоди Геркулеса»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 16.00, 17.00, 19.30, 20.30, 

21.30 Одного разу під 

Полтавою

08.30, 9.30 Одного разу в Одесі

09.00, 16.30, 20.00, 21.00 Танька і 

Володька

10.00, 23.00 Т/с «Нове життя 

Василини Павлівни»

11.00, 13.00, 17.30 4 весілля

12.00, 18.30 Супержінка

14.00 Х/ф «Обережно! Предки 
в хаті»

15.30 Країна У

22.00 Сімейка У

00.00 Казки У

01.00 Щоденники Темного

02.20 17+

02.50 Теорія зради

03.40 Т/с «Домашній арешт»

04.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку, 

країно!

07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 2.30, 

5.20 Новини

09.00 Т/с «Полдарк»

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Англійська мова

10.35 Всеукраїнська школа 

онлайн. Геометрія

11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка

11.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. Хімія

11.45 Всеукраїнська школа 

онлайн. Географія

12.20, 19.55 Д/ф «Дикі тварини»

13.10, 15.10 «На карантині»: 

марафон

16.20, 0.30 Телепродаж

16.50 Наші гроші

17.30 Про що співає Європа

18.20 Тема дня

19.20 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

21.35, 23.55, 5.50 UA:Спорт

21.45 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.15, 3.00 Т/с «Епоха честі»

00.00 Спільно

03.55 #ВУкраїні

04.25 UA:Фольк. Спогади
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2020»

11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 

13.10, 4.10 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.45 «Одруження наосліп-6»

15.40 «Світ навиворіт-11: 

Китай»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45 Комедія «Матусі-2»

22.30 «Право на владу-2020»

00.45 Мелодрама «По інший бік 

ліжка»

02.15 Комедія «Татусі без 

шкідливих звичок»

ІНТЕР

05.30, 23.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.55, 14.45, 15.40 «Речдок»

16.40 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 2.40 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Крейсер 
«Індіанаполіс»: історія 
мужності»

01.00 Х/ф «Секретний 
ешелон»

03.25 «Щоденник вагітної»

03.45 «Навколо М»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20, 3.10 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Філін»

16.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Жіночі секрети»

23.20 Слідами

00.00, 2.00 Х/ф «Троє в 

лабіринті»

01.30 Телемагазин

02.40 Зоряний шлях

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Луні Тюнз»

07.20 Варьяти

09.30 Т/с «Грімм»

10.40 Х/ф «Школа 

супергероїв»

12.20 Х/ф «Білий полон»

14.20 Х/ф «Білосніжка: 

страшна казка»

16.20, 19.00 Хто зверху?

18.00 Ревізор. Карантин

20.50 Х/ф «Годзілла» 

23.00 Х/ф «Вулиця Монстро, 

10»

01.00 Т/с «Київ удень і вночі»

01.50 Служба розшуку дітей

01.55 Зона ночі

04.20 Абзац

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.05 Секретний фронт

11.35, 13.15 Х/ф «Виклик»

12.45, 15.45 Факти. День

14.35, 16.20 Т/с «Конвой»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі

21.20 Т/с «Один у полі воїн»

23.25 Т/с «Останній бронепоїзд»

02.55 Х/ф «План утечі-3»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 12.30, 0.30 Невигадані 

історії

07.00, 8.00, 9.00, 9.55, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/с «Індія»

09.30 Онлайн-брифінг 

МОЗ щодо ситуації з 

коронавірусом в Україні

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 

класу

13.15, 14.15 Д/с «Терор у небі»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

16.10 Д/с «Бойовий відлік»

17.10, 18.15, 19.30 

Інформаційний вечір

22.00, 23.00 Д/ф «Мисливці на 

нацистів»

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.50 М/ф «Зачарований 

хлопчик»

06.40 М/ф «Кіт у чоботях»

07.05 М/ф «Вій»

07.55, 16.50, 20.50, 2.45 

«Випадковий свідок»

09.00 Х/ф «Таємниця «Чорних 
дроздів»

10.50 Х/ф «Чингачгук 
— Великий Змій»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.10 

«Свідок»

12.50 «Вартість життя»

14.15 «Таємниці кримінального 

світу»

15.25 «Правда життя. 

Професійні байки»

18.20, 3.50 «Правда життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Т/с «Нарко: Мексика»

00.15 «Склад злочину»

01.05, 2.50 «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 Аромати Перу. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Попелюшка» 

08.00 Новини 

08.05 Всесвітня природна 

спадщина. Панама. 

Документальний фільм 

08.55 Новини 

09.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. 2-й клас. Руханка

09.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. 2-й клас. Мова

09.20 Всеукраїнська школа 

онлайн. 2-й клас. Руханка

09.25 Всеукраїнська школа 

онлайн. 2-й клас. 

Математика

09.40 Всеукраїнська школа 

онлайн. 2-й клас. Руханка

09.45 Всеукраїнська школа 

онлайн. 2-й клас. Наука

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. 

Українська мова 

10.30 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. 

Геометрія 

11.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Руханка 

11.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Фізика 

11.40 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. 

Всесвітня історія 

12.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Руханка 

12.15 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному. YUKO та 

Ліловий 

12.50 Т/с «Домашні вогнища»

13.45 UA.Музика. Кліп

14.00 Ювілейний концерт 

Анатолія Говорадла

15.10 Unplugged. Тельнюк. 

Сестри

15.45 UA.Музика. Кліп

15.50 М/ф «Робін Гуд. 

Поєдинок» 

16.20 М/ф «Робін Гуд. 

Будівництво» 

16.45 М/ф «Рівень Маркуса» 

17.00 Книга-Мандрівка. Україна

17.00 Т/с «Епоха честі», с. 78

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж» 

19.20 Двоколісні хроніки-

2019. Албанія-Греція. 

Найкрасивіші і найважчі 

кілометри. Втікаємо від 

холоду 

19.35 Лекторій. Кіно. Найкраще. 

Титанік Джеймса 

Кемерона 

20.05 Т/с «Епоха честі», с. 84

21.00 Новини

21.30 Х/ф «Кімната 213»
22.55 Червона Черепаха. 

Анімаційний фільм. 

Франція, Бельгія 

00.25 Сильна доля. ManSound 

01.15 Сильна доля. Dakh 

Daughters

02.10 Сильна доля. Yurcash

03.00 Спільно, випуск 11

03.25 Спільно, випуск 12

03.55 Енеїда. Леся Українка. 

Перший сезон

04.25 Енеїда. Ігор Римарук. 

Перший сезон

04.55 #ВУкраїні. Сасик. 

Екологічна катастрофа 2 

вип. 5 сезон

05.25 #ВУкраїні. Велика вода, 

3-й вип. 5-й сезон

05.50 Погода

 

СТБ

06.20, 8.45 Т/с «Коли ми вдома»

07.00 «Все буде добре!»

11.35 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

12.25, 14.50 «МастерШеф»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

15.40 «Хата на тата»

18.15 «Супермама»

19.10, 20.15, 22.40 Т/с «Татусі-2»

22.55 Т/с «Майор і магія»

00.45 Х/ф «Дивіться, хто 
тепер заговорив»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.10, 8.10 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «За фактом»

13.10, 16.15 «Гаряча тема»

14.10, 15.10 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

21.30 «WATCHDOGS»

22.00 «Прямий» контакт»

22.55 «П’ята колонка»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Ділянка лейтенанта 

Качури»

06.50 Х/ф «Ніч у музеї-2»
08.35, 18.15 «Спецкор»

09.15, 18.45 «ДжеДАІ»

09.50 «Рішала»

11.45, 17.20, 0.20 «Загублений 

світ»

13.40 «Помста природи»

14.10 Х/ф «Морський 
піхотинець-3: Тил»

15.50 Х/ф «Морський 
піхотинець-4: Рухома 
мішень»

19.15 Т/с «Опер за викликом-2»

20.10 Т/с «Брати по крові»

22.00, 23.40 Т/с «CSI: Місце 

злочину-10»

01.05 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.10 «Реал» — «Атлетіко» 

(2017 р. /18). Чемпіонат 

Іспанії

08.00 Yellow

08.10 «Динамо» (К) — «Реал» 

(2006 р. /07). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.10, 21.30 #Залишайся з 

футболом

11.15, 22.45 «Сент-Етьєнн» 

— «Дніпро» (2014 р. /15). 

Ліга Європи УЄФА

13.00 «Суперматч» 

(«Барселона» — «Реал»). 

Тревел-шоу

14.00 «Динамо» (К) — «ПСВ» 

(1997 р. /98). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

15.50 «Рома» — «МЮ». 1/4 

фіналу (2007 р. /08). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

17.35 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії

18.00 «Бенфіка» — 

«Тоттенгем». 1/8 фіналу 

(2014 р. /15). Ліга Європи 

УЄФА

19.45 «Металіст» — «Мальме» 

(2011 р. /12). Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

00.35 «Ювентус» — «Мілан» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

Італії

02.20 «Шальке» — «Баєр» 

(2013 р. /14). Чемпіонат 

Німеччини

04.05 «Олімпік» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом

07.00 Фінали Ліги чемпіонів 

(2019 р.) Прем’єра

07.30 «Металург» (Д) 

— «Шахтар» (2013 р. 

/14). Чемпіонат України

09.15 «Bundesliga special» 

Маккені, Хакімі, Хавертц. 

Чемпіонат Німеччини

09.45, 19.50, 2.00 «Суперматчі». 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.00 «Рома» — «МЮ». 1/4 

фіналу (2007 р. /08). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

11.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

12.00 «ПСЖ» — «Барселона» 

(2014 р. /15). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

13.45 Фінали Ліги чемпіонів 

(2019 р.)

14.15, 17.00 «Шлях до 

Стокгольма»

15.10 «Зоря» — «Феєнорд» 

(2016 р. /17). Ліга Європи 

УЄФА

17.50 Yellow

18.00 «Пандурій» — «Дніпро» 

(2013 р. /14). Ліга Європи 

УЄФА

20.00 «ЦСКА» — «Шахтар». 1/8 

фіналу (2008 р. / 2009 р.) 

Кубок УЄФА

21.45 «Передматчева студія»

22.30 «Реал» — «Атлетіко». 

Суперкубок УЄФА 2018 р.

01.20 «Післяматчева студія»

01.50 Топ-матч

02.10 «Динамо» (К) — «ПСВ» 

(1997 р. /98). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

04.00 Ісландія — Бельгія. Ліга 

Націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.35, 1.30 Правда життя

09.35, 0.20 Речовий доказ

10.45 Вижити в дикій природі

11.45, 17.05 Ремесла за 

призначенням

12.45, 17.35 Сіяя: з нами у дику 

природу

13.45 Місця сили

14.35, 19.55 Секретні території

15.25, 23.30 Загадки Всесвіту

16.15 Останні племена

19.05 Брама часу

20.45 Секрети Другої світової

21.45 Ефект Нострадамуса

22.35 Таємнича Аравія

02.25 Наші

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Дай лапу»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

09.40, 20.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

11.30, 17.40 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

13.10 Х/ф «Кохання без 
пересадки»

15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

19.20 «Орел і решка. На краю 

світу»

00.00 Х/ф «Спокусник-2»
02.00 Т/с «Пригоди Геркулеса»

02.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 16.00, 17.00, 19.30, 20.30, 

21.30 Одного разу під 

Полтавою

08.30, 9.30 Одного разу в Одесі

09.00, 16.30, 20.00, 21.00 Танька і 

Володька

10.00, 23.00 Т/с «Нове життя 

Василини Павлівни»

11.00, 13.00, 17.30 4 весілля

12.00, 18.30 Супержінка

14.00 Х/ф «Назад у 
майбутнє-2»

22.00 Сімейка У

00.00 Казки У

01.00 17+

02.30 Теорія зради

03.20 БарДак

04.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку, 

країно!

07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 2.30, 

5.20 Новини

09.00 Т/с «Полдарк»

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Українська мова

10.35 Всеукраїнська школа 

онлайн. Фізика

11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка

11.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. Англійська мова

11.45 Всеукраїнська школа 

онлайн. Всесвітня історія

12.20 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

13.10, 15.10 «На карантині»: 

марафон

16.20, 0.30 Телепродаж

16.50 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

17.30 Про що співає Європа

18.20 Тема дня

19.20 Д/ф «Світ дикої природи»

19.55 Д/ф «Дикі тварини»

21.35, 23.55, 5.50 UA:Спорт

21.45, 3.55 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15, 3.00 Т/с «Епоха честі»

00.00 #ВУкраїні

04.25 Святі та грішні
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 4.25 ТСН

09.25, 10.20, 2.30 «Життя 

відомих людей-2020»

11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 

13.10 «Любий, ми 

переїжджаємо»

13.45 «Одруження наосліп-6»

15.40 «Світ навиворіт-11: 

Китай»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45, 1.15 «Ліга сміху. 

Дайджест-2020»

22.05 «Вечірній квартал»

23.50 Пригоди «Фокстера і 

Макса»

05.25 «Світське життя-2020. 

Дайджест»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

13.55, 14.45, 15.40, 23.50 

«Речдок»

16.40 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.40 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

03.10 «Чекай на мене. Україна»

04.45 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20, 4.30 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Філін»

16.00 Історія одного злочину

20.10 Гучна справа

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00 Т/с «Бабка»

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «Бабка»

06.00 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Луні Тюнз»

07.20 Варьяти

08.30 Діти проти зірок

10.20 Х/ф «Останній 

мисливець на 

драконів»

12.20 Х/ф «Годзілла» 

15.00 Х/ф «Годзілла» 

17.10, 19.00 Хто зверху?

20.50 Х/ф «Водний світ»

23.20 Х/ф «Білий полон»

01.20 Т/с «Київ удень і вночі»

02.20 Служба розшуку дітей

02.25 Зона ночі

ICTV

04.55 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.10 Служба розшуку дітей

05.15 Факти

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.05 Антизомбі

11.10, 13.15 Х/ф «Троя»

12.45, 15.45 Факти. День

14.35, 16.15, 22.40 Т/с «Вижити 

за будь-яку ціну»

17.25, 20.05 Дизель шоу

18.45 Факти. Вечір

23.40 «На трьох»

01.40 Т/с «Сильніше за вогонь»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 12.30, 0.15 На власні очі

07.00, 8.00, 9.00, 9.55, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.30, 0.10 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15 Д/с «Індія»

09.30 Онлайн-брифінг 

МОЗ щодо ситуації з 

коронавірусом в Україні

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн для учнів 7-го 

класу

13.15, 14.15 Д/с «Терор у небі»

15.30, 2.15, 5.15 Машина часу

16.10 Д/с «Бойовий відлік»

17.10, 18.15, 19.30 

Інформаційний вечір

21.25 Вечірній преЗЕдент

22.00, 23.00 Д/ф «Мисливці на 

нацистів»

00.35 ID JOURNAL

03.15 Дзеркало історії

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.50 М/ф «Василина 

Микулівна»

06.15 М/ф «Чиполліно»

07.25 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»

07.50, 16.50, 20.50, 2.45 

«Випадковий свідок»

09.00 Х/ф «Пам’ятай ім’я 
своє»

11.00 Х/ф «Апачі»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.15 

«Свідок»

12.50, 3.45 «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: Мексика»

00.15 «Склад злочину»

01.05, 3.15 «Речовий доказ»

04.45 «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 Аромати Перу. 

Документальний цикл

06.30 Аромати Перу. 

Документальний цикл

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Попелюшка»

07.30 М/ф «Попелюшка»

08.00 Новини 

08.05 Всесвітня природна 

спадщина. Національний 

парк Гранд Каньйон

08.55 Новини 

09.00 Ремесло за призначенням. 

Австрія. Документальний 

цикл про культуру, 

традиції, їжу і пристрасті 

народів різних країн

09.30 Ремесло за призначенням. 

Острів Балі. 

Документальний цикл про 

культуру, традиції, їжу і 

пристрасті народів різних 

країн

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Біологія

10.30 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. 

Українська література

11.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Руханка 

11.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Хімія

11.40 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. 

Англійська мова 

12.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. 9-й клас. Руханка 

12.15 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. ТНМК

12.30 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА.

12.50 Т/с «Домашні вогнища»

13.45 UA.Музика. Кліп The ВЙО

13.50 UA.Музика. Кліп Mari 

Cheba

13.55 UA.Музика. Кліп Pianoboy 

13.55 Весняні солоспіви. 

Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо 

15.20 Сильна доля. Окремі 

номери. KOZAK SYSTEM. У 

осені очі твої

15.25 Сильна доля. Окремі 

номери. KOZAK SYSTEM. 

Коли вона 

15.30 Сильна доля. Окремі 

номери. KOZAK SYSTEM. 

Живи і люби

15.40 Сильна доля. Окремі 

номери. KOZAK SYSTEM. 

Не моя

15.45 Сильна доля. Окремі 

номери. Піккардійська 

терція. Старенький 

трамвай

15.50 М/ф «Робін Гуд. 

Найманець»

16.20 М/ф «Робін Гуд. 

Джентельмени-

розбійники»

16.45 М/ф «Рівень Маркуса»

17.00 Книга-Мандрівка. Україна. 

Матвей Котофей про 

супермена з Вінниччини. 

Устим Кармелюк

17.05 Т/с «Епоха честі», с. 79

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Т/с «Містер Селфрідж»

19.15 Двоколісні хроніки-

2019. Італія. Страшний 

землетрус. Навіщо ми 

поїхали на північ. Модена і 

Болонья №99

19.35 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. Найкраще. 

Раду Поклітару

20.05 Т/с «Епоха честі», с. 85

21.00 Новини

21.30 Х/ф «Фатальна 
пристрасть»

23.05 Х/ф «Кімната 213»
00.25 Сильна доля. Dakh 

Daughters

01.20 Сильна доля. Kozak System 

02.10 Сильна доля. БЕZ 

обмежень

03.00 Спільно 

03.55 Енеїда. Ігор Римарук 

04.25 Енеїда. Микола Куліш 

04.55 #ВУкраїні. Велика вода 

05.20 #ВУкраїні. Чорнобиль. 

Зона чи атракціон? 

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Татусі»

14.15, 14.50, 18.15, 19.00 

«Холостяк-10»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

22.40 «Супермама»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.10, 8.10 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Репортер». Новини

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «За фактом»

13.10, 16.15 «Гаряча тема»

14.10, 15.10 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Ділянка лейтенанта 

Качури»

06.50 Х/ф «Небезпечний 
елемент»

08.30, 18.15 «Спецкор»

09.10, 18.45 «ДжеДАІ»

09.45 «Помста природи»

13.20 Х/ф «Ва-банк»
15.25 Х/ф «Ва-банк-2»
17.20 «Загублений світ»

19.15 Х/ф «Форсаж-6»
21.30 Х/ф «Команда вісім: у 

тилу ворога»
23.20 Х/ф «Сусіди на 

стрьомі»
01.00 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Барселона» — 

«Валенсія» (2017 р. /18). 

Чемпіонат Іспанії

07.40 Журнал Ліги чемпіонів

08.05 «Пандурій» — «Дніпро» 

(2013 р. /14). Ліга Європи 

УЄФА

09.50 Yellow

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.10, 21.30 #Залишайся з 

футболом

11.15, 22.45 «Дніпро» — 

«Карабах» (2014 р. /15). 

Ліга Європи УЄФА

13.00 «Суперматч» (постшоу). 

Тревел-шоу

13.55 «Ньюкасл» — «Динамо» 

(К) (1997 р. /98). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

15.50 «МЮ» — «Барселона». 

1/2 фіналу (2007 р. /08). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

17.35 «Ліон» — «Рома». 1/8 

фіналу (2016 р. /17). Ліга 

Європи УЄФА

19.20 Журнал «Залишайся 

вдома». Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

19.45 «Карпати» — «Севілья» 

(2010 р. /11). Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

00.35 «Наполі» — «Інтер» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

Італії

02.20 «Шальке» — «Баварія» 

(2013 р. /14). Чемпіонат 

Німеччини

04.05 «Ворскла» — «Карпати». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом

07.00, 13.45 Фінали Ліги 

чемпіонів (1993 р. /2015 

р.)

07.30 «Металург» (Д) 

— «Динамо» (2009 р. 

/10). Чемпіонат України

09.15 Yellow

09.25, 18.00 Топ-матч

09.45, 2.00 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00 «МЮ» — «Барселона». 

1/2 фіналу (2007 р. /08). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

11.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

12.00 «Арсенал» — 

«Галатасарай» (2014 р. 

/15). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

14.15, 17.00 «Шлях до 

Стокгольма»

15.10 «Фенербахче» — «Зоря» 

(2016 р. /17). Ліга Європи 

УЄФА

18.10 «Копенгаген» — 

«Ворскла» (2011 р. /12). 

Ліга Європи УЄФА

20.00 «Шахтар» — «ЦСКА». 1/8 

фіналу (2008 р. / 2009 р.) 

Кубок УЄФА

21.45 «Передматчева студія»

22.35 «Ліверпуль» — «Челсі». 

Суперкубок УЄФА 2019 р.

01.30 «Післяматчева студія»

02.10 «Ньюкасл» — «Динамо» 

(К)» (1997 р. /98). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

04.00 Іспанія — Хорватія. Ліга 

Націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.25, 1.30 Правда життя

09.25, 0.20 Речовий доказ

10.35, 12.35, 18.05 Сіяя: з нами у 

дику природу

12.05, 17.05 Ремесла за 

призначенням

13.35, 2.30 Скептик

14.35, 19.55 Секретні території

15.25, 23.30 Загадки Всесвіту

16.15, 21.45 Ефект Нострадамуса

19.05 Брама часу

20.45 Секрети Другої світової

22.35 Таємнича Аравія

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Дай лапу»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

09.50, 20.50 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

11.40 Т/с «Мисливці на реліквії»

13.20 Х/ф «Продавчиня»
15.10 «Землячки»

16.00, 22.45 «Орел і решка. 

Навколо світу»

18.00 Х/ф «Лікар. Учень 
Авіценни»

21.45 «Орел і решка. Рай і 

пекло»

00.40 «Бійцівський клуб»

01.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 19.30, 20.30 Одного разу 

під Полтавою

08.30, 9.30 Одного разу в Одесі

09.00, 20.00 Танька і Володька

10.00 Т/с «Нове життя Василини 

Павлівни»

11.00, 13.00, 17.30 4 весілля

12.00, 18.30 Супержінка

14.00 Країна У

16.00 М/ф «Зачарований 

будинок»

21.00 М/ф «Ріо»

22.40 Х/ф «Готель «Гранд 
Будапешт»

00.25 17+

01.55 Теорія зради

02.45 БарДак

03.35 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку, 

країно!

07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 2.30, 

5.20 Новини

09.00 Т/с «Полдарк»

10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Українська 

література

10.35 Всеукраїнська школа 

онлайн. 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, 3.55 Перша шпальта

17.25 VoxCheck

17.30 Про що співає Європа

18.20 Тема дня

19.20 Д/ф «Світ дикої природи»

19.55 Д/ф «Тваринна зброя»

21.35, 23.55, 5.50 UA:Спорт

21.45 Наші на Євробаченні

00.00, 4.25 Схеми. Корупція в 

деталях

03.00 Т/с «Епоха честі»

04.50 #ВУкраїні

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ТРАВНЯ 2020
15 травня
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КАНАЛ «1+1»

06.15, 7.00 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

13.05 Бойовик «Черепашки-

ніндзя»

14.55 Х/ф «Аліта: бойовий 
ангел»

17.15 Комедія «Кухня»

19.30, 5.10 ТСН

20.20 «Чистоnews-2020»

20.30 «Вечірній квартал»

23.10 «Світське життя-2020. 

Дайджест»

00.00 Мелодрама «Катерина»

03.15 Драма «Будинок із 

башточкою»

ІНТЕР

05.15 Х/ф «Фініст — Ясний 
сокіл»

06.30 «Слово предстоятеля»
06.35 Х/ф «Кухарка»

08.00 «Шість соток»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Кохана жінка 

механіка Гаврилова»
12.30 Х/ф «Відпустка за свій 

рахунок»
15.05 Х/ф «Солодка жінка»

17.00, 20.30 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»

20.00, 2.10 «Подробиці»

22.00 Концерт «Моя душа...»
00.30 Х/ф «Навіщо ти пішов»

02.40 Д/п «Володимир Івасюк. 

Ідеальне вбивство»
03.35 Х/ф «Секретний 

ешелон»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 5.00 Зоряний шлях

09.00, 15.20 Т/с «Жіночі секрети»

17.00, 21.00 Т/с «Ніколи не буває 

пізно»

20.00 Головна тема

23.00, 2.15 Т/с «Поверни моє 

життя»

01.45 Телемагазин

03.25 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Луні Тюнз»

07.20 Варьяти

10.20 Суперінтуїція

12.10 Хто зверху?

15.50 М/ф «Кунг-фу панда-2»

17.20 М/ф «Заплутана історія»

19.10 М/ф «Як приборкати 

дракона»

21.00 Х/ф «Тор»

23.10 Х/ф «За подих від 

тебе»

00.50 Т/с «Київ удень і вночі»

02.30 Зона ночі

ICTV

04.50 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.05 Факти

05.35 «На трьох»

06.55 Перше, друге і компот!

07.55 Перше, друге і компот! 

Прем’єра

08.45 Т/с «Закляті друзі»

11.50, 13.00 Т/с «Пес»

12.45 Факти. День

16.20 Х/ф «Шерлок Холмс»

18.45 Факти. Вечір

19.15 Х/ф «Гладіатор»

22.00 Х/ф «Робін Гуд»

00.30 Х/ф «Сезон убивць»

01.55 Х/ф «Виклик»
5 канал

06.00 Час-Time

06.20, 16.10, 0.20, 2.10, 4.10 

Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 0.00, 1.00, 

2.00, 4.00, 5.00 Час новин

07.20, 8.20 Д/с «Південні моря»

07.50, 8.50, 21.25, 0.10 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.40 Натхнення

09.15 Копійка до копійки

09.30 Автопілот-новини

09.40 Автопілот-тест

09.50 Драйв

10.10, 11.10 Д/с «Світ 

майбутнього»

12.15 Медекспертиза

12.35 Феєрія мандрів

13.10, 14.10 Д/с «Терор у небі»

15.15 Гончаренко рулить

15.35 На власні очі

17.10 Д/с «Бойовий відлік»

18.10 Є сенс

18.40 Про військо

19.15 Особливий погляд

19.35 Спостерігач

20.10, 5.15 Рандеву

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

22.00, 23.00 Д/ф «Вирішальні 

битви Другої світової 

війни»

01.15 Д/ф

03.20 Дзеркало історії

НТН

05.45 Х/ф «Посейдон» 

поспішає на допомогу»

06.50 Х/ф «Морський 

характер»

08.40 Х/ф «Протистояння»

12.00 «Легенди карного 

розшуку»

15.35, 3.30 «Випадковий свідок»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 3.00 «Свідок»

19.30 Х/ф «Ати-бати, йшли 

солдати...»

21.10 Х/ф «На гребені хвилі»

23.30 Х/ф «Галвестон»

01.20 «Жорстокий спорт»

04.05 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Аромати Перу. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Сандокан»

09.00 Новини 

09.05 Війни за статки. Сонні 

Боно. Документальний 

цикл 

10.00 Богослужіння Церкви 

адвентистів сьомого дня 

11.00 Королівський Тур. 

Еквадор. Документальний 

цикл 

12.15 Чилі. Дика мандрівка. 

Південний морський слон. 

Документальний цикл 

13.15 Чилі. Дика мандрівка. 

Морська видра. 

Документальний цикл 

14.20 Норвегія. Дика природа. 

Документальний цикл 

15.35 Джунглі. Чари іншого 

світу. Документальний 

цикл

16.35 Двоколісні хроніки-2019. 

Албанія. Країна заправок. 

Вражаючий Дуррес. 

Брудніше ніж в Індії 

16.55 Двоколісні хроніки-2019. 

Албанія. Ночівля під 

магазином. Знову шторм. 

Найважчий перевал

17.20 Двоколісні хроніки-2019. 

Албанія. Безкінечні гори. 

Ми втомилися. Колєги з 

Польщі

17.40 Країна пісень 

18.40 Х/ф «Богдан-Зиновій 

Хмельницький»

21.00 Новини 

21.20 14697. Ювілейний концерт 

Kyiv Symphony Orchestra. 

Диригент — Луїджі 

Гаджеро

23.05 Розсекречена історія. 

Сандармох

00.00 100 років української 

історії. 1930-ті роки 

00.15 Україна 1917-2017. 

Архівний проєкт Юрія 

Шаповала. Винниченко 

без брому. Документальна 

програма

01.05 Розсекречена історія. 

Смолоскипи свободи. 

Життя за свободу чужої 

країни

02.00 Україна 1917-2017. 

Архівний проєкт Юрія 

Шаповала. Текст як доля. 

Михайло Волобуєв

02.45 Після прем’єри – розстріл. 

Документальна програма

03.45 Україна 1917-2017. 

Архівний проєкт Юрія 

Шаповала. Василь 

Симоненко. Тиша і грім. 

Документальна програма

04.15 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Вольфанг Амадей Моцарт. 

Реквієм 

05.15 Кримськотатарський 

досвід громадянського 

суспільства. Сінавер 

Кадиров. Інтерв’ю 

Громадського

05.35 100 років української 

історії. 1930-ті роки 

05.50 Погода

СТБ

05.30, 9.20 «Неймовірна правда 

про зірок»

07.25, 11.00 Т/с «Татусі-2»

19.00 «МастерШеф. 

Професіонали-2»

22.00 «Євробачення-2020»

00.05 Х/ф «У моїх мріях»

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, 8.10, 0.45 «Загублений 

світ»

07.45 «ДжеДАІ-2019»

13.00 Х/ф «Пік Данте»

15.00 Х/ф «Посилка»

16.45 Х/ф «Форсаж-6»

19.00 Х/ф «Бронежилет»

20.40 Х/ф «Меркурій у 

небезпеці»

22.40 Х/ф «Відплата»

01.30 «Помста природи»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Реал» — «Атлетік» 

(2017 р. /18). Чемпіонат 

Іспанії

08.10 «Металіст» — «Мальме» 

(2011 р. /12). Ліга Європи 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.10 Yellow. Прем’єра

10.20 #Залишайся з футболом

11.25, 22.45 «Карабах» 

— «Дніпро» (2014 р. /15). 

Ліга Європи УЄФА

13.15 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

13.25 Журнал «Залишайся 

вдома». Чемпіонат Іспанії

13.55 «Ювентус» — «Динамо» 

(К). 1/4 фіналу (1997 р. 

/98). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

15.50, 18.45 «Головна команда»

16.55 Україна — Сербія. Відбір 

до Євро-2020 р.

19.50 «Барселона» — «Реал» 

(2004 р. /05). Чемпіонат 

Іспанії

21.40 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.50 Yellow

22.00 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

00.35 «Інтер» — «Лаціо» (2012 

р. /13). Чемпіонат Італії

02.20 «Баєр» — «Баварія» 

(2013 р. /14). Чемпіонат 

Німеччини

04.05 «Маріуполь» — «Зоря». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 #Залишайся з футболом

07.00 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

07.30 «Зоря» — «Дніпро» 

(2011 р. /12). Чемпіонат 

України

09.15, 21.45 Журнал «Залишайся 

вдома». Чемпіонат Іспанії

09.45, 14.00, 2.00 «Суперматчі». 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.00 «Барселона» — «Реал» 

(2004 р. /05). Чемпіонат 

Іспанії. Прем’єра

11.45, 19.50 

«Суперматчі». Ліга Європи 

УЄФА

12.00 «Шахтар» — «Динамо» 

(2013 р. /14). Чемпіонат 

України

13.45, 17.45, 0.00 Yellow

14.15, 16.45 «Шлях до 

Стокгольма»

14.55 «Зоря» — «МЮ» (2016 р. 

/17). Ліга Європи УЄФА

18.00 «Баварія» — «Боруссія 

Д» (2011 р. /12). 

Чемпіонат Німеччини

20.00 «Шахтар» — «Марсель». 

1/4 фіналу (2008 р. / 2009 

р.) Кубок УЄФА

22.15 «Ювентус» — «Інтер» 

(2014 р. /15). Чемпіонат 

Італії

00.10 «Бенфіка» — 

«Тоттенгем». 1/8 фіналу 

(2014 р. /15). Ліга Європи 

УЄФА

02.10 «Ювентус» — «Динамо» 

(К). 1/4 фіналу (1997 р. 

/98). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

04.00 Польща — Португалія. 

Ліга Націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.15, 1.40 Містична Україна

08.05 Україна: забута історія

09.45 Речовий доказ

10.55, 23.00 Секретні території

11.45 Секрети Другої світової

13.40, 21.00 Дивовижний Всесвіт

15.40 Таємнича Аравія

17.30 Невідома Південна 

Америка

18.30 Прихована реальність

23.50 Ремесла за призначенням

00.40 Сіяя: з нами у дику 

природу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Землячки»

09.15 М/ф «Земля до початку 

часів-10: міграція 

Довгошиїв»

10.50 М/ф «Балто-2: у пошуках 

вовка»

12.10 Х/ф «Лікар. Учень 

Авіценни»

15.00, 1.50 «Орел і решка. 

Навколо світу»

00.00 Х/ф «Доріан Грей»

02.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.30 Х/ф «Обережно! Предки 

в хаті»

13.30 4 весілля

17.20 М/ф «Ріо»

19.00 Х/ф «Назад у 

майбутнє-3»

21.00 Одного разу під Полтавою

22.00 Ігри приколів

23.00 Х/ф «Світанок планети 

мавп»

01.15 Щоденники Темного

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

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

5.35 Новини

09.30 Енеїда

10.35 М/с «Чорний пірат»

12.15, 0.30 Телепродаж

12.45, 16.00, 21.20 Про що співає 

Європа

13.15 Х/ф «Ромео і 

Джульєта»

15.00 Країна пісень

17.00 Пісенний конкурс 

Євробачення-2016 р. 

Фінал

22.00 Євробачення: Європо, 

запали світло

02.50 Розсекречена історія. 

Кенгір

03.45 «Українську Гельсінську 

спілку-вектор визначено»

04.45 Розсекречена історія. 

Адвокат диявола
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КАНАЛ «1+1»

06.00 М/ф

06.15, 7.05 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.25, 4.00 «Світ навиворіт»

15.40, 0.45 Мелодрама 

«Горизонти кохання»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 Драма «Чорний ворон»

23.00 Бойовик «Ефект колібрі»

ІНТЕР

05.00 «Україна вражає»

05.55 Х/ф «Текумзе»

08.00 «уДачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Дива світу-

2»

11.00 «Орел і решка. Божевільні 

вихідні»

12.00 «Орел і решка. Карантин»

13.00 «Крутіше за всіх. Краще»

14.50 Х/ф «Граф Монте-
Крісто»

18.10 Х/ф «Перемагаючи 
час»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «В полоні стихії»
22.20 Х/ф «Багрові ріки»

00.20 Д/п «Секретні файли 

нацистів»

02.20 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

08.35 Т/с «Ніколи не буває 

пізно»

12.30 Т/с «Бабка»

17.00, 21.00 Т/с «Час іти, час 

повертатися»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Хірургія. 

Територія любові»

01.45 Телемагазин

03.20 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

05.00 Профілактика 

передавального 

обладнання

НОВИЙ КАНАЛ

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.45 Факти

05.10 Секретний фронт

06.00 Громадянська оборона

07.40 Т/с «В полоні у 

перевертня»

10.55, 13.00 Х/ф «Шерлок 

Холмс»

12.45 Факти. День

13.30 Х/ф «Робін Гуд»

15.55 Х/ф «Гладіатор»

18.45 Факти тижня

20.30 Х/ф «Примарний 

вершник»

22.35 Х/ф «Примарний 

вершник-2: дух помсти»

00.15 Х/ф «Морган»

01.45 Х/ф «Єлена Троянська»

ICTV

05.10 Таємний агент

06.20 Х/ф «Я вбиваю 

велетнів»

08.10 Ревізор. Карантин

09.10 Від пацанки до панянки

11.10 Х/ф «Крампус»

13.10 Х/ф «Віктор 

Франкенштейн»

15.10 Х/ф «Дракула. 

Невідома історія»

16.50 Х/ф «Тор»

19.00 Х/ф «Тор-2: царство 

темряви»

21.00 Х/ф «Тор-3: рагнарок»

23.20 Х/ф «Титан»

01.10 Т/с «Київ удень і вночі»

02.00 Зона ночі

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 16.10, 20.10, 2.15 Машина 

часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 

00.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.20, 8.20 Д/с «Індія»

07.50, 8.50, 21.30, 0.10 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.40 Натхнення

09.10, 15.15, 0.20 Невигадані 

історії

09.50 Драйв

10.10, 11.10 Д/с «Світ 

майбутнього»

12.15 Медекспертиза

12.40, 4.20 Феєрія мандрів

13.10, 14.10 Д/с «Терор у небі»

15.35 Vоїн — це я!

15.45 Паспортний сервіс

17.10 Д/с «Бойовий відлік»

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки 

тижня з Анною 

Мірошниченко

19.15 Спостерігач

19.35 Особливий погляд

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.40 Час-Time

22.00, 23.00 Д/ф «Шлях Адольфа 

Гітлера»

00.50, 1.55 Огляд преси

03.15 Дзеркало історії

НТН

05.05 «Top Shop»

05.35 Х/ф «Заручники 
страху»

07.00 «Слово предстоятеля»

07.05 «Страх у твоєму домі»

10.35 Х/ф «Ати-бати, йшли 
солдати...»

12.15 Х/ф «Це було в 
розвідці»

14.00 Х/ф «Сила закону»
16.35 Х/ф «На гребені хвилі»
19.00 Х/ф «Справа 

Румянцева»
20.55 Х/ф «Чорна стріла»
22.40 Х/ф «Нокаут»
00.25 Х/ф «Галвестон»
02.05 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Аромати Перу. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/Ф «Сандокан»

08.55 Новини 

09.00 До дня пам’яті жертв 

політичних репресій. 

Кенгір. Сорок днів 

свободи. Документальна 

програма 

10.45 Українську Гельсінську 

спілку-вектор визначено. 

Документальна програма 

12.00 Хвилини мовчання пам’яті 

жертв політичних репресій

12.00 До дня пам’яті жертв 

політичних репресій. 

Документальний цикл 

«Дисиденти». Левко 

Лук»яненко. Йти за 

совістю

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 До Дня пам’яті жертв 

політичних репресій. 

Документальний цикл 

«Дисиденти». Микола 

Руденко. Формулу життя 

знайдено

14.35 До Дня пам’яті жертв 

політичних репресій. 

Документальний цикл 

«Дисиденти». Олесь 

Шевченко. Як на сповіді

15.10 До дня пам’яті жертв 
політичних репресій. 
Х/ф «Із житія Остапа 
Вишні»

16.40 До дня пам’яті жертв 

політичних репресій. 

Осип. Київ. Надія. 

Документальна програма

17.50 До дня пам’яті жертв 
політичних репресій. Х/
ф «Секретний ешелон»

19.30 До дня пам’яті жертв 
політичних репресій. Х/
ф «Вінчання зі смертю» 

21.00 Новини 

21.20 До дня пам’яті жертв 

політичних репресій. 

Будинок «Слово». 

Документальна фільм 

22.50 Різність і рівність. 

Спецпроєкт до дня 

боротьби з гомофобією та 

трансфобією

23.35 100 років української 

історії. 1930-ті роки 

23.55 Розсекречена історія. 

Чому насправді передали 

Крим Україні? 

00.45 Кримськотатарський 

досвід громадянського 

суспільства. Сінавер 

Кадиров. Інтерв’ю 

Громадського

01.00 Розсекречена історія. 

Крим. Киримли. 

Повернення 

02.00 Профілактика каналу 

(02.00-12.00)

СТБ

06.05 «Все буде смачно!»

09.00 Х/ф «Осінній марафон»
10.45 «МастерШеф. 

Професіонали-2»

13.35 Т/с «Майор і магія»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

19.55 «Один за всіх»

22.00 «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 «Загублений світ»

12.35 Х/ф «Зворотна тяга»
15.00 Х/ф «Солдат Джейн»
17.15 Х/ф «Сльози сонця»
19.25 Х/ф «Гонщик»
21.30 Х/ф «Прибрати 

Картера»
23.25 Х/ф «Віртуальна 

революція»
01.00 Т/с «Опер за викликом»

03.20 «Помста природи»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Севілья» — «Реал» 

(2017 р. /18). Чемпіонат 

Іспанії

07.45, 4.30 Журнал «Залишайся 

вдома». Чемпіонат Іспанії

08.15 «Копенгаген» — 

«Ворскла» (2011 р. /12). 

Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.40 Футбол NEWS

10.10 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

10.40, 13.30 Yellow

10.50, 13.40 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

11.00, 22.45 «Інтер» — «Дніпро» 

(2014 р. /15). Ліга Європи 

УЄФА

12.50 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

13.00, 4.05 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

13.50 «Динамо» (К) — 

«Ювентус». 1/4 фіналу 

(1997 р. /98). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

15.50, 18.45 «Головна команда»

16.55 Україна — Люксембург. 

Відбір до Євро-2020 р.

19.40 «Реал» — «Барселона» 

(2004 р. /05). Чемпіонат 

Іспанії

21.20 «Великий футбол»

00.35 «Рома» — «Наполі» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

Італії

02.20 «Шальке» — «Борусія» 

(Д) (2013 р. /14). 

Чемпіонат Німеччини

05.00 Профілактика

ФУТБОЛ-2

06.00, 11.45, 19.50 Yellow

06.15, 4.10, 4.40 Топ-матч

06.30 Журнал «Залишайся 

вдома». Чемпіонат Іспанії

07.00 Журнал Inside Serie A. 

Чемпіонат Італії

07.30 «Металіст» — «Дніпро» 

(2014 р. /15). Чемпіонат 

України

09.15 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

09.45, 2.00, 4.30 «Суперматчі». 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.00 «Реал» — «Барселона» 

(2004 р. /05). Чемпіонат 

Іспанії. Прем’єра

12.00 «Шахтар» — «Динамо» 

(2014 р. /15). Чемпіонат 

України

13.45, 21.45 Журнал Ліги 

чемпіонів

14.15 «Баєр» — «Металіст» 

(2012 р. /13). Ліга Європи 

УЄФА

16.05 «Шлях до Амстердаму»

17.00 «Суперматч»« (постшоу). 

Тревел-шоу

18.00 «Борусcія» (Д) — 

«Баварія» (2011 р. /12). 

Чемпіонат Німеччини

20.00 «Марсель» — «Шахтар». 

1/4 фіналу (2008 р. / 2009 

р.) Кубок УЄФА

22.15 «Інтер» — «Ювентус» 

(2014 р. /15). Чемпіонат 

Італії

00.00, 4.00 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

00.10 «Ліон» — «Рома». 1/8 

фіналу (2016 р. /17). Ліга 

Європи УЄФА

02.10 «Динамо» (К) — 

«Ювентус». 1/4 фіналу 

(1997 р. /98). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

05.00 Профілактика

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.15, 1.50 Містична Україна

08.00 Україна: забута історія

09.40 Речовий доказ

10.50 Секретні території

11.40 Секрети Другої світової

13.35, 21.00 Дивовижний Всесвіт

15.35 Невідома Південна 

Америка

18.35 Прихована реальність

23.00 Секретні територі

23.50 Ремесла за призначенням

00.20 Сіяя: з нами у дику 

природу

02.35 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/ф «Земля до початку 

часів-13: мудрість друзів»

09.25 М/ф «Балто-2: у пошуках 

вовка»

10.50 М/ф «Балто-3: крила 

змін»

12.10 Х/ф «Хатіко: 
найвірніший друг»

13.50, 2.50 «Орел і решка. 

Навколо світу»

00.50 Х/ф «Бути Астрід 
Ліндгрен»

03.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 Х/ф «Мій улюблений 
динозавр»

12.05, 22.00, 1.20 Панянка-

селянка

18.00 Х/ф «Світанок планети 
мавп»

20.20 Х/ф «Геркулес»
00.00 Щоденники Темного

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку, 

країно!

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.05, 2.30, 

5.35 Новини

09.00 Божественна Літургія у 

Свято-Михайлівському 

кафедральному соборі 

православної церкви України 

та всеукраїнська молитва

11.00, 12.01 Недільна літургія 

Української греко-католицької 

церкви

12.00 Хвилина мовчання: пам’яті 

жертв політичних репресій

12.30 Недільна свята меса римсько-

католицької церкви в Україні

13.30 Х/ф «Ромео і Джульєта»
15.15 «Малевич. Український 

квадрат»

16.05, 0.30 Телепродаж

16.35 «Весна 68»

17.35 Т/с «Епоха честі»

19.20 Д/ф «Чилі: дика подорож»

20.25 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

21.20 «Крим. Окуповані: історії 

кримчан за п’ять років 

окупації»

22.15 Д/ф «Процес: російська 

держава проти Олега 

Сенцова»

23.40 #ВУкраїні

02.50 Розсекречена історія. Чому 

насправді передали Крим 

Україні?

03.45 Розсекречена історія. Яка 

кримськотатарська історія 

потрібна Україні?

04.40 Розсекречена історія. Крим. 

Киримли. Повернення
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Вони не зникли безвісти — 
їхні долі встановлено 
 Нещодавно я вирішив частково до-
слідити проблему зниклих безвісти 
воїнів по Малинському району Жи-
томирської області (моя мала бать-
ківщина). Для цього, перш за все, че-
рез «Книгу Пам’яті України. Жито-
мирська область», том 6 (Житомир, 
1995), встановив загальну кількість 
зниклих безвісти по цьому району. Їх 
виявилося 2617. Далі розпочав пошу-
кову роботу через різні бази даних, роз-
міщені в інтернеті. 
 Результати моєї роботи дещо відріз-
няються від інформації, викладеної 
у «Книзі Пам’яті». Пояснюється це 
тим, що на сьогоднішній день існує на-
багато ширша пошукова база, причо-
му електронна, і в ній розміщені неві-
домі раніше документи. 
 Поки що перевірив інформацію по 
майже 70 зниклих безвісти воїнах. Ви-
явилося, що 12 з них такими не є, ос-
кільки встановлено місце їхнього по-
ховання. Крім того, встановлено імена 
і місце поховання ще 17 воїнів, які вза-
галі не зазначені у «Книзі Пам’яті». 
Також два солдати, як виявилося, за-
лишилися живими, хоча, за деякими 
архівними документами, вони загину-
ли. 
 Так, під час вивчення через сайт 
Об’єднаного банку даних «Меморіал» 
(далі ОБД «Меморіал») документів 
щодо бойового шляху жителя с. Дібро-
ви Чоповицького (нині Коростенсько-
го) району Житомирської області Кли-
менка Тимофія Семеновича, 1923 року 
народження, виявилося, що в донесен-
нях штабу 226 стрілецької дивізії про 
безповоротні втрати особового складу, 
де він проходив службу, двічі зазнача-
лося про його загибель. У першому до-
несенні вказано, що рядовий Климен-
ко Тимофій Семенович 11 лютого 1944 
року загинув у бою у Славутському 
районі Кам’янець-Подільської (нині 
Хмельницької) області і похований у с. 
Радошівка. У другому донесенні зазна-
чено, що командир відділення сержант 
Клименко Тимофій Семенович загинув 
у с. Лисках Станіславської (нині Івано-
Франківської) області 13 липня 1944-
го. Пізніше був перепохований у брат-
ській могилі с. Коршів Коломийського 
району тієї ж області. 
 Насправді, як вдалося встанови-
ти через ОБД «Меморіал», Хотинівсь-
ку та Стремигородську об’єднані те-

риторіальні громади Коростенського 
району та через сина його родичів, Ти-
мофій не загинув. Під час бою 13 лип-
ня 1944-го він потрапив у полон, по-
бував у таборах Польщі, Угорщини та 
Австрії й був звільнений у травні 1945 
року. 
 Вивчаючи архівні документи Ти-
мофія Клименка через сайт «Подвиг 
народу», дізнався, що він воював смі-
ливо та відважно. Бойовий шлях роз-
почав у грудні 1943 року розвідником 
989 стрілецького полку 226 стрілець-
кої дивізії. У розвідку потрапив неви-
падково. Ще до призову у Червону ар-
мію Тимофій зарекомендував себе від-
чайдушним юнаком. У 1941 році він 
підмовив товариша Михайла Грищен-
ка відбити у фашистів мотоцикл (і як 
тільки хлопці збиралися використа-
ти його в умовах окупації?). Тимофій 
роздобув десь гвинтівку і з Михайлом 
зробив засідку у чагарнику біля доро-
ги. Коли по дорозі на мотоциклі про-
їздили фашисти, він вистрілив у мото-
цикліста, але промахнувся, тоді у від-
повідь у їхній бік було відкрито ша-
лений кулеметний вогонь. На щастя, 
юним месникам вдалося  швидко поки-
нути місце нападу.
 На фронті кмітливого й безстраш-
ного Тимофія призначили командиром 
відділення, присвоїли звання сержан-
та. У березні 1944-го в районі с. Соснів-
ка Хмельницької області він роздобув 
цінну інформацію про розташування 
противника і захопив «язика». Зго-
дом біля с. Малі Жеребки тієї ж облас-
ті проник у розташування фашистів, 
знищив вогнем з автомата чотирьох 
солдатів і одного офіцера, захопив ав-
томобіль. За ці подвиги його було наго-
роджено орденом Слави 3-го ступеня. 
У травні того ж року Тимофія Климен-
ка нагородили медаллю «За відвагу» за 
те, що в бою за с. Угринів Івано-Фран-
ківської області він пробрався у тил 
противника, добув важливу інформа-

цію, а на зворотному шляху зіткнувся 
з ворожою розвідкою, двох фашистів 
убив, а одного пораненого взяв у по-
лон.
 Після війни Тимофій Клименко жив 
у Донецькій області, працював на шах-
ті. Помер уже у похилому віці, а похо-
ваний там, де й проживав. При цьому 
його прізвище викарбувано на надмо-
гильній плиті військового меморіалу у 
с. Коршів Коломийського району Іва-
но-Франківщини, як повідомив мені 
голова Коршівської об’єднаної тери-
торіальної громади Ярослав Савчук.
 Розповідаючи про Тимофія Кли-
менка, не можу не згадати історію ми-
нулорічного пошуку, дивним чином 
пов’язану зі згаданим с. Коршів. На 
прохання жительки Коростишева, що 
на Житомирщині, Валентини Кисли-
цької займався пошуками її батька То-
машевського Віктора Івановича, який 
зник безвісти в роки війни. Спочатку 
будь-якої інформації про воїна знайти 
не вдавалося. Причиною, як виявило-
ся, стала типова помилка штабного пи-
саря, який зазначив у військових доку-
ментах замість справжнього прізвища 
Томашевський — Тимошевський. 
 Виявилося, що рядовий Тимошевсь-
кий загинув у бою під селом Слобідка 
Лісова Коломийського району Івано-
Франківщини. Однак його прізвища 
не виявилося у списках воїнів, похо-
ваних у братській могилі села Коршів 
Коломийського району, куди перепо-
ховали після війни його однополчан, 
з якими він загинув. На підставі знай-
дених фронтових документів звернув-
ся до вже згаданого голови Коршівсь-
кої об’єднаної територіальної громади 
Ярослава Савчука, завдячуючи якому 
прізвище воїна було занесено на надмо-
гильну плиту.
 Ось так на надмогильній плиті пере-
тнулися незвичайні долі двох воїнів — 
один загинув, а другий залишився жи-
вим.

 Так по крупинках вдається встанов-
лювати долю воїнів. Іноді вона особли-
во трагічна. В ході пошукової робо-
ти ознайомився з вироком військово-
го трибуналу 226 стрілецької дивізії, 
згідно з яким у грудні 1943 року двох 
військовослужбовців (уродженців с. 
Королівка) було засуджено до вищої 
міри покарання, а двох (уродженців с. 
Лумля) до 10 років позбавлення волі. 
Вирок було приведено в дію у тому ж 
місяці. Через Управління СБУ в Жито-
мирській області намагався уточнити, 
за що були винесені такі сурові пока-
рання, але така інформація відсутня. 
Єдине, що вдалося дізнатися, що вони 
не служили в поліції та не співпрацю-
вали з ворогом. 

Шукати і знаходити
 Для воїнів, які пропали безвісти, 
— то жорстокий вирок долі, а для нас 
— це священний обов’язок докласти 
всіх зусиль, щоб з’ясувати їхню долю. 
Саме тому звертаюся до всіх небайду-
жих громадян України провести таку 
роботу за місцем проживання, почина-
ючи з пошуку своїх родичів чи родичів 
знайомих. Провести перевірку інфор-
мації з «Книг пам’яті» щодо зниклих 
безвісти воїнів у своїх районах. В умо-
вах карантину для цього можна вик-
роїти час. 
 Думаю, з такою справою найкраще 
справились би колективи шкіл, скажі-
мо, в рамках акції «Воїнів імена повер-
немо з небуття». Якщо потрібен мій до-
свід, якісь рекомендації — контакти в 
редакції. Для початку скажу, що зга-
дану роботу слід проводити поетапно: 
1) пошук інформації через електрон-
ні бази даних; 2) у випадку отриман-
ня позитивних результатів поінформу-
вати місцеві органи виконавчої влади, 
місцевого самоврядування та родичів 
воїнів, долю яких вдалося встановити; 
3) пошук інформації про можливі наго-
роди через сайт «Подвиг народу».
 Киянин Олександр Бількевич три-
валий час не міг знайти місце похован-
ня свого прадіда Мелешка Михайла 
Федоровича. Було відомо, що він заги-
нув на війні, але невідомо де. Завдяки 
немалим зусиллям Олександр усе ж у 
2017 році знайшов у с. Жилинці Ше-
петівського району Хмельницької об-
ласті братську могилу, в якій похова-
ний його прадід. Олександр розшукав 
список воїнів, похованих у цій могилі, 
і разом зі своєю мамою Галиною Воло-
димирівною у 2018 році за свої кошти 
встановив пам’ятник, на якому викар-
бувані імена всіх воїнів. Благородний 
вчинок, що заслуговує на велику пова-
гу та похвалу. 
 Якось житель Києва Михайло Куд-
ря попросив мене знайти місце похо-
вання його далекого родича. Було відо-
мо тільки його прізвище Сердюк та що 
він народився у Житомирській облас-
ті. Зайшов на сайт ОБД «Меморіал», і 
мені відкрився список із 7474 осіб! Над-
складне завдання. Та все ж вирішив пе-
реглянути декілька десятків сторінок 
і таки знайшов інформацію по Сердю-
ку Опанасу Костянтиновичу, який і ви-
явився розшукуваною особою. Це вже 
результат тільки удачі. ■

ПАМ’ЯТЬ

Вісточка з минулого 
Багато імен українських воїнів, які зникли безвісти в роки Другої світової війни, 
можна повернути з небуття

■

Галина Бількевич біля могили, в якій похований її дід.❙

МАЙТЕ НА УВАЗІ

 Важлими джерелами інформації для про-
ведення пошукової роботи є такі бази даних: 
 об’єднаний банк даних «Меморіал»: http://
www.obd-memorial.ru; 
 «Книга Пам’яті України»: https://memory-
book.ua;
 «Солдат.ru»: http://soldat.ru; 
 «Подвиг народу»: http://podvignaroda.ru 
(інформація про нагороди);
 Міжнародна служба пошуку, Бад Арользен, 
Німеччина: http://its-arolsen.org/ru; 
 електронна база даних військовополоне-
них Центру документації при об’єднанні «Сак-
сонські меморіали в пам’ять жертвам політич-
ного терору», Дрезден, Німеччина: http://www.
dokst.ru/node/1132. 
 Мені особисто постійно надає велику прак-
тичну допомогу провідний науковий співробіт-
ник Національного музею історії України у 
Другій світовій війні Володимир Ругаль, за що 
я йому дуже вдячний.

■

ПОКИ НЕ ПОХОВАНИЙ ОСТАННІЙ СОЛДАТ... 

 Пошукову роботу далекої Другої світової багато хто вважає «не на часі». А нещодавно 
один знайомий відверто сказав мені: «Закінчуй займатися «совєтською» війною і переклю-
чайся на сучасну». Відповів йому, що Друга світова війна — то війна мого дядька Дученка 
Миколи Івановича, який зник безвісти на фронті і місце поховання якого мені вдалося знайти 
в Польщі. Друга світова війна — то війна мого діда Дученка Івана Павловича, який теж зник 
безвісти і якого мені ще не вдалося знайти, а відтак і війна та для мене не закінчилась... Та 
й взагалі пошуковці працюють під девізом: «Війна не завершена, поки не похований останній 
солдат». 
 

■

Борис ДУЧЕНКО,
член Всеукраїнської громадської організації «Закінчимо війну»

За роки Другої світової війни зникло безвісти понад 4 мільйони воїнів Чер-
воної армії. Серед них — сотні тисяч українців (точна кількість невідома). 
Але не всі вони дійсно зникли безвісти в жорстоких боях. Долі їхні загуби-
лись у великій масі штабних донесень про безповоротні втрати особового 
складу, а нерідко — просто у незадовільному обліку і штабному хаосі про 
втрати. 
У зв’язку з цим було видано секретний наказ народного комісара оборони 
СРСР від 07.03.1945 № 043 «Про незадовільну роботу з обліку загибло-
го і зниклого безвісти рядового та сержантського складу і заходах з її 
покращення». Як зазначено в наказі, в результаті перевірки Управління з 
обліку загиблого і зниклого безвісти рядового та сержантського складу 
Наркомом оборони було встановлено, що в цьому Управлінні був відсут-
ній елементарний порядок у прийомі, обліку і розгляді отриманих листів. 
Замість уважного розгляду листів щодо розшуку військовослужбовців дія-
ла неправильна практика зарахування їх до числа зниклих безвісти тільки 
тому, що вони втратили зв’язок зі своїми сім’ями. 
Додам від себе, що, крім того, штабні військовослужбовці часто допускали 
помилки при написанні прізвищ, назв населених пунктів та інших даних, і 
це тепер створює додаткові труднощі у пошуковій роботі, але водночас дає 
й певну надію, що, врахувавши ту чи іншу помилку, вдасться встановити 
долю зниклого.
Так, займаючись пошуком Дученка Петра Тодосійовича, уродженця с. 
Шевченкове Житомирської області, я виявив п’ять помилок у його архів-
них документах! Прізвище зазначалося як Дудченко, Дутченко; по батькові 
вказувалося Федосеевич, Федорович; неправильно зазначена дата наго-
родження медаллю.



 Тож коли критик І. Ко-
тик дійшов до життя такого, 
що став із власної волі ламати 
свої стереотипи, він і потрапив 
у резонанс Федюкової поезії. 
То було зіткнення зі збіркою 
«Хуга» (2011) і враження було 
шоковим: «Безпощадність, що 
наближається до Рембо». Не 
диво: та книжка, либонь, най-
далі вийшла за межі звично-
го земного тяжіння поета. Він і 
сам, можливо, не очікував тако-
го резонансу, що виник поміж 
віршами «Хуги». Раптом, як 
у перекинутому телескопі, да-
леке видиво: «Я на світі живу 
/ на білім краєчку гріха». І — 
«алергія сильніша за носталь-
гію», як не присмачуй усе тера-
певтичною самоіронією. 
 Ну, від поетів ніхто й не ви-
магає розумітися на власних 
візіях, а от критиків неозначу-
ваність кидає в розпач. Як-от у 
І. Котика: «Сполучає... текст 
невисловним». Оніміле зачуду-
вання завжди супроводжувало 
Федюкову поезію. Бо, як значив 
іще 2001 року літературно поін-
формований журнал «ПіК», у 
Тараса Федюка «часто не тіль-
ки вірш від вірша, але й стро-
фа від строфи відрізняються і 
пульсом, і тиском, і кількістю 
еритроцитів». «Буяння анти-
тез, антивимірів» розплуту-
вав Ярослав Голобородько (New 
Ukrainian Alternative. Знакові 
тексти помежів’я ХХ—ХХІ 
століть. — Х.: Основа, 2005). 
Приблизно тоді ж газета «Кієв-
скій тєлєграф» писала: «Тут — 
межовий стан. Між життям 
— і відомо чим. Між віршом — 
і невідомо чим. Це вже та суб-
станція, невміле поводження 
з котрою призводить до зник-
нення поезії. Необережний рух 
— і крила метелика розсипа-
ються... «Таємна ложа» Федю-
ка підводить вірш до межі — і 
залишає його віршом». 
 Почасти відповідь на кри-
тичну розгубленість від зіткнен-
ня з феноменом Федюка дав Во-
лодимир Моренець, один із 
найпроникливіших його аналі-
тиків: «Зона Овідія: заобрійна 
й позачасова територія... ек-
зистентний топос без чітких 
обрисів і хронологічного осер-
дя». Тому-то «у «Трансністрії» 
пунктуація зайва, бо тут не-
має що від чого і навіщо відді-
ляти, поділ уже стався: вам 
— своє, мені — своє... Хіба мо-
жуть бути озаглавлені вели-
кими літерами початки, коли 
немає завершень?» (Альманах 
«ЛітАкцент». Випуск 1. — К.: 
Темпора, 2008).
 Та це вже про пізнього Фе-
дюка. А починав він, як і всі та-
лановиті літерати, демонстра-
тивним відштовхуванням від 
літературної традиції. До своєї 
крайньої книжки — вибраної 
«Цеглини» (Тернопіль: Бог-
дан, 2019) — поет поставився 
з надретельністю податкового 
інспектора: залишив із ранніх 
збірок по два-три-чотири вірші. 

А з першої своєї книжечки «До-
світні журавлі» (1975) — лише 
один-єдиний, але показовий 
саме для розуміння авторських 
метаморфоз. Ось перша з трьох 
строф:
 Я стою біля краплі дощу...
 Хмара темна, як став без 
води.
 Я приїжджий. Тому і мовчу.
 Вже навіки приїжджий 
сюди...
 Так, це розпачливий 
«Крик» Едварда Мунка, але 
спрямований усередину себе. 
Експресіонізм проростати-
ме в усіх подальших Федюко-
вих книжках, але ще більше 
віднаходимо в них — від пер-
ших до сьогоднішніх — паго-
ни імпресіонізму. «Дощ при 
сонці. Мокре надвечір’я. / Хма-
ра, трохи більша від подвір’я, 
/ Надподвір’ям теплим хлю-
потить» (1979); «Більше си-
нього, / Ніж повітря» (1983); 
«Віконце, мов маленька осінь, 
/ Висить на біленій стіні» 
(1989). Причому перший -ізм 
зазвичай залицяється до дру-
гого і навпаки: «Навпомацки у 
темінь брешуть пси»; «Погоди 
мокре чортовиння» — і так аж 
до книжки «Канабіс» (2017): 
«Віск закапав все майбутнє 
і на ньому захолов»; «Лягає 
вечір на книжкові меблі і на 
книжки які не напишу».
 За бажання у Федюка мож-
на познаходити відлуння чи не 
всіх хрестоматійних стилів. 
Ось два рядки з далекого 1983-
го: «Скелет коня. Скелет меча. 
/ Скелет вина в скелеті глека» 
— чим не сюрреалізм? Водно-
час Володимир Моренець гово-
рить і про «стилістику циф-
рової епохи, яка не терпить 
стильової повноти». Справді, 
кліпи повсякчас миготять між 
Федюковими рядками, як-от: 
«Трактори стоять облом / і 
співає абба за селом». Пере-
плетіння традиційних літе-
ратурних стилів — непомиль-
на ознака постмодернізму. Як 
і вітальність — жага життя, 
розкошування миттєвістю, і, 
звісно, жіноча повсюдність. 
Від раннього «я тут шерше ля 
фам, / хотів шерше — і точка» 
— до пізнього «її тіло чорне як 
африканська ніч не давало ні-

кому заснути».
 Той Федюк, що лишився у 
ХХ столітті — переважно епі-
курієць-раблезіанець. Депре-
сивні настрої зринають вря-
ди-годи й виразно мотивовані, 
даруйте, політичною ситуа-
цією. Глухим застоєм 1989-го 
(«Освітлює мала несміла свіч-
ка / Лиш те, про що дозволено 
писать») або зірваним дахом 
Пандориної скрині у 1990-му 
(«А воля — це коли, нікому не 
потрібний, / Ідеш крізь листо-
пад, який нікому теж...»).
 У першій його книжці ХХІ 
століття — «Золото інків», 
2001 — усе змінюється. Не-
численні юнацькі романтичні 
порухи було самостійно «вияв-
лено і знешкоджено» ще понад 
десять років тому («Роман-
тики скелетик — / Шалан-
да на піску, / В якій кефалі 
— нуль»). Тепер же — «Троту-
аром ходить Каїн / І на місяць 
погляда». Весела постмодерна 
гра у розкидання каміння ви-
чахла, настав час його збира-
ти. «Мені воздалось і звелілося 
бути / Співучасником свідків 
Бог знає чого і чиїх». Але для 
такого авдиту насамперед тре-
ба вискочити зі звичної колії: 
«Пора від’їздити із цього міс-
течка, либонь. / Тут жити 
смішніше, ніж вмерти у іншо-
му місті. / Тут тіні забутих 
не нами, кому вже за двісті, / 
Тут вічний базар палахкоче, 
як вічний вогонь».
 Федюк відблукав свої сорок 
років. Якщо дорівняти поетич-
ний рік десятьом календарним 
— якраз виходить: 2005-го він 
публікує протокол очної став-
ки з обличчям пустелі. Саме 
так — «Обличчя пустелі» — 
зветься збірка, за котру дістав 
Шевченківську премію. На-
самперед, це порахунок — про-

щення й відпущення — з усім 
попереднім трибом життя, що 
нагадує «Енеїду» Котляревсь-
кого: «Ох, погуляли: дідони, 
моря, острови, / друзів заги-
бель — дурна і весела, як друзі. 
/ Шлях без мети, без царя в го-
лові, голови. / Чорні черешні в 
долонях на восьмому крузі». 
Саме у цій книжці запущено 
метроном зворотнього відліку 
й ламання приватних стереоти-
пів, з якого ми почали цей роз-
мисел: «По черзі вмирають мої 
тамагочі — / горілка сопілка 
десять книжок». Далі — само-
ізоляція від спокус, усамітнен-
ня, аскеза. Виклик Часові (як 
помітив В. Моренець, час у цій 
книжці «короткий і шкідли-
вий, як цигарка» — саме тоді, 
до речі, Федюк постановив 
звільнити себе й від тютюнової 
залежності). Ще далі, як зна-
чить Моренець, — «перенесен-
ня духовної напруги у сферу не 
публічного, у простір мовчан-
ня, як того і вимагає справж-
ній аристократизм» (В. Море-
нець).
 Звісно, мовчання в мета-
форичному сенсі — щось на 
кшталт медитації класичних 
японських поетів, на котрих 
чим далі більше скидаються 
Федюкові вірші: «Життя за-
стигло як чорна муха в бурш-
тині» («Трансністрія», 2007); 
«Жити — це наче кружляти з 
небес / снігом неначе» («Хал-
ва», 2014). Навіть попри те, що 
в «Канабісі» (2017) поет оголо-
сив, що «скінчилися казки», 
ми, певно, й далі втішатиме-
мося його новими книжками. 
Бо його досі, з донезалежних 
часів, не полишає видіння: 
«Сидить суддя і суд сидить ви-
сокий. –Ти що робив, коли була 
зима?». 
 Ще у «Золоті інків» Федюк 

тяжко зітхнув над городиком 
сучасної вітчизняної поезії: 
«І від рядків на кшталт або 
на штиб / Нестерпно». Це, до 
речі, висловлювання людини, 
яка знайшла кошти для публі-
кації понад п’яти десятків коле-
жанських книжок у серії «Зона 
Овідія». Найпарадоксальніше, 
що себе він із кола «нестерпно» 
не викреслює. «Цеглина» — 
таке собі дзеркало, в якому ав-
тор спробував виправити най-
меншу само-кривизну. Мало 
хто з поетів здатний протиста-
витися спокусі не пропустити 
«ні титла, ані коми» у власно-
му вибраному. Федюк — висто-
яв. Ще у поворотному «Золоті 
інків» він попередив недобро-
зичливців своєї професійної 
чесності: «І не знищуйте мене 
/ Я і це зумію краще».
 Не всі почули. Бо не всі чи-
тали. Але судити про нечитане 
— живучий рудимент радян-
щини, «щось на слова агент-
ства ТАСС». Як-от у випадку 
з «експертами» Українського 
інституту книги, котрі ухва-
лили не закуповувати «Цегли-
ну» для бібліотек. Як творити 
поезію здатні одиниці, так і не-
багатьом дано її розуміти. Куди 
простують Брoйгелеві «Сліпці» 
— відомо. Але чому їхнім су-
часним українським нащадкам 
делеговано право на невігласт-
во за бюджетний кошт — годі 
збагнути.
 Зрештою, все відбувається 
«за Федюком»: «Там де вітер 
гне осоки / долу в рештки міс-
тики / там де вовк червоно-
окий / воду злизує з ріки /.../ 
страшно вранці з україни / за-
кидать вудки». ■

Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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ЛАВРЕАТ

Федюк як жертва 
демократії:
аристократам до народу зась

■Костянтин РОДИК

Критик Ігор Котик чесно зізнався: «До Федюкової творчості я ста-
вився з певною дистанцією. Читання поезії має сенс, коли ти гото-
вий ламати власні стереотипи» (Про перетворення тіла на слово. 
— Л.: Інститут Івана Франка, 2019). А Тарас Федюк — це не просто 
ламання стереотипів. Це така собі приватна лабораторія мір і ва-
гів, що мало не в режимі онлайн тестує звички, немилосердно їх 
вибраковуючи — з інтенсивністю й безкомпромісністю антитеро-
ристичної операції. Починаючи з фланерського погляду, «що вже 
все в житті накоїв». Авжеж, за такого прикладу-пресингу читач по-
чувається, м’яко кажучи, некомфортно. Рятує лишень Федюкова 
ненав’язливість: чого у нього геть немає, то це месіанської пози 
«роби, як я».

НОМІНАЦІЯ «КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО»
Поезія

1. Тарас ФЕДЮК. Цеглина. — Тернопіль: Богдан, 528 с.(п) 72,87

2. Василь ГОЛОБОРОДЬКО. Яблуко добрих надій; Василь СИМОНЕНКО. Задивляюсь у твої зіниці. 
Сер. «Українська Поетична Антологія». — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 352+208 с.(п)

50,40

3. Катерина КАЛИТКО. Ніхто нас тут не знає, і ми — нікого. — Чернівці: Meridian Czernowitz, 96 
с.(с)

49,47

4. Юрко ІЗДРИК. Меланхолії. — Л.: Видавництво Старого Лева, 312 с.(п) 44,80

5. Мар`яна САВКА. Оптика Бога. — Л.: Видавництво Старого Лева, 108 с.(п) 41,53

6. Василь МАХНО. Поет, океан і риба. — Х.: Фоліо, 512 с.(п) 37,67

7. Іван АНДРУСЯК. Фонетика душі; М’яке і пухнасте. — Тернопіль: Богдан, 324+264 с.(п) 24,67

8. Юрко ПОЗАЯК, Віктор НЕДОСТУП, Семен ЛИБОНЬ. Пропала грамота. — К.: Люта справа, 152 
с.(о)

24,33

9. Андрій СОДОМОРА. З-під долоні. — Л.: Апріорі, 120 с.(п) 13,13

10. Вальжина МОРТ. Епідемія троянд. — К.: Люта справа, 168 с.(о) 11,47

11. Ія КІВА. Перша сторінка зими. — К.: Дух і Літера, 72 с.(о) 11,40

12. Олександра ГОНТАР. Жери землю. — К.: Люта справа, 176 с.(о) 10,93

13. Мирослав ЛАЮК. Троянда. — Л.: Видавництво Старого Лева, 96 с.(п) 10,53

14. Євгенія ЧУПРИНА. Великі форми. — К.: Zалізний тато, 288 с.(о)110 с.(о) 7,53

*номінувалося 32 видання
**Правий стовпчик — рейтинг видання: кількість набраних балів, поділена на кількість експертів, що голосували

■
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«Враховуючи стислий графік та формат самого турніру, упевнені, що матчі 

першої шістки УПЛ повинні пройти в одному місці».
Володимир Левін 
президент ФК «Десна» (Чернігів)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Коронавірусна криза, через яку зупи-
нилися практично всі спортивні змаган-
ня на планеті, дала можливість Міжна-
родній федерації футболу озвучити вель-
ми революційну за змістом ідею, котра 
полягає у зміні формату проведення на-
ціональних європейських першостей із 
системи «осінь — весна» на «весна — 
осінь».«Ми вже почали думати про но-
вий футбольний календар. Коли закін-
читься криза, нам треба прийняти не-
гайні рішення. Існує можливість ре-
формувати футбол не лише в Європі, а 
й у всьому світі, щоб поліпшити поло-
ження з точки зору дат. І система «вес-
на—осінь» може стати хорошою ідеєю», 
— заявив днями один із віце-президентів 
ФІФА Віктор Монтальяні.
 Делегувавши свого часу Катару пра-
во на проведення чемпіонату світу 2022 
року, ФІФА опинилася в доволі делікат-
ному становищі, адже згодом з’ясувалося, 
що грати в традиційну для проведення 
«мундіалів» пору в пустельній азійській 
країні просто неможливо. Початкова ідея 
з проведенням футбольних баталій під да-
хом на добре кондиційованих аренах не 
знайшла широкої підтримки в футболь-
ному співтоваристві. Тож і довелося фут-
больним чиновникам змістити у часі — з 
червня на листопад 2022 року — старт ка-
тарського «мундіалю».
 Утім, розв’язавши одну проблему, 
функціонери ФІФА наштовхнулися на 
іншу. Як виявилося, затяжна пауза, котру 
потрібно буде організувати в європейсько-
му (і не тільки) футболі задля підготовки 
національних збірних до ЧС-2022, — вель-
ми дороге задоволення. Провідні європей-
ські клуби та ліги, де, зауважимо, зібрані 
практично всі найсильніші футболісти сві-
ту, забажали від ФІФА чималої компенса-
ції за майбутній простій. Тож, думається, 
ідея із переведенням усього планетарного 
футболу на систему «весна—осінь», яку 
нині використовують лише в окремих на-
ціональних чемпіонатах (приміром, у Бі-
лорусі чи Норвегії), у стінах штаб-кварти-
ри в Цюриху виношувалася вже давно. А 
коронавірусний карантин лише пришвид-

шив її оприлюднення.«Це ідея, яку не пот-
рібно одразу відхиляти. Навпаки, це може 
бути хорошим рішенням, з урахуванням 
особливостей календаря на наступні два 
роки», — наголосив Монтальяні.
 В умовах, коли кілька провідних єв-
ропейських ліг — англійська, іспанська, 
італійська — не надто поспішають з рес-
тартом змагань, кінець літа — початок 
осені можна було б використати для за-
повнення змагального вакууму в очіку-
ванні початку нової «весняно-осінньої» 
змагальної кампанії сезону-2020/2021. 
 Хоча, не виключено, що схему «вес-
на—осінь» запустити у ФІФА хочуть з 
2022 року. Рік же 2021-й, коли, до слова, 
має відбутися перенесене Євро-2020, но-
ситиме статус перехідного.
 Водночас Віктор Монтальяні визнає, 

що переконати національні федерації та 
континентальні футбольні союзи прийня-
ти нові правила гри буде дуже непросто. 
Тому пропонує розглядати пропозицію як 
план тимчасової дії.
 Тим часом федеральний уряд Німеч-
чини дозволив професіональним фут-
больним командам країни наприкінці 
травня поновити турнірні баталії. Попе-
редньо планувалося, що змагання розпоч-
нуться 9 травня, однак після виявлення 
у деся тьох футболістів (із 1700 гравців) 
першої та другої бундесліг коронавірусу 
догравання сезону вирішили дещо відтер-
мінувати. «Починаючи з другої половини 
травня можна буде проводити футбольні 
матчі з дотриманням необхідних санітар-
них норм і правил», — заявила канцлер 
Німеччини Ангела Меркель. ■

Григорій ХАТА

 Після офіційного затвердження ук-
раїнським урядом курсу на послаблення 
карантину в Міністерстві молоді та спор-
ту провели робочу онлайн-конференцію 
із представниками спортивних федера-
цій щодо планів та стратегії повернення 
до повноцінного спортивного життя.
 У цьому контексті футбольну галузь, 
котра у світі має авангардний статус, під 
час виходу з карантинних обмежень слід 
розглядати як головний драйвер і у віт-
чизняній спортивній індустрії. Однак 
міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт 
наголошує, що в його господарстві пра-
цюють не лише над поновленням фут-
больних та інших ігрових змагань — рес-
тарту чекає вся олімпійська сім’я.
 Водночас вимога до всіх одна — суво-
ре дотримання санітарних та протиепі-
демічних заходів, які б не дозволяли по-
ширюватися коронавірусній інфекції. 
При цьому Вадим Гутцайт вважає, що 
перед відновленням футбольних коман-
дних турнірів важливо, аби футболісти 
та тренери здали тести на коронавірус. 
Загалом, вимоги Міністерства охорони 
здоров’я до проведення спортивних зма-
гань у найближчі місяці можуть суттє-
вим чином змінити підходи федерацій 
до організації спортивних заходів.

 Приміром, президент Української асо-
ціації футболу Андрій Павелко радить, аби 
кожна федерація розробила власні прото-
коли поступового відновлення змагань, у 
тому числі з урахуванням досвіду інших 
країн, після чого подала б їх на розгляд та 
затвердження МОЗ України.
 Вочевидь, що в нашій країні одни-
ми з перших поновляться турнірні ба-
талії в елітному футбольному дивізіоні. 
Починаючи з 11 травня, згідно з рішен-
ням Кабінету Міністрів, професіональ-
ні клуби на своїх закритих базах змо-
жуть розпочати тренування. Офіційних 
же поєдинків, базуючись на розроблено-
му прем’єр-лігою попередньому варіан-
ті календаря, варто чекати в останні дні 
весни.
 Нині ж в УПЛ розмірковують над 
тим, як організувати проведення дев’яти 
заключних турів ЧУ. Зокрема, прези-
дент чернігівської «Десни» Володимир 
Левін пропонує грати всі матчі команд 
першої шістки в столиці: «Враховуючи 
стислий графік та формат самого турні-
ру, впевнені, що матчі повинні пройти в 
одному місці». Таку думку ніби підтри-
мують одразу чотири команди з першої 
шістки — «Десна», «Динамо», «Шах-
тар» та «Колос».
 Так, для завершення другої фази чем-
піонату генеральний директор «Шахта-

ря» Сергій Палкін пропонує обрати два 
міста — по одному для кожного з «сек-
стетів». Гендир «гірників» пояснює, що 
в умовах, коли потрібно дотримувати-
ся протиепідемічних правил, не всі клу-
би матимуть можливість — задля забез-
печення соціального дистанціювання 
— літати у просторих авіалайнерах чи 
пересуватися між містами в кількох ав-
тобусах. При цьому взагалі залишаєть-
ся незрозумілим, коли в Україні буде по-
новлене авіасполучення. Додатковим же 
аргументом на користь проведення так 
званих «з’їзних» турів виступає й ба-
жання представників медальної шістки 
грати поєдинки під наглядом системи 
ВАР. Як відомо, у розпорядженні УАФ 

наразі є тільки один «відеоасистент» ре-
фері, котрий раніше використовувався 
лише на двох із шести поєдинках туру. 
У випадку ж «з’їзної» формули можли-
востей покривати більшу кількість мат-
чів відчутно побільшає. До того ж в умо-
вах, коли грати доведеться без глядачів,  
статус «домашнього поєдинку» мати-
ме для команд значно менше значення, 
ніж раніше. При цьому зекономити тро-
хи грошей клуби зможуть і на роз’їздах.
 «Доречно було б обрати два міста, нав-
коло яких зосереджена найбільша кіль-
кість команд, і дограти там чемпіонат. Од-
нак, якщо це буде неможливо, тоді будемо 
їздити і на автобусах», — наголосив Сер-
гій Палкін. ■

НАШІ

«Україніада» 
— дитя 
олімпіади
Цього року вперше 
відбудуться Всесвітні 
діаспорні спортивні ігри
Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Захід зареєстровано в Укрпатенті 
під офіційною назвою «Україніада». 
На думку очільника спортивного сек-
тору Міжнародної організації українсь-
ких громад «Четверта Хвиля» (яка опі-
кується впровадженням цього проєкту) 
Ігоря Бокія, це свого роду прототип Ук-
раїнської діаспорної олімпіади. Про цю 
подію вже давно велися розмови, і «чет-
вертохвилівці» взяли на себе відпові-
дальність і зобов’язання з організації й 
проведення такого амбітного міжнарод-
ного спортивного заходу. 
 До речі, одним з не менш амбітних 
спортивних проєктів «Четвертої хвилі» 
є чемпіонат із футболу серед українсь-
ких діаспорних команд. Цього року він 
відбудеться вже вдев’яте. Його прове-
дення заплановане на Івано-Франків-
щині, у містах Надвірна, Яремче та у 
селищі Делятин у період із 8-го по 12 
липня. Звичайно, організатори орієн-
туватимуться на відповідні світові 
та українські урядові розпоряджен-
ня щодо дотримання карантинних за-
ходів, і за потреби терміни буде зміще-
но. Наразі свою участь у чемпіонаті з 
футболу серед українських діаспорних 
команд підтвердили команди з Кана-
ди, Ізраїлю, Данії, Польщі, Румунії та 
Молдови. ■

■ФУТБОЛ

Ідея для обговорення
ФІФА запропонувала всьому футбольному світу перейти 
на систему проведення змагань «весна—осінь»

■

Чемпіонат Білорусі, де грають колишні київські динамівці — Мілевський та Хачеріді, 
проходить за системою «весна — осінь».
Фото з сайта 1927.kiev.ua.

❙
❙
❙

Протистояння «Динамо» та «Зорі» за «срібло» має стати головною інтригою заключної 
частини нинішнього ЧУ.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Стислий формат
Догравання футбольного чемпіонату може відбутися у 
двох містах України за принципом «з’їзних» турів

■



КАЛЕЙДОСКОПП’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ТРАВНЯ 202016

Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №39■

ПОГОДА■

УКРАЇНА МОЛОДА

1 
2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50

Телефони редакції: 044-361-62-61;

з мобільного: 094-926-32-61

Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net

Рекламне бюро: 

reklama-umoloda@ukr.net

Вiддiл реалiзацiї: 

454-84-41

sale_umoloda@ukr.net

«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

Відділи:

економіки  — wagmer@ukr.net

 культури, історії, суспільних проблем —

vsamchenko@i.ua

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009039

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 231 
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
Газета виходить 

у вівторок, середу, 
п’ятницю—суботу (спільний номер)

Тираж 86734

При використаннi наших публiкацiй посилання на  «УМ» обов’язкове.

Рукописи не рецензуються i не повертаються

Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа», 

«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,

«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння», 

«Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

У зв’язку з додатковими вихідними та неробочими днями Укрпошти 
наступний номер «України молодої» вийде в середу 13 травня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00
Захід +4...+9
 +14...+19
 +4...+9
 +18...+23

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +4...+9
 +13...+18
 +4...+9
 +15...+20

Північ +4...+9
 +13...+18
 +4...+9
 +18...+23

Схід +3...+8
 +12...+17
 +3...+8
 +12...+17

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00
Південь +5...+10
 +14...+19
 +5...+10
 +17...+22

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Студент скаржиться однокурснику:
 — Ніяк диплом не виходить.
 — А ти візьми найвідомішу робо-
ту найвідомішого вченого, який вивчав 
цей предмет, і перепиши все у зворот-
ному порядку.
 Через тиждень:
 — Ну як?
 — Спробував.  Вийшла док-
торська нашого викладача.

 ***
 У розрахунку за зарплату замість 

«усього» написано «іго-го». І головне, 
судячи за сумою, все правильно.

 ***
 У лікаря.
 — Лікарю,  у мене голова болить 
і коле серце.
 — У мене теж.
 — І печінка щось турбує.
 — Мене теж.
 — Я краще піду до іншого ліка-
ря.
  — Зачекайте, я з вами.

Зцілювала суспільство і людей
Софія Окуневська — перша жінка-лікарка Буковини й Галичини, яка започаткувала боротьбу 
з онкохворобами методом Марії Склодовської-Кюрі

По горизонталі:
 1. Місто, в якому в 1929 році 
вперше в Україні відзначили День 
матері. 4. Те, що, кажуть, лише під-
креслює правило. 8. Друге за вели-
чиною місто Болгарії. 9. Відомий 
львівський культурологічний жур-
нал. 10. Прізвище Юрчика, який 
грає у гумористичному серіалі «Од-
ного разу під Полтавою». 11. Місто, 
з якого була героїня народної думи 
Маруся, що випустила бранців із ту-
рецького полону. 13. Річ або прикра-
са, яка має магічні захисні властиво-
сті. 15. Місто на Тернопіллі, де є ві-
дома ікона Божої Матері з відбитком 
сліду. 18. Лікарка, яка допомагає 
жінці під час пологів. 19. Французь-
кий художник-портретист початку 
ХІХ століття. 22. Яке відро з водою 
є символом везіння? 23. Радянсь-
кий диктор, який у часи війни оз-
вучував повідомлення від Радянсь-
кого інформбюро. 24. Ім’я латвій-
ського композитора, автора пісень 
«Вернісаж» та «Мільйон червоних 
троянд». 29. «В’ється, наче змійка, 
неспокійна ..., тулиться близенько до 
підніжжя гір. А на тому боці — там 
живе Марічка». (Пісня). 
По вертикалі:
 1. Передня плечова части-
на м’ясної туші. 2. «Бо твоя ..., то є 
чистая вода, то є бистрая вода синіх 
гір». (Пісня). 3. Священні тексти Ін-
дії, написані санскритом. 4. Твор-

че псевдо української письменни-
ці Марії Вілінської, яка переклада-
ла Жуля Верна. 5. Дурень, недале-
ка людина. 6. Кущі, які рясно цвітуть 
на початку літа дрібними білими чи 
рожевими квітами, зібраними в ро-
зетки, спірея. 7. Місто, де перепо-
ховали Тараса Шевченка. 12. Пред-
мет, яким укололася Спляча красу-
ня. 14. Країна в Південній Америці. 
16. Крита дахом галерея, прибудова-
на до будинку, тераса. 17. Норвезь-
кий чи ісландський поет, співець чи 
декламатор ІХ—ХІІІ ст., що жив при 
дворі конунга й оспівував його под-
виги. 18. Стиль пізнього класициз-
му в західноєвропейській архітек-
турі і прикладному мистецтві. 20. 
Українська співачка, учасниця про-
єктів «Шанс» та «Голос Країни». 21. 
Монарх і все його оточення.■

Кросворд №36
від 24—25  квітня

Дара ГАВАРРА

 Епідемії — не найкращий час, 
щоб приєднатися до цього безумно-
го світу. Проте вагітність не можна 
перенести чи відтермінувати, тож 
голлівудська актриса — зірка куль-
тового молодіжного серіалу «Тео-
рія великого вибуху» Мелісса Рауш 
— днями подарувала своєму чолові-
кові, сценаристу Вінстону Раушу, 
другу дитину — сина Брукса. На-
гадаємо, подружжя, яке побрало-
ся 2010 року, вже виховує трирічну 
доньку Сейді. Хлопчина й справді 
прийшов у цей світ у не найкращий 
час, проте актриса неймовірно вдяч-
на «фронтовим героям», як вона на-
звала лікарів та медсестер шпиталю, 
в якому вона народжувала, за ту тур-
боту й опіку, якими вони в цей кри-
зовий час оточили її та немовля.
 Згадуючи стервозну героїню серіа-
лу Бернадетт, яку зіграла Мелісса, 

проводиш па-
ралелі між обо-
ма жінками і 
розумієш, що 
народження дітей змінює їх-
ніх матерів. У кіношної героїні 
місіс Рауш також народило-
ся двійко дітей у самий роз-
пал її кар’єри, але це не 
завадило їй професійно 
зростати. Сподіваємо-
ся, кар’єра актриси та-
кож не застопориться 
після народження ди-
тини. А поки що пара, 
яка проживає в елітно-
му будинку в Каліфор-
нії, має чим зайнятися 
на самоізоляції, і цей 
період вони, мабуть, бу-
дуть згадувати з тепло-
тою і ніжністю, адже пов-
ністю можуть присвятити 
себе дітям. ■

БЕБІ-БУМ

Мелісса Рауш 
подарувала нове 
життя
Актриса повторює долю своєї 
серіальної героїні

■

Мелісса Рауш.❙

з 11 до 17 травня

 Овен (21.03—20.04). Жити треба повіль-
но, не звертати уваги на дрібниці. Також нав-
чіться не брати чужі проблеми близько до сер-
ця.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Телець (21.04—21.05). Очікується чи-
мало складнощів і крутих поворотів, але в гли-
бині душі пануватиме мир.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 17.

 Близнюки (22.05—21.06). Попереду хо-
роший і спокійний тиждень, без енергетичних 
перепадів. Але іноді траплятимуться казуси. 
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Рак (22.06—23.07). Ви впевнені в собі та 
своїх силах. А там, де внутрішній позитив дуже 
високий, відбуваються щасливі збіги. 
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Лев (24.07—23.08). Головна мета вигля-
дає цілком реалістичною. Принаймні у вас вис-
тачить сил на втілення планів.
 Дні: спр. — 13; неспр. — немає.

 Діва (24.08—23.09). Якщо ви діятимете ро-
зумно і послідовно, проблем не виникне. Можете 
розраховувати на допомогу друзів і рідних. 
 Дні: спр. — 12; неспр. — 14.

 Терези (24.09—23.10). Вам необхід-
но контролювати емоції. Час від часу спала-
хи роздратування на тлі втоми вихлюпувати-
муться назовні. 
 Дні: спр. — 13; неспр. — 15.

 Скорпіон (24.10—22.11). Доведеться 
стежити, щоб несправедливі слова та звину-
вачення не торкнулися тих, хто щиро ладен до-
помогти. 
 Днi: спр. — 14; неспр. — 15.

 Стрілець (23.11—21.12). Близькі зро-
зуміють і пробачать, але ви самі здатні засу-
дити себе вельми суворо. Це порушить внут-
рішню рівновагу. 
 Днi: спр. — 11; неспр. — 12.

 Козеріг (22.12—20.01). Незабаром 
може трапитися щось таке, що змусить вас 
розчаруватися. Остерігайтеся зради.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Водолій (21.01—19.02). Причиною ви-
никнення нестабільності може стати кар’єрна 
боротьба або вигідний контракт. Як кажуть, 
дружба дружбою, а тютюнець нарізно. 
 Дні: спр. — 14; неспр. — 16.

 Риби (20.02—20.03). Важко сказати, в якій 
життєвій сфері вибухне буря. Але можна припусти-
ти, що це буде пов’язано з діловими інтересами.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 14. ■

9—10 травня за прогнозами синоптиків

Київ: мінлива хмарність, без опадів. Вiтер західний, 5-10 м/с. 
Температура вночi +7...+9, удень +15...+17. 
10 травня  вночi +7...+9, удень +20...+22.

Курорти Карпат: мінлива хмарність, місцями невеликий 
дощ. 
Славське: вночі +5...+7, удень +16...+18. 
Яремче: вночі +7...+9, удень +7...+19. 
Міжгір’я: вночі +6...+8, удень +19...+21. 
Рахів: уночі +5...+7, удень +18...+20.

7 травня висота снігового покриву становила: 
Пожежевська — 17 см.
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