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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 28,057 грн
1 € = 33,698 грн
1 рос. руб. = 0,365 грн

■ РИМА ТИЖНЯ

Трохи статистики
Олександр ІРВАНЕЦЬ
О, масо наївно-дитинна,
Чий смак у постійному русі!
Кажуть, що хоче в нас понад третина
Президента, як в Білорусі!
Ми завжди собі симпатію знайдем!
Третині до серця заморський Байден!
В нас майже кожен четвертий
Готовий за Меркель померти,
А кожна друга матрона
Мріє у нас про Макрона,
Якась меншина нікчемна
Мріє про Піночета.
І ми рахувати не станем
Тих, кому милі Мао і Сталін.
Ми робимо ставки високі,
В дискусіях списи ламаємо.
А де ж ті 73 відсотки,
Котрі вибрали те, що маємо?!
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ІнФорУМ

«Браття, ви не самі. Ми на власні очі сьогодні побачили проблему, яка є не лише
вашою проблемою, а й проблемою всієї Європи і всього світу. Це не двосторонній
конфлікт, це агресія однієї сторони, і ця сторона — Росія».
Паулюс Саударґас, віцеспікер Сейму Литовської Республіки

■ НА ФРОНТІ

■ ІНФЛЯЦІЯ

Наталя НАПАДОВСЬКА

Вгамувати ворога
разом
Парламентарії нашої країни,
Польщі та Литви на Донбасі
заявили про підтримку України та
засудження агресивних дій Росії
Тарас ЗДОРОВИЛО
Окупанти ні на день не вгамовуються: на фронті
21 квітня вони вісім разів порушили режим припинення вогню.
Неподалік населених пунктів Піски та Південне росіяни відкривали вогонь iз мінометів 120-го
калібру та протитанкового ракетного комплексу, а
біля Шумів та Первомайська — з мінометів калібру
82 мм, автоматичних станкових гранатометів i великокаліберних кулеметів.
Поблизу селища Новгородське ворог стріляв iз
бойової машини піхоти, біля Кам’янки — зі станкових протитанкових гранатометів, а на околицях
Красногорівки — з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Станом на 7-му годину ранку 22 квітня зафіксовано три обстріли з боку російсько-окупаційних
військ. Зокрема, неподалік населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го
калібру, біля селища Зайцеве — із мінометів калібру 82 мм, а поблизу Пісків — з гранатометів різних
систем i стрілецької зброї.
Останнім часом окупанти все частіше здійснюють дистанційне мінування місцевості із застосуванням заборонених Конвенцією ООН протипіхотних мін ПОМ-2. При цьому в якості засобів доставки найманці найчастіше використовують БПЛА та
спеціально переоснащені гранати ПГ-7, тим самим
наражаючи на небезпеку не лише військовослужбовців Збройних сил України, а також, що особливо цинічно, — місцеве населення. Із початку поточного року Українською стороною СЦКК зафіксовано
вісім випадків застосування російськими найманцями мін ПОМ-2.
Додамо, що 21 квітня віцеспікери парламентів
України, Литви та Польщі в Широкиному на Донбасі виголосили спільну заяву про підтримку України та засудження агресивних дій Росії і скріпили цю
заяву своїми підписами в розташуванні однієї з військових частин, які тримають лінію української оборони навколо Маріуполя.
«Браття, ви не самі. Ми на власні очі сьогодні побачили проблему, яка є не лише вашою проблемою,
а й проблемою всієї Європи і всього світу. Це не двосторонній конфлікт, це агресія однієї сторони, і ця
сторона — Росія. Ми хочемо об’єднати всі наші зусилля, щоб цей конфлікт був погашений і щоб Україна відновила цілісність своїх кордонів. Ми побачили
сьогодні страшну картину, і разом маємо це зупинити!» — такі слова підтримки Україні висловив віцеспікер Сейму Литовської Республіки пан Паулюс Саударґас, підсумовуючи перший день візиту віцеспікерів українського, польського та литовського парламентів до Донецької області.
У свою чергу керівник офісу президента Андрій
Єрмак під час зустрічі з послами країн «Великої сімки» заявив, що бойовики на сході України проігнорували пропозицію провести новий обмін утримуваними особами. Посадовець також зазначив, що на
останній відеоконференції радників 19 квітня через
позицію Російської Федерації не вдалося погодити
текст спільної заяви на підтримку відновлення режиму припинення вогню на Донбасі. Він наголосив,
що відповідальність за снайперські обстріли має бути
більш суворою.
У четвер міністр оборони РФ Шойгу заявив, що
Росія почала відведення військ від українського кордону. За його словами, перевірочні заходи в Південному і Західному округах завершені. ■

Що таке ОВДП, сьогодні знає навіть пересічний громадянин — в Україні ці цінні папери можуть купувати не тільки юридичні, а й фізичні
особи, дохідність за ними вища, ніж
у банківських депозитів. Додає популярності гарантія держави на 100%
придбаних ОВДП, відсутність прибуткового податку на дохід, отриманий від ОВДП, i можливість використовувати на вториному ринку. Вельми цікаві ОВДП і для банків, і для
нерезидентів. 20 квітня на аукціоні
з продажу ОВДП Міністерство фінансів залучило коштів на 4,59 млрд
грн, суттєво підвищивши ставки:
так, при розміщенні найбільш коротких тримісячних облігацій на 33,03
млн грн довелося підвищити ставку
до 8,5% (минулого разу 7,7%), облігації терміном на один рік було розміщено на 4,41 млрд грн і ставка по
них зросла до 11,15% (за попередній
період — 10,75%), нарешті розміщення півторарічних облігацій принесло
в бюджет коштів усього 2,58 млн грн,
але ставка зросла до 11,3% (раніше
11,1%). Уряд змушений піднiмати
вартість цінних паперів: провокаційна активність Росії на сході країни
погіршила оцінку інвесторами перспектив українського ринку, тільки
за останній тиждень обсяг вкладень
нерезидентів в ОВДП скоротився на
2,8% (частка нерезидентів складає
9,8% або 98 млрд грн).
Але маємо й більш неприємну новину. Голова правління Національного банку України Кирило Шевченко повідомив, що сьогодні ОВДП
становлять 39,6% від депозитів банківської системи. При тому, що граничні показники портфеля ОВДП до
настання ефекту фіскального витіснення — 35%. «Ми стали на слизький шлях фіскального витіснення»,
— додав очільник фінрегулятора, і
з цим я згодна. Уряд усе більше залучає коштів для фінансування бюджетного дефіциту, це, в свою чергу,
тягне за собою зростання процентної
ставки. Банки, які сьогодні «тримають» 52% портфеля ОВДП (на початку 2020 року — 40,6%), не зацікав-
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❙ Цiни на яйця з початку року помiтно зросли.
❙ Фото з сайта pravda.com.
лені в інвестиціях у реальний сектор
економіки — гарантовані державою
цінні папери практично безризикові. До того ж пам’ятаємо, що в
бюджеті 2021 року заплановано 180
млрд грн запозичень на зовнішньому
ринку, яких, проте, не було. Ризики
фінансування вимагають активізації
переговорів з МВФ та іншими міжнародними партнерами щодо надання фінансової підтримки. Інтерв’ю
міністра фінансів Олександра Марченка LB про перемовини з МВФ і
впевненість, що восени транш буде
— це просто взірець безпідставного
оптимізму.
Проте викристалізувалися інші
цифри. В березні індекс продовольчих цін виріс на 2,1% у порівняні з
лютим. У перекладі на «людську»
мову: десяток яєць коштував 20 грн,
а тепер 39 грн, це абсолютний рекорд у продуктовому кошику (а ще
ж Великдень попереду). Спожив-

чі ціни стануть серйозним економічним подразником упродовж найближчих місяців, це вже очевидно.
Індекс продовольчих цін зростає десятий місяць поспіль і сягнув найвищого значення з червня 2014 року.
Інформація про рекордне прискорення інфляції в США — до 2,6% у
березні 2021 року в порівнянні з березнем попереднього року — не втішає: природа інфляції тут і там відмінна: за океаном це вважають платою за можливість відновлення економіки на тлі рекордних урядових
програм підтримки. Не минуло й
року, як у представників уряду бажання пропагувати інфляцію як
один із факторів прискорення динаміки економічного зростання суттєво знизилось, ба, навпаки, почалася
боротьба з нею. Наслідки передбачувані: історично боротьба з інфляцією
призводила не до її зниження, а до
погіршення бізнес-клімату. ■

■ ФЛОТ

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Депутати Харківської районної ради звернулися до військового
керівництва з проханням присвоїти
одному з чотирьох корветів типу Ada
назву «Харків». Як відомо, будівництво цих бойових кораблів за ліцензією і в кооперації з Туреччиною
розпочнеться цього року на базі миколаївського заводу «Океан». Згадані
судна за своїми технічними характеристиками подібні до відомих кораблів прибережної зони типу Freedom
ВМС США.
Прохання депутатів — це данина
пам’яті про лідера ескадрених міноносців «Харків», який теж був спущений на воду у Миколаєві, але майже 90 років тому. До складу Чорноморського флоту він увійшов у листопаді 1938-го і захищав морські
рубежі у перші дні Другої світової
війни. Щоправда, доля корабля виявилася трагічною. Восени 1943 року
в ході обстрілу портових споруд окупованої гітлерівцями Ялти він потрапив під масовані авіанальоти німецьких бомбардувальників і затонув разом із двома іншими есмінця-

Повернення легенди
Один iз чотирьох корветів, які Україна збудує
за турецькою ліцензією, може бути названий
на честь Харкова
ми. «Тож, на мою думку, це не тільки
увічнить військові подвиги українського народу, а й дасть Харкову вагомий статус як другого міста України
не лише на суші, а й на морі, — повідомив у соціальних мережах депутат
від «ЄС» Богдан Ткачук, який виступив на сесії з цією ініціативою. —
Дякую колегам з усіх фракцій за підтримку цього важливого звернення,
яке сприятиме позитивній репутації
Харкова у світі».
Як «УМ» уже повідомляла, 14
грудня 2020 року міністр оборони
Андрій Таран підписав із представниками Туреччини угоду на передачу
технологій будівництва корветів типу

Ada в Україні. Підрядником проєкту
обрано Миколаївське підприємство
«Океан». Командувач ВМС Олексій
Неїжпапа анонсував закладку першого корвета в 2021 році. Його склад
озброєння поки що не визначений.
Планується, що перший корвет
Ada, який має посилити ВійськовоМорські сили України на рівні 2023
року, коштуватиме 3,8 мільярда гривень. Саме такий показник закріплений у детальній бюджетній програмі
Міноборони на 2021 рік. Ураховуючи
те, що цього року на озброєння та військову техніку Міноборони виділено
22,7 мільярда гривень, це становить
16,7 відсотка від усіх витрат. ■
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відчули погіршення фінансового становища за роки президентнарахували в Україні, поінформувала гендиректорка На- отримають цьогоріч у ЗСУ, пообіцяли в шлюбних контрактів
«гуманітарки»
ціонального заповідника «Софія Київська» Неля Куко- Міноборони України.
укладено минулоріч в Україні, згідно з Червоний Хрест доставив в ОРДЛО у квіт- ства Зеленського, за результатами опитувальська.
даними сервісу Opendatabot.
ні, повідомляє пресслужба МінТОТ.
вання Центру SOCIS.

ІнФорУМ
Ірина КИРПА
Херсонська область
Причорноморські регіони
Херсонської області в очікуванні туристів ведуть активну підготовку до старту періоду літніх відпусток.
За прогнозами фахівців,
популярність таких локацій
біля Чорного моря, як Залізний Порт, Скадовськ та Лазурне, у 2021 році дозволить
зібрати добрий прибуток.
Багатолюдно буде й на
пляжах узбережжя Азовського моря, до прибуття відпочивальників готуються Арабатська Стрілка, Генічеськ,
Острів Бирючий.
Як повідомляють в управлінні туризму та курортів Херсонської ОДА, відвідування природоохоронних
об’єктів має стабільний попит серед туристів, у зв’язку
з чим уже зараз анонсується режим роботи національних природних парків Херсонщини та біосферного заповідника «Асканія-Нова»
імені Фальц-Фейна.
Екскурсійні маршрути
заповідника «Асканія-Нова»
у 2021 році будуть відкриті
для відвідувачів iз 25 квітня по 10 листопада. Режим
роботи природоохоронного
об’єкта може коригуватися в
залежності від можливих карантинних обмежень.
Екскурсії по Національному природному парку
«Олешківські піски» проводяться винятково за попереднім записом із 8:30 до 15:00 у
зв’язку з тим, що з 2014 року
поряд iз територією НПП
розташувався військовий
полігон. На офіційному сайті парку можна знайти номери телефонів для зв’язку з фахівцями для проведення екскурсій.
Екскурсійний сезон у Національному природному
парку «Нижньодніпровський» стартував ще 19 квітня. Однак туристам слід враховувати, що з 1 квітня по 15
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Колотися-не
переколотися

Природоохоронні об’єкти на півдні України активно
готуються до відкриття літнього сезону

❙ Зебри з «Асканії» готуються позувати туристам.
❙ Фото з сайта sanuk-sabai.com.ua.
червня на цій природоохоронній території Херсонської
області триває «сезон тиші».
Це необхідно для охорони
довкілля, шляхів міграції,
умов розмноження тварин i
передбачається нормою Закону України «Про тваринний світ». У цей період заборонені всі роботи та заходи, що можуть стати джерелом підвищеного шуму та
занепокоєння (стрільба, вибухові роботи, запуск феєрверків, санітарні рубки лісу,
використання моторних маломірних суден, проведення
ралі та змагань на транспортних засобах). ■

■ ДОВІДКА «УМ»
У минулому році курорти Херсонської області прийняли рекордну кількість туристів — понад 4 мільйони відпочиваючих з усієї України.
Справжнім чемпіоном за кількістю відвідувачів став Скадовський район
Херсонської області, де зафіксували по 8 туристів на кожного жителя району.
Найбільше приїжджих цікавили поїздки на безлюдний острів Джарилгач, куди можна дістатися лише акваторією Чорного моря.
Біля Азовського моря гостей приваблювали маршрути до таких унікальних красот природи, як Рожеве озеро Сиваш, гаряче джерело Щасливцеве, комплекс відпочинку «Арабатськi терми» поруч та сімейна виноробня
«Курінь».
Неймовірна популярність чорноморських локацій відпочинку на Херсонщині безпосередньо пов’язана з коронавірусною пандемією.
Українці охоче стали віддавати перевагу недорогим вітчизняним курортам через відносну безпеку відпочинку, доступність та відсутність необхідності складати обов’язковий ПЛР-тест на COVID-19.

Доброчинці для добровольців
Українців закликали до об’єднання, щоб протистояти
російській агресії
Про необхідність терміново об’єднати сили всіх
свідомих людей перед лицем російської загрози
йшлося позавчора на пресконференції у Тернопільському пресклубі. Ініціаторами зустрічі з журналістами стали представники 6-ї
резервної сотні Добровольчого українського корпусу,
що дислокується в Тернополі, та обласного осередку
«Правого сектору». Коротко нагадавши про критичну
ситуацію з небувалою концентрацією військ РФ на

Уряд оприлюднив
Національний план
вакцинації від COVID-19
Тарас ЗДОРОВИЛО

■ НАПОГОТОВІ

Світлана МИЧКО
Тернопіль
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східних кордонах України
і в Криму, командир 6-ї резервної сотні ДУКу Сергій
Коновал акцентував, що зараз у суспільстві як ніколи важливі об’єднання та
налагодження ефективної
комунікації між усіма, хто
хоче і бодай чимось може
допомогти у захисті нашої
держави від небезпечного
ворога. Відтак повідомив,
що ДУК та ПС оголошує мобілізацію всіх свідомих громадян, які готові боронити
Україну. При цьому зазначив, що потрібні не лише
бійці, а й водії, автомеханіки та волонтери для забезпечення захисників Украї-

ни усім найнеобхіднішим.
Також Сергій Коновал констатував, що більшість населення сьогодні абсолютно не готова до ситуацій,
які може спричинити вторгнення російської армії. А
відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що
очолюваний ним підрозділ
Добровольчого українського корпусу зараз координує
свої зусилля як із ЗСУ, так і
з батальйоном територіальної оборони.
«Наша головна мета —
оперативно об’єднати зусилля якомога більшої кількості активних і свідомих
людей, — додав Назар Са-

рабун, керівник обласного
осередку «Правого сектору»
Тернопільщини. — Дуже
важливі ефективна координація між ними та їхнє розуміння, чим саме вони можуть бути корисні. Основне
— це не панікувати, підтримувати військових і допомагати ресурсами. Насамперед
закликаємо до співпраці
свідомих чоловіків, хто має
відповідний досвід, вмотивований і не боїться».
У свою чергу, Ірина Драгущак, керівниця відділу забезпечення 6-ї резервної сотні Добровольчого українського корпусу в Тернопільській області, більш
детально розповіла про матеріальні речі, які будуть
необхідні добровольцям.
А також повідомила журналістам номери телефонів
для мобільного зв’язку та
групи в соцмережах для інформування і координації.
Одна з таких, закрита, має
назву «Доброчинці для добровольців». ■

Кількість захворювань за останні дні
знову почала різко збільшуватися, тому
на засіданні Кабміну 21 квітня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до кінця червня. На сьогодні у «червоній» зоні перебувають Київ
і 12 областей.
Згідно з даними Міністерства охорони
здоров’я, станом на ранок 22 квітня в Україні виявлено 16 тис. 235 нових випадків
зараження на COVID-19, зокрема захворіли 663 дитини та 319 медпрацівників.
21 квітня госпіталізовано 3 тис. 904
особи; летальних випадків — 470; одужали — 18 тис. 831 особа; здійснено тестувань за добу — 101 тис. 981.
За попередню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 тис. 673), Харківській
(1 тис. 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.
Зауважимо, що уряд України оприлюднив 21 квітня Національний план
вакцинації від COVID-19, який затвердив
12 квітня розпорядженням №340: згідно
з ним, в Україні з травня маємо вийти на
5,65 млн щеплень від COVID-19 щомісяця з 2,66 млн у квітні, щоб до кінця року
охопити вакцинацією більшу частину дорослого населення для формування колективного імунітету.
Загалом у плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин —
8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca,
10 млн доз американської Novavax, понад
1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech
і 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech. Із них 8
млн доз у рамках ініціативи COVAX, понад 13,913 млн доз, закуплених за рахунок держбюджету.
Постачання вакцини Novavax заплановано з серпня — по 2 млн доз на місяць. Даних про надходження 10 млн доз
Pfizer/BioNTech у плані немає (раніше
пресслужба президента України повідомляла про підписання відповідного договору з компанією).
Вакцинацію в Україні проводять 264
мобільні бригади з імунізації та 437 пунктів щеплення: станом на середу до листа очікування вакцинації записались 482
тис. 391 людина. Загалом, від початку
вакцинальної кампанії в нас щеплено 491
тис. 877 людей: з них отримали 1 дозу —
491 тис. 875 осіб, завершили вакцинацію
(отримали 2 дози) — 5 осіб (із них 2 особи
отримали 1 дозу за кордоном).
Для порівняння, наприклад, у Британії понад 10 млн осіб уже отримали дві
дози вакцини від коронавірусу, а з 12 квітня там відкрилися всі магазини, перукарні, тренажерні зали та паби. За оптимістичними прогнозами, на Туманному Альбіоні всі обмеження на соціальні контакти скасують після 21 червня.
А ось у США щеплення від коронавірусу принаймні однією дозою вакцини отримала вже половина дорослого населення.
В Туреччині ж вкололи 20 мільйонів доз
вакцини від коронавірусу, а повністю вакциновано (тобто отримало дві дози) — майже 8 млн людей, що складає майже 10%
від загальної кількості населення у 85
млн. ■

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА
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смертність в Україні
безробітних
скоротилося сільгоспвеликий і середній бізнес
російської авіакомпанії
перевищила торішній
в Україні претендують на одне
виробництво цьогоріч в
суд наклав арешт в Україні, заявили в інфор- рівень, підрахували у Державній службі ста- робоче місце, констатували в Центрі зай- Україні, зазначили на сайті Latifundist.com. на тлі пандемії був збитковим в Україні
тистики.
нятості.
маційному агентстві ASPI.
минулоріч, констатували у Держстаті.
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Алла МАЛІЄНКО

Cкорботна дата 26 квітня 1986
року стала чорним днем у календарі української долі. Як
тільки трапилося лихо на Чорнобильській АЕС, одними з
перших, поряд з ліквідаторами,
пожежниками, на місце трагедії прибували кореспонденти,
журналісти різних видань, аби
з місця події вести репортажі.
Без перепусток, редакційних
відряджень, правдами і неправдами, намагаючись добути хоч якусь інформацію про
те, що відбувається. Сьогодні
важко сказати, що саме гнало
журналістів у Чорнобиль: професійне бажання бути першими
чи прагнення чесно виконати
свій громадянський обов’язок.

Перші післяаварійні пів року
Суцільна завіса секретності,
якою Чорнобиль був відгороджений від усього світу, не давала можливості керівникам
ліквідації наслідків аварії, провідним спеціалістам повідомляти будь-яку інформацію. Та й не
до журналістів їм тоді було!
І все ж попри всі заборони й перешкоди кореспондентам вдавалося робити вражаючі знімки, на яких зафіксовані
уламки колишнього четвертого енергоблока, сумнозвісний
розвал, а головне — розповідати про людей, учасників ліквідаційних подій. Перші післяаварійні пів року були дуже
складними для журналістів.
Хто тоді з колег задумувався над наслідками? Порушуючи найсуворіші заборони, лізли, що називається, в саме пекло — без дозиметрів, будь-яких
захисних пристосувань. Зараз
вони хворіють, стали інвалідами, а багатьох із них уже немає
серед нас, хоча вони ще мали б
жити і жити.
Спливають роки. Ось вже й
35 минуло.
Нам, нині живущим, варто не забувати те героїчне і сумне минуле, згадати тих, хто закривав собою біду, зберегти для
майбутнього світлу пам’ять про
колег, яких уже немає. Протягом десятків років ми визбирували інформацію, що торкалася
журналістів-чорнобильців, повсякденно спілкувалися з ними,
знайомилися з архівами. Намагалися не пропустити жодної події.
Саме пам’ять є рушієм людського поступу й оберегом найвищих моральних цінностей.
Час показав, що журналісти ніколи не мають супокою і сумління не дає їм забути про ті
чорні дні 86-го. Адже все, що
надійно не зафіксоване, приречене на забуття.

Літописці
Поспілкуймося ж подумки чи наяву, знаючи, хто є хто.
Відчуймо дружнє плече один
одного. Хай це допомагає нам
об’єднатися у справді велику родину, аби не виживати, а
жити, щоб майбутні покоління не забували, кому вони мають завдячувати за сьогоднішнє сонце.
Це наш обов’язок не полишати чорнобильську тему, а продовжувати той жахливий літопис. Так силами київських журналістів побачили світ книжки
«Открытая зона», «Біль і тривоги Чорнобиля», «Чорнобиль: Довге і болісне відлуння». Це книги-пам’ятники гіркої полинової
пам’яті, скорботи і тривоги.
Одному Олегу Гусєву, заслуженому журналісту України,
учаснику ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС належать два-

ДО ДАТИ

■ ТРАГЕДІЯ

Лізли в саме пекло
Хто першими з українських журналістів правдами і неправдами потрапив у Чорнобиль
після трагедії на АЕС та як склалася їхня подальша доля
надцять книжок про боротьбу ліквідаторів за живучість
атомної станції після вибуху 26
квітня 1986 року на четвертому
енергоблоці, подальший перебіг
подій, пов’язаних із діяльністю
і закриттям цього аварійного
ядерного об’єкта підвищеної небезпеки. Це «З Чорнобилем ми
пов’язані навіки», «Атомний
синдром Чорнобиля», «Кайдани Чорнобиля» і решта інших.
Книгу «Брат, ты братом силен» підготували силами журналістів об’єднання «Чорнобиль-прес» (голова Вадим Шкода). Книга Анатолія Демського
«Чад» — це об’єктивний погляд безпосереднього учасника ліквідації, який з 1986 по
1993 рік був у складі оперативної групи Інституту ядерних досліджень АН України.
Тамара Хрущ — відомий телевізійний журналіст. Значну
частину свого творчого життя
присвятила екологічній і чорнобильській тематиці, зокрема
телемарафонам «Дзвони Чорнобиля». Чорнобиль Тамара пропустила через своє серце.

водії, правоохоронці, шахтарі,
медики, енергетики, котрі перебували в ті дні у зоні Чорнобильської трагедії, не рахувалися ні з чим, без відпочинку, в
екстремальних умовах з честю
виконували поставлені завдання, ціною власного здоров’я і
життя захистили мільйони людей від страшної біди.
Пам’ятаймо і шануймо їхні
воістину величний подвиг і самопожертву.
Чорнобильський вітер по душах мете,
Чорнобильський пил на виски
опадає,
Годинник життя безупинно
іде...
Лиш пам’ять, лиш пам’ять усе
пам’ятає...
Скільки їх відійшло за межу з
плином 35 років?

Правда коштувала життя

Евакуація
Наші вінницькі колеги
присв’ятили світлій пам’яті
учасників героїчних і трагічних чорнобильських подій книгу «Вінничани і зірка полин».
Чимало зусиль для того, щоб
ця книга побачила світ, доклав
колишній редактор чорнобильської районної газети «Прапор
перемоги», член Національної
спілки журналістів України
Микола Лаціс.
«Родинні корені мої на Полтавщині, а душа — в Чорнобилі», — говорив Микола Петрович. Там напризволяще залишилися його домівка з квітучою черешнею, яка пнеться до
сонця, не всихає і щовесни зустрічає білими пелюстками свого господаря.
2 травня 1986 року Миколі Лацісу було доручено евакуйовувати село Машів, яке розташоване за 10 км від АЕС. З
великим болем розповідає він у
своїх книжках про випробування, які випали на долю чорнобилян.
«Третього травня підійшла
колона автомашин. Це вже для
домашньої худоби селян. Господині на прощання гладили,
обіймали, цілували своїх корівок, просили водіїв не гнати машин, обминати вибоїни...
Плакали люди, плакали й
корови... Та як же не плакати, коли залишаєш напризволяще і збудовану, може, ще дідом чи батьком хатину, і вирощену своїми руками яблуньку,
і нажите власним горбом майно, і виплекані під вікнами троянди. Залишаєш рідну землю і
рідні зорі над нею.
Люди хрестили свої садиби,
ніби передчували, що не повернуться сюди вже ніколи...»

Кладовище під Москвою
Повідав нам Микола Петрович і трагічну долю родини
Лопатюків із Чорнобиля. Іван
Григорович працював керуючим чорнобильського районного об’єднання «Сільгосптехні-

❙ Микола Гуменюк та Антон Щегельський з газети «Говорить
❙ і показує Україна».
❙ Фото з архіву Київської організації НСЖУ.
ка». Його син — на 4-му енергоблоці.
У ту зловісну суботу батько
встав раненько, мав намір перевірити, чи надійно працює техніка на посівній. Сів на свого
«уазика», виїхав на трасу Чорнобиль—Прип’ять. У напрямку Копачів мчали міліцейські
і пожежні машини, прокотився бронетранспортер. Проїхав
кілька кілометрів — пост ДАІ:
«Далі їхати не можна, — пояснив міліціонер. — На атомці
зірвався четвертий блок...»
У грудях Івана Григоровича похололо, серце стислося і ніби зупинилось, та відразу застугоніло, кров ударила в
скроні: «Там же на тому блоці
Вітя, синок». Батьківське серце вже віщувало: з сином біда,
біда, біда...
«Не можна машиною» — пішов пішки через ліс. Не йшов
— летів. Ось і четвертий блок.
Та сина там уже не було. Його
забрала «швидка допомога»
знесиленого, майже непритомного.
А далі аеропорт Бориспіль,
спецрейс на Москву, шоста
клініка. Саме туди відправили найбільш уражених радіацією... Вічний спокій знайшов
Віктор Лопатюк на Мітинському кладовищі під Москвою.
У відомому ювілейному фотоальбомі вміщено фото: на бордюрі
перед могилою сидить сивий чоловік. Змарнілий, убитий горем.
Не людина — сама скорбота. Це
зустрічаються батько і син.

«Незручна» медична таємниця
До речі, всі ліквідатори,
кого в перші дні аварії відправили лікувати в Москву, померли. Операції з пересадки кістко-

вого мозку не допомагали.
Натомість усі, кого доправили на лікування до Київського інституту радіології та онкології, — вижили. Такі незручні
таємниці Чорнобиля. Треба віддати належне героїчній праці в
ті дні головному радіологу України, який лікував променеві
хвороби Леоніду Кіндзельському, його заступнику Валентину Ганулу, онкологу Анні Губарєвій. Цілодобові, виснажливі чергування врятували десятки життів.
Помер лікар Леонід Петрович Кіндзельський 19 квітня
1999 року у віці 68 років, похований в Києві на Байковому
кладовищі.
Робота на передньому краї
боротьби з мирним атомом, що
вийшов з-під контролю людини, тривала вдень і вночі. В зону
прибували машини, цементовози, самоскиди, бульдозери, мікроавтобуси, автокрани з усіх куточків країни. І так цілодобово,
безперервно.
Всьому цьому давала лад
служба ДАІ. Споруджувалися ґрунтові дороги, мости, розміщувалися дорожні знаки,
відпрацьовувалась схема руху
транспорту по зоні. Виникала
потреба в адресно-довідковій
службі.
Пропуск транспорту та людей здійснювався через три
КПП, розміщених у селах. Коли
поряд були медпрацівники —
це надавало людям впевненості,
і небезпека від заподіяної біди
не здавалася такою страшною.
Переосмислюючи наші спілчанські архівні записи, переконуюсь: представники різних
професій: пожежники, працівники атомної станції, пілоти,

Саме київські журналісти
зібрали найбільше фотосвідчень про цю трагедію. Авторів
низки знімків — Валерія Зуфарова, Ігоря Костіна, Івана Лисенка, Анатолія Піддубного,
Володимира Рєпіка, Володимира Самохоцького — на великий
сум, уже немає з нами...
...Початок травня 86-го.
Спеціальний кореспондент
Валерій Макаренко «Актуальної камери» каже: «Ми починаємо цей репортаж на борту
вертольота, який іде курсом
на Чорнобиль. Під нами поля і
ферми, села, що в 30-кілометровій зоні навколо АЕС...
На цих територіях розпочато дезактивацію ґрунту і споруд. Проходимо над автотрасою
на Чорнобильську АЕС. По ній
весь час мчать автомобілі з терміновими вантажами. Підлітаємо до АЕС...
Тепер — увага! Ми проходимо над реактором 4-го аварійного енергоблока... Увесь діаметр
кратера перекрито зверху товстим шаром піску, свинцю, глини...»
Знімав усе це у відчинені
двері вертольота Валентин Юрченко. Мало не за ноги тримали, щоб він міг це робити. І він
зміг. Зняв! Ті кадри побачив
увесь світ, захоплюючись мужністю телеоператора. Тільки
хто знав, що потім, після зйомок, його одяг так «світився»,
що його негайно конфіскували?
А скільки було ще й ще таких зйомок і «реакторів»! Не
зважав, рвався, знав: треба,
щоб люди якомога скоріше знали правду. Йому ця правда коштувала життя. Через пів року.
А чи варто було головному
редакторові популярної газети «Говорить і показує Україна», яку в журналістських колах називали «ГПУ», Івану Лисенку бути одним із перших у
Чорнобилі? Бажання побачити
на власні очі і чесно відтворити
для людства трагедію Чорнобиля в перші дні тижня приводило Івана на місце катастрофи.
Помер Лисенко Іван Кузьмович через шість років після тієї
катастрофи, не доживши двох
місяців до свого 50-ліття.
Схилімо низько голови перед мужніми героями. ■
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■ ДИПЛОМАТИЧНА ВІЙНА

Ігор ВІТОВИЧ

Президент Чехії Мілош Земан призначив міністром закордонних справ
країни Якуба Кулганека. Він змінює на
цій посаді відправленого 10 днів тому
у відставку Томаша Петршічека. До
цього впродовж 10 днів виконувачем
обов’язків міністра закордонних справ
Чехії був віцепрем’єр Ян Гамачек. І
саме на цей час припала гучна історія
з терористичною діяльністю російської
розвідки в Чехії та видворення з країни
18 російських дипломатів. У відповідь
МЗС РФ оголосило персонами нон грата 20 чеських дипломатів.

Досить буде одного посла
Після призначення 36-річний Якуб
Кулганек, який за час своєї політичної кар’єри кілька разів був заступником різних міністрів і недовго — заступником голови МЗС у 2014 році, заявив, що на новій посаді не має наміру
нічого змінювати в дотеперішній зовнішній політиці Чехії. «Вітаємо Якуба Кулганека з призначенням на посаду міністра закордонних справ Чеської
Республіки. Сподіваємось на спільний
розвиток міцного українсько-чеського
партнерства на благо наших дружніх
держав, а також перспективи України
щодо ЄС та НАТО», — написав у твіттері з нагоди призначення міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Раніше МЗС України заявило, що
Київ підтримує реакцію офіційної Праги на «протиправну діяльність спецслужб РФ» на території Чехії.
«Чесько-російські відносини вступили в украй складний етап, але не з
вини Чехії», — заявив Кулганек під час
своєї першої пресконференції на новій
посаді. Він також додав, що в найближчі дні Чехія разом iз союзниками повинна вжити заходів щодо Росії.
І вже як перший зовнішньополітичний крок Чехія попросила союзників
по Північноатлантичному альянсу провести додаткову зустріч для обговорення можливих скоординованих дій у ситуації з Росією, повідомляє МЗС країни. Крім того, чеська сторона запропонувала країнам НАТО виступити зі
спільною заявою.
Голова комітету закордонних справ,
оборони та безпеки Сенату Республіки
Чехія Павел Фішер заявив у вівторок,
що Росія загострює ситуацію після вислання дипломатів. На його думку і на
думку комісії, всіх російських дипломатів, крім посла, слід вислати з Праги. Фішер вважає, що з Росією потрібно говорити з чистого аркуша. «Це не
ворожий акт ані щодо Російської Федерації, ані до російського народу. Ми
мусимо захищатися, бо перед нами режим Путіна, який намагався дестабілізувати Чехію та інші демократії», —
сказав Фішер Чеському радіо.
Адже видворення російських і чеських дипломатів було далеко не симетричним. Після висилки 18 російських
дипломатів з Чехії у російських дипустановах ще залишилися близько сотні
російських «дипломатів», а після видалення з Москви 20 чеських дипломатів
там залишилися лише 5 чеських диппрацівників включно з послом. До того

Довгі руки «режиму Путіна»
У Чехії — новий міністр закордонних справ, а розслідувачі повідомили подробиці
про вибухи зброї на складах
ж російська влада запровадила заборону на працю в посольстві Чехії російським громадянам. Диппредставництво
Чехії в Москві було фактично ліквідоване.
Сенат Чеської Республіки у своїй
резолюції назвав атаку у Врбетіце державним тероризмом, а також закликав уряд розірвати договір iз Росією
та висунув вимогу скорочення дипломатичного штату РФ у країні до однієї
особи — лише посла. Політичний коментатор, колишній генеральний консул Чехії в Санкт-Петербурзі Володимир Вотапек заявив у розмові з Чеським радіо: «Посольство в Празі для
Росії є важливим пунктом, звідки вона
керує своїми особливими операціями,
спрямованими проти значної частини Європи, це щось на зразок центру
російських розвідслужб. Сталося це
тому, що ми в недостатній мірі проти
них виступаємо, у них тут створилися ідеальні умови для роботи. Такий
стан речей вони прагнутимуть відновити якомога швидше. Видворенням їхніх шпигунів ми трохи ускладнили їм
ситуацію. І це був лише перший крок.
Якщо ми вже пішли на ескалацію конфлікту, то зараз не можемо відступити».

Вибухи в Врбетіце готували шестеро
Тим часом з’являються нові свідчення про вибухи на складах зброї
у Чехії. У підготовці терактів брали
участь щонайменше шість агентів Головного розвідувального управління
РФ з підрозділу 29155, члени якого
здійснюють акти тероризму за межами Росії. Як повідомляє «Європейська
правда», про це йдеться в розслідуванні групи Bellingcat та чеського видання Respekt. За даними розслідування,
операція проходила під особистим наглядом командира загону генерал-полковника Андрія В. Авер’янова, який
перед терактом вирушив до Центральної Європи і повернувся в Москву через
кілька годин після вибуху на складах у
Врбетіце.
Операція, ймовірно, мала відбутися
трохи раніше, але з незрозумілих причин її відклали приблизно на тиждень.
Наявна інформація показує, що деякі
члени групи 29155 прибули до Чехії
потягом через сусідні країни, а також
iз підготовчої місії зі Швейцарії. Перші двоє прибули окремо на початку
2014 року. Спочатку Сергій Федотов
прибув до Праги 26 січня 2014 року, і
Bellingcat, The Insider і Respekt раніше впізнали його під справжнім ім’ям
— Деніс В’ячеславович Сергєєв. Він є
третім нападником на подвійного агента Сергія Скрипаля в Солсбері в 2018
році.

❙ Якуб Кулганек не змінюватиме зовнішню політику Чехії.
Сергєєв повернувся з Праги до Москви за тиждень, 2 лютого 2014 року.
Через два тижні до Праги прибув інший член загону 29155 Єгор Гордієнко (він подорожував під прикриттям
як Георгій Горшков), який пробув там
тиждень і покинув країну 24 лютого 2014 року. Саме Сергєєв і Гордієнко приїхали в Болгарію роком пізніше
— в той час, коли у Ємельяна Гебрева,
відомого болгарського продавця зброї,
з’явилися симптоми отруєння. Пізніше з’ясувалося, що ГРУ намагалося отруїти його.
Сергєєв і Гордієнко подорожували
разом не вперше. У вересні 2014 року
обидва агенти вилетіли з Москви до Женеви, зареєструвалися в готелі Nash
Airport Hotel і наступного ранку орендували BMW 116i в Sixt Car Rental. Вони
повернули авто через п’ять днів iз 545 кілометрами пробігу. Раніше телефон Сергєєва знаходився у Швейцарії в гірському районі Шамоні, де, як повідомляють
французькі ЗМІ, західні спецслужби виявили базу матеріально-технічного постачання підрозділу 29155.
Під час операції «Врбетіце» командир загону Авер’янов використовував фіктивний паспорт, виданий на
ім’я Андрія Овер’янова. До Європи, у
Відень, він прилетів 13 жовтня 2014
року. Двома днями раніше до Австрії
прибув iще один співробітник підрозділу Микола Єжов, також під вигаданим
ім’ям. Тоді ж агенти Анатолій Чепіга й
Олександр Мішкін прилетіли до Праги. Ще двоє із загону 29155 перебралися в Європу під справжніми іменами Олексій Капінос і Євгеній Калінін.
Під час прикордонного контролю в
аеропорту Праги Чепіга і Мішкін показали свої фіктивні паспорти на імена Олександра Петрова і Руслана Боширова, а їхньою легендою був продаж спортивного харчування. Це ж

■ А ТИМ ЧАСОМ...
На тлі загострення відносин iз Москвою,
чеські ЗМІ повідомляють, що місцева поліція затримала щонайменше п’ять осіб, які могли воювати в Україні на боці проросійських сепаратистів
або підтримувати їх фінансово. Операцію провів
уночі з вівторка на середу Національний центр
боротьби з організованою злочинністю. Раніше в
Чехії вже судили кількох людей за участь у боях
на боці проросійських бойовиків на Донбасі.
саме вони розповідали на каналі Russia
Today через чотири роки, коли британці розкрили їхні особи після нападу на
Скрипалів, та пояснювали, що їздили
в Солсбері милуватися місцевим собором. Дані на квитках показують, що
Чепіга і Мішкін мали відкриту дату
зворотного рейсу з Чехії. Під час свого
недовгого перебування в Празі Чепіга
опублікував фотографію з центру Праги в соцмережі. У час, коли вони переїхали до Острави — ближче до складу Врбетіце, Єжов орендував машину в Австрії. Ймовірно, Єжов забрав
Авер’янова орендованою машиною у
Відні, і вони поїхали до Острави, де
зустрілися з Чепігою і Мішкіним, щоб
допомогти їм підготуватися до операції. У момент вибуху Чепіга і Мішкін
вирушали з Відня рейсом «Аерофлоту»
в Москву. Літак вилетів о 10:05 ранку.
Того ж дня до Відня повернулися також Авер’янов і Єжов.
До речі, серед 18 дипломатів, висланих iз Чеської Республіки з російського посольства, був військовий аташе Віктор Будяк з елітного підрозділу
ГРУ № 29155, повідомило «Радіо Свобода», посилаючись на висновки чеського порталу Seznam Zpravy. Глава
цього підрозділу Авер’янов якраз і керував особисто диверсійною операцією
на складах боєприпасів у Чехії. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Путін у посланні сипав
погрозами на адресу Заходу
У своєму посланні до Ради Федерації
РФ у середу, 21 квітня, президент Росії Володимир Путін пообіцяв жорсткі та асиметричні дії у відповідь на «утиски» інтересів
Росії. На початку промови Путін сказав, що
переважно говоритиме про внутрішні справи, а зовнішній політиці пообіцяв приділити
«буквально кілька слів». Зовнішній політиці
у зверненні тривалістю 80 хвилин він справді присвятив лише кілька хвилин наприкінці
промови, але в дуже різкій формі. Путін наголосив, що свої інтереси Росія буде захищати в рамках міжнародного права і не хоче
«спалювати мости», але обурився «недружніми акціями стосовно Росії». Після цього
президент пообіцяв жорстку відповідь всім
недоброзичливцям. «Організатори будьяких провокацій, які загрожують нашій без-

пеці, пошкодують про скоєне так, як давно ні
про що не шкодували», — пригрозив Путін.
Він висловив сподівання, що ніхто не стане
переходити щодо Росії «так звану червону
лінію». «А де вона буде проходити, це ми
будемо визначати в кожному конкретному
випадку самі», — додав Путін. У посланні Путін також згадав експрезидента Віктора Януковича, який втік у Ростов-на-Дону в
2014 році після Євромайдану. Він вкотре назвав тодішні події в Україні держпереворотом і порівняв ситуацію з нещодавнім повідомленням про начебто спробу держперевороту в Білорусі.

У Киргизстані пацієнтів з
COVID-19 лікують отруйною
настоянкою президента
Міністр охорони здоров’я Киргизстану Алимкадир Бейшеналієв підтвердив, що

лікарі масово лікують пацієнтів з COVID-19
настоянкою іссик-кульського кореня. Рецепт настоянки лікарям повідомив особисто президент Садир Жапаров. ВООЗ називає рослину однією з найбільш отруйних,
а її застосування, навіть зовнішнє, небезпечним для життя. Лікувати таким чином
пацієнтів із коронавірусом запропонував
президент Садир Жапаров, який особисто
проводить лекції для лікарів, як правильно
вживати настоянку. За словами глави МОЗ,
президент — єдина людина, яка визначає
дозу кореня для лікування. Настоянку готують у державній резиденції глави держави, де для цього виділили спеціально обладнане приміщення.
Садир Жапаров ще в липні 2020 року,
перебуваючи на той час у колонії, де відбував ув’язнення за кримінальні злочини, розповів майбутньому міністрові, що

вилікувався від коронавірусу завдяки цій
рослині. Бейшеналієв пояснив, що настоянку потрібно споживати в гарячому вигляді, тому в усіх лікарнях поставили електрочайники. На підтвердження своїх слів
під час пресконференції міністр сам випив із чайника цю настоянку. Жапаров,
посилаючись на досвід предків і власного батька, вважає іссик-кульський корінь
ліками від маси хвороб — раку шлунка,
бронхіту і навіть ревматизму. ВООЗ вважає іссик-кульський корінь (він же аконіт
або борець джунгарський) украй отруйною рослиною, застосування якого в медицині є небезпечним для життя.

Вбивцю Джорджа Флойда
визнали винним
Колишнього американського поліцейського Дерека Шовіна визнали вин-

ним за всіма пунктами звинувачення, в
тому числі — ненавмисному вбивстві під
час затримання афроамериканця Джорджа Флойда. Таке рішення виніс суд присяжних американського Міннеаполіса.
Це загрожує йому 40-річним тюремним
ув’язненням. Вирок, як очікується, буде
винесено через 8 тижнів.

Підводний човен зник
в Індонезії
Не менше 50 осіб можуть бути на
борту підводного човна індонезійських
ВМС. Судно, яке було задіяне в навчаннях, зникло з радарів і перестало виходити на зв’язок недалеко від острова
Балі. Про це повідомило місцеве видання Daily Star із посиланням на командира
збройних сил країни Хаді Чах’янто. ■
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ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 23—24 КВІТНЯ 2021
UA: Перший

06.00, 2.45 Енеїда
06.30 М/ф «Черевички»
06.40 М/ф «Чарівні окуляри»
06.50 М/ф «Нікудишко»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.05, 5.25
Новини

26 квітня

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження

07.05, 8.05 Суспільна студія.

наосліп»

Головне

ІНТЕР
03.15 Х/ф «Розпад»
04.55 «Телемагазин»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

05.25, 22.05 «Слідство вели... з

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,

Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.05, 18.00, 19.00, 3.45

09.05 Д/ф «Розщеплені на

15.50, 5.05 «Мисливці на
нерухомість»

атоми»
11.25 Телепродаж
12.00 Хвилина мовчання: день
Чорнобильської трагедії
12.01, 13.10, 18.20 Суспільна

17.10 Мелодрама «Навчи мене
кохати»

«Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Виклик
інспектора»
14.15 Х/ф «Трьох потрібно
прибрати»

09.00 Зоряний шлях. Новий
сезон
09.50 Мисливці на дива
10.45 Місія: краса. Новий сезон
11.45 Реальна містика. Новий
сезон
13.50, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-4»
17.10 Т/с «Виклик-2»

16.05 «Чекай на мене. Україна»

20.10 «Говорить Україна»

20.45 Бойовик «Трансформери:

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Чужі гріхи»

21.00 «Речдок. Випереджаючи

23.10, 2.00 Т/с «Чорна квітка»

15.10, 21.25, 0.30, 5.50 Спорт

23.45 Трилер «Кінець світу»

15.20, 18.55 «Чорнобиль.

02.05 «Голос країни-11»

23.55 Т/с «Любов за законом»

05.30 «Життя відомих людей»

01.35 Т/с «Гречанка»

Відродження»

3.10 Сьогодні

18.30 «Вражаючі історії ТСН»

помста полеглих»

студія

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

час»

20.00 Спецпроєкт «Люди зони»
21.35 «Зворотний відлік»
23.30 Перша шпальта
00.40 «Світ дикої природи»
01.10 Т/с «Віра»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

07.10, 20.55 Актуально. Економіка.

11.00, 12.00, 14.00, 15.00,

Політика. Соціум

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

07.15 Д/с «Бойовий відлік»

0.00, 01.00, 2.00, 3.00,

08.10 Д/с «Світ завтрашнього

4.00, 5.00 Час новин

дня сьогодні»

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

00.15 Х/ф «Крижані акули»

05.00, 4.45 «Top Shop»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

03.05 «Відеобімба-2»

05.55 Х/ф «Справа

15.45 Т/с «Слід»

04.05 «Зброя-2016»

18.05 Супермама

04.55 «Зловмисники»

19.05 Детектор брехні

05.45 Телемагазини

Румянцева»
08.05, 16.50, 3.10 «Випадковий

20.15, 22.45 Т/с «Метелики»

свідок»
08.40 Х/ф «Розпад»

12.50 Х/ф «Атака Юрського
періоду»
14.40 «Легенди карного
розшуку»

ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

15.00, 17.00, 18.00, 19.45

08.15, 23.40 «Львів»

18.20 «Свідок. Агенти»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10

прикриттям»

Італії
07.45 Журнал Ліги чемпіонів

07.10, 8.10 «Новий день»

00.00 Х/ф «Афера під

— «Ювентус». Чемпіонат

12.00, 13.00, 14.00,

17.50 «Таємниці світу»

Чорнобиля»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Фіорентина»

«Репортер». Новини

23.10 «Саша. Дитина

«Новини країни»
13.10, 14.15 «Великий день»
15.10 «Дзвінок»
16.00 «Час пік»

— «Десна». Чемпіонат
України

12.00 «Маріуполь» — «Рух».
Чемпіонат України
13.50 «Реал» — «МЮ». 1/4

18.15 «Ехо України»

чемпіонів УЄФА

16.10 Т/с «Морська поліція:
Полювання на вбивць»
00.00 Мама реготала. Найкраще

05.15 Х/ф «П’ять років та
один день»
07.00 Х/ф «Гордiсть та
упередження»
09.25 Т/с Джейн Ейр

14.40 Х/ф «Скайлайн-2»

з Костянтином Стогнієм
10.05, 13.15 Х/ф «Той, хто
біжить по лезу-2049»

16.50 Х/ф «Бамблбі»

12.45, 15.45 Факти. День
14.40, 16.15 Х/ф «Людина з
залізними кулаками»
16.55 Х/ф «Центуріон»
18.45, 21.00 Факти. Вечір

19.00 Від пацанки до
панянки
21.20 Х/ф «Метелик»
00.00 Х/ф «Щоденники
Чорнобиля»

20.05 Теорія змови

02.25 Я зняв!

02.45 Зона ночі

14.10 Д/с «Авіакатастрофи:

19.30 «Кондратюк у понеділок»

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші
танкові битви»
11.10 Д/с «Найнебезпечніші

12.40 Д/с «Історія навколо нас»
13.00 Підсумки тижня з Анною
Мірошниченко
ФУТБОЛ-2

дітей

19.10, 21.25, 1.45, 3.45

07.55 «Аталанта» — «Болонья».
Чемпіонат Італії
10.00 «Барселона» — «Челсі».
1/8 фіналу (2004 р. /05).
Ліга чемпіонів УЄФА
12.00, 23.30 Журнал Ліги
чемпіонів
12.40 «Фіорентина»

06.00, 19.25 Т/с «Опер за
викликом»
09.40 Х/ф «Чорний яструб»
12.15 «Цілком таємно-2017»

18.00 «Секретні матеріали»

Чемпіонат України
18.15 «Аталанта» — «Болонья».
Чемпіонат Італії
20.00 «Олександрія»
— «Шахтар». Чемпіонат
України

14.25 Журнал. УЄФА Євро-2020

18.50, 2.35 «ДжеДАІ»
20.25 Т/с «Опер за викликом-5»
22.30 «Гроші»
23.45 «Дубинізми»

15.15, 19.50 Їжа богів
16.10, 21.45 Крізь простір і час із

17.05, 20.50 Він і вона. Бій за

К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30, 8.20, 14.00 Люблю
готувати
10.20, 18.10 Удачний проєкт
11.20, 19.00 Шість соток
13.00, 16.00, 0.40 Корисні поради

життя
18.00 Дикі Філіппіни Найджела

16.10, 22.40 Правила виживання
20.40 Дачна відповідь

Марвіна
22.35 Народження континентів

01.40 Неймовірні історії кохання

23.30 Друга світова війна:

03.20 Зіркові долі

свідчення війни
00.30 Таємниці королівських

03.50 Арт-простір
04.10 М/ф

убивств

06.00 ТЕТ Мультиранок
К1
06.30 «Top Shop»

України
16.45, 0.00 «Великий футбол»

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

«Наполі». Чемпіонат Італії
21.40 «Колос» — «Ворскла».
Чемпіонат України
01.55 «Брага» — «Ліверпуль».
1/8 фіналу (2010 р. /11).
Ліга Європи УЄФА
03.55 «Львів» — «Десна».
Чемпіонат України

Європа»
10.20 Х/ф «Кон-Тікі»
12.20 Х/ф «Неймовірна
подорож містера
Співета»
14.15 «Орел і решка. Навколо
світу»
16.10 «Орел і решка. На краю
світу»
20.40 «Орел і решка. Дива
світу»

МЕГА

ТЕТ

03.20 Там, де нас нема

00.40 Х/ф «Основний

06.00 Бандитська Одеса

інстинкт-2: жага

Ліга чемпіонів УЄФА

08.45 Правда життя

ризику»

Чемпіонат Італії

03.10 Культ Ура!

12.25 Містична Україна

1/8 фіналу (2004 р. /05).

03.55 «Торіно» — «Наполі».

22.00, 23.00 Т/с «Епоха честі»

04.10 Фізкульт ура!

війна»

— «Шахтар». Чемпіонат

21.40 LIVE. «Лаціо» — «Мілан».

01.50 «Барселона» — «Челсі».

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова

14.55 «Олександрія»

Чемпіонат Італії
18.15, 2.05 «Спецкор»

тилу війни»

02.35 Страх у твоєму домі

19.25 LIVE. «Торіно» —

КАНАЛ «2+2»

21.40 Час-Time

Морґаном Фріменом

16.00 Журнал Ліги Європи.

16.30 «Колос» — «Ворскла».

16.10, 1.15, 5.10 Д/с «Злочини в

Чемпіонат України

22.00 «Прямий контакт»

Прем’єра

21.00 Час новин. Підсумки дня

14.20, 18.55 Ігри імператорів

07.45, 9.45, 11.50, 12.30, 18.30,

20.30 Вечір з Яніною Соколовою

15.30 Час «Ч»

06.00 «Маріуполь» — «Рух».

18.40 Журнал Ліги Європи

23.00 «Перша передача»

причини і наслідки»

13.20 Природа сьогодення

15.40, 22.30 Футбол NEWS

12.55 «Загублений світ»
СТБ

12.50 Х/ф «Скайлайн»

09.10, 19.20 Надзвичайні новини

04.40 Т/с «Жіночий лікар-3»

20.00 «Прямий ефір»

07.30 М/ф «Чіп і Дейл —

09.40 Check-In. Україна

11.10 Х/ф «Вірус»

08.45 Факти. Ранок

01.55 Громадянська оборона

Італії

03.50 «Правда життя»

бурундучки-рятівнички»

08.30 Т/с «Надприродне»

06.00 Факти тижня

04.00 Реальна містика

11.45, 1.30, 3.40 Топ-матч

фіналу (2002 р. /03). Ліга

08.20 М/ф «Качині історії»

05.25, 13.40 Секретний фронт

02.40 Служба розшуку

— «Ювентус». Чемпіонат

17.10 «Ситуація»

06.00, 2.50 Оттак Мастак!

06.50 Х/ф «Лялька»

22.35 Свобода слова
00.00 Х/ф «Ешер»

10.00 «Великий футбол»

02.20, 3.30 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

05.20 Служба розшуку дітей

01.30 Телемагазин

Топ-матч

01.15 Х/ф «Мама мимоволі»

10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 2.40 «Свідок»

драконів»

05.15 Еврика!

01.50 Т/с «Шлях чарівника»

польоти»

09.30 Машина часу

НТН

05.00 Х/ф «Війна

05.05 Скарб нації

5 канал

06.25 На власні очі

04.15 Д/ф «Вибір»

НОВИЙ КАНАЛ

21.25 Т/с «Пес»

16.30 Т/с «Гордість»
17.25 «Дикі тварини»

ICTV

08.15 Х/ф «Залізний Ганс»
09.55 Х/ф «Король
Дроздовик»
11.05 Х/ф «Зоряні таляри»
12.15 Х/ф «Аватар»
15.15 Х/ф «Фантастична
четвірка»
17.15 Х/ф «Фантастична
четвірка-2: вторгнення
срібного серфера»
19.00 М/ф «Епік»
21.00 Х/ф «Дім дивних дітей
міс Сапсан»
23.20 Х/ф «Земля в облозі»
01.10 Країна У
02.25 Панянка-селянка
03.15 Щоденники Темного

10.15, 1.25 Речовий доказ

02.35 Х/ф «А ось і вона»

04.00 Віталька

11.25 Код доступу

04.00 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 23—24 КВІТНЯ 2021

27 квітня
UA: Перший
06.00, 2.40, 3.15 Енеїда
06.30 М/ф «Рукавичка»
06.40 М/ф «Козлик та його
горе»
06.50 М/ф «Як їжачок шубку
міняв»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 5.10
Новини
07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія.
Головне
09.30 Х/ф «Самсон і Даліла»
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія
15.10, 21.35, 0.10, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.30 Т/с «Гордість»
17.25 Схеми. Корупція в деталях
18.55 «Суперчуття. Особливий
загін»
19.55 «Боротьба за виживання»
21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект
22.00 «Робота в дикій природі»
23.00 Наші гроші
00.30 «Світ дикої природи»
01.00 Т/с «Віра»
04.10 Д/ф «Перехрестя Балу»
НТН
05.45 «Свідок. Агенти»
07.50, 16.50, 2.25 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 1.55
«Свідок»
09.00 Х/ф «Загін особливого
призначення»
10.40, 12.50, 19.30 Т/с
«Коломбо»
14.40 «Легенди карного
розшуку»
17.50 «Будьте здоровi»
18.30 «Акцент»
23.15 Х/ф «Убити «Шакала»
00.40 «Реальні злочинці»
03.05 «Речовий доказ»
03.50 «Правда життя»
04.50 «Top Shop»
НЛО-ТБ
06.10 Телемагазин
07.15 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»
08.10 М/ф «Качині історії»
09.30 М/с «Сімпсони»
13.00 Т/с «Дефективи»
14.30 Т/с «Суперкопи»
17.10 Т/с «Швидка»
18.50 Мама реготала
23.00 Мама реготала Найкраще
02.50 Оттак Мастак!
СТБ
04.25 Т/с «Лист очікування»
06.40 Т/с «Комісар Рекс»
10.25 Слідство ведуть
екстрасенси
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини
15.40 Т/с «Слід»
18.05 Супермама
19.05 Таємниці ДНК
20.15, 22.45 Т/с «Татусі»
23.00 Т/с «Доньки-матері»
ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини
07.10, 8.10 «Новий день»

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.10 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.50 «Мисливці на
нерухомість»
17.10 Мелодрама «Навчи мене
кохати»
18.30 «Вражаючі історії ТСН»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,
3.10 Сьогодні

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

09.00 Зоряний шлях. Новий
сезон

«Інтером»
10.00 «Корисна програма»

09.50 Мисливці на дива

11.00 «Позаочі»
12.25 Х/ф «Сісcі»

10.45 Місія: краса. Новий сезон
11.45 Реальна містика. Новий
сезон

14.35, 15.30 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий

13.50, 15.30 Т/с «Жіночий

18.00, 19.00, 3.45 «Стосується
кожного»

04.15 Скарб нації

05.00 Абзац

04.25 Еврика!

06.00, 7.30 Kids’ Time

04.30 Факти

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.50 Т/с «Таємні двері»

17.10 Т/с «Виклик-2»
20.10 «Говорить Україна»

08.45 Факти. Ранок

08.30 Т/с «Надприродне»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

11.00 Х/ф «Повітряна

10.10 Т/с «Смертельна зброя»

13.10 Екси

11.55, 13.15, 21.25 Т/с «Пес»

15.10 Хто зверху?

22.50, 23.50 Комедія «Кухня»

21.00 «Речдок. Випереджаючи

23.10, 2.00 Т/с «Ніколи не

18.45, 21.00 Факти. Вечір

05.35 «Життя відомих людей»

20.00 Improv Live Show

покаже»
17.00 Х/ф «Початковий код»

02.35 Трилер «Людина темряви»

19.00 Де логіка?

13.45, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин

21.00 Т/с «Чужі гріхи»

стежці війни»

в’язниця»

з Костянтином Стогнієм

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «11 друзів
Оушена»
23.20 Х/ф «Мистецтво

20.15 Громадянська оборона.

здавайся»

час»

07.35 Орел і решка

06.30 Ранок у великому місті

20.45, 21.45 Комедія «Свати»
00.50 Комедія «Сусіди: на

НОВИЙ КАНАЛ

12.45, 15.45 Факти. День

лікар-4»

випадок»
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обману»

23.55 Т/с «Любов за законом»

01.30 Телемагазин

01.35 Т/с «Гречанка»

04.00 Реальна містика

01.25 Х/ф «Дедпул»

01.30 Х/ф «Перший контакт»

04.55 «Телемагазин»

04.40 Т/с «Жіночий лікар-3»

03.05 Я зняв!

03.00 Зона ночі

14.10 Д/с «Авіакатастрофи:
причини і наслідки»
15.30 Час «Ч»
16.10, 1.15, 5.10 Д/с «Злочини в
тилу війни»
17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова

19.30 «Дійові особи»

Прем’єра

5 канал
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
019.00, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00, 5.00 Час новин
06.25 Вечір з Яніною Соколовою

07.10, 20.55 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум

відлік»
08.10 Д/с «Світ завтрашнього
дня сьогодні»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Кальярі» — «Рома».
Чемпіонат Італії
07.45, 9.45, 16.45, 21.25, 1.45,
3.45 Топ-матч
07.55 «Маріуполь» — «Рух».
Чемпіонат України
10.00 «Реал» — «Баварія». 1/4
фіналу (2001 р. /02). Ліга
чемпіонів УЄФА
11.45 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
12.40 «Лаціо» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
14.25 Журнал Ліги чемпіонів
14.55 «Колос» — «Ворскла».
Чемпіонат України
16.55 «Фіорентина»
— «Ювентус». Чемпіонат
Італії
18.45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра
19.40 «Олександрія»
— «Шахтар». Чемпіонат
України
21.40 «Торіно» — «Наполі».
Чемпіонат Італії
23.30 Журнал Ліги Європи
00.00 «Львів» — «Десна».
Чемпіонат України
01.55 «Зальцбург»
— «Базель». 1/8 фіналу
(2013 р. /14). Ліга Європи
УЄФА
03.55 «Сассуоло» —
«Сампдорія». Чемпіонат
Італії

ФУТБОЛ-1

танкові битви»
11.10 Д/с «Найнебезпечніші

00.25 «Фіорентина»
— «Ювентус». Чемпіонат
Італії
02.15 «Боруссія» (Д) — «МЮ».
1/2 фіналу (1996 р. /97).
Ліга чемпіонів УЄФА
04.00 «Маріуполь» — «Рух».
Чемпіонат України

06.00, 8.00 Топ-матч
06.10 «Колос» — «Ворскла».
Чемпіонат України
08.10 «Аталанта» — «Болонья».
Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 21.00, 22.45 Футбол
NEWS
10.20 «Олександрія»
— «Шахтар». Чемпіонат
України
12.10 «Великий футбол»
13.50 «Челсі» — «Ліверпуль».
1/4 фіналу (2008 р. /09).
Ліга чемпіонів УЄФА
16.00 Журнал Ліги чемпіонів
16.30 «Львів» — «Десна».
Чемпіонат України
18.15 Журнал Ліги Європи
18.45 «Лаціо» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
20.30 , 1.10, 23.55 «Ніч Ліги
чемпіонів»
21.55 LIVE. «Реал» — «Челсі».
1/2 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші

07.15, 13.10 Д/с «Бойовий

09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»
13.10, 14.15 «Великий день»
15.10 «Дзвінок»
16.00 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»
23.00 «Війна за незалежність»

06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.30 Х/ф «Кікбоксер»
08.25 Х/ф «Кікбоксер-2»
10.15 Х/ф «Кікбоксер-3»
12.05 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15, 1.55 «Спецкор»
18.50, 2.25 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Опер за викликом»
20.25 Т/с «Опер за викликом-5»
22.30, 0.05 Т/с «CSI: місце
злочину»
02.55 «Відеобімба-2»
04.05 «Зброя-2016»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

09.30 Машина часу

ФУТБОЛ-2

МЕГА
06.00, 12.35 Містична Україна
07.00 Бандитський Київ
08.55 Правда життя
10.30, 1.25 Речовий доказ
11.40 Код доступу

польоти»
12.40 Д/с «Історія навколо нас»
13.30 Природа сьогодення
14.25, 19.00 Ігри імператорів
15.20, 19.55 Їжа богів
16.15, 21.45 Крізь простір і час із
Морґаном Фріменом
17.10, 20.50 Він і вона. Бій за
життя
18.05 Дикі Філіппіни Найджела
Марвіна
22.35 Народження континентів
23.30 Друга світова війна:
свідчення війни
00.30 Таємниці королівських
убивств
02.30 Страх у твоєму домі
03.15 Скептик
К1
06.30
08.00
08.40
10.30

«Top Shop»
М/с «Юху та його друзі»
«Орел і решка. Шопінг»
«Орел і решка. Навколо
світу»
12.20 Х/ф «А ось і вона»
14.00 Х/ф «Молодість за
страховкою»

21.00 Час новин. Підсумки дня
21.40 Час-Time
22.00, 23.00 Т/с «Епоха честі»
03.10 Культ Ура!
04.10 Фізкульт ура!

війна»
15.35 «Орел і решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
19.10 «Орел і решка. Дива
світу»
23.00 Т/с «Грань»
02.10 Т/с «Три сестри»
03.00 «Нічне життя»
К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30, 8.40 Просто їжа
07.40 Смузі-меню
07.50 Магія солодощів
08.20 Бургери
08.30 Салат-бар
08.50 Шеф-кухар
09.20 Квартирне питання
10.20, 18.10, 20.40 Удачний
проєкт
11.20, 19.00 Шість соток
13.00, 16.00, 21.30, 0.40 Корисні
поради
14.00 Смачні страви
15.00 Спеція
16.10 Правила виживання
22.10 Готуємо разом

01.40
03.20
03.50
04.10

Неймовірні історії кохання
Зіркові долі
Арт-простір
М/ф
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 9.15, 11.15, 18.15, 19.15,
20.15 Одного разу під
Полтавою
08.45, 18.45, 20.45 Танька і
Володька
09.45, 10.45, 0.00 Країна У
10.15, 23.30 Одного разу в Одесі
12.15 4 весілля
14.15, 1.30 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та Галлівуд
16.15 Богиня шопінгу
19.45, 23.00 Країна У-2
21.15 М/ф «Льодовиковий
період»
01.00 Казки У. Кіно
02.30 Щоденники Темного
04.00 Віталька
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на червень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
Хто з вас, шановні читачі, не встиг передплатити «Україну молоду» з нового року,
це можна зробити до 18 травня, щоб отримувати газету з червня. Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку,
в операційних залах поштамтів, у пунктах
приймання передплати, на сайті ПАТ «Укрпошта»
www.ukrposhta.ua,
ДП
«Преса»
www.presa.ua. Оформити передплату можна як
за електронною версією Каталогу видань України
«Преса поштою», так і за друкованим Каталогом
видань України «Преса поштою».
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2021 рiк:
на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на два місяці — 157 грн. 62 коп.,
на чотири місяці — 315 грн. 24 коп.,
до кінця року — 551 грн. 67 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на два місяці — 197 грн. 62 коп.,
на чотири місяці — 395 грн. 24 коп.,
до кінця року — 691 грн. 67 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 29 грн. 92 коп.,
на два місяці — 59 грн. 84 коп.,
на чотири місяці — 119 грн. 68 коп.,
до кінця року —209 грн. 44 коп.
Передплатний індекс — 49497
«Укрпошта» додатково за саму
процедуру оформлення передплати
бере: на місяць — 4 грн. , на два–три
місяці — 9 грн., на чотири–шість
місяців— 11 грн., на сім–дванадцять місяців— 15 грн. 30 коп.

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

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 23—24 КВІТНЯ 2021
UA: Перший

06.00, 2.40, 3.15 Енеїда
06.30 М/ф «Іванко Та Воронячий
Цар»

28 квітня

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

06.40 М/ф «Котигорошко»
06.50 М/ф «Тредичіно»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 5.10

16.45, 19.30, 4.15 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження

Новини
07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія.
Головне
09.30 Х/ф «Самсон і Даліла»
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна

наосліп»
15.50 «Мисливці на
нерухомість»
17.10 Мелодрама «Навчи мене
кохати»
18.30 «Вражаючі історії ТСН»

студія
15.10, 21.35, 0.10, 5.45 Спорт

20.45, 21.50 Комедія «Свати»

15.20 UA:Фольк

22.55, 23.55 Комедія «Кухня»

16.30 Т/с «Гордість»

00.55 Комедія «Сусіди-2»

17.25 Наші гроші

02.35 Фентезі «Грінч»

18.55, 22.00 «Робота в дикій
природі»

— викрадач Різдва»
05.35 «Життя відомих людей»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочі»
12.25 Х/ф «Сіссі» — «молода
імператриця»
14.35, 15.30 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 3.40 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зоряний шлях. Новий

23.00 #@)??$0 з Майклом

09.50 Мисливці на дива
10.45 Місія: краса. Новий сезон
11.45 Реальна містика. Новий

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 0.00, 1.00, 2.00,

04.10 Д/ф «Заміновані

3.00, 4.00, 5.00 Час новин
06.25 Невигадані історії

13.50, 15.30 Т/с «Жіночий

23.10, 2.00 Т/с «Мій милий

03.30 Контролер

01.35 Т/с «Гречанка»

Прем’єра
01.20 Х/ф «Дедпул-2»

02.30 Служба розшуку дітей

04.00 Реальна містика

04.55 «Телемагазин»

04.40 Т/с «Жіночий лікар-3»

03.05 Я зняв!

02.35 Зона ночі

14.10 Д/с «Авіакатастрофи:
причини і наслідки»
15.30 Час «Ч»
16.10, 1.15, 5.10 Д/с «Злочини в
тилу війни»
17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова

19.30 «Велика політика»

07.10, 20.55 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
07.15, 13.10 Д/с «Бойовий
відлік»
08.10 Д/с «Світ завтрашнього

09.30 Машина часу
10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші
танкові битви»
11.10 Д/с «Найнебезпечніші
польоти»
12.40 Д/с «Історія навколо нас»

дня сьогодні»

19.00 Мій секрет
23.05 Т/с «Доньки-матері»
ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини
07.10, 8.10 «Новий день»

03.50 «Правда життя»
04.50 «Top Shop»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»
13.10, 14.15 «Великий день»
15.10 «Дзвінок»
16.00 «Час пік»
17.10 «Ситуація»

НЛО-ТБ

18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»

06.10 Телемагазин
07.20 М/ф «Чіп і Дейл —

22.00 «Прямий контакт»
23.00 «Новини від Христини»

бурундучки-рятівнички»
08.15 М/ф «Качині історії»
09.30 М/с «Сімпсони»
13.00 Т/с «Дефективи»
14.30 Т/с «Суперкопи»
17.00 Т/с «Швидка»
19.05 Мама реготала.
23.00 Мама реготала. Найкраще
02.50 Оттак Мастак!
СТБ

07.45, 22.50 Журнал Ліги Європи
08.15 «Колос» — «Ворскла».
Чемпіонат України
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 «Торіно» — «Наполі».
Чемпіонат Італії
12.05, 3.55 «Олександрія»
— «Шахтар». Чемпіонат
України
13.50 «ПСЖ» — «Ман Сіті».
1/4 фіналу (2015 р. /16).
Ліга чемпіонів УЄФА
16.00, 23.20 «Реал» — «Челсі».
1/2 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
17.50 «Ніч Ліги чемпіонів»
18.15, 20.55 «Тур ONLINE»
Чемпіонат України

06.00 Х/ф «Тактична сила»

21.30 Журнал. УЄФА Євро-2020

07.45 Х/ф «Атлантичний

22.00 Огляд вівторка. Ліга

рубіж»
09.20 Х/ф «Атлантичний
рубіж: воскресіння»
11.05 «Загублений світ»

09.15 «Реал» — «Челсі». 1/2

чемпіонів УЄФА

УЄФА
Огляд туру
12.30 «Колос» — «Ворскла».
Чемпіонат України

22.00, 23.00 Т/с «Епоха честі»
03.10 Культ Ура!

16.15, 21.45 Крізь простір і час із
Морґаном Фріменом
17.10, 20.50 Він і вона. Бій за
життя

08.50 Шеф-кухар
09.20 Квартирне питання
10.20, 18.10, 20.40 Удачний
проєкт

18.05 Дикі Філіппіни Найджела

11.20, 19.00 Шість соток
13.00, 16.00, 21.30, 0.40 Корисні

22.35 Народження континентів

поради

23.30 Стежина війни

14.00 Смачні страви

00.30 Таємниці королівських

15.00 Спеція

убивств

16.10 Правила виживання

14.15 Журнал Ліги Європи

02.30 Страх у твоєму домі

22.10 Готуємо разом

14.40 «Боруссія» (Д) — «МЮ».

03.15 Скептик

01.40 Формула любові

1/2 фіналу (1996 р. /97).

03.20 Зіркові долі

Ліга чемпіонів УЄФА
16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. «Олімпік»
— «Зоря». Чемпіонат
України
21.00 Футбол NEWS
21.55 LIVE. «ПСЖ» — «Ман
Сіті». 1/2 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
00.25 «Олімпік» — «Зоря».
Чемпіонат України
02.15 «Боруссія (М) — «Цюрих
(2014 р. /15). Ліга Європи

К1
06.30 «Top Shop»

УЄФА
04.00 «Львів» — «Рух».
Чемпіонат України

03.50 Арт-простір
04.10 М/ф

08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Орел і решка. Шопінг»

ТЕТ

10.15 «Орел і решка. Навколо

06.00 ТЕТ Мультиранок

світу»

08.15, 9.15, 11.45, 18.15, 19.15,

12.10 Х/ф «Молодість за
страховкою»
13.45 Х/ф «Осінь у НьюЙорку»

20.15 Одного разу під
Полтавою
08.45, 11.15, 18.45, 20.45 Танька і
Володька

15.35 «Орел і решка. Івлєєва VS
Бєдняков»

09.45, 10.45, 19.45, 23.00 Країна
У-2

19.10 «Орел і решка. Дива

МЕГА

02.05 «Лаціо» — «Валенсія».

21.40 Час-Time

04.10 Фізкульт ура!

Марвіна

11.35, 19.25 Чемпіонат Італії.

01.10 Чемпіонат Італії. Огляд
туру

війна»

21.00 Час новин. Підсумки дня

світу»

10.15, 23.30 Одного разу в Одесі
12.15 4 весілля

23.00 Т/с «Грань»

14.15, 1.30 Панянка-селянка

02.35 Т/с «Три сестри»

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд

03.20 «Нічне життя»

16.15 Богиня шопінгу
21.15 М/ф «Льодовиковий

06.00, 12.30 Містична Україна
К2

період-2: глобальне

18.00 «Секретні матеріали»

1/4 фіналу (1999 р. /00).

07.00 Бандитська Одеса

18.15, 1.55 «Спецкор»

Ліга чемпіонів УЄФА

09.00 Правда життя

06.30, 8.00 Телемагазин

10.25, 1.25 Речовий доказ

07.30, 8.40 Просто їжа

00.00 Країна У

11.35 Код доступу

07.40 Смузі-меню

01.00 Казки У. Кіно

13.25 Природа сьогодення

07.50 Магія солодощів

02.30 Щоденники Темного

— «Шахтар». Чемпіонат

14.25, 19.00 Ігри імператорів

08.20 Бургери

04.00 Віталька

України

15.20, 19.55 Їжа богів

08.30 Салат-бар

05.50 Корисні підказки

18.50, 2.25 «ДжеДАІ»

04.50 Т/с «Лист очікування»

19.25 Т/с «Опер за викликом»

07.00 Т/с «Комісар Рекс»

20.25 Т/с «Опер за викликом-5»

10.45 Слідство ведуть

22.30, 0.05 Т/с «CSI: місце

екстрасенси

06.00 «Кальярі» — «Рома».

18.55 LIVE. «Львів» — «Рух».
КАНАЛ «2+2»

«Ніч Ліги чемпіонів»
фіналу. Ліга чемпіонів

ФУТБОЛ-1

Чемпіонат Італії

трансатлантичний»

01.55, 3.10 «Речовий доказ»

23.40 Х/ф «Екстрасенси»
01.40 Т/с «Шлях чарівника»

20.20, 22.45 Т/с «Татусі»

00.55 «Реальні злочинці»

Оушена»

20.15 Секретний фронт.

05.45 Телемагазини

23.10 Х/ф «Акселератка»

15.10 Хто зверху?

01.30 Телемагазин

18.00 Супермама

18.30 «Акцент»

13.00 Екси

10.10 Т/с «Смертельна зброя»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

знайда»

04.55 «Зловмисники»

17.50 «Вартість життя»

11.10 Х/ф «Пікселі»

21.00 Х/ф «12 друзів

15.45 Т/с «Слід»

розшуку»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

покаже»
17.05 Х/ф «Найманий убивця»

07.50, 16.50, 2.50 «Випадковий

14.45 «Легенди карного

08.30 Т/с «Надприродне»

21.00 Т/с «Чужі гріхи»

05.50 «Будьте здоровi»

«Коломбо»

08.45 Факти. Ранок

19.00, 20.00 Вар’яти

08.00, 11.05, 20.30, 21.10, 23.55

10.45, 12.50, 19.30 Т/с

07.35 Орел і решка

13.30, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин

07.45, 20.20 Топ-матч

09.00 Х/ф «Сімнадцятий

06.30 Ранок у великому місті

20.10 «Говорить Україна»

04.05 «Зброя-2016»

«Свідок»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

12.45, 15.45 Факти. День

02.55 «Відеобімба-2»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20

04.30 Факти

17.10 Т/с «Виклик-2»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

свідок»

06.00, 7.30 Kids’ Time

11.55, 13.15, 21.25 Т/с «Пес»

лікар-4»

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

НТН

04.25 Служба розшуку дітей

5 канал

01.00 Т/с «Віра»
вірністю»

05.00 Абзац

04.20 Еврика!

з Костянтином Стогнієм

сезон

НОВИЙ КАНАЛ

23.55 Т/с «Любов за законом»

Щуром
00.30 «Світ дикої природи»

04.10 Скарб нації

04.50 Т/с «Таємні двері»

сезон

19.55 «Боротьба за виживання»
21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект

ICTV

злочину»

ФУТБОЛ-2
06.00 «Олександрія»

потепління»

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 23—24 КВІТНЯ 2021

29 квітня
UA: Перший

КАНАЛ «1+1»

06.00, 2.40, 3.15 Енеїда
06.30 М/ф «Ниточка та кошеня»
06.40 М/ф «Чому зникла шапканевидимка»
06.50 М/ф «Про кішку, яка упала
з неба»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 5.10
Новини
07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія.
Головне
09.30 Х/ф «Цар Соломон.
Наймудріший з-поміж
мудрих»
11.05 Зроблено в Україні. Пасха
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія
15.10, 21.35, 0.10, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.30 Т/с «Гордість»
17.25 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
18.55, 22.00 «Робота в дикій
природі»
19.55 «Світ дикої природи»
21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект
22.20 «Дикі зграї»
23.00 Схеми. Корупція в деталях
00.30 «Суперчуття»
01.00 Т/с «Віра»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

04.10 Д/ф «Одесити на Донбасі»

06.25 Стоп-реванш

з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.15 ТСН

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини

09.25, 10.20 «Життя відомих

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

людей-2021»

«Інтером»

11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.50 «Мисливці на
нерухомість»
17.10 Мелодрама «Навчи мене
кохати»
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.35 «Чистоnews-2021»

10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочі»
12.25 Х/ф «Сіссі: важкі роки
імператриці»
14.35, 15.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 3.45 «Стосується

18.30 «Акцент»
дроздів»
01.40, 3.25 «Речовий доказ»
04.45 «Top Shop»
НЛО-ТБ
06.10 Телемагазин

світ»
05.30 «Життя відомих людей»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00, 5.00 Час новин

23.00 Т/с «Доньки-матері»
ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини
07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10, 11.10, 12.10
13.10, 14.15 «Великий день»
16.00 «Час пік»
17.10 «Ситуація»

23.55 Т/с «Любов за законом»

Оушена»

військового часу-2»

23.40 Х/ф «Номіс»

02.55 Служба розшуку дітей

15.30 Час «Ч»

21.40 Час-Time

16.10 Таємниці війни

22.00, 23.00 Т/с «Епоха честі»

17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова

01.15, 5.10 Д/с «Злочини в тилу

07.10, 20.55 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
07.15, 13.10 Д/с «Бойовий
відлік»
08.10 Д/с «Світ завтрашнього
дня сьогодні»
09.30 Машина часу

Чемпіонат Італії
07.45 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
08.15 «Олімпік» — «Зоря».
Чемпіонат України
10.00, 15.40, 21.00, 22.45 Футбол
NEWS
10.20 «Реал» — «Челсі». 1/2
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
12.05, 0.35 «Львів» — «Рух».
Чемпіонат України
13.50 «Рома» — «МЮ». 1/4
фіналу (2007 р. /08). Ліга
чемпіонів УЄФА

19.35 Журнал. УЄФА Євро-2020
КАНАЛ «2+2»

черепи»
12.05 «Загублений світ»

польоти»
12.40 Д/с «Історія навколо нас»

Гданська»
21.55 LIVE. «МЮ» — «Рома».
1/2 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
02.20 «Баєр» — «МЮ». 1/2

війни»

війна»
19.30 «Прямим текстом»

03.10 Культ Ура!

21.00 Час новин. Підсумки дня

04.10 Фізкульт ура!

07.50, 21.05, 1.45, 3.45 Топ-матч

14.20, 0.30 Ігри імператорів

08.50 Шеф-кухар

08.00, 11.35 «Ніч Ліги чемпіонів»

15.15, 19.55 Їжа богів

09.20 Квартирне питання

09.45, 23.55 «ПСЖ» — «Ман

16.10, 21.45 Крізь простір і час із

10.20, 18.10, 20.40 Удачний

14.10 Д/с «Авіакатастрофи:
причини і наслідки»

Сіті». 1/2 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
12.00 «Арсенал»
— «Вільярреал». 1/2
фіналу (2005 р. /06). Ліга
чемпіонів УЄФА
13.45 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
14.15 «Олімпік» — «Зоря».
Чемпіонат України

Морґаном Фріменом
17.05, 20.50 Він і вона. Бій за
життя
континентів
18.55 Топ-10: таємниці та
загадки
23.30 Стежина війни
02.30 Страх у твоєму домі
03.15 Телеформат
К1

Ліга Європи УЄФА

22.35, 0.10 Т/с «CSI: місце
злочину»

ФУТБОЛ-2

03.00 «Відеобімба-2»

06.00 «Фіорентина»

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

04.55 «Зловмисники»

— «Ювентус». Чемпіонат

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

05.45 Телемагазини

Італії

поради
14.00 Смачні страви
15.00 Спеція
16.10 Правила виживання
22.10 Готуємо разом
01.40 Формула любові

06.30 «Top Shop»

03.50 Арт-простір
04.10 М/ф

фіналу. Ліга чемпіонів

08.00 М/с «Юху та його друзі»

УЄФА

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

ТЕТ

10.15 «Орел і решка. Навколо

06.00 ТЕТ Мультиранок

18.20 Чемпіонат Італії. Огляд
туру

світу»

19.15 «Львів» — «Рух».
Чемпіонат України

— «Арсенал». 1/2 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
01.55 «Валенсія» — «Атлетік».
1/8 фіналу (2015 р. /16).
Ліга Європи УЄФА
03.55 «Колос» — «Ворскла».
Чемпіонат України

08.15, 9.15, 11.45, 18.15, 19.15,

12.00 Х/ф «Осінь у НьюЙорку»

20.15 Одного разу під
Полтавою

14.00 Х/ф «Чоловік
нарозхват»
15.45 «Орел і решка. Івлєєва VS

08.45, 11.15, 18.45, 20.45 Танька і
Володька
09.45, 10.45, 19.45, 23.00 Країна

Бєдняков»
19.10 «Орел і решка. Дива

У-2
10.15, 23.30 Одного разу в Одесі

світу»
23.00 Т/с «Грань»

12.15 4 весілля

02.35 Т/с «Три сестри»

14.15, 1.30 Панянка-селянка

03.20 «Нічне життя»

15.15 Зірки, чутки та Галлівуд
16.15 Богиня шопінгу

04.10 «Вільярреал» —
«Арсенал». 1/2 фіналу.

11.20, 19.00 Шість соток

03.20 Зіркові долі

чемпіонів УЄФА. Прем’єра
16.30 «Реал» — «Челсі». 1/2

проєкт

13.00, 16.00, 21.30, 0.40 Корисні

18.00, 22.35 Народження

16.00 Огляд середи. Ліга

21.45 LIVE. «Вільярреал»

чемпіонів УЄФА

04.05 «Зброя-2016»

11.10 Д/с «Найнебезпечніші

20.30, 21.10, 23.55 «Шлях до

фіналу (2001 р. /02). Ліга

20.25 Т/с «Опер за викликом-5»

танкові битви»

21.15 Журнал Ліги Європи

18.15, 2.00 «Спецкор»
18.50, 2.30 «ДжеДАІ»

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші

20.00 Журнал Ліги Європи

18.00 «Секретні матеріали»

19.25 Т/с «Опер за викликом»

екстрасенси

20.10 «Говорить Україна»

03.00 Зона ночі

УЄФА

10.15 Х/ф «Кришталеві

10.55 Слідство ведуть

21.00 Х/ф «13 друзів

02.50 Я зняв!

22.00 «Прямий контакт»

14.30 Т/с «Суперкопи»

07.00 Т/с «Комісар Рекс»

17.10 Т/с «Виклик-2»

16.15 Т/с «Розтин покаже» 16+

03.45 Реальна містика

21.30 «WATCHDOGS»

08.20 Х/ф «Храм черепів»

04.50 Т/с «Лист очікування»

лікар-4»

04.55 «Телемагазин»

1/2 фіналу. Ліга чемпіонів

12.50 Т/с «Дефективи»

СТБ

15.10, 19.00 Хто зверху?

13.30, 22.40 Т/с «Розтин покаже»

02.05 Громадянська оборона

17.15 «ПСЖ» — «Ман Сіті».

06.20 Х/ф «Спадок»

02.40 Оттак Мастак!

12.45, 15.45 Факти. День

12.50 Екси

01.45 Телемагазин

20.00 «Прямий ефір»

09.30 М/с «Сімпсони»

23.00 Мама реготала Найкраще

13.50, 15.30 Т/с «Жіночий

10.50 Х/ф «Простачка»

01.35 Т/с «Гречанка»

16.00, 19.05 «Ніч Ліги чемпіонів»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

19.10 Мама реготала

11.55, 13.15, 21.25 Т/с «Пес»

сезон

23.50, 2.15 Т/с «За законами

час»

18.15 «Ехо України»

08.10 М/ф «Качині історії»

17.00 Т/с «Швидка»

10.10 Т/с «Смертельна зброя»

08.30 Т/с «Надприродне»

5 канал

07.20 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»

11.45 Реальна містика. Новий

з Костянтином Стогнієм

02.10 Вар’яти

02.15 Пригоди «Загублений

15.10 «Дзвінок»

00.40 «Реальні злочинці»

10.45 Місія: краса. Новий сезон

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

20.15 Анти-зомбі. Прем’єра
00.30 Х/ф «Людина з
залізними кулаками»

будка»

«Новини країни»

22.50 Х/ф «Таємниця «Чорних

09.50 Мисливці на дива

07.35 Орел і решка

01.30 Т/с «Шлях чарівника»

20.15, 22.45 Т/с «Татусі»

17.50, 3.45 «Правда життя»

08.45 Факти. Ранок

сезон

06.05 М/с «Том і Джеррі»

06.30 Ранок у великому місті

18.45, 21.00 Факти. Вечір

07.55, 16.50, 2.35 «Випадковий

розшуку»

09.00 Зоряний шлях. Новий

23.10 Слідами

06.00 «Лаціо» — «Мілан».

14.45 «Легенди карного

06.00, 7.30 Kids’ Time

04.50 Т/с «Таємні двері»

21.00 «Речдок. Випереджаючи

19.05 Як вийти заміж

«Коломбо»

04.30 Факти

Сьогодні

00.45 Бойовик «Телефонна

05.50 «Вартість життя»

10.45, 12.50, 19.30 Т/с

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

05.00 Абзац

21.45 «Право на владу-2021»

ФУТБОЛ-1

09.00 Х/ф «Ніагара»

04.25 Еврика!

21.00 Т/с «Чужі гріхи»

18.05 Супермама

«Свідок»

04.15 Скарб нації

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

НОВИЙ КАНАЛ

20.00 «Подробиці»

20.40 Комедія «Свати»

15.45 Т/с «Слід»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.05

ICTV

Т/с «Розтин покаже»
16.25 Х/ф «Код доступа
«Кейптаун»

кожного»

НТН

свідок»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

9

МЕГА

К2

21.15 М/ф «Льодовиковий

06.00, 12.25 Містична Україна

06.30, 8.00 Телемагазин

07.00 Бандитський Київ

07.30, 8.40 Просто їжа

00.00 Країна У

08.50 Правда життя

07.40 Смузі-меню

01.00 Казки У. Кіно

10.20, 1.25 Речовий доказ

07.50 Магія солодощів

02.30 Щоденники Темного

11.30 Код доступу

08.20 Бургери

04.00 Віталька

13.20 Природа сьогодення

08.30 Салат-бар

05.50 Корисні підказки

період-3: ера динозаврів»

10

ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 23—24 КВІТНЯ 2021
UA: Перший

30 квітня

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 4.40 Енеїда
06.30 М/ф «Чого в лісі не буває»
06.40 М/ф «Паперовий змій»
06.50 М/ф «Як метелик вивчав
життя»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 2.05,
5.10 Новини
07.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія.
Головне
09.30 Х/ф «Цар Соломон.
Наймудріший з-поміж
мудрих»
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія
15.10, 21.35, 0.10, 2.40, 5.45
Спорт
15.20 UA:Фольк
16.30 Т/с «Гордість»
17.25, 1.00 Перша шпальта
18.55 «Робота в дикій природі»
19.30, 22.00 «Дикі зграї»
19.55 «Світ дикої природи»
21.55, 0.20, 2.50, 5.55 Спорт.
Аспект
23.00 «Боротьба за виживання»
00.30 «Суперчуття»
01.30 Схеми. Корупція в деталях

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.15 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.50 «Мисливці на
нерухомість»
17.10 Мелодрама «Навчи мене
кохати»
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.10 «Чистоnews-2021»
20.15 «Ліга сміху-2021»
23.15 «Вечірній квартал-2021»
01.15 Комедія «Черговий тато»
02.55 Бойовик
«Куленепробивний»
04.55 «Світське життя-2021»

05.25, 22.55 «Слідство вели... з

04.20 «Мультфільм»

01.45 Телемагазин

04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25, 1.05 Факти
04.45 Т/с «Таємні двері»
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.10 Дизель-шоу
11.45, 13.15 Х/ф «Колонія»
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.15 Х/ф «Важка
мішень»
16.35 Х/ф «Раптова смерть»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Дизель-шоу. Прем’єра
22.50 «На трьох»
23.50 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-3»
01.30 Х/ф «Воскресіння»

06.00 «Життя відомих людей»

05.05 «Телемагазин»

03.50 Реальна містика

03.20 Я зняв!

02.30 Зона ночі

15.30 Час «Ч»
16.10, 1.15, 5.10 Д/с «Злочини в
тилу війни»
17.10, 2.10 Д/с «Таємнича світова

21.00 Час новин. Підсумки дня

02.55 «Зворотний відлік»

06.25 Невигадані історії

НТН

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00, 5.00 Час новин

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини
00.10 Мій секрет

07.50, 2.40 «Випадковий свідок»

01.25 Детектор брехні
ПРЯМИЙ

«Свідок»
поспішає на допомогу»
«Коломбо»
13.40, 16.50 Х/ф «Секретний
фарватер»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»

09.00 Зоряний шлях. Новий
сезон

10.00 «Корисна програма»

09.50 Мисливці на дива

11.00 «Позаочі»
12.25 Х/ф «Зорро»

10.45 Місія: краса

14.45, 15.40, 0.40 «Речдок»

12.45, 15.30 Т/с «Жити з Надією»

16.30 «Речдок. Особливий
випадок»

17.10 Т/с «Виклик»

18.00 «Стосується кожного»

20.10 «Говорить Україна»

20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Татусі без
шкідливих звичок»

21.00 Свобода слова Савіка

02.25 «Чекай на мене. Україна»

Шустера
00.00, 2.15 Т/с «За законами

03.35 «Орел і решка. Дива
світу»

07.10, 8.10, 20.55 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
07.15, 13.10 Д/с «Бойовий

військового часу-2»

відлік»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00 «Репортер». Новини

танкові битви»
11.10 Д/с «Найнебезпечніші
польоти»
12.40 Д/с «Історія навколо нас»

08.45 Натхнення

14.10 Д/с «Авіакатастрофи:

09.30 Машина часу
ФУТБОЛ-1
06.00 «Реал» — «Челсі». 1/2
фіналу. Ліга чемпіонів
07.45, 21.30 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
08.15, 4.00 «Лаціо» — «Мілан».
Чемпіонат Італії

07.10, 8.10 «Новий день»

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

09.10, 10.10, 11.10, 12.10

10.20 «ПСЖ» — «Ман Сіті».

«Новини країни»

10.10, 18.10, 0.10 Д/c «Найбільші

08.15 Форшмак

УЄФА

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.10

10.15, 12.50, 19.30 Т/с

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

1/2 фіналу. Ліга чемпіонів

причини і наслідки»

УЄФА

01.00, 3.25 «Речовий доказ»

17.10 «Ситуація»

12.40 Топ-матч

04.45 «Top Shop»

18.00 «П’ята колонка»

12.50 Журнал. УЄФА Євро-2020

18.30 «Влада реготала»

13.20 «Львів» — «Рух».

17.00 Т/с «Швидка»
19.10 Мама реготала
21.00 Х/ф «Поліцейська

19.00 «Ехо України»
22.00 «Міністерство правди»
22.30 «Запорєбрик NEWS»

23.00 Х/ф «Поліцейська
історія-2»
01.25 Мама реготала. Найкраще
03.45 Оттак Мастак!

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.15 Х/ф «Віддача»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 Х/ф «Після»

15.10 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА. Прем’єра
17.15 «МЮ» — «Рома». 1/2
фіналу. Ліга Європи УЄФА
19.05 «Вільярреал» —

08.10 Х/ф «Ліквідатори»

«Арсенал». 1/2 фіналу.

10.00 Х/ф «Прибрати

Ліга Європи УЄФА

Картера»

22.00 Журнал. УЄФА Євро-2020

12.00 «Загублений світ»
18.15, 1.00 «Спецкор»
18.50, 1.35 «ДжеДАІ»
19.25 Х/ф «Перевізник»
21.15 Х/ф «Перевізник-2»
23.00 Х/ф «Леді Кривавий

СТБ

Чемпіонат України

16.00, 20.55 «Шлях до Гданська»

18.00 «Секретні матеріали»

історія»

19.10 Х/ф «Васабі»
21.00 Х/ф «8 подруг Оушена»
23.20 Х/ф «Кілер-псих»
02.25 Служба розшуку дітей

бій»

Прем’єра
22.50 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
23.20 «Олімпік» — «Зоря».
Чемпіонат України
01.10 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА
01.40 «Депортіво» — «Порту».

02.10 «Відеобімба-2»

1/2 фіналу (2003 р. /04).

03.40 «Люстратор. Прокляття

Ліга чемпіонів УЄФА

04.05 «Зброя-2016»

12.00 Як вийти заміж

04.55 «Зловмисники»

13.10, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-2
06.00 «Аталанта» — «Болонья».
Чемпіонат Італії

22.00, 23.00 Т/с «Епоха честі»

війна»
19.20 «Політклуб із Віталієм
Портніковим»

03.10 Культ Ура!
04.10 Фізкульт ура!

09.20 Квартирне питання

14.15, 0.30 Ігри імператорів

10.20, 18.10, 20.40 Удачний

УЄФА

15.10, 17.55, 19.50 Їжа богів

11.05 «Вільярреал» —
«Арсенал». 1/2 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
13.40 «Реал» — «Челсі». 1/2
фіналу. Ліга чемпіонів

16.05, 21.45 Крізь простір і час із
Морґаном Фріменом
17.00, 20.50 Він і вона. Бій за
життя

15.30, 0.30 Огляд середи. Ліга

Чемпіонат України
17.45 Чемпіонат Італії.

проєкт
11.20, 19.00 Шість соток
13.00, 13.50, 16.00, 21.30, 0.40
Корисні поради
14.00 Смачні страви

18.50 Топ-10: таємниці та
загадки

УЄФА

22.35 Мадагаскар
23.30 Стежина війни
02.35 Страх у твоєму домі
03.20 Таємниці кримінального

15.00 Спеція
16.10 Правила виживання
22.10 Готуємо разом
01.40 Формула любові
03.20 Зіркові долі
03.50 Арт-простір

світу

04.10 М/ф

Передмова до туру.
Прем’єра

К1

18.15 «Лаціо» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
20.00 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА
1/2 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА

08.00 М/с «Юху та його друзі»

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.35 «Орел і решка. Шопінг»

08.15, 9.15, 11.45, 18.15, 19.15,

Однокласники. Любов»
12.10 «Орел і решка. Навколо
світу»

22.15 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
01.00 «Сельта» — «Генк». 1/4
фіналу (2016 р. /17). Ліга
Європи УЄФА
02.45 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
03.15 «Львів» — «Рух».
Чемпіонат України

20.15 Одного разу під
Полтавою
08.45, 11.15, 18.45, 20.45 Танька і
Володька

17.20 Х/ф «Закони
привабливості»
19.00 Х/ф «Нареченавтікачка»
21.00 «Орел і решка. Дива
світу»
01.00 Х/ф «Чоловік
нарозхват»
02.45 «Нічне життя»

09.45, 10.45, 19.45, 23.00 Країна
У-2
10.15, 23.30 Одного разу в Одесі
12.15 4 весілля
14.15, 1.30 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та Галлівуд
16.15 Богиня шопінгу
21.15 М/ф «Льодовиковий
період-4: континентальний

05.00 Журнал. УЄФА Євро-2020
К2
МЕГА

ТЕТ

06.30 «Top Shop»

10.25 Х/ф «Літо.

20.30 «ПСЖ» — «Ман Сіті».

06.30, 8.00 Телемагазин

дрейф»
00.00 Країна У

07.30, 8.40 Просто їжа

01.00 Казки У. Кіно

07.40 Смузі-меню

02.30 Теорія зради

07.00 Бандитська Одеса

07.50 Магія солодощів

04.00 Віталька

09.20 Правда життя

08.20 Бургери

05.50 Корисні підказки

06.00, 12.20, 5.35 Містична

системи-2017»

07.50, 19.00, 22.45 Холостяк

21.40 Час-Time

13.15 Природа сьогодення

16.00 «Олімпік» — «Зоря».

14.30 Т/с «Суперкопи»

16.20 Х/ф «Метелик»

1/2 фіналу. Ліга Європи

чемпіонів УЄФА

13.00 Т/с «Дефективи»

15.20 Де логіка?

09.15, 22.45 «МЮ» — «Рома».

16.00 «Час пік»

09.30 М/с «Сімпсони»

13.20, 1.20 Вар’яти

08.50 Шеф-кухар

чемпіонів УЄФА

08.10 М/ф «Качині історії»

11.10 Від пацанки до панянки

11.25 Код доступу

12.10, 3.30 Огляд вівторка. Ліга

бурундучки-рятівнички»

09.30 Т/с «Надприродне»

08.00, 12.55 «Шлях до Гданська»

15.10 «Дзвінок»

07.20 М/ф «Чіп і Дейл —

07.35 Орел і решка

08.30 Салат-бар

23.30 Х/ф «Їм було

06.10 Телемагазин

06.05 М/с «Том і Джеррі»

10.15, 1.25 Речовий доказ

13.10, 14.15 «Великий день»

НЛО-ТБ

06.00, 7.30 Kids’ Time

07.50, 13.30, 5.30 Топ-матч

21.30 «Мир чи війна»
дев’ятнадцять...»

05.00 Абзац

5 канал

05.45, 3.45 «Правда життя»

09.00 Х/ф «Посейдон»

Леонідом Каневським»

Україна

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 23—24 КВІТНЯ 2021

1 травня
UA: Перший
06.00 Енеїда

КАНАЛ «1+1»
07.00, 6.00 «Життя відомих

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 5.35
людей»

Новини

ІНТЕР
05.35 Х/ф «Фініст» — «Ясний
сокіл»
07.00 «Слово предстоятеля»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.00 Скарб нації
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.05 М/ф «Принц Єгипту»

07.10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»

08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»

07.30 М/ф «Як козак щастя
14.00, 15.05, 16.10, 17.15 Комедія

шукав»
07.40 М/ф «Як козаки
олімпійцями стали»

«Свати»

Пакистан»

09.05 Відтінки України

19.30, 5.05 ТСН

09.40 #ВУКРАЇНІ

20.10 «Чистоnews-2021»

10.10 Люди Зони
11.05, 16.55 Древо. Писанки
11.25, 16.05, 4.10 Солодка дача
12.00 Х/ф «Легенда про
княгиню Ольгу»
14.20 Телепродаж
15.00 Країна пісень
17.25 Х/ф «Пригоди Жуль
Верна. Загадковий
острів»
19.10 Х/ф «Ісус, Бог і
людина»
21.25 Х/ф «Ісус. Бог і
людина»
23.00 Урочисте богослужіння
Православної церкви
України з нагоди Світлого
Христового Воскресіння
03.20 Д/ф «Сходи Якова»
04.30 Д/ф «Бовсунівські бабусі»
НТН
05.15 Х/ф «Святі й
праведники ХХ
століття»

03.35 Жахи «Щось»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00, 17.00,

01.25 Т/с «Розтин покаже»
01.45 Телемагазин

02.50 Я зняв!

02.50 Зона ночі

08.15 Д/с «Неймовірні

11.10 Гончаренко рулить

19.00 Д/c «Майстри війни»

00.00 Пасхальна утреня і

винаходи»

11.30 Бла-бла таксі

20.10, 5.10 Рандеву

літургія святителя

17.10, 23.10 Д/c «Друга світова

21.35, 3.00 Вікно в Америку

Золотоверхого собору ПЦУ

07.50, 8.50, 21.25 Актуально.

10.15 Форшмак

Економіка. Політика. Соціум
10.50 Мій секрет
17.00 Хата на тата
19.00 МастерШеф.
Професіонали

ПРЯМИЙ

10.10 «Соціальний статус»
10.40 «Перша передача»
11.15, 12.15 «Акценти»
13.15 «Запорєбрик NEWS»
13.35 «Новини від Христини»
Документальний фільм
18.00 «Анатомія тижня»
20.30 «Війна за незалежність»

07.15, 23.10 Мама реготала.

21.00 «Прямий доказ»
21.30 «Влада реготала»

08.20 М/ф «Аладдін»

22.00 «THE WEEK»

10.00 М/ф «Темний плащ»

23.00 «Вата-шоу»

11.40 М/с «Сімпсони»

18.20 Невигадані історії

22.55 Х/ф «Мега-акула проти

23.40 «Десна» — «Колос».

Крокозавра»
02.30 «Відеобімба-2»
03.15 «Люстратор. Прокляття

Чемпіонат України

03.40 «Нишпорки»
05.4 Телемагазини

ФУТБОЛ-2
06.00 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА

06.00 «Торіно» — «Наполі».
Чемпіонат Італії
07.45 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
08.15 «Львів» — «Рух».
Чемпіонат України
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20, 1.50 «МЮ» — «Рома».
1/2 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
12.05 «Олімпік» — «Зоря».
Чемпіонат України
13.50 «ПСЖ» — «Ман Сіті».
1/2 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
15.55 LIVE. «Верона» —
«Спеція». Чемпіонат Італії
УЄФА

1/2 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
08.10 Журнал. УЄФА Євро-2020
08.40, 22.25 «Вільярреал»

Чемпіонат Італії

11.10 Правила життя
12.50 Люблю готувати

МЕГА

16.00 Майстри ремонту

08.25, 2.20 Містична Україна

18.10 Дачна відповідь

09.10 Правда життя

19.10 Шість соток

10.10 Речовий доказ
11.20, 0.00 Їжа богів
12.15 У пошуках істини
14.15 Бойовий відлік

УЄФА
13.00, 13.35, 15.55, 16.25, 18.55,
21.25 «Тур ONLINE»
13.30, 17.45, 20.15 Футбол NEWS
13.55 LIVE. «Десна»
— «Колос». Чемпіонат
України
16.55 LIVE. «Шахтар»
— «Дніпро-1». Чемпіонат

18.25 Журнал. УЄФА Євро-2020

17.20 Мама реготала

07.00 «ДжеДАІ-2019»

18.55 LIVE. «Кротоне»

19.00 Шоу Маска

08.00 «ДжеДАІ-2020»

— «Інтер». Чемпіонат

— «Динамо». Чемпіонат

02.50 Оттак Мастак!

08.30, 0.45 «Загублений світ»

Італії

України

України
19.25 LIVE. «Ворскла»

12.30 Х/ф «В ім’я Бен-Гура»

20.55, 1.30, 3.40 Топ-матч

00.15 «Верона» — «Спеція».

14.20 Х/ф «Король Артур і

21.10 Огляд вівторка. Ліга

Чемпіонат Італії
02.05 «Атлетіко» —

11.25 Х/ф «Красуня й
чудовисько»

К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.35 «Ух ти show»
09.00 «Орел і решка. Шопінг»
10.00 Х/ф «Закони
привабливості»
11.35 Х/ф «Наречена-

13.10 Х/ф «Дім дивних дітей
міс Сапсан»
15.30 М/ф «Льодовиковий
період»
17.15 М/ф «Льодовиковий
період-2: глобальне
потепління»
19.00 М/ф «Льодовиковий

втікачка»
13.40 «Орел і решка. Навколо

період-5: курс на
зіткнення»

світу»
00.00 Х/ф «Після весілля»
02.00 «Бійцівський клуб»

20.45, 21.45, 22.45 Одного разу
під Полтавою

02.45 Т/с «Три сестри»

21.15, 22.15 Танька і Володька

03.35 «Нічне життя»

23.15 Ігри Приколів
00.15 Країна У-2

К2

«Копенгаген. 1/16 фіналу

18.15 Х/ф «Робін Гуд»

«Беневенто». Чемпіонат

(2017 р. /18). Ліга Європи

07.30 Квартирне питання

21.00 Х/ф «Соломон Кейн»

Італії

УЄФА

09.30, 0.10 Ідеї ремонту

21.40 LIVE. «Мілан» —

ТЕТ

03.05 Там, де нас нема

06.30 Телемагазин

16.05 Х/ф «Капітан Грім»

03.50 Арт-простір

06.00 ТЕТ Мультиранок

фіналу. Ліга чемпіонів
12.35 Огляд матчів. Ліга Європи

01.40 Зіркові долі

00.55 Справжня гра престолів

10.50 «Реал» — «Челсі». 1/2
УЄФА

22.30 Удачний проєкт

04.10 М/ф

15.10 Ритуали
21.00 Розгадка таємниць Біблії

Передмова до туру

14.20 Один за 100 годин

06.00 Випадковий свідок

Ліга Європи УЄФА

06.00 «Шалені перегони-2018»

чемпіонів УЄФА

10.20 Корисні поради

19.10 Народження континентів

15.20 Т/с «Швидка»

лицарі «круглого столу»

03.55 «Кротоне» — «Інтер».

— «Арсенал». 1/2 фіналу.
10.25 Чемпіонат Італії.

03.10 Культ Ура!
04.10 Фізкульт ура!

злочинів»

Чемпіонат України

06.25 «ПСЖ» — «Ман Сіті».
ФУТБОЛ-1

22.00 Д/c «Загадки нацистських

03.55 «Шахтар» — «Дніпро-1».

системи-2017»

17.55 Огляд матчів. Ліга Європи
КАНАЛ «2+2»

війна: свідчення війни»

10.35 Медекспертиза

04.55 «Зловмисники»

06.10 Телемагазин

зірок

00.20 Х/ф «Погнали»

09.30 Майстри ремонту

17.00 «Не наша Russia»

08.00 Неймовірна правда про

Альтрона»

06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»

14.15, 15.15, 16.10

06.00, 12.05 Т/с «Татусі»

21.20 Х/ф «Месники: ера

з Михайлівського

Новини

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

16.20 М/ф «Суперсімейка-2»

21.20 Вечірній преЗЕдент

19.30 Х/ф «Білі роси»

СТБ

14.00 М/ф «Суперсімейка»

15.15 Концерт

15.00, 16.00 «Репортер».

13.20 Т/с «Суперкопи»

18.40 Х/ф «Месники»

11.00 Орел і решка

09.10 Автопілот

19.00, 2.35 «Свідок»

Найкраще

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Світ юрського
періоду»
21.35 Х/ф «Ріддік»
23.40 Х/ф «Альфа»

10.05 Орел і решка. Дива світу

5.00 Час новин

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

НЛО-ТБ

03.30 «Подорожі в часі»
04.00 Х/ф «Шельменкоденщик»

не плачу»

12.10 У кого більше?

пухнастих»

Івана Золотоустого

18.05 «Переломні 80-ті»

04.50 «Top Shop»

23.00 «Пасхальне богослужіння.

12.45 Факти. День
14.45 Х/ф «Парк юрського
періоду-2»
17.00 Х/ф «Парк юрського
періоду-3»

08.15 Х/ф «Помста

21.00 Час новин. Підсумки дня

09.00 «Щасливе інтерв’ю»

століття»

23.00, 2.15 Т/с «Я ніколи

08.10, 10.00 Kids’ Time

12.15 Індійський фільм

16.05 Х/ф «Бінго Бонго»

03.15 «Святі й праведники ХХ

Святу землю»

20.00 Головна тема

05.15 Факти
05.40 Х/ф «Назад у
майбутнє»
07.50 Х/ф «Назад у
майбутнє-2»
09.50 Х/ф «Назад у
майбутнє-3»
12.00, 13.00 Х/ф «Парк
юрського періоду»

08.40 Натхнення

12.55, 3.05 «Випадковий свідок»

Хранитель віри»

20.00, 3.00 «Подробиці»

05.30, 2.00 Вар’яти

05.10 Еврика!

18.00, 20.00, 23.00, 4.00,

23.45 Супермама

23.00 Х/ф «Авраам:

17.10, 21.00 Т/с «Чесна гра»

НОВИЙ КАНАЛ

5 канал

08.45 Х/ф «Два капітани»

привабливості»

16.15 Т/с «Джерело»

Пряма трансляція»

01.20 Трилер «Гра»

09.00 Т/с «Чорна квітка»
13.00, 15.20 Т/с «Назавжди»

22.00 Д/п «Паломництво на

2021»

містика

Господня»
14.20 Х/ф «Операція «И» та
інші пригоди Шурика»

22.15 «Жіночий квартал»
23.20, 0.20 «Світське життя-

07.25, 3.10 Реальна

вогню в Храмі Гроба

20.30 «Місце зустрічі»

05.55 Х/ф «Ярослав Мудрий»

21.15 Х/ф «Закони

10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Королева
бензоколонки»

20.15 «Вечірній квартал»

21.50 Звана вечеря

14.05 Х/ф «Текумзе»

кухня»

12.40 «Сходження Благодатного
18.20 «Світ навиворіт-12.

08.05 «Дикуни. Дикі забави в
зоопарку Сан-Дієго»

09.00 «Готуємо разом. Домашня

ICTV

11

00.45 Панянка-селянка
02.35 Теорія зради
03.20 Віталька
05.50 Корисні підказки

12

ТБ-НЕДІЛЯ
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UA: Перший
06.00 Енеїда
06.30 М/ф «Як козаки сіль
купували»
06.40 М/ф «Як козаки наречених
визволяли»
07.00, 21.00, 23.55, 1.50, 3.15,
5.35 Новини
07.10 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
07.30 Великодні богослужіння
з Патріаршого собору
Воскресіння Христового
Української грекокатолицької церкви
11.00 Недільна свята меса
Римсько-католицької
церкви в Україні
12.00 Концерт. Пісні про кохання
14.00 Телепродаж
14.35 Концерт Романа Скорпіона
15.45 Концерт. Наталія
Валевська
16.35 Д/ф «Бовсунівські бабусі»
17.45 Х/ф «Сватання на
Гончарівці»
19.15 Дивні створіння
20.20 «Боротьба за виживання»
21.25 «Дикі тварини»
22.00 Х/ф «Пригоди Жуль
Верна. Загадковий
острів»
00.20 Спецпроєкт «Зупини мене,
якщо зможеш»
01.15, 2.15 #ВУКРАЇНІ

2 травня

КАНАЛ «1+1»
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»

ІНТЕР
05.45 М/ф «Астерікс і таємне
зілля»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.20 Скарб нації

07.20 М/ф «Кунг-фу Панда-3»

09.45 «Світ навиворіт-12.

09.00 «Готуємо разом»

06.50, 3.10 Реальна містика

10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»
12.50 Х/ф «Операція «И» та
інші пригоди Шурика»

08.45 Т/с «Чужі гріхи»

10.55, 3.15 «Світ навиворіт»
18.15 «Українські сенсації-2021»
19.30 «ТСН-тиждень»
21.00 Пригоди «Лара Крофт» —
«розкрадачка гробниць:
колиска життя»
23.15 Бойовик «Трансформери:
помста полеглих»

14.40 Т/с «Джерело»
18.10 Х/ф «Агент Лев»
20.00, 2.20 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Школа гарних
дружин»
23.00 Х/ф «Королева
бензоколонки»
00.30 Х/ф «Приходьте
завтра»

02.15 «Світське життя-2021»

03.05 «Україна вражає»

05.00 ТСН «ТСН-тиждень»

03.55 «Стосується кожного»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 8.10 Kids’ Time

05.30 Еврика!

05.50 Сьогодні

09.00 Лотерея «Лото-забава»

Пакистан»

ICTV

05.55 М/ф «Суперсімейка»

05.40 Факти

17.00, 21.00 Т/с «Майже вся

06.05 Анти зомбі
07.00 Х/ф «Воскресіння»
09.00 Х/ф «Містер і місіс
Сміт»
11.10, 13.00 Т/с «Пес»

правда»

12.45 Факти. День

19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00, 2.15 Т/с «Без коливань»
01.45 Телемагазин

08.15 М/ф «Суперсімейка-2»
10.20 Х/ф «К-9»
12.20 Х/ф «Месники»
15.10 Х/ф «Месники: ера
Альтрона»
18.00 Х/ф «Месники: війна

18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «Тілоохоронець
кілера»
23.35 Х/ф «Найманий убивця»

21.00 Х/ф «Месники:

01.20 Т/с «Розтин покаже»

00.40 Improv Live Show

03.35 Я зняв!

нескінченності»

завершення»

02.30 Вар’яти

5 канал
06.00, 7.00, 12.00, 15.00, 17.00,
20.00, 23.00, 0.00, 2.00,
3.00, 4.00, 5.00 Час новин

літургія з Патріаршого
собору Воскресіння
Христового УГКЦ
12.15 Індійський фільм

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки
тижня з Анною

21.20 Вечірній преЗЕдент
21.25 Актуально. Економіка.

Мірошниченко

Політика. Соціум

15.15 Концерт «Сповідь»

19.00 Д/c «Майстри війни»

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

07.30 Надгробне, Пасхальна

17.10 Д/c «Масштабні інженерні

20.10, 2.15 Машина часу

22.00 Д/c «Загадки нацистських

Утреня та Божественна

свідчення війни»
00.10 Д/с «Найбільші танкові
битви»

06.10 Д/с «Крила війни»

помилки»

23.10 Д/c «Друга світова війна:

21.00 Час новин. Підсумки дня

01.55 Огляд преси
03.10 Культ Ура!

злочинів»

04.10 Фізкульт ура!

Таємниці Ісуса
Справжня гра престолів
Там, де нас нема
Наші

01.40 Формула любові

03.40 Суспільна студія. Головне
ПРЯМИЙ
НТН
05.50 Х/ф «Добрі наміри»
07.20 «Слово предстоятеля»
07.30 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
09.15 Х/ф «Текумзе»
11.20 Х/ф «Закони
привабливості»
13.05 Х/ф «Білі роси»
14.50 Х/ф «Старий знайомий»
16.25 Х/ф «Троє в човні, якщо
не рахувати собаки»
19.00 Х/ф «Бережіть жінок»
21.40 Х/ф «Один шанс на
двох»
23.45 Х/ф «Казка про жінку
та чоловіка»
01.25 «Речовий доказ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 17.00 «Репортер».
Новини
09.10 «Медексперт» із
Катериной Трушик
10.10 «Про особисте»
11.15, 12.15 «Акценти»
13.10 «П’ята колонка»
14.10, 15.30 Концерт
17.15 «Не наша Russia»
18.00 «Анатомія тижня»
20.00, 22.00 «Міністерство
правди»
20.25 «Про військо»
20.50 «Sound.ЧЕК»
21.00 «Великі новини»
22.30 «Щасливий день із
політиком»
23.00 «Вата-шоу»

НЛО-ТБ
06.10 Телемагазин
07.15, 22.50 Мама реготала.
Найкраще
08.20 М/ф «Аладдін»
10.00 М/ф «Темний плащ»
11.40 М/с «Сімпсони»
13.20 Т/с «Суперкопи»
15.20 Т/с «Швидка»

КАНАЛ «2+2»
06.00
07.00
08.00
09.05
11.55
15.25
17.15
19.00

17.30 Мама реготала
19.00 Шоу Маска

21.55

02.30 Оттак Мастак!
00.05
СТБ
05.05 Х/ф «Оксамитові ручки»
06.55 Х/ф «Приборкання
норовливого»
08.45 Х/ф «Закоханий до
безтями»
10.45 МастерШеф.

01.50
02.15
03.55
04.05
04.55
05.45

«Шалені перегони-2018»
«ДжеДАІ-2019»
«ДжеДАІ-2020»
«Загублений світ»
Т/с «Перевізник-2»
Х/ф «Перевізник»
Х/ф «Перевізник-2»
Х/ф «Вихід: боги та
царі»
Х/ф «Придорожній
заклад»
Х/ф «Наутилус:
повелитель океану»
«Відеобімба-2»
«Нишпорки»
«Найкраще»
«Зброя-2016»
«Зловмисники»
Телемагазини

Професіонали
13.25 Хата на тата
15.15 Супермама
19.00 Слідство ведуть
екстрасенси
20.00 Один за всіх
23.10 Таємниці ДНК

ФУТБОЛ-1
06.00 «ПСЖ» — «Ман Сіті».
1/2 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
07.45, 23.20 Журнал. УЄФА
Євро-2020

08.15 «Ворскла» — «Динамо».
Чемпіонат України
10.00, 14.45, 16.20, 17.45, 20.15,
23.00 Футбол NEWS
10.20 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра
10.50 «Кротоне» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
12.35 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА
13.00, 15.55, 16.30, 18.55 «Тур
ONLINE»
13.55 LIVE. «Рух» —
«Олександрія». Чемпіонат
України
16.55 LIVE. «Маріуполь»
— «Львів». Чемпіонат
України
19.25 LIVE. «Олімпік»
— «Інгулець». Чемпіонат
України
21.20 «Великий футбол»
23.50 «Сассуоло» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
01.40 «Маріуполь» — «Львів».
Чемпіонат України
03.30, 5.30 Топ-матч
03.40 «Удінезе» — «Ювентус».
Чемпіонат Італії

15.25 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
15.55 LIVE. «Сассуоло»
— «Аталанта». Чемпіонат
Італії
18.55 LIVE. «Удінезе»
— «Ювентус». Чемпіонат
Італії
20.55, 1.30, 3.40 Топ-матч
21.40 LIVE. «Сампдорія»
— «Рома». Чемпіонат
Італії
23.40 «Рух» — «Олександрія».
Чемпіонат України
01.50 «Лаціо» — «Дженоа».
Чемпіонат Італії
03.55 «Олімпік» — «Інгулець».
Чемпіонат України

21.00
01.00
02.50
03.45

06.00 Випадковий свідок
08.45, 2.25 Містична Україна
09.35 Правда життя
10.45 Речовий доказ
11.55, 0.00 Їжа богів
12.50 У пошуках істини
14.20 Бойовий відлік
15.15 Розгадка таємниць Біблії
18.15 Мадагаскар

04.10 М/ф
ТЕТ

К1
06.30
08.00
08.35
09.30

«Top Shop»
М/с «Кротик і Панда»
«Орел і решка. Шопінг»
Х/ф «Літо.
Однокласники. Любов»
11.10 Х/ф «Бунтарка»
13.00 «Орел і решка. Навколо
світу»
00.00 Х/ф «Посилка»
02.00 «Бійцівський клуб»
02.50 «Нічне життя»

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.55 М/ф «Червона Шапка
проти зла»
11.40 М/ф «Епік»
13.45 М/ф «Льодовиковий
період-5: курс на
зіткнення»
15.30 М/ф «Льодовиковий
період-3: ера динозаврів»
17.15 М/ф «Льодовиковий
період-4: континентальний
дрейф»

К2
МЕГА

03.50 Арт-простір

06.30 Телемагазин
07.30 Квадратний метр
09.20, 0.10 Ідеї ремонту
10.20 Один за 100 годин
12.00 Корисні поради
13.00 Правила життя
14.40 Шість соток
18.00 Неймовірні історії кохання
20.30, 3.20 Зіркові долі
21.20 Дачна відповідь

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного
разу під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.30 Країна У-2
23.00 Х/ф «Кохання та інші
ліки»
01.00 Панянка-селянка
02.45 Щоденники Темного
03.30 Віталька
05.50 Корисні підказки

ФУТБОЛ-2
06.00, 18.25 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
06.25 «МЮ» — «Рома». 1/2
фіналу. Ліга Європи УЄФА
08.10 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА
08.45 «Мілан» — «Беневенто».
Чемпіонат Італії
10.35, 21.10 Журнал. УЄФА
Євро-2020
11.05 «Шахтар» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України
12.55, 17.55 Журнал Ліги
чемпіонів
13.25 LIVE. «Лаціо»
— «Дженоа». Чемпіонат
Італії

www.umoloda.kyiv.ua

ЛЮДИНА
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Одні вважають 65-річного керівника СФГ «Златопіль», кандидата сільськогосподарських наук,
почесного професора Полтавської державної аграрної академії
Михайла Колісника із села Устимівка колишнього Глобинського, а нині Кременчуцького
району диваком, інші — унікальною людиною, котра печеться не
лише про власний гаманець.

Стукаючи в усі двері й нічого
не добившись, сам узявся за
розчищення водойм
— От уже протягом понад
20 років я, де тільки можна, не
просто говорю — кричу про жалюгідний стан наших водойм,
їх критичне обміління. Проте
ніхто нагорі мене не чує. Відверто кажучи, стомився боротися з байдужістю. Найобразливіше те, що зазвичай ми помічаємо проблему тільки тоді, коли
назад уже немає вороття, коли
від річок лишається сама назва, — бідкається Михайло Григорович. — От на Глобинщині
минулоріч висохла річка Хорол, на межі Черкащини й Полтавщини перебуває в жахливому стані річка Сула, а на межі
Полтавської і Дніпропетровської областей зникає мальовнича річка Оріль. Тільки вдумайтеся: як може ціла річка зникнути з карти України? Та це все
одно, якби з нашого організму
вилучити судину, що пролягає
до якихось важливих органів.
А скільки ще таких річок,
що опинилися під загрозою
зникнення! І при цьому на сьогодні в області немає жодної реально функціонуючої програми
з покращення стану водойм. Та
що там говорити, якщо навіть
департамент екології і природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації вже майже
пів року не має очільника.
Пригадаймо: коли найбільшим щастям був шматок хліба на столі, вже тоді з’являлися
програми зі збереження та розвитку водних артерій України.
І чому нині в Європі очищують
водойми, а в нас це велика рідкість? Скажімо, справжньою
сенсацією стало очищення річки Удай у місті Прилуки, що
на Чернігівщині, із залученням
значних коштів міського бюджету. Мені кажуть: так у бюджеті немає коштів. Але ж вони
є у приватних власників. І ми з
колегами готові вкладати свої
кревні в покращення стану водойм, аби потім використовувати воду в сільському господарстві для поливу. Тільки створіть
програму, яка б координувала
наші дії.
Останні п’ять років, зрозумівши, що, порушуючи проблему на всіх рівнях, він нічого не доб’ється, Михайло Колісник вирішив діяти — узявся за
розчищення водойм самотужки.
При цьому не обійшлося без перевірок правоохоронних органів.
Щоправда, на захист керівника
фермерського господарства тоді
стала депутатська комісія Полтавської обласної ради.
— Коли в річці Сухий Кагамлик рівень води впав далі
нікуди, вихід був один — узятися за її очистку, — розказує
мій співрозмовник. — У підсумку ми розчистили понад два кілометри берегової лінії й підняли з дна майже 100 тисяч кубічних метрів мулу, вийшовши на
глибину річки 2,5—3 метри.
Уявляєте, яка велика робота
була проведена! Щоб ви розуміли, я «втопив» майже 2 мільйони гривень власних коштів. А
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Очистити річку, посадити ліс
Очільник фермерського господарства понад два десятки років активно захищає природу
в мене ж троє дітей, котрі мають власні сім’ї, в яких підростають мої четверо внуків, — і я
ці кошти не їм роздав, а вклав
у порятунок річки. Як уже зазначав, ми звільнили річку від
мулу, а фактично — від змитого чорнозему, що покривав дно
на 1,5—2 метри. Окрім того, з
триметрової глибини підняли
валуни льодовикового періоду
(одну з колекцій передали до
Полтавської аграрної академії,
а друга — в мене вдома). Там,
де лежали валуни, ото якраз і
є природна глибина. У намулі
було кладовище загиблих молюсків — це свідчило про те, що
річка перестала бути живою. А
оцей відрізок річки розчистили
вже нинішнього року — бачите,
якою чистою стала вода. Як тут
не згадати про те, що до 1975—
1978 років воду можна було
пити майже з усіх річок України. Нині це звучить як казка,
правда ж?

Єдиний фермер в Україні,
який посадив ліс
Михайлу Коліснику болить
не лише зміління та заростання,
а то й висихання водойм. Він переймається й тим, що нині нерідко розорюють луки та річкові
заплави, що землю роздають для
обробітку до самих берегів. Обробляти таку ниву просто гріх,
вважає чоловік, адже в підсумку річка замулюється, починає
хворіти. І коли інші тільки бідкаються з цього приводу, Михайло Григорович і тут примудряється щось робити.
— На глинищі понад річкою
держава виділила вісім гектарів землі АТОвцям, тож я її
викупив і на всій цій площі посадив ліс, — знову дивує мене
мій новий знайомий. — Зокрема, тут зібрані дерева з родини соснових: сосна Веймутова,
сосна Палласа або кримська, а
ще — чорна європейська. Представлено й листяні породи: дуб,
клен, амурське коркове дерево,
ксантоцерас горобинолистий
тощо. У нашій зоні мішаний ліс
— найкращий варіант, бо самі
хвойні породи дерев за нинішніх кліматичних змін важко
приживаються.
А ще невгамовний Михайло
Колісник переймається долею
Устимівського дендрологічного парку, що має статус загальнодержавного і є справжньою
перлиною Глобинщини. Навесні 1893 року його заклав в Устимівці землевласник Василь
Устимович разом iз товаришем
Олександром Дегтярьовим. До
революції лишалося всього 20
років, і цей час Василь Васильович витратив на те, аби щорічно збільшувати площу парку
(врешті-решт він охопив понад
вісім гектарів) і поповнювати
колекцію рослин (саджанці й
насіння завозилися в основному з берлінської фірми Шпетта, а також із садівництв Варшави, Львова, Одеси, Кременчука). Нині колекція рослин
налічує понад 480 найменувань.
Зокрема, вона представлена доволі цікавими екземплярами з
родини соснових. Є тут і ялиця
каліфорнійська віком близько
110 літ, і 20-метрова псевдотсуга Мензіса або тисолиста, батьківщиною якої є прибережні та
гірські райони Північної Аме-

❙ Не так давно посаджений ліс Михайла Колісника підростає та набирає сили.
рики, і гість із Японії — модрина японська (у наших ботанічних садах і парках трапляється
дуже рідко), і сосна Веймутова з м’якою хвоєю. Росте в дендропарку і єдине в Україні 95річне дерево сосни віргінської.
Широко представлені дерева з
родини кипарисових — туя західна та яловець віргінський.
А ще тут можна помилуватися
понад 110-літніми дубами, величними деревами ліщини деревовидної (ведмежого горіха), великою кількістю декоративних кущів тощо, подихати
цілющим повітрям, збагатитися енергією природи. Недаремно сюди постійно приїжджають
люди з усіх куточків України.
Очевидно, вислів Василя Устимовича про те, що в його парку
навіть повітря лікує, як ніколи
актуальний зараз, у пору розгулу коронавірусної інфекції.
— Василь Устимович 28
років служив у Кременчуцькому повітовому земстві, був
інтелігентною людиною, благодійником, любителем садівництва. І, безумовно, одне з
його значних досягнень — Устимівський дендрологічний
парк. Створити ось таку екзотику на порожньому місці — для
цього потрібно було багато зусиль і коштів, — зазначає Михайло Колісник. — Та Василь
Васильович просто насолоджувався роботою на лоні природи.
Його сучасники зазначали, що з
дітищем пана Устимовича могли зрівнятися мало які парки
Росії й Західної Європи.

Для розвитку Устимівського
дендропарку потрібне
фінансування
— Тут росте одна з найстаріших ялин, що висаджені в парковій зоні, — їй майже 130 літ.
А от сосна віргінська — це єдиний представник родини соснових, що має природну кулясту форму. У післяреволюційний період найкращі часи для
дендропарку були тоді, коли
він був підпорядкований Національному ботанічному саду
імені М. М. Гришка. І дуже прикро, що парк, який Василь Устимович так леліяв і залишив
нащадкам в ідеальному стані,
нині занепадає, — сумно констатує Михайло Григорович.
— Так, він перебуває у віданні Устимівської дослідної станції рослинництва Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва
НААН України, якій я присвя-

❙ Торік Михайлу Коліснику присвоїли звання почесного професора
❙ Полтавської державної аграрної академії.
❙ Фото з особистого архіву Михайла Колісника.
тив свої кращі літа (працював
там із 25 до 40 років). Але дослідна станція займатиметься
ним тоді, коли матиме фінансування на розвиток дендропарку. А воно якраз і відсутнє. Ви
не повірите, та за всі роки свого існування Устимівський дендропарк не отримав і копійки
з обласного бюджету.
Усім в Устимівці відомо, що
голова СФГ «Златопіль» робить
значний внесок у підтримання
парку й оновлення його зеленої колекції. Зокрема за кошти
фермерського господарства придбані саджанці декоративних
дерев та кущів, для догляду за
рослинами постійно виділяється техніка й людські ресурси.
— У мене попросили виділити кошти на саджанці — ну хіба
ж я міг відмовити? На проведення урочистостей із нагоди 125ліття дендропарку наше господарство також виділило кошти.
Не хочу називати сум — хіба в
цьому річ? От ви мені скажіть,
як може розвиватися дендропарк загальнодержавного значення, якщо його ніхто не фінансує, — обурюється Михайло
Колісник. — Я вже втомився порушувати й це питання. І якщо
цей дендропарк нікому не потрібен, то чому я через це згораю? І
для чого горіти, якщо більшості
до цього немає діла?
Ще 20 років тому Михайло
Григорович порушував питання поливу рослин у дендропарку. Нині ж, за його словами,
зміни клімату стали просто загрозливими для існування цієї
унікальної пам’ятки природи.
— От ви запитуєте, звідки в
мене таке непереборне бажан-

ня бачити дендропарк зовсім
іншим. Річ у тому, що я побував у фантастичних дендропарках і ботанічних садах Сінгапуру, Гонконгу, Китаю, Таїланду, Бразилії, Куби, Домінікани, Італії, Франції, Англії,
отож мені є з чим порівнювати. Тому й болить душа: а чому
в моєму селі такого не може
бути? — нарікає любитель природи. — Давно потребує реставрації й ліпнина на будинку Василя Устимовича. Гадаю, її могли б виконати навіть студенти
Полтавської політехніки імені
Юрія Кондратюка.
Під час нашої розмови Михайло Колісник несподівано зауважує: йому хотілося б, аби до
них в Устимівку приїхали столичні телевізійники, щоб показати, що от фермер не лише
вирощує на своїх полях добрі врожаї, а й розчищає річку,
посадив ліс. Чоловік уточнює:
звісно ж, він робить усе це не
для того, щоб його показали по
телебаченню. Але такі сюжети
мають бути. Аби й інших співвітчизників надихати на подібні вчинки.
— Знаєте, я недаремно вкладаю мільйони в очищення річки, сотні тисяч — у підтримання дендропарку й заліснення прирічкової зони. Усе це —
сенс мого життя, — зізнається
насамкінець Михайло Григорович. — Як Василь Устимович свого часу зробив для нас
безцінний подарунок, створивши справжню перлину природи, так і я приблизно на такій
же площі посадив ліс. Зрозуміло, що не для себе — для прийдешніх поколінь. ■
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Наталія ОСИПЧУК

Ще за життя вона стала легендою. Талановита та вродлива
Катерина Рубчакова дарувала у
найвіддаленіших куточках своє
мистецтво людям. На сцені Катерину називали галицькою
Заньковецькою, у співі — Крушельницькою. 29 квітня виповнюється 140 років від дня народження Катерини Рубчакової
(Коссаківни; 1881—1919) — української драматичної актриси і
співачки (ліричне сопрано).

Мистецька сім’я
Майбутня актриса народилася 29 квітня 1881 року у галицькому містечку Чортків
у відомій творчій родині Коссаків. Її батько був відомим хоровим диригентом, і майже всі
з шістьох дітей пов’язали свою
долю з культурою і мистецтвом.
Брат Катерини Михайло Коссак
(1874—1938) був відомим диригентом, композитором, новатором у галузі музично-драматичного театру. Інший брат, Василь
Коссак (1886—1932), був відомим оперним співаком, драматичним актором, режисером,
театральним діячем.
Катерина з 12 років за прикладом старших сестер Марії
та Антоніни співала в міському хорі, яким керував її батько. Зовсім юною, шістнадцятирічною, вступила до першого українського професійного театру
«Руська бесіда», в якому грала
понад 20 років. Не маючи спеціальної консерваторної освіти,
вона всього навчалася від брата,
потім шліфувала майстерність у
театрально-музичній студії Йосипа Стадника. Катерина брала
уроки у відомої співачки Зоф’ї
Козловської, колишньої учениці італійської професорки Фаусти Креспі, у якої навчалася славетна Соломія Крушельницька.
Талановита співачка підкорила публіку своїм виконанням оперних партій. У травні
1898 року Катерина дебютувала партією Оксани в опері «Запорожець за Дунаєм» Семена
Гулака-Артемовського. Це був
справжній тріумф молодої талановитої співачки. Потім була
Оксана в «Різдвяній ночі» Миколи Лисенка, Маргарита у
«Фаусті» Шарля Гуно, Мікаела
в «Кармен» Жоржа Бізе, Баттерфляй в «Чіо-Чіо-Сан» Джакомо Пуччіні.
Якщо у співі Катерину Рубчакову порівнювали з блискучою Соломією Крушельницькою, то на сцені називали галицькою Заньковецькою. Театральні критики називали
справжніми драматичними шедеврами її Галю в «Назарі Стодолі» Тараса Шевченка, Марусю
в «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» Михайла Старицького, Софію в «Безталанній» Івана
Карпенка-Карого, Анну в «Украденому щасті» Івана Франка.
До слова, Іван Франко зазначав:
«Рубчакова роль Анни виконувала краще за всіх». Всього артистка зіграла понад 70 ролей
та виконала партії у 13 операх
та 21 опереті.
«Це була виняткова жінка
на нашій сцені, яка розуміла: в
театрі, крім таланту, треба ще й
праці, тяжкої праці. Не раз і не
два вона вмлівала на пробах із
перевтоми і наснаги. Бо з часу,
коли Рубчакова вибилася в першорядні ролі, вона не спочила
ні днини. Так часто плакала на
сцені правдивими сльозами,
так часто здавалося, що кидала юрбі під ноги живий шматок
скривавленого серця», — писав
про Катерину Степан Чарнецький, автор гімну українських

КУЛЬТУРА

■ ДОЛЯ

Плакала на сцені
правдивими сльозами
Кохання без відповіді до актриси Катерини Рубчакової змусило
Леся Курбаса стрілятися
Січових стрільців «Ой у лузі
червона калина».

Три доньки
Інтерес до акторської гри
Катерини Рубчакової з боку
Степана був невипадковим.
Юна Катерина мала вийти заміж за старшого брата Степана Чарнецького, уродженця
села Шманьківці, що за 12 км
від Чорткова. На жаль, це кохання було трагічним: офіцер
цісарського війська Іван Чарнецький помер від туберкульозу. Поховавши коханого, Катерина назавжди зберегла теплі
стосунки з його рідними.
Згодом вона стала дружиною
драматично обдарованого Івана
Рубчака. У 20-річному віці Іван
уперше зіграв у єдиному тоді в
Галичині театрі «Руська бесіда» і... затримався на його сцені
впродовж десятиліття.
Не дивно, що Іван Рубчак закохався в красуню Катерину,
молодшу від нього на сім років.
А вже 1899 року Коссаківна стала Рубчаківною — молоді обвінчалися.
У травні 1900 року вперше в історії українського театру «Руська бесіда» гастролювала у Кракові. Тут у Катерину
безнадійно закохався відомий
польський письменник і драматург Владислав Оркан. П’єса
Оркана, гра Катерини Рубчакової мали великий успіх. Попри
репетиції і гастролі, Іван і Катерина стали батьками доньки
Ярослави. У майбутньому вона
також стала акторкою та дружиною Ярослава Барнича, автора пісні «Гуцулка Ксеня».
Через три роки, гастролюючи у Чернівцях, у помешканні
своєї подруги Ольги Кобилянської, Катерина народила середню доньку. На знак поваги до
письменниці назвала її Ольгою.
У майбутньому дівчина вийшла заміж за Гната Юру, тож акторська доля не оминула і її.
У 1905 році на світ з’явилася
найменша донька Надійка, якій
Рубчакова передала свою вроду
та талант. У 1909 році у Львові
Рубчакова з успіхом виступала в драмі Владислава Оркана
«Скапаний цвіт», перекладеній
українською. На прем’єру спеціально приїхав Владислав Оркан. У залі також були присутні
Іван Франко та Лесь Мартович.

Курбас із кулею в серці
У 1913 році партнером Катерини Рубчакової став Лесь Курбас, випускник філософського
факультету Віденського університету, знавець восьми мов.
Іван Рубчак був учителем Леся,
актора, якого взяли на головні
ролі в театрі «Руська бесіда».
Високого, стрункого, пристрасного Курбаса називали
Чайльдом Гарольдом. Він зачаровував своєю грою красунь Відня, Києва, Львова. А зустрівши
Катерину Рубчакову, був вражений її вродою та акторською
майстерністю. Курбас не зважав
на різницю у віці, хоча Катерина
була старша від Курбаса на шість

❙ Актриса Катерина Рубчакова.
❙ Фото з сайта chortkivmr.gov.ua.
років. Вони грали закоханих: він
— Михайла, вона — Анну в «Украденому щасті»; він — Астрова, вона — Олену в «Дяді Вані».
Критики відзначали талановиту
гру обох акторів: грали вишукано й одухотворено.
І хоча Курбас спочатку приховував свої почуття, але у 1913
році, на гастролях у Кракові,
освідчився Рубчаковій у коханні. Катерина почуте сприйняла як жарт. Ображений актор,
який ладен був на все заради
коханої, вистрелив собі в груди. Куля пройшла повз серце.
І хоча життя пристрасному акторові вдалося врятувати, куля
назавжди залишилася з ним.
Курбасу ще багато вдалося
зробити: він знімав кіно, створив театр «Березіль». А далі
йому судилася страдницька дорога: арешт, Соловки. За рік до
закінчення табірного строку,
восени 1937-го, Курбас отримав другу револьверну кулю.
3 листопада 1937 року капітан
НКВД Матвєєв вистрелив йому
в потилицю в урочищі Сандармох у Карелії.

Театральна підмога
Українській Народній
Республіці
Катерина Рубчакова полонила серця багатьох чоловіків. 23
березня 1914 року у Стрию відбулася прем’єра спектаклю Василя
Пачовського «Сонце руїни». На
сцені глядачі спостерігали за двома чоловіками, закоханими в актрису — режисера Степана Чарнецького та Леся Курбаса, виконавця ролі Дорошенка.

Потім були гастролі на батьківщині Чарнецького та Рубчакової — в Чорткові. Саме
тут уперше на сцені Народного дому пролунала пісня «Ой
у лузі червона калина» (слова С.Чарнецького, музика
М.Коссака). Влітку 1914 року
Катерина співала у Чорткові,
Борщеві у партнерстві із запрошеним тенором Міланського оперного театру Джакомо
Бореллі в опері «Дочка кардинала», «Мадам Баттерфляй»,
«Казки Гофмана».
Катерина Рубчакова зі своїм
чоловіком три роки перебувала у розлуці, адже у 1914 році
вони опинилися по різні боки
фронту. Попри всі труднощі,
актриса не припиняла своєї
гастрольної діяльності. Вона
керувала українською мандрівною трупою, співала для селян, які постраждали від пожеж та градобою. А ще займалася благодійною діяльністю,
віддаючи зароблені гроші на
пам’ятники Тарасові Шевченку та Іванові Франку, на відкриття громадських бібліотек
у маленьких містечках та віддалених селах.
«Довгі роки була вона найкращим явищем у нашому театрі, окрасою й душею. Найсильнішим і найчистішим коханням за все її життя була любов
до рідної сцени», — писав Степан Чарнецький.
Майже чверть столiття Катерина працювала в українському
театрi товариства «Руська бесiда» у Львовi, Чернiвецькому українському та «Новому львiвсь-

кому» театрах. Саме з цим колективом пов’язана подiльська
сторiнка творчостi галицької
примадонни.
«Новий львiвський театр»
був створений 28 березня 1919
року, у розпал боротьби за незалежнiсть Української Народної Республiки (УНР). У квiтнi-червнi театр ставив вистави в мiстах Галичини, з липня
на запрошення i за пiдтримки
мiнiстерства преси та iнформацiї УНР почав гастрольну поїздку Подiллям.
Протягом мiсяця гастролi
відбувалися в Кам’янцi-Подiльському — в залi Пушкiнського дому, в лiтньому театрi. У
складi трупи блискуче виступали Катерина Рубчакова та її
чоловiк Iван Рубчак. Згодом у
мiсто над Смотричем прибула
i їхня донька, 16-рiчна Ольга
Рубчакiвна — майбутня заслужена артистка України, одна з
фундаторiв сучасного Київського театру iм. I. Франка, вона
робила першi кроки на пiдмостках саме цього театру.
На жаль, наприкiнцi гастролей Катерина Рубчакова захворiла. «Новий львiвський театр» на початку серпня 1919
року переїхав до Проскурова,
а актриса на деякий час змушена була залишитися в примiському селi Зiнькiвці неподалік Кам’янця-Подiльського. У Проскуровi «новольвiвцi»
гастролювали майже два мiсяцi. Мешканці Проскурова з нетерпінням чекали на приїзд і
виступ Катерини Рубчакової.
Одужавши, видатна артистка з радiстю прибула до Проскурова. На сценi мiського театру у
вереснi 1919 року вона зiграла
головнi ролi у виставах «Пошилися в дурнi», «Безталанна»,
«Дай серцю волю, заведе в неволю»...» Утім підступна хвороба
знову дала про себе знати. Катерина занедужала, тож довелося
попрощатися у Проскурові не
лише з театральною трупою, а
й із чоловіком та донькою.
Театр 30 вересня вiдбув до
Вiнниці, а Катерина поїхала на
Кам’янеччину до давнiх знайомих. Там її, ослаблену хворобою, здолав тиф. 22 лютого 1919
року видатна артистка померла на 39-му році життя. Нікого, крім господарів кватири, не
було на похованні. Та коли про
непоправну втрату дізналися
театральні колективи у Львові,
Вінниці, Києва, пам’ять про видатну артистку вшанували дводенною жалобою.

«Забута свята»
«Від незапам’ятних часів
стояла шикована з каменя серед
диких зарослих корчів край дороги. Били її зимні вітри, змивали її дощі, перепливали над
нею градові хмари, окутували її
зимові сніги. Минали її хлопські вози, минали її пастухи, що
йшли за товаром.
Ніхто й не глянув ніколи на
запалу в землю, зчорнілу, закриту корчами кам’яну стать»,
— писав про свої гнітючі враження від побаченої могили Катерини Рубчакової у Зіньківцях
Степан Чарнецький у новеліпритчі «Забута свята».
Лише 1958 року завдяки
доньці Катерини Рубчакової
Ользі прах її видатної матері перепоховано в Тернополі на Микулинецькому цвинтарі поряд
з могилою її подруги та акторки «Тернопільських театральних вечорів» Теодозії Бенцаль.
Нині настав час гідно вшанувати пам’ять талановитої актриси, яка присвятила життя
сцені та самовіддано служила
рідному народові. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 23—24 КВІТНЯ 2021

СПОРТ
Андреа Аньєллі

«В існуючих умовах проєкт під назвою Європейська Суперліга
реалізувати не можна».

власник ФК «Ювентус» (Італія)
Григорій ХАТА
Не минуло й кількох днів,
як практично всі клуби-засновники скандальної Європейської
Суперліги оголосили про вихід
із неї. Проєкт, який, за задумом
його творців, мав стати глобальним спортивним дивом та принести багатомільярдні прибутки, завалився під пресом його
противників. Як з’ясувалося,
ідею про створення ЄСЛ підтримували лише її автори — заможні боси 12 потужних клубів
з Англії, Іспанії та Італії. Футбольна ж спільнота у своїй абсолютній більшості сказала Суперлізі категоричне «ні». При
цьому проти ЄСЛ виступили й
впливові політики — зокрема,
президент Франції Еммануель
Макрон i прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон, який всіма силами пообіцяв завадити її
реалізації.
Тож уже на старті ЄСЛ наштовхнулася на монолітну стіну опонентів, де поруч стали
політики, вболівальники, функціонери, тренери та футболісти.
«В існуючих умовах цей проєкт реалізувати не можна», —
після доби активних протестів
заявив один з ідеологів ЄСЛ, 45річний президент італійського
«Ювентуса» Андреа Аньєллі.
А першими скандальну лігу
залишили шість клубів із Англії, де спалахнула неймовірно
потужна протестна хвиля.
Тисячі активних англійських фанів у різний спосіб заявили, що футбол не належить заможним клубним власникам.
Як висловився на екстреному зібранні УЄФА її керівник Александер Чеферин, не-

15

■ ОРГПИТАННЯ

«Цінніше за гроші»
Наштовхнувшись
на потужний
протест, засновники
Європейської
Суперліги були
змушені швидко
згорнути проєкт
величка купка босів намагалася приватизувати величезний
соціальний актив, яким є футбол. Звертаючись у першу чергу до власників англійських
клубів, президент Європейського футбольного союзу заявив:
«Джентльмени, ви зробили величезну помилку. Але ще є час
змінити свою думку. Помилки
роблять усі. Схаменіться!».
Опиратися суспільній думці
клуби-засновники ЄСЛ не стали й без особливих вагань один
за одним почали залишати проєкт. «Наш клуб підтверджує,
що офіційно почав процедуру
виходу зі складу учасників Європейської Суперліги» — заяву
подібного змісту вже оприлюднили 9 із 12 клубів.
А от керівники «Реала»,
«Барселони» та «Ювентуса»
наразі залишаються відданими ідеї проєкту. Андреа Аньєллі, каже, що «Стара Синьйора»

Григорій ХАТА
Навесні минулого року Українська
асоціація футболу планувала провести
у Тернополі фінал Кубка України, проте
коронавірусна пандемія дещо скорегувала плани. До міста трофей прибуде через рік — 13 травня на стадіоні імені Романа Шухевича за нього змагатимуться «Динамо» та «Зоря». Пара фіналістів
виглядає дуже солідно, тож вочевидь
їхня дуель у Тернополі зможе компенсувати місту та містянам незручності,
пов’язані зі зміною планів. А своєрідним бонусом для тернополян за тривале
очікування кубкового фіналу став півфінальний поєдинок між «Агробізнесом» та «Динамо».
Першоліговий колектив із Волочиська, що на Хмельниччині, наразі
не має можливості проводити серйозні
матчі на скромній домашній арені. Свого суперника по кубковому чвертьфіналу, котрим був «Шахтар», «Агробізнес»
приймав у Києві, проти ж динамівців
футболісти з Волочиська вирішили зіграти вже не так далеко від рідного міста.
Територіальна близькість Тернополя й Волочиська дозволила першоліговому клубу заручитися в матчі з «білосиніми» підтримкою своїх уболівальників. І нехай на стадіон імені Р. Шухевича
через коронавірусні обмеження змогли
потрапити далеко не всі охочі, присутні на грі уболівальники створили для команд, мабуть, уже трохи забуту змагальну атмосферу.
При цьому на гру до Тернополя прибула й фанатська група київського клубу. Без сумніву, динамівські ультрас
добре знають, яким чином можна пожвавити гру своєї команди. Практично
весь перший тайм підопічні Мірчі Луческу безрезультатно намагалися зламати оборону «Агробізнеса». У чвертьфіналі «Шахтарю» цього зробити вза-

❙ Фанати «Ліверпуля» активно протестували проти новоствореної Суперліги.
❙ Фото з сайта www.sports.ru.
зберігає впевненість у спортивній, фінансовій та юридичній
силі цього скандального проєкту, залишаючись відданою
ідеї, котра має допомогти створити довгострокові цінності для
клубу та всієї футбольної індустрії.
Хай там як, а колишній віцепрезидент УЄФА Григорій
Суркіс створення європейськими футбольними грандами ЄСЛ
назвав неприхованим шантажем дюжини клубів, яка див-

ним чином з’явилася на світ
безпосередньо перед важливим
засіданням виконкому УЄФА,
де повинно було вирішитися питання реформи Ліги чемпіонів.
Не виключено, що після такого потужного футбольного
землетрусу європейські футбольні гранди все ж отримають додаткові преференції від
УЄФА, перш за все фінансового роду. Утім потужна реакція
уболівальницької футбольної
спільноти засвідчила, що у світі

є речі, важливіші за гроші.
Вочевидь зрозумівши це,
американський власник «Ліверпуля» Джон Генрі приніс вибачення тренеру, команді та вболівальникам. «Ви чітко дали зрозуміти, що Суперліга — не найкраще рішення. Я
підвів вас, і мені дуже шкода.
Ми почули вас, тому хочу вибачитися перед Юргеном Клоппом, гравцями й усіма, хто наполегливо працює для розвитку
«Ліверпуля». ■

■ ФУТБОЛ

Мовою уболівальників
У фіналі національного Кубка зіграють київське «Динамо» та луганська «Зоря»
■ ТАБЛО
Кубок України. Півфінали. «Агробізнес»
— «Динамо» — 0:3 (Лєднєв, 45; Бесєдін, 68;
Буяльський, 81), «Олександрія» — «Зоря» —
1:1 (по пен. — 3:4; Бондаренко, 90+1 — Кочергін, 20)

❙ На шляху до фіналу КУ київське «Динамо» без проблем переграло першоліговий «Агробізнес».
❙ Фото з сайта УАФ.
галі не вдалося. Утім, серйозно ослаблений травмами та дискваліфікаціями, у
матчі з «Динамо» колектив із Волочиська вистояти не зміг. Отримавши гол «у
роздягальню», «Агробізнес», як-то кажуть, далі просто поплив, дозволивши
супернику довести матч до розгрому.
По завершенні гри наставник «Агробізнесу» Олександр Чижевський подякував уболівальникам своєї коман-

ди за потужну підтримку й пообіцяв,
що після вильоту з Кубку його підопічні зосередяться на боротьбі за путівку до
прем’єр-ліги.
Натомість розмова головного тренера
«Динамо» Мірчи Луческу з динамівськими фанатами не склалася. Скориставшись близьким розміщенням трибун
до футбольного поля біло-сині ультрас
укотре нагадали румуну свою вимогу,

котра полягає в тому, аби він залишив
динамівський клуб. У відповідь фанам
Луческу заявив: «Ви — не «Динамо».
Зрештою, захищати динамівського наставника від словесних нападок грізних
ультрас довелося поліцейським.
Не обійшлося без надмірних емоцій
й у другому півфіналі, де «Олександрія»
вдома мірялася силами із «Зорею». Місцева команда доклала чимало зусиль,
аби перевести гру в «овертайм», і, зрештою, довела гру до серії післяматчевих
11-метрових ударів.
Утім футбольна удача все ж посміхнулася луганському колективу. «Ця перемога дісталася нам не просто так. Ми
її заслужили», — наголосив очільник
«Зорі» Віктор Скрипник. Натомість головний тренер олександрійців Володимир Шаран із сумом заявив, що це був
перший епізод під час його роботи в
Олександрії, коли команда не виграла
серію пенальті. Ну а в луганському клубі
очікують, що за підсумками сезону в їхньому активі буде виграний трофей. От
тільки питання, чи погодяться з цим у
«Динамо». ■

Читайте
в наступному
номері:
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Фігуристка Оксана Баюл: Мені б дуже хотілося відвідати Україну
Знаменита спортсменка — про захоплення п’ятирічної доньки катанням, льодове шоу та судовий позов
стосовно неотриманого матеріального заохочення чемпіонки

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 23—24 КВІТНЯ 2021

■ НОРМА ЖИТТЯ

І жнець, і на дуді гравець
Ді Капріо не лише актор,
бізнесмен, а й благодійник
Пандемія пандемією, а робота за розкладом,
подумав легендарний режисер Мартін Скорсезе,
«батько» таких кінохітів, як «Таксист», «Казино», «Банди Нью-Йорка», «Вовк із Волстріт» та
багатьох інших. Як і в названих фільмах, режисер дуже любить працювати з такими чудовими
акторами, як Роберт Де Ніро та Леонардо Ді Капріо, тож і у фільм, над яким він розпочав роботу, також запросив своїх «любимчиків». Картина називатиметься «Убивці квіткового місяця»,
сценарій написано за документальним романом
Девіда Гранна, в якому йдеться про вбивство
кількох індіанців, яке розслідує ФБР, зокрема
агент Джон Едгар Гувер. Місце дії — штат Оклахома, де в 20-х роках минулого століття знайшли
нафту, але землі належали місцевим аборигенам — представникам племені осейджів. До
слова, в роботі над фільмом режисеру допомагатимуть консультанти цього племені, які разом
із місцевими ремісниками та культурологами робитимуть усе можливе, щоб картина вийшла якомога достовірнішою.
Звісно ж, центральну роль у стрічці Скорсезе віддав Лео Ді Капріо. Крім того, власна компанія Ді Капріо братиме також участь у зйом-

ках фільму, а ще — в його
подальшій дистрибуції.
Варто зазначити, якщо
раніше зірку Голлівуду
сприймали лише як красунчика, який все ще очікує свого «Оскара», то,
врешті-решт, актор таки
здобув цю нагороду, але
не це головне в його житті. Ді Капріо давно й успішно займається не лише
з акторським ремеслом, а й
бізнесом, пов’язаним із кіновиробництвом. Крім того,
він бере участь у багатьох
благодійних проєктах та громадських акціях. Так, нещодавно Леонардо написав відкритого листа новообраному президенту США Джо Байдену з
вимогою негайно вжити заходів із подолання кліматичної кризи. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №40

❙ Леонардо
❙ Ді Капріо.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 26 квiтня до 2 травня
Овен (21.03—20.04). Вакантне мiсце
поки що вiльне, тож воно може дістатися саме
вам. Надайте можливiсть коханiй людинi вибрати місце і час для спiльного вiдпочинку.
Дні: спр. — 26; неспр. — 28.
Телець (21.04—21.05). Перш ніж укласти шлюб, ще раз подумайте, чи варто робити
такi кроки. Щоб упевнитися в серйозностi намiрiв партнера, довiрте йому важливу справу.
Дні: спр. — 27; неспр. — 28.
Близнюки (22.05—21.06). Зосередьтеся на поставленiй метi й iдіть упевнено до неї.
Що б це не було — кохання чи робота — не
відступайте. У вихiднi чекайте на гостей.
Дні: спр. — 28; неспр. — 30.
Рак (22.06—23.07). Ви — господар власної долі. В особистому житті ви гратимете першу скрипку, тобто доведеться виконувати найважчу роботу.
Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

Лев (24.07—23.08). Ви приємно здивуєте начальство. Це принесе фірмі пристойний
прибуток. Незабаром ваше фiнансове становище значно покращиться.
Дні: спр. — 29; неспр. — 30.
Діва (24.08—23.09). Ви вмiєте швидко
підніматися по кар’єрних сходах, тож смiливо
можете розраховувати на прихильнiсть керiвництва. Попереду вигiднi контракти.
Дні: спр. — 1; неспр. — 2.
Терези (24.09—23.10). Новий знайомий
стане вашим другом на довгі роки і допоможе вирiшити фiнансовi питання. Не варто захоплюватися азартними іграми, ви ризикуєте
втратити все.
Дні: спр. — 26; неспр. — 27.
Скорпіон (24.10—22.11). Вас чекає
підвищення по службі й помітне зростання авторитету. Намагайтеся залучити до проєктiв
впливових iнвесторiв.
Дні: спр. — 29; неспр. — 1.

Стрілець (23.11—21.12). Настає час
привабливих перспектив. Проявiть обережність, готуючи фiнансову документацiю.
Сподiваємося, що ви приймете правильне рішення.
Дні: спр. — 26; неспр. — 28.
Козеріг (22.12—20.01). Новi захоплення
викличуть запеклі суперечки, захочеться доказів власної правоти, з’явиться тяга до марнотратства. Але це ненадовго.
Дні: спр. — 27; неспр. — 29.
Водолій (21.01—19.02). Незважаючи на
завантаженiсть, спробуйте вiдпочити. Зустріч
iз давнiми друзями викличе багато спогадів і
покращить настрій.
Дні: спр. — 30; неспр. — 2.
Риби (20.02—20.03). Якщо хочете змінити роботу, не поспішайте з вибором нового мiсця. Можливо, ви не використали всі свої
можливості.
Дні: спр. — 26; неспр. — 27. ■

■ ПОГОДА
сонячно

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних
опадiв. Славське: уночi -1...-3, удень +8...+10. Яремче:
уночi -1...-3, удень +10...+12. Мiжгiр’я: уночi 0...-2, удень
+7...+9. Рахiв: уночi 0...-2, удень +10...+12.

хмарно

22 квiтня висота снігового покриву становила: Дрогобич —
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 33 см,
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — 1 см, ІваноФранкiвськ — немає, Яремче — 1 см, Коломия — немає,
Пожежевська — 49 см.

сніг
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Північ
Захід

дощ

0...-3
+6...+11

00…00
0...-3
00…00
+6...+12

0...-3
+6...+12

00…00
0...-3
00…00
+6...+11

Схід
Центр

00…00
0...+5
00…00
+7...+12
0...-3
+7...+13

дощ,
гроза

00…00
+4...+9
00…00
+10...+15

0...-3
+9...+15

00…00
Південь +1...+6
00…00
+11...+16
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нойменного оповідання Антона Чехова. 8. Прізвище капітана, якого розшукували діти в пригодницькому романі Жюля Верна. 10. Геометрична
крапка. 11. Дощ, сніг, веселка, гроза як природний процес. 12. Граматична категорія дієслів. 15. Шабля,
мушкет, гармата, автомат. 16. Один
із найбільших у світі художніх і культурно-історичних музеїв, розташований у Санкт-Петербурзі. 18. Ситуація в боксі, коли суперники «обнялися» і стримують один одного. 19.
Те, що шукав на піратському острові
екіпаж корабля «Морж» із пригодницького роману Роберта Стівенсона. 20. Неосвічена людина. 21. Британська принцеса, мама принців Вільяма та Гаррі. 22. Вид мистецтва,
який для більшовиків був найважливішим. ■
Кросворд №37
від 16—17 квітня

■ ПРИКОЛИ

24—25 квiтня за прогнозами синоптиків
Київ: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ. Вiтер пiвденно-захiдний iз переходом на пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 0...-3, удень +8...+10. Пiслязавтра вночi 0...-3, мінлива
хмарність
удень +7...+9.

По горизонталі:
1. Музичний інструмент сімейства мідних духових із довгою ручкою. 4. Титул правителів деяких
провінцій Східної Індії в імперії Великих Моголів. 8. Український історик, голова Української Центральної Ради. 9. «... моя вечірняя,
зійди над горою. Поговорим
тихесенько в неволі з тобою»
(Тарас Шевченко). 10. Небезпечна частина болота.
13. Ім’я одного із «Ліверпульської четвірки». 14. «Кримінальне ...», культовий фільм Квентіна Тарантіно. 17. Водний гризун, чиє
хутро високо цінувалося в часи Русі.
18. Американський письменник та
езотерик, автор 12 книг-бестселерів,
присвячених шаманізму індіанського
племені тольтеків. 22. Автономна республіка у складі Російської Федерації.
23. Офіційна церемонія вступу президента на посаду. 24. Довга частина люльки курця. 25. Форма протесту, яка полягає в демонстративному
ігноруванні вимог керівництва.
По вертикалі:
1. Виголена маківка у католицьких ченців. 2. Французький актор, зірка серії фільмів про Фантомаса. 3. Країна чи територія, де
можна офіційно практично не сплачувати податки. 5. Сленгова назва доларів. 6. М’яка тепла тканина,
схожа на фланель. 7. Злак, від якого
пішло «кінське прізвище» героя од-
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Коли в мене немає грошей, я п’ю
воду, їм гречку, ходжу пiшки. Коли ж
у моїх знайомих немає грошей, вони
летять у Єгипет замiсть 10 днiв на 9.
***
— Учора пiдглядав за жiнками
в жiночiй лазнi. Болять обидва ока.
— Чому обидва?
— А я подивився, хто тицьнув
пальцем перший раз.
***
Дiтей узимку треба одягати, але
я пiдрахувала, що дешевше буде їх
вiдправити на три мiсяцi в Таїланд.

***
Учора менi залишалося 10 рокiв
до пенсiї, а сьогоднi — вже 15. А ви
кажете, що молодiсть не можна повернути.
***
— Кума, як твоя донька влаштувалася?
— Добре. То чоловiк купить їй
нову шубу, то на курорт повезе.
— А син?
— Погано. То повинен жiнцi
нову шубу купити, то звозити на курорт.

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

Газета друкується
у видавництвах:
«Преса України» — у Києвi
Зам. 3009040
«Видавничий дім
«Високий Замок» — у Львові
Зам. блок № 158
Верстка та виготовлення
фотоформ —
комп’ютерний центр
редакції «УМ»,
Газета виходить
у вівторок, середу,
п’ятницю—суботу (спільний номер)
Тираж 86734

1234567890

Дара ГАВАРРА

