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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,12 грн 

1 € = 28,65 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Три роки 
брехні
Чому українці сплачують за тепло у квартирах Захарченка і Плотницького?
стор. 2, 4 »

Вище хмар
Загальний борг 

українців за житлово-

комунальні послуги 

перевищив 25 мільярдів 

400 мільйонів гривень
стор. 2 »

Польща 

відмовляється 

підтримати обрання 

власного екс-прем’єра 

президентом ЄС
стор. 13 »

Щастя 
Лукеркою 

назвалось...  
Останнє кохання 

Тараса Шевченка
стор. 14 »

Бий свого, щоб чужі боялися

Ветерани АТО непохитні в досягненні поставленої мети — припинити торгівлю «на крові». ❙



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 БЕРЕЗНЯ 20172 ІнФорУМ

«Здається — кращого немає нічого в Бога, як Дніпро 
та наша славная країна...»

Тарас Шевченко
(9.03.1814—10.03.1861)

поет, письменник, художник

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
— таким 
є подат-

ковий борг зi сплати податків, зборів і пла-
тежів у бюджет, повідомили у Рахунковій па-
латі України.

59 млрд.
гривень
— міжнародні резерви України станом на 
1 березня поточного року,  проінформува-
ла прес-служба Нацбанку України.

гривень
в и т р а ч е -
но у 2016 

році на обслуговування діяльності Президен-
та Петра Порошенка й адміністрації Прези-
дента,  йдеться у звіті Державного управлін-
ня справами України.

гривень
о т р и м а в 
Н а ц б а н к 

минулого року від продажу 1,13 млн. 
пам’ятних монет. Ця сума удвічі переви-
щує дохід від реалізації монет у порівнян-
ні з попереднім  роком.

доларiв
допомоги Ук-
раїні на війсь-

кові витрати планує надати США за законо-
проектом, який  затвердила палата представ-
ників США цього тижня, повідомила  амери-
канська телерадіокомпанія ABC News. 

РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

15,6 млрд. 458 млн. 170 млн. 150 млн.

БЛОКАДА

Зброю не 
здадуть?
На Донбасі  зупиняються 
«націоналізовані» 
терористами 
підприємства
Олена КАПНІК

 Більше двох місяців триває бло-
када ОРДЛО активістами. За цей час 
в Україні ввели надзвичайний стан 
в енергетиці. На окупованих тери-
торіях терористи захопили підприємс-
тва Ріната Ахметова. Днями керівник 
штабу економічної блокади «ЛНР» та 
«ДНР» Сергій Акимович заявив, що 
блокувальники переходять до друго-
го етапу цієї акції. Відтак вони погро-
жують, що після залізничних шляхів 
перекриють iще й автомобільні.
 Тим часом y Національній поліції 
Донеччини заявили, що правоохорон-
ці  забороняють ввезення на територію 
області зброї, навіть якщо є дозвіл на 
її володіння. У прес-службі відомства  
кажуть, що на Донеччині почастіша-
ли випадки перевезення вогнепальної 
зброї через блокпости. Крім того, у ба-
гатьох випадках власники, наражаю-
чи оточуючих на небезпеку, не дотри-
муються правил поводження із зареєс-
трованою вогнепальною зброєю. Утім 
активісти штабу блокади заявили, що 
зброю не здадуть. На їхню думку, такі 
дії поліції є незаконними і виконувати 
їх активісти не мають наміру.
 В останні дні російські ЗМІ пові-
домляють, що ситуація на захоплених 
бойовиками українських підприємс-
твах критична. Попри заяви місцевої 
влади переорієнтувати виробництво 
на Росію і забезпечувати 70% доходів 
бюджету за рахунок «націоналізова-
них» підприємств, деякі з них закри-
ваються. На  окремих зарплату робіт-
никам продовжують виплачувати, 
але майбутнє більшості  заводів зали-
шається невизначеним.
 Наприклад, на Єнакіївському ме-
талургійному заводі востаннє зарпла-
ту виплатили на початку лютого, a ви-
робництво заморозили. Зупинилися 
також   Донецький металургійний за-
вод, Ясинівський коксохімічний ком-
бінат, що в Маріурполі, та «Укртеле-
ком». Працівники підприємств не 
знають, хто і коли виплатить їм забор-
гованості iз заробітної плати. Наразі 
невідомо, платитиме гроші колиш-
ній власник чи їх виплачуватимуть iз 
бюджету, який дотує Росія. Працівни-
ки підприємств кажуть: якщо найбли-
жчим часом ситуація не стабілізуєть-
ся, вони шукатимуть роботу за межа-
ми ОРДЛО. 
 Поки що ситуація стабілізувала-
ся лише на Харцизькому трубному 
заводі Ріната Ахметова. З 1 березня 
на цьому підприємстві ввели зовніш-
нє управління. До слова, таке управ-
ління ввели й на інших виробництвах 
українських власників на території 
ОРДЛО. ■
Продовження теми блокади —4 стор. 

■

Тарас ЗДОРОВИЛО   

 У колонному залі Київ-
міськ адміністрації відбувся 
«Бал героїнь», на якому вша-
новували й нагороджували 
жінок-учасниць АТО і тих, 
хто допомагає бійцям: меди-
ків і волонтерів. Адже за мир-
не небо над нашою країною 
борються не лише чоловіки, 
а й представниці прекрасної 
статі. Усі вони залишили свої 
сім’ї, домівку, друзів, роботу 
й вирушили боронити країну. 
У нас більше 2,5 тисячi жінок 

стали учасниками бойових 
дій, а зараз понад 300 жінок 
воюють на сході. Жінки були 
одними з перших, хто після 
Майдану в перші ж дні війни 
вирушив на передову — як ме-
дики, волонтери та бійці.

 Захід відбувся за ініціа-
тиви секретаря громадської 
ради при КМДА Ольги Валєє-
вої, яка звернулася до керівни-
ка держслужби у справах вете-
ранів АТО Артура Дерев’янка 
та очільника «Української асо-

ціації інвалідів АТО» Сергія 
Тріскача, аби вони допомог-
ли в організації цього заходу. 
«Ми сприяли тому, щоб зібра-
ти жінок-воїнів (у першу чер-
гу жінок із добробатів), дівчат 
iз ЗСУ, нацгвардії й створити 
для всіх них свято, щоб їм було 
приємно, — розповідає «УМ» 
колишній «афганець» Сергій 
Тріскач. — Аби вони знали, що 
про них дбають і їх не забува-
ють, що вони потрібні суспіль-
ству. І до них повинна бути по-
вага з боку наших чиновників 
і громадськості». ■

ВШАНУВАННЯ

Жінки-воїни на балу
Понад 300 жінок воюють на сході

■

Ірина КИРПА

 За інформацією Де-
ржавної служби статисти-
ки України, тільки за пе-
ріод iз грудня минулого 
по кінець січня поточного 
року борги мешканців Ук-
раїни зросли на 26 відсо-
тків. Розраховуватися за 
газ, тепло та електроенер-
гію багатьом людям уже не 
по кишені. Служби ЖКГ 
країни за січень поточного 
року отримали 9 млрд. 170 
млн. гривень. Це не так ба-
гато, якщо врахувати, що 
дохідна частина бюджету, 
на приклад, Миколаєва, 
за минулий рік становить 
майже 3 млрд. 653 млн. 
гривень.
 Найсправніше пла-
тять мешканці Київсь-
кої, Хмельницької та 
Рівненської областей 
(близько 80 відсотків від 
загальної суми). До непла-
тоспроможних належать 
два регіони Західної Ук-
раїни: у Закарпатській та 
Тернопільській областях 
рахунки оплатили лише 
43 відсотки населення. 

Показник платоспромож-
ності Луганської області 
ледь сягає 40 відсотків.
 Досить напружена си-
туація з оплатою «кому-
налки» склалася й на пі-
вострові Крим, а також 
на сході України, у зоні 
АТО. Зрозуміло, там пов-
ноцінно статистика не ве-
деться.
 Тарифне навантажен-
ня на кожного мешкан-
ця України збільшується 
з кожним місяцем (з 1 бе-
резня вкотре підвищили-
ся тарифи на електроенер-
гію), тому показники пла-
тоспроможності людей, на 
думку експертів,  погіршу-
ватимуться.
 Тим часом у Київі жит-
лово-комунальна інспек-
ція отримала 301 скаргу 
від городян на дії «Київе-
нерго». У столиці вияви-
ли зловживання — у ра-
хунках постачальник не-
рідко вказував завищені 
суми за опалення. У під-
сумку більше 50 000 киян 
отримають перерахунок 
за тепло у своїх помеш-
каннях. ■

«КОМУНАЛКА»

Вище хмар
Загальний борг українців за житлово-
комунальні послуги перевищив 25 мільярдів 
400 мільйонів гривень

■

Більше 50 тисяч киян отримають перерахунок за тепло у своїх помешканнях.❙

Іван БОЙКО

 Останнiми днями ворог дещо зни-
зив кількість обстрілів на луганському 
та маріупольському напрямках східно-
го фронту. Тоді як найгарячіше саме на 
донецькому: тут обстріли не припиняють  
ні вдень, ні вночі, досить часто застосову-
ють заборонене озброєння. 
 За словами речника Міноборони з пи-
тань АТО Олександра Мотузяника, ос-
танніми днями найгарячіше було нав-
коло окупованої Горлівки, де по пози-
ціях ЗСУ ворог регулярно гатив iз міно-
метів.
 Водночас поблизу окупованого До-
нецька неабияк активізувалися ворожі 
снайпери. Зокрема, 8 березня вони при-
цільно розстріляли розривними кулями 
в районі Зайцевого мікроавтобус благо-
дійного фонду «Батальон Волонтер». 
 Осколкове поранення голови отри-
мала волонтер Юлія Толмачова, тоді як  
водій обстріляного мікроавтобуса, волон-
тер Сергій Адам’як був поранений кулею 
в руку. Поранено було й військовослуж-
бовця, який їх супроводжував.
 Утім обішлося без жертв: військові 
медики прооперували всіх поранених у 
Бахмутській центральній райлікарні. 
Згодом їх евакуювали до Дніпра. 
 Але вже за кілька годин бійці 72-ї 

бригади вгамували цих активних стріль-
ців і помстилися за поранених. Сталося 
це тоді, коли група ворожих снайперів 
знахабніла настільки, що підібралася 
дуже близько до позицій захисників Ук-
раїни. Бійці вчасно їх помітили, допові-
ли командиру й отримали наказ на во-
гонь у відповідь. 
 У результаті було знищено найнахаб-
нішого стрілка, який наблизився до на-
ших позицій на відстань у 40 метрів і на-
магався поцілити в когось із захисників 
України. Утім безславно наклав головою 
сам. Інші накивали п’ятами. 
 «Новина від 8 березня: хлопці наші 
ДРГ відбили. Снайпера прихлопнули, 
рашика з дировськими документами», 
— йдеться у повідомленні 72-ї бригади у 
соцмережах. 

 Враховуючи, що бійці 72-ї бригади 
обороняють Авдіївку та інші населені 
пункти поблизу окупованого Донець-
ка, стає зрозуміло, що бій iз групою во-
рожих снайперів відбувся саме на цьому 
напрямку. 
 Речник бригади Олена Мокренчук до-
дає, що не виключає, що вбитий снайпер 
є спецпризначенцем російського ГРУ. 
Окрім так званого «військового квитка 
ДНР», у нього знайшли ще й паспорт гро-
мадянина Росії. 
 «Убитий 1983 року народження. Пас-
порт громадянина Росії, у ньому вказа-
но, що місце народження Узбекистан. 
При ньому також був військовий квиток 
«ДНР», СВД (снайперська гвинтівка) та 
багато іншого начиння», — повідомила 
пані Мокренчук. ■

НА ФРОНТІ

Снайпер на «передку»
Після розстрілу ворожими снайперами волонтерського 
екіпажу захисники України розгромили снайперську 
групу та ліквідували одного зі стрілків  

■
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Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 8 березня  лідер фракції Ра-
дикальної партії Олег Ляшко 
в першу чергу привітав жі-
нок Київського пансіонату ве-
теранів праці. Політик пода-
рував кожній бабусі весняні 
квіти, чим розчулив старень-
ких до сліз. Та й сам розчулив-
ся, поспілкувавшись із ними. 
Найбільше вразила його одна 

з жінок, яка зізналася йому в 
любові.
 «Ольга Федорівна — дирек-
тор школи з Іванкова, викла-
дала історію. Сказала мені, що 
завжди любила дітей і любить 
мене. Заради таких людей я 
живу, працюю і боротимусь 
далі», — поділився враження-
ми від спілкування з постояль-
цями закладу народний депу-
тат. 

 Нині в пансіонаті прожива-
ють 140 людей похилого віку, з 
них — 75 жінок. 
 «Вони все життя пахали. 
Для них дуже важлива пова-
га і турбота. Натомість держа-
ва виділяє лише 7 гривень на 
день на ліки для цих людей. 
Це просто знущання. Розповів 
їм, що ми з командою добиває-
мося нормальних пенсій і без-
платних ліків для наших лю-
бих бабусь та дідусів», — на-
голосив Ляшко. Як і більшість 
таких установ по Україні, 
Київський пансіонат недоотри-
мує фінансування від держави, 
тому не може забезпечити по-
справжньому домашній ком-
форт своїм постояльцям. Лідер 
опозиційної фракції пообіцяв 
допомогу із виділенням коштів 
на ремонт будівлі та підтримку 
в цілому. «Хто тільки попро-
бує переселити з цього центру 
— голову відрубаю», — катего-
рично висловився депутат. 
 Після цього Олег Ляшко 
поїхав вітати жінок на цент-
ральний залізничний вокзал, 
де роздав близько тисячі тро-
янд, а потім — на центральну 
вулицю столиці, Хрещатик. 
Жінки були приємно вражені 
такою увагою від відомого полі-
тика, охоче фотографувалися з 
ним та приймали вітання. ■

Олена КАПНІК

 На початку цього року гол-
ландська компанія з вирощу-
вання тюльпанів StoKolex виве-
ла новий сорт квітки. Назвала 
його на честь української спі-
вачки Джамали.
 Презентація квітів  від-
будеться у рамках квіткової 
виставки Flower Expo Ukraine.
 «Для мене ця новина стала 
несподіванкою. Це дуже приєм-
но і зворушливо. Я дуже люблю 
ці квіти, з ними пов’язано без-
ліч приємних спогадів у моєму 
житті», — написала Джамала. 
 Співачка розмістила на своїй 
сторінці у соціальній мережі 
фото зі свого дитинства. На знім-

ку вона сфотографована в тепли-
ці з тюльпанами. Батько Джама-
ли, з’ясувалося, займався виро-
щуванням тюльпанів, тому, за 
словами співачки, така новина 
стане для нього великою радіс-
тю. Джамала хоче подарувати 
своєму татові цибулини назва-
ного на її честь сорту тюльпанів.
 Виставка Flower Expo Ukraine 
відбудеться 21 березня. Цього дня 
в Амстердамі відзначають Гол-
ландський національний день 
тюльпанів. Понад тисячу різних 
сортів тюльпанів і близько 1,7 
млрд. голландських тюльпанів 
висаджують перед Королівсь-
ким палацом на площі Дам. Тема 
цьогорічної виставки: «Діліться 
радістю, даруйте тюльпани». ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Це тільки здається, що вес-
на переборола зиму. Насправ-
ді ще навіть лід не розтанув на 
Дніпрі, зокрема в районі Чер-
кас. Тому до «Синього кита», 
неадекватні організатори яко-
го через інтернет-мережі під-

штовхують підлітків до суїци-
ду,   додалися нові небезпечні 
дитячі розваги. Їх започатку-
вали діти в Каневі. Вони пла-
вають на талих крижинах.
 Малих відчайдухів не зу-
пиняє те, що на головній 
річці країни  активно тане 
лід і той льодохід  є небезпеч-

ним для їхнього життя. Нех-
туючи своєю безпекою, вони  
розважалися, плаваючи на 
крижинах по Дніпру. У со-
ціальних мережах з’явилися 
світлини того, як місцеві під-
літки грають у такі небезпечні 
ігри.
 «Про таку гру писав ко-
лись Володимир Винничен-
ко в оповіданні «Федько-ха-
ламидник». Тоді, рятуючи од-
нолітка, Федько застудився і 
помер, — так відреагувала  на 
небезпечні дитячі забавки чер-
кащанка Людмила Коваленко. 
— Гострі відчуття потрібно от-
римувати деінде: на гуртках iз 
веслування, скелелазіння, лег-
кої атлетики, у походах...» ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У столиці вирішили приче-
пурити пам’ятники видатним 
українцям — мерія найближ-
чим часом, до травня, обіцяє по-
мити Михайла Грушевського та 
Миколу Лисенка у центрі міста. 
І якщо пам’ятник першому пре-
зиденту УНР, що стоїть поблизу 
Будинку вчителя, виглядає при-
стойно, то пам’ятник видатному 
композитору поблизу Оперного 
театру потребує прискіпливішо-
го очищення від непотрібних по-
мітних нашарувань часу. 
 А знаменитий красень-
пам’ятник Кобзарю в парку його 
імені навпроти головного (чер-
воного) корпусу Національного 
університету імені Тараса Гри-
горовича Шевченка вже поми-
ли,   напередодні дня народжен-
ня поета-Пророка. На Шевченка 
не пошкодували дорогого шампу-
ню: ним мили постамент та напи-
си, а от сам пам’ятник поливали 
лише чистою водою — потужним 
струменем.  Важливо було змити 
бруд десятиліть, але не пошко-

дити благородний зеленкуватий 
наліт бронзового пам’ятника. 
За благородну справу взялася не 
лише місцева влада, а й одна з 
клінінгових компаній України.
 Столична мерія провела до-
слідження й з’ясувала, що рані-
ше пам’ятники у столиці вза-
галі не мили, окрім Григорія 
Сковороди, яким опікуються 
студенти «Могилянки». За всю 
історію пам’ятник Тараса Шев-
ченка, який встановили в 1939 
році з нагоди 125-річчя з дня на-
родження Кобзаря, намагалися 
помити лише один раз — років 
15 тому. ■
   

А ТИМ ЧАСОМ

 Оригінальним проявом пова-
ги до великого Тараса Шевченка у 
день його народження стала акція 
Київського метрополітену «Читаєш 
Кобзаря — проходиш безкоштов-
но!». Щоправда, знання творів Коб-
заря можна було продемонструвати 
на кількох станціях  і упродовж не-
тривалого часу.

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Увечері 8 березня в 
Києві в кількох райо-
нах усе було затягнуто 
густим туманом-смо-
гом, який на додачу ще 
й, вибачте, смердів. На 
ранок димка огорнула 
ще більшу частину те-
риторії. На дорогах 
столиці, особливо в ни-
зинах та біля Дніпра, 
видимість уночі не пе-
ревищувала 20 метрів. 
А в столичному управ-
лінні з надзвичайних 
ситуацій кажуть, що 
це звичні примхи по-
годи.

 Як згодом заспокої-
ли синоптики, місь-
кий туман виник че-
рез продукти згоряння 
від роботи транспорту, 
котелень та спалюван-
ня листя. Через без-
вітряну погоду гази 
залишаються в ниж-

ній частині, огортаю-
чи все місто. 
 За прогнозами ме-
теорологів, «повіт-
ряна ковдра» над 
Києвом збережеть-
ся до п’ятниці. Це 
пов’язують із погод-
ними умовами — слаб-

ким вітром, високою 
вологістю повітря, 
розподілом темпе-
ратури в приземно-
му шарі, що перешко-
джає перемішуванню 
повітря. 
 Державна служ-
ба з надзвичайних си-
туацій повідомляє: 
«Спостерігається рі-
вень зростання за-
бруднення атмосфе-
ри в Києві — гранич-
но допустимі концент-
рації перевищують по 
оксиду вуглецю в 1-2 , 
по діоксину азоту в 2-
5, а по формальдегіду 
в 2-4 рази». ■

квітів
збираєть-

ся висадити в столиці в цьому році ко-
мунальне підприємство «Київзелен-
буд»,  заявила прес-служба КМДА.

13 млн. особи
вважаються зниклими безвіс-

ти в зоні бойових дій згідно зi списками СБУ,  
написала у «Фейсбуці» перший заступник 
голови ВРУ Ірина Геращенко після зустрічі з 
президентом Міжнародного Комітету Черво-
ного Хреста Пітером Мауером.

незакон-
них ко-

мерційних тимчасових споруд із початку  
року демонтував у столиці «Київблагоус-
трій», інформує міськадміністрація.  На-
разі у столиці таких законних — 6,5 ти-
сячі.

копійок
за кіловат — такий тариф, незалежно від об-

сягів споживання електроенергії, для багатодітних, прийомних 
сімей та дитячих будинків сімейного типу з 1 березня. Усі інші 
за спожитий обсяг  від 101 до 600 кВт/год сплачують по 1,68 
грн. за кіловат; від 601 кВт/год —  по 1,638 грн. за кіловат.

українців
вважають, що 

8 березня покликано нагадува-
ти про права жінок, — такими є 
дані опитування Kantar TNS.
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БОТСАД

Квітка Джамали
На честь української співачки назвали 
новий сорт тюльпанів

■

СТОЛИЦЯ

Чистий Кобзар
Змиватимуть бруд також із пам’ятників 
Михайлові Грушевському та Миколі Лисенку

■

Так змивали бруд із пам’ятника Тарасові Шевченку.
Фото  Олександра ГОНЧАРОВА  з сайта apostrophe.ua. 

❙
❙

НЕБЕЗПЕКА

Халамидники
У Каневі діти плавають 
на талих крижинах Дніпра

■

ПОГОДА

Туман очі ріже
Димку киянам терпіти 
кілька днів

■

ПІДТРИМКА

Дамський угодник
Лiдер Радикальної партiї приємно вразив жiнок 8 березня

■

Ольга Федорівна була розчулена до сліз привітаннями Олега Ляшка.
Фото Османа КАРІМОВА.

❙
❙
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Брехня і кров
 Чи щасливі родини, стосун-
ки в яких тримаються на брех-
ні? Чи будуть щасливими їхнi 
діти? Наша держава, в якої був 
шанс виплекати щасливе забез-
печене покоління, знову скоти-
лася до того стану, коли «чор-
не» називають «білим». Коли 
замість операції на раковій пух-
лині нам пропонують нерезуль-
тативне коштовне лікування, 
наперед знаючи, що смерть від 
хвороби — лише справа часу.
 Її симптоми чи не перши-
ми відчувають хлопці, що по-
вернулися з війни. Адже міні-
мальна пенсія учасника бойо-
вих дій нині — це принизливі 
копійки: трохи більше, ніж дві 
тисячі гривень. Щомісячна ці-
льова допомога пенсіонерам — 
учасникам бойових дій — со-
рок гривень. А пам’ятаєте, як 
голосно влада обіцяла наділи-
ти тих, хто віддав своє здоров’я 
державі, не лише виплатами, а 
й земельними ділянками?
 Проте й тут теж повний про-
вал. Наприклад, у Лебедині на 
Сумщині, де я нещодавно спіл-
кувався з людьми, за півто-
ра року влада не спромоглася 
виділити ветеранам ані клапти-
ка землі! Аргумент залізний — 
у районі немає вільних ділянок 
сільськогосподарського при-
значення. Всеукраїнська ста-
тистика теж невтішна. За роки 
війни до Держгеокадастру із за-
конним і справедливим прохан-
ням на отримання землі звер-
нулися близько 140 тисяч учас-
ників АТО. Однак отримали у 
власність свої заслужені ділян-
ки менше третини з них — лише 
сорок тисяч ветеранів. Вияв-
ляється, в цьому процесі проти 
них часто стоїть ціла армія чи-
новників: одні приховують ін-
формацію про наявність віль-
них ділянок, пропонуючи ку-
пити ці дані, інші — затягують 
процес видачі дозволів, треті 
— відмовляють, користуючись 
юридичною неграмотністю й 
розгубленістю бійців. А четвер-
ті — просто брешуть! Із кожним 
таким прикладом беззаконня 
та байдужості вимальовується 
прикрий факт: у тих, хто боро-
нив нашу землю, з’явився но-
вий ворог, у тилу. І зветься він 
«паперовою армією» чиновни-
ків, яку очолюють у найвищих 
владних кабінетах. 

Сусід чи ворог?
 Утім найвищого рівня 
цинізм досяг у кабінетах тих 
урядовців, які втаємничили 
витрати Міноборони, поясню-
ючи це нібито потребою прихо-
вати військові секрети держа-
ви. Насправді відбулося ось 
що. Бюджетний процес воюю-
чої країни перетворився на вій-
ну олігархів за оборонний бюд-
жет. То що ж таке цінне не озву-
чують нам бійці «паперової ар-
мії»? Вартість патрона чи огірка 
для кожного солдата? І чому ко-
жен українець, що сплачує вій-
ськовий збір, не має права зна-
ти, на що йдуть його кошти? 21 
мільярд гривень. Саме стіль-
ки заплатили українці з влас-

них кишень на фінансування 
армії з початку введення збору. 
До речі, вводячи податок, влада 
обіцяла людям, що він тимчасо-
вий. Народ погодився, стерпів, 
бо знав — так він боронить де-
ржаву. І чим вона віддячила? 
Тим, що під завісою нібито вій-
ськової таємниці відбуваються 
злочини — освоєння мільярд-
них бюджетних потоків своїми 
і для своїх. Пригадайте широ-
ко розпіарений Арсенієм Яце-
нюком проект «Європейський 
вал», який мав би стати стіною 
між Україною та сусідом-агре-
сором. За два роки Держприкор-
донслужба замість обіцяних мі-
льярдів отримала на його реалі-
зацію всього 600 млн. гривень. 
Ця сума покриває лише 12% не-
обхідних робіт з облаштування 
кордону! Наприклад, на Луган-
щині цей процес тільки почали. 
Що маємо в результаті? Замість 
валу — дірявий кордон. 
 Схоже, влада й сама вже не 
горить бажанням відмежову-
ватися від сусіда. І в цьому по-
лягає її найбільший цинізм. 
Прийшовши на свій олімп на 
крові майданівців і доброволь-
ців, вона нічим не краща за тих, 
кого змінила. 
 Бо ті, колишні, інспірува-
ли й розв’язали війну. Ці ж, 
сьогоднішні, навчилися жити 
нею. Сито i вдоволено. Вони го-
дуються з бізнесу, який побуду-
вали на крові тих, кому не да-
ють землю, кому відмовляють-
ся платити пенсію, про кого зга-

дують під вибори та річниці. 
 Вони паразитують на вій-
ні. Тому бояться назвати її вій-
ною, не хочуть визнавати те-
риторії окупованими, а Росію 
— агресором. Вони винесли за 
межі дискусій питання Криму, 
повертаючись до нього лише у 
вигідний момент. Якби не під-
рив ЛЕП на Херсонщині мину-
лого року та російська позиція 
— відмовитися від українсько-
го світла, — вони й досі поста-
чали б електроенергію на півос-
трів, за який не збираються бо-
ротися. Вони б продовжували 
«освітлювати» життя тим, хто 
ігнорує права наших людей там 
— арештовує, тисне, саджає за 
ґрати без суду і слідства. 
 Про цей цинічний парази-
тизм влади українці здогаду-
валися й раніше. Однак більше 
мовчали. Бо ж «війна», бо «не 
маємо права плекати всередині 
країни внутрішнього ворога, до-
поки біля кордонів стоїть кро-
вожерливий сусід», бо «маємо 
показати партнерам єдність». 

Блокада як рентген
 Наше мовчання і віра роз-
летілися на друзки, зіткнув-
шись із суворою реальністю. Це 
яскраво проілюструвала реак-
ція влади на вчинок доброволь-
ців — ветеранів, якi вирішили 
блокувати торгівлю з терорис-
тами ОРДЛО. 
 Блокадники, а разом iз ними 
i вся країна, раптом на власні 
очі побачили всю ницість заяв 
і обіцянок, якими нас усіх так 
щедро годували. Кілька сотень 
хлопців, які ризикували жит-
тям заради держави, виріши-
ли перевірити, чи чесна вона з 
ними у своїх обіцянках? Чи не 
зраджує за їх зраненими спи-
нами з ворогом? Як це не при-
кро, блокада зробила рентген 
і поставила невтішний діагноз 
— влада хвора на вірус брехні та 
байдужості. 
 Виявилося, що зовнішній 
ворог може бути діловим пар-

тнером, якщо йдеться про чи-
малі гроші. Виявилося, що за 
кілька кілометрів від крива-
вих боїв, де гинуть українські 
хлопці, залізничними коліями 
можуть iти ешелони вагонів iз 
лісом-кругляком, будівельни-
ми матеріалами, нафтопродук-
тами, металом, промисловими 
партіями алкоголю, сигарет та 
іншими, відверто «не гумані-
тарними», вантажами.
 Утім цифри красномовніші 
за слова. Лише за січень цьо-
го року на східному фронті за-
гинуло 18 українських бійців. 
Тим часом менш ніж за місяць 
блокади в окупованому Дебаль-
цевому на залізничних коліях 
скупчилося кілька сотень ва-
гонів iз вугіллям, яке окупан-
ти тепер не можуть відправити 
в Україну.
 Візьміть карту в руки й 
оцініть масштаб хвороби. В од-
ній точці вбивають, в іншій, за 
кілька десятків кілометрів, під 
прикриттям благих намірів тор-
гують iз ворогом. 

 «Нічого особистого. Лише 
бізнес» — мала б сказати нам 
влада на ці кричущі цифри, 
якби була чесною. Однак ні. 
Вони до останнього захища-
тимуть свої напрацьовані схе-
ми, в яких блокадники — зай-
вий компонент. Тепер, у дні 
третьої річниці Революції гід-
ності, коли країна стрімко пря-
мує до економічного дна, коли 
борги населення за оплату ко-
мунальних послуг сягнули 20 
млрд. гривень, коли уряд змен-
шує норми споживання та про-
понує громадянам оплачува-
ти квитанції у розстрочку, ви-
явилося, що катастрофічного 
підвищення цін на електрое-
нергію можна було уникнути. 
 Адже, запроваджуючи на-
весні формулу Роттердам+, 
НКЕРП сформував тариф на 
електроенергію за біржовою 
ціною в голландському пор-
ту, заклавши туди ще й витра-
ти на перевезення антрацито-
вого вугілля в Україну. І що ми 
зрештою отримали? Влада гово-
рить, що офіційно купує вугіл-
ля на шахтах ОРДЛО за ціною 
1730 гривень за тонну. Влас-
ники копанок зізнаються, що 
продають його за 600—800 гри-
вень. Ціна ж у порту Роттер-
дама за період iз травня 2016 
року, коли НКРЕП почав розра-
ховувати відповідний тариф, 
до січня 2017-го зросла з 48 до-
ларів за тонну до 83. Утім ку-
пувати за такі гроші вугілля за 
кордоном ніхто й не збирався. 
Навіщо, якщо можна заробити 
на цьому, за найскромнiшими 
підрахунками, від 10 до 15 мі-
льярдів гривень? У чию кише-
ню пішли ці кошти, не є секре-
том. Інша справа, хто отримав 
від нього процент? І чому ці ді-
лові стосунки має спонсорува-
ти кожен українець, для яко-
го зріс не лише тариф на світло, 
а й відповідно вартість товарів 
на поличках. За найскромнiши-
ми оцінками макроекономістів, 
таке здорожчання витягло з ки-
шень українців додатково по 
1200 гривень щомісяця!

Ми і вони. Хто слабший?
 Риторика влади — кричу-
ще гуманна. Виявляється, ку-
пуючи вугілля в окупантів, ми 
забезпечуємо роботою людей, 
які могли б піти воювати про-
ти нас. Так би мовити, рятуємо 
самі себе. 
  Кульгава логіка, враховую-
чи той катастрофічний стан, у 
якому перебувають шахтарі по 
цей бік кордону. 

 Лише кілька промовистих 
цифр. Шахтарям ДП «Волинь-
вугілля» не виплачують зар-
платню з грудня. 
 А працівники ДП «Лиси-
чанськвугілля» отримали лише 
40% заробленого в грудні й жод-
ної копійки за січень і лютий. З 
огляду на цей факт, виходить, 
що проблеми цих українців об-
ходять владу менше, ніж тих, 
хто залишився по той бік кор-
дону? 
 «Они погибли за родину». 
Такий напис можна прочитати 
на вході в шахту «Щегловська 
— Глибока», що в окупованій 
Макіївці. Він з’явився там після 
того, як під час обстрілів на шах-
ті загинуло кілька працівників. 
Запитайте в тих, хто повісив цей 
плакат, яка в них батьківщи-
на і за що вони її люблять? Від-
повідь болюча та банальна. Їхня 
батьківщина — не Україна. І від 
неї їм потрібні лише гроші. Вони 
отримують зарплату в гривнях 
на картку українського банку. 
В середньому близько п’яти ти-
сяч гривень. 
 Проте більшість iз них сен-
тиментів до нас не відчувають. 
Лише бізнес. Бо це ми, ті, хто 
живе «тут», платить за цю вій-
ну кілька разів — спочатку вій-
ськовий збір, потім віддає волон-
терам, а тепер ще й сплачує ко-
мунальні послуги у кілька разів 
більші, ніж ті, хто живе «там». 
Вони ж свій шанс не втрачають. 
Навпаки, вигідно ним корис-
туються. Адже сьогодні на ук-
раїнські залізничні шляхи ворог 
привозить боєприпаси, які роз-
вантажують наші громадяни. 
Сьогодні наші лікарі лікують 
бойовиків, які потім убивають 
наших військових. І після цьо-
го бойовики та їхні родичі їдуть 
до нас, аби отримати українсь-
ку пенсію з рахунків Пенсійно-
го фонду, що балансує на межі 
банкрутства. Най страшніше те, 
що цей ефект — не їхня заслуга, 
а наша. Бо це ми, українці, спла-
чуючи непосильні тарифи за 
вугілля, надане окупантом, гріє-
мо квартири ворога. Це завдяки 
нам цієї морозної зими було теп-
ло в помешканнях Захарченка, 
Плотницького та інших убивць! 
По гляньте зараз на свої платіж-
ки і зрозумійте, що такої катас-
трофічної суми там могло й не 
бути, якби ви, окрім своєї квар-
тири, не платили за помешкан-
ня терористів. Просто влада по-
соромилася вам про це сказати. 
 Нам усім треба нарешті ви-
знати, що жити в умовах постій-
них недомовок, або й відвертої 
брехні, неможливо. Незагоєна 
рана буде кровити, боліти й спи-
нятиме життєвий ритм усього 
організму. Шанс України збере-
гти своє тіло ще не втрачено. Для 
цього ми маємо врешті зробити 
кілька важливих кроків: урегу-
лювати статус i правовий режим 
тимчасово окупованих тери-
торій, мінімізувавши тим самим 
можливість корупції та контра-
банди, поставити реальний кор-
дон, захистити національні ін-
тереси. І лише після цього поча-
ти новий етап боротьби за тери-
торії, цинічно відібрані ворогом. 
Лікування складне й без жодних 
гарантій. Але без нього нам усім 
не вижити. ■

МОРАЛЬ І ВЛАДА

Три роки брехні
Чому українці сплачують за тепло у квартирах Захарченка і 
Плотницького?

■Роман СЕМЕНУХА, народний депутат України (фракція «Самопоміч»)

Виснажені, проте рішучі. Саме такими були обличчя тих українців, 
які три роки тому, ризикуючи життям і здоров’ям, iшли на фронт. 
Вони до останнього боролися за Слов’янськ та сотні інших міст і 
містечок. Вони були готові стояти на смерть і продовжують робити 
це й зараз. 
Серед них — тисячі добровольців, яким розірвана, знекровлена 
держава не могла забезпечити навіть базових потреб бійця. Однак 
справжніх патріотів це не спинило, бо українці змогли мобілізувати 
власні сили й виступити єдиним фронтом. Байдужих до долі краї-
ни тими днями просто не було. Ця рішучість і мобілізація свідо-
мості зрештою й уберегла тоді, 2014 року, українську державність. 
Однак подяки годі й чекати. Замість неї — чорна невдячність, за-
вуальована під патріотичні лозунги та солодкі обіцянки.

Виявилося, що зовнішній ворог може бути діловим 
партнером, якщо йдеться про чималі гроші. 
Виявилося, що за кілька кілометрів від кривавих боїв, 
де гинуть українські хлопці, залізничними коліями 
можуть iти ешелони вагонів iз лісом-кругляком, 
будівельними матеріалами, нафтопродуктами, 
металом, промисловими партіями алкоголю, сигарет 
та іншими, відверто «не гуманітарними», вантажами.

Блокада торгiвлi з терористами вже приносить свої результати: 
на окупованiй територiї «пачками» закриваються пiдприємства, 
якi захарченки-плотницькi обiцяли швидко переорiєнтувати на Росiю.

❙
❙
❙



Лідера Радикальної партії обурила за-
ява міністра фінансів Данилюка, який 
підтвердив факт підписання меморан-
думу з МВФ, але відмовився оприлюд-
нити весь текст документа. За дани-
ми Ляшка, в остаточному варіанті ме-
морандуму відобразилися найбіль-
ші  страхи українців — підвищення 
пенсійного віку, замороження зарплат 
і пенсій, продаж землі… Політик пе-
реконаний: вирішувати долю україн-
ців на десятки років уперед без їхнь-
ої на те згоди — неприпустимо. В разі, 
якщо документ не оприлюднять,  Ляш-
ко обіцяє позиватися до суду.
 «Хто бачив цього кота в мішку? 
Чому українці не знають про умови 
цього меморандуму? Ми вважаємо, 
що такий документ не може розгляда-
тись таємно. Тому ми вимагаємо невід-
кладно оприлюднити текст меморан-
думу. Якщо цього не буде зроблено, ми 
звернемось до суду, щоб змусити уряд 
опублікувати документ. Приховувати 
умови, на яких продають Україну, — 
це злочин», — переконаний політик.  
 Ляшко підкреслив, що його коман-
да не тільки готує позовну заяву, а й пе-
ревіряє документ на конституційність. 
 «Досвідчені юристи зараз аналі-
зують меморандум із МВФ на пред-
мет відповідності Конституції Украї-
ни: чи мав право уряд брати на себе 
зобов’язання з продажу землі і до 
підвищення пенсійного віку? Якщо 
не мав, ми зберемо підписи депутатів і 
звернемось до КСУ про визнання цього 
меморандуму неконституційним. На 
мою думку, тут є перевищення урядом 
і Президентом своїх повноважень», — 
підкреслив лідер РПЛ. Народний де-
путат наголосив, що вимоги МВФ, які 
знайшли відображення у тексті мемо-

рандуму, є неприйнятними для Украї-
ни.  
 «Мені відомо, що угода передбачає 
скасування пільг для підприємців, 
продаж землі, підвищення пенсійно-
го віку, чергове підвищення тарифів і 
замороження зарплат протягом трьох 
років. Це абсолютно драконівські умо-
ви, які категорично не відповідають ін-
тересам України. Якщо ми не підви-
щуватимемо зарплати і пенсії, не буде 
економічного розвитку», — зауважив 
Ляшко. ■
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«Події, які сталися 100 років тому — Українська революція, — були 
переламними й досі визначають сьогодення України».

Володимир В’ятрович
голова Українського інституту національної пам’яті

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Важко переоцінити 
події 100-річної давнини 
для новітньої історії Ук-
раїни, адже початок 1917 
року поклав початок не-
хай і короткому, але все ж 
відродженню української 
державності. Саме тоді ук-
раїнці отримали практич-
ний досвід створення дер-
жави у ХХ столітті, а по-
няття України вперше за 
кілька віків із суто гео-
графічного перетворило-
ся і на політичне — УНР 
була офіційно визнана ін-
шими державами. Стар-
том Української револю-
ції вважається початок 
березня 1917 року, коли 
було створено Централь-
ну Раду — парламент май-
бутньої УНР, а завершен-
ням — остаточне встанов-
лення більшовицької вла-
ди в Україні впродовж 
1921 року.
 Для відзначення сто-
річчя Української рево-
люції Інститут національ-
ної пам’яті (УІНП) розро-
бив план заходів до 2021 
року. Зокрема, на одно-
му з поверхів у ВРУ вже 
у березні має запрацюва-
ти Музей парламентариз-
му, оскільки 4 березня 
1917 року вважається не 
лише стартом революції, 

а й початком новітнього 
українського парламенту. 
«Він має привернути увагу 
сучасних депутатів до іс-
торії державотворення, на-
дихати їх на нові державні 
акти», — сподівається на-
чальник Управління нау-
кового забезпечення полі-
тики національної пам’яті 
УІНП Ярослав Файзулін.
 Планується також 
встановити до 2019 року 
пам’ятник військовому 
командиру УНР Симо-
ну Петлюрі біля Будинку 
вчителя,  на початку ву-
лиці Петлюри (на місці 
пам’ятника Щорсу). (На-
гадаємо, що такі наміри 
були ще у 2005-2006 ро-
ках).
 Крім того, 2017 року 
має почати діяти геоінфор-
маційна система «Місця 
пам’яті Української рево-
люції» — масив даних про 
локації, де народилися й 
жили активні учасники ре-
волюції, де розміщувалися 
органи влади та громадсь-
кі організації, проходили 
маніфестації й відбувалися 
бої, а також про місця похо-
вань. Згодом на основі цих 
даних у так званих «міс-
цях пам’яті» буде встанов-
лено меморіальні дошки чи 
пам’ятники. Наприклад, 
лише в Києві таких лока-
цій буде близько 300.

 У квітні наступно-
го року виповниться 100 
років Кримському похо-
ду армії УНР під керів-
ництвом полковника 
Петра Болбочана. До цієї 
дати УІНП планує про-
вести фотодокументаль-
ну виставку, яка роз-
повідатиме про історію 
українських військових 
формацій (зокрема й про  
Українську галицьку ар-
мію) часів революції та 
місця боїв. На вiдмiну вiд 
визвольних подій 1940—
1950-х років, які були пе-
реважно в Західній Ук-
раїні, бойові дії періоду 
революції велися по всій 
країні. І це були масштаб-
ні бої за участі тисяч лю-
дей. Мета проекту — по-
казати, що чинні Зброй-
ні сили є не стільки спад-
коємцями радянської 
традиції, скільки влас-
ної української.
 «Попри те, що УНР 
зазнала поразки у 1917—
1921 роках, Українська 
революція стала важли-
вою спадщиною для на-
ступних поколінь... Ми 
повинні згадати уроки 
тих подій, а там їх чима-
ло, щоб не повторити по-
милок, зроблених наши-
ми попередниками», — 
зауважив голова УІНП 
Володимир В’ятрович. ■

ДО ДАТИ

Старт новітнього 
парламенту
На початку березня 100 років тому було сформовано 
Центральну Раду

■ НЕПРИЙНЯТНО

Меморандум, стоп!
Олег Ляшко хоче судитися з урядом через 
драконівські умови таємно підписаного 
меморандуму з МВФ
Галина ПЕЧЕРИЦЯ

■

Олег Ляшко: «Меморандум з МВФ 
не може розглядатись таємно».
Фото Османа КАРІМОВА.
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Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 14-15 березня в Києві 
має відбутися позачерговий 
з’їзд суддів, одним із голо-
вних завдань якого має ста-
ти обрання шести членів Ви-
щої ради правосуддя — ор-
гану, до якого, за Конститу-
ційною реформою в частині 
правосуддя, переходять від 
Верховної Ради повнова-
ження призначати і звіль-
няти суддів та регулювати 
всі дисциплінарні питан-
ня. Наразі на ці шість місць 
претендують 44 кандидати, 
імена яких з’явилися на 
офіційному сайті ВРП.
 Водночас з’ясувалося, що 
серед цих 44 кандидатур є 
надзвичайно цікаві особис-
тості. Про це вчора повідоми-
ли на прес-конференції ак-
тивісти руху «ЧЕСНО», які 

зараз моніторять усю публіч-
ну інформацію щодо канди-
датів на найвищий орган су-
дочинства в державі. Наразі 
оприлюднено «чорний спи-
сок», до якого увійшли що-
найменше 16 претендентів.
 Зокрема, це суддя Київсь-
кого апеляційного адміністра-
тивного суду Оксана Епель 
та суддя Брянського місько-
го суду Луганської області 
Віталій Снєгірьов, які пре-
тендували на місце у новому 
Верховному Суді, але навіть 
не були допущені до конкур-
су. Незважаючи на це, обидва 
подали документи на обран-
ня до складу Вищої ради пра-
восуддя. Причому, як зазна-
чає сайт проекту «Просуд», 
«30 грудня 2013 року Вища 
рада юстиції, орган, який 
передував Вищій раді пра-
восуддя, мала прийняти рі-

шення щодо звільнення суд-
ді Снєгірьова через здійснені 
грубі порушення норм про-
цесуального права та числен-
ні факти хибного застосуван-
ня норм матеріального права, 
які не сумісні із суддівською 
посадою. Однак через від-
сутність кворуму на засідан-
ні ВРЮ так і не змогла цьо-
го зробити». Тепер же суддя 
Снєгірьов претендує на роль 
судді своїм суддям. А Оксані 
Епель Вища кваліфікаційна 
комісія суддів порадила ко-
ристуватися «більш скром-
ними» автівками в робочих 
поїздках — в автопарку суд-
ді Епель є дорогі Jaguar XF, 
Porsche Cayenne, Volkswagen 
CC та Lexus RX350.
 Потрапив до списку пре-
тендентів і одіозний суд-
дя Окружного адміністра-
тивного суду Києва Руслан 
Арсірій, який свого часу не 
дозволив повернути в де-
ржавну власність газові ро-
довища, привласнені Яну-
ковичем, і якого журналісти 
підловили на тому, що він од-
ночасно перебував за кордо-
ном і виносив судові рішен-
ня. «Також ми з’ясували, що 
мати-пенсіонерка цього суд-
ді має будинок в Кончі-Заспі. 
Найближчим часом ми опри-
люднимо фото і відео цього 

будинку», — повідомила на 
прес-конференції активіс-
тка Автомайдану Катери-
на Бутко. Вона ж додала, що 
ще в одного кандидата, суд-
ді Київського апеляційного 
адміністративного суду Кос-
тянтина Бабенка, власницею 
кількох квартир та елітних 
автомобілів виявилася не-
повнолітня донька.
     Але найбільший резонанс 
викликало потрапляння до 
списку екс-глави Голосіївсь-
кого районного суду Олени 
Первушиної, причетної до 
переслідування майданівців. 
Після публічного розголосу 
стало відомо, що Первушину 
не обрали делегатом вищез-
гаданого з’їзду. Втім це ще 
нічого не означає. «У Законі 
про Вищу раду правосуддя пе-
редбачено, що «голосування 
також проводиться за канди-
датів у члени Вищої ради пра-
восуддя, які подали докумен-
ти у порядку, встановленому 
цим законом, та висунуті без-
посередньо на з’їзді не менш 
як двадцятьма відсотками об-
раних делегатів з’їзду». Тоб-
то, якщо 20% делегатів під-
тримають кандидатуру Пер-
вушиної, її можуть висунути 
кандидатом до ВРП просто на 
з’їзді і проголосувати за неї», 
— пояснила «УМ» юрист Іри-

на Тищенко.
 За цим обіцяють пиль-
но стежити активісти руху 
«ЧЕСНО» та інших громад-
ських організацій. Власне, 
вчорашня прес-конферен-
ція і була превентивним за-
ходом, покликаним усе-таки 
достукатися до суддівської 
честі та совісті й обрати ор-
ган, який мав би не стіль-
ки юридичну легітимність, 
скільки суспільну. «Судді, 
які голосуватимуть за членів 
Вищої ради правосуддя, не-
стимуть персональну від-
повідальність за тих, кого 
оберуть. Ми наполягаємо 
на тому, що обрання негід-
них суддів ставить під сум-
нів узагалі питання очищен-
ня судової системи. Хоче-
мо попередити всіх, що ми, 
по суті, беремо на особли-
вий контроль процес обран-
ня суддів до такого важливо-
го органу, як ВРП. Тому вся 
інформація про кандидатів і 
тих, хто буде обраний, ста-
не публічною», — попере-
див голова правління Цент-
ру протидії корупції Віталій 
Шабунін.
 Чи вдасться правосуддю 
повернути суспільну довіру 
— покаже час. Тим більше що 
чекати лишилося менше тиж-
ня. ■

РЕФОРМАТОРИ

Ні сорому ні совісті
До Вищої ради правосуддя 
можуть потрапити судді 
із сумнівною біографією

■



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 1.05 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 «Чотири весілля»

11.00, 12.20 «Міняю 

жінку-4»

14.45, 15.20 «Сліпа»

15.45 «Мольфар»

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Драма «Життя після 

життя»

22.00, 4.15 «Гроші»

23.15, 1.20 Т/с «Як уникнути 

покарання за 

убивство»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Х/ф «Люблю. 
9 березня»

10.50, 12.25, 21.00 Т/с 

«Заради кохання я все 

зможу!»

15.30 «Жди меня»

18.00, 19.00, 4.25 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 1.35, 5.10 «Подробиці»

23.50 Т/с «Нехай говорять»

02.25 Т/с «Краплина світла»

03.50 «Готуємо разом»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 1.50 Сьогодні

09.15, 2.40 Зоряний шлях

11.00, 4.40 Реальна містика

12.00 Х/ф «Там, де є щастя 
для мене»

13.50, 15.30 Т/с 

«Випробування 

вірністю»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Весна у грудні»

23.30 Х/ф «Морський бій»

ICTV

05.00 Служба розшуку дітей

05.05 Дивитись усім!

05.55, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.40 Факти тижня. 100 хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.10 Антизомбі

11.05 Секретний фронт. 

Дайджест

11.55, 13.10 Х/ф «Серце і 
душі»

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 16.20 Х/ф 
«Примарний гонщик»

16.55 Х/ф «Примарний 
гонщик-2. Дух помсти»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Майор і магія»

22.20 Свобода слова

00.25 Х/ф «8 міліметрів»

02.40 Т/с «Лас-Вегас-3»

03.20 Стоп

04.50 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.00, 18.00 Абзац

05.00 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

05.58, 6.15 Kids Time

06.20 М/ф «Сезон 

полювання-3»

08.00 Х/ф «Чого хоче 
дівчина»

10.00 Х/ф «Будинок 
великої матусі: Який 
батько, такий син»

12.00 Х/ф «Будинок 
великої матусі»

14.00 Х/ф «Будинок 
великої матусі-2»

16.00, 19.00 Ревізор Спешл

21.00 Таємний агент

22.15 Таємний агент. 

Пост-шоу

00.00 Х/ф «Дракула-3»
01.50 Х/ф «Сусідка»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55, 22.55 

Погода в світі

20.00, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.05 Т/с «Одного разу в 

Ростові»

08.20, 19.30 Т/с «Кулагін та 

партнери»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 14.20 Т/с «CSI: 

безсмертя»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

15.45 Т/с «Той, що читає 

думки-5»

21.30 Т/с «CSI: кіберпростір-

2»

23.45 Т/с «Під куполом-3»

00.45 Т/с «Грейспойнт»

03.00 «Випадковий свідок»

03.15 «Речовий доказ»

03.40 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.30 «Правда життя. 

Професії»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Музичний фільм 

«Співають гори» 

06.25 Д/ф «Друг мій 

Льонька» 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45 Новини. Культура. 

Тиждень 

08.05 Києвотека. Васнєцов у 

Києві 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Мовою мистецтва 

09.50 Сценограй 

10.20 «Хто винен?» Вистава 

Сумського академічного 

театру драми та музичної 

комедії 

ім. М. С. Щепкіна за 

мотивами «Безталанної» 

І. Карпенка-Карого 

12.30 Олена Хижна. Життя не 

має репетицій 

13.00 Передчуття. Тетяна 

Круліковська, ч. 2 

14.00, 02.00 Х/ф 
«Жменяки», с. 1

15.05, 03.05 Гравці. Театр ХХІ 

ст. Кармен forever?, ч. 1

16.00 Азбука ремесел 

16.20 Земляки. Антон 

Макаренко

17.00, 00.50 Амвросій Бучма, 

ч. 1

17.40, 01.30 Музика — моє 

життя

18.05 Напам’ять. Олексій 

Руденко

18.20, 00.00 Новинний блок 

19.00, 00.35 Новини. Культура

19.20 Діалог Василь 

Герасим’юк — Іван 

Малкович (поезія) 

19.50 Згадуючи Голодомор 

1932-1933 рр. 

20.00 Згадуючи голод 1946-

1947 рр. 

20.30 Д/ф «Антон Макаренко. 

Дальня перспектива»

21.00 Мамайчуки в часі і 

просторі

21.20 «Віденський вальс». 

Вистава та її історія 

на сцені Національної 

опери України

23.20 Д/ф «Блукаюча зірка 

Ісаака Бабеля»

04.00 Х/ф «Пастка», с. 1

05.05 Головна роль. Олеся 

Жураківська

 

СТБ

07.15, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.15 «Все буде смачно!»

10.15, 18.30 «За живе!»

11.45 Х/ф «Вам і не 
снилося»

13.35 «Битва екстрасенсів 

16»

18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

20.00, 22.35, 1.30 «Слідство 

ведуть екстрасенси»

23.30 «Давай поговоримо про 

секс 3»

ТОНІС

06.00 Останній шанс побачити

07.00, 18.00 «Алло, лікарю!»

07.55, 13.40, 18.55, 21.15 

«Погода»

09.50 «Цивілізація Incognita»

10.45 Завтра-сьогодні

11.55 Євромакс

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона. Вітольд Фокін, 

1 ч.

20.00, 23.10 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

21.30, 22.10, 4.35 

Неприручена Амазонка

22.00, 4.25 DW — Візерунок 

дня

00.20 «Ніч чорних краваток»

02.10 «Життя на вершині»

03.10 «Після опівночі»

04.00 «Світські хроніки»

05.10 Rock Time з Петром 

Полтарєвим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Загублений світ»

11.40 Х/ф «Супершторм»
13.15 «Відеобімба»

18.30 «Спецкор»

19.00 «ДжеДАІ»

19.20, 20.15 Т/с «Команда»

21.10 Х/ф «Зубастий 
торнадо»

22.55 Х/ф «Доказ смерті»
01.00 Т/с «Секта»

02.25 Х/ф «Дорога на Січ»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Депортіво» — 

«Барселона». ЧІ

07.45 Журнал Ліги Чемпіонів

08.15 «Зірка» — 

«Динамо». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Великий футбол»

12.05 « Ліверпуль» — 

«Бернлі». ЧА

13.55 «Реал» — «Бетіс». ЧІ

16.00 ЧІ. Огляд туру. 

Прем’єра

16.55 Топ-матч

17.05 «Арсенал» — 

«Лінкольн Сіті». 1/4 

фіналу. Кубок Англії

18.55 ЧА. Огляд туру. 

Прем’єра

19.50 «Реал» — «Рома». 1/8 

фіналу (2007 р. / 

2008 р.) Золота 

колекція Ліги Чемпіонів

21.40 LIVE. «Осасуна» 

— «Ейбар». ЧІ

23.40 ЧІ. Огляд туру

00.35 «Олександрія» 

— «Дніпро». ЧУ

02.20 «Севілья» — 

«Леганес». ЧІ

04.05 «Мідлсбро» — «Ман 

Сіті». 1/4 фіналу. Кубок 

Англії

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 14.10, 16.10 Топ-

матч

06.10 «Олександрія» 

— «Дніпро». ЧУ

08.10 «Арсенал» — 

«Лінкольн Сіті». 1/4 

фіналу. Кубок Англії

10.00 «Сельта» — 

«Вільярреал». ЧІ

11.50 Журнал Ліги Чемпіонів

12.20 «Олімпік» — 

«Ворскла». ЧУ

14.20 «Тоттенгем» 

— «Міллволл». 1/4 

фіналу. Кубок Англії

16.20 «Зірка» — 

«Динамо». ЧУ

18.10 «Великий футбол»

19.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

20.40, 23.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.40 LIVE. «Челсі» 

— «МЮ». 1/4 фіналу. 

Кубок Англії

00.10 «Челсі» — «МЮ (1999 

р. / 2000 р.) Класичні 

матчі АПЛ

00.40 «Реал» — «Рома». 1/8 

фіналу (2007 р. / 2008 

р.) Золота колекція Ліги 

Чемпіонів

02.25 «Ліверпуль» — 

«Бернлі». ЧА

04.10 «Сосьєдад» — 

«Атлетік». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Підроблена історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00 Вижити попри все

10.50, 18.00 Найдивовижніші 

тварини

11.50 Дивовижна Замбія

13.40 Містична Україна

14.30, 19.50 Нечисть

15.20, 23.40 Історичні битви

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00, 22.40 Загадки планети

19.00, 0.30 Бандитський Київ

21.40 Він і вона. Бій за життя

К1

05.20 «Рецепти щастя. Нова 

історія»

06.00 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 «Чи знаєте ви, що...»

08.40 М/ф

10.00 «Три сестри»

11.00, 16.20 «Файна 

Юкрайна»

12.25 «Орел і решка. Шопінг»

14.20, 20.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

15.20 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

18.00 «Звана вечеря»

19.00 «Орел і решка»

21.00 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»

22.00 Х/ф «Наречена-
втікачка»

00.10 Т/с «Сонна Лощина»

01.50 «Вечірній квартал»

03.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше-це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.40 М/с «Елвін і бурундуки»

08.00 Мультмікс

10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць»

10.35 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

11.25 Панянка-селянка

13.25, 16.50, 0.35 Казки У Кіно

14.30, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 20.00 Віталька

17.50 ЛавЛавСar

22.00 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Отже»

01.00 Профілактика

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00, 

5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.35 На слуху

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Біатлон. Кубок світу. 

Одиночна змішана 

естафета

10.00 Біатлон. Кубок світу. 

Змішана естафета

12.00 Орегонський путівник

12.25 Суспільний університет

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15 Борхес

14.00 Мій Шевченко. Микола 

Жулинський

15.20 Фольк-music

16.30 Твій дім-

16.45 Д/с «Національні парки 

Америки»

17.45 Вікно в Америку

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50 Що там з 

Євробаченням?

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Перша шпальта

19.50 З перших вуст

19.55 Вересень

20.20, 4.40 Про головне

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

02.10 Д/с «Національні 

парки»

03.00 Д/ф «Без права на 

славу»

03.35 Х/ф «Далекий голос 
зозульки»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 1.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 «Чотири весілля»

11.00, 12.20 «Міняю 

жінку-5»

14.45, 15.20 «Сліпа»

15.45 «Мольфар»

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30, 4.45 «Секретні 

матеріали»

21.00 Драма «Життя після 

життя»

22.00 «На ножах»

23.35, 1.45 Драма «Дом 

гемінгвей»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 «Давай одружимося»

11.00, 12.25, 21.00 Т/с 

«Заради кохання я все 

зможу!»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 4.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 1.40, 5.10 «Подробиці»

23.50 Т/с «Нехай говорять»

02.25 Т/с «Краплина світла»

03.50 «Готуємо разом»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 4.30 Реальна містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.15 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 4.00 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30 Т/с «Черговий лікар-2»

15.30 Т/с «Черговий лікар»

16.10, 5.20 Т/с «Адвокат»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Весна у грудні»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинний намір»

01.15 Х/ф «Морський бій»

ICTV

05.10 Дивитись усім!

05.55 Зірка YouTube

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Більше ніж правда

11.05, 17.40 Т/с «Шулер»

12.05, 13.05 Т/с «Відділ 44»

12.45, 15.45 Факти. День

13.25 Х/ф «Серце і душі»

15.35, 16.15 Т/с «На трьох»

16.45, 21.25 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Громадянська оборона

23.15 Х/ф «Вірус»
01.00 Т/с «Лас-Вегас-3»

02.25 Стоп-

04.35 Служба розшуку дітей

04.40 Студія Вашингтон

04.45 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.25 Служба розшуку дітей

03.30 Зона ночі

05.10, 18.00 Абзац

06.03, 7.48 Kids Time

06.05 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.50 Т/с «Друзі»

10.45 Т/с «Щасливі разом»

15.50, 19.00 Серця трьох

21.00 Т/с «Бібліотекарі-3»

23.45 Х/ф «Лімб»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі

20.00, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Агрокраїна

22.30 Кордон держави

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.00 Х/ф «Невиправний 
брехун»

06.10 Х/ф «Із життя 
відпочиваючих»

07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

та партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір-2»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

15.45, 0.45 Т/с «Грейспойнт»

23.45 Т/с «Під куполом-3»

03.00 «Випадковий свідок»

03.05 «Речовий доказ»

03.55 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.45 «Правда життя. 

Професії»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Азбука ремесел 

06.20 Земляки. Антон 

Макаренко 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.20, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Діалог Василь 

Герасим’юк — Іван 

Малкович (поезія) 

09.50 Згадуючи Голодомор 

1932—1933 рр. 

10.00 Згадуючи голод 

1946—1947 рр. 

10.30 Д/ф «Антон Макаренко. 

Дальня перспектива» 

11.00 Мамайчуки в часі і 

просторі 

11.20 «Віденський вальс». 

Вистава та її історія 

на сцені Національної 

опери України 

13.15 Д/ф «Блукаюча зірка 

Ісаака Бабеля» 

14.00, 02.00 Х/ф 
«Жменяки», с. 2

15.10, 03.10 Гравці. Театр ХХІ 

ст. Кармен forever, ч. 2

16.00 Скарби роду. Ляльки-

мотанки

16.20 Мистецький код 

Володимира Бовкуна

17.00, 00.50 Амвросій Бучма, ч. 2

17.35, 01.30 Монастирська 

церква 

17.50, 01.40 Логос

18.05 Ліна Костенко. Поезія 

19.20 Прямостояння. 

Б. Чічібабін

20.20 Немеркнучі зірки. 

Сестри Байко

21.20 Фольк-music 

22.20 Артур Шпіцлер 

«Фатальний флірт 

або Забавки». 

Вистава Київського 

академічного театру 

«Колесо»

04.00 Х/ф «Пастка», с. 2
05.05 Головна роль. Тамара 

Трунова

 

СТБ

07.00, 16.00 «Все буде добре!»

09.00 «Все буде смачно!»

09.55, 18.30 «За живе!»

11.15 «МастерШеф-3»

18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф. 

Діти-2»

00.10 Т/с «Коли ми вдома»

01.45 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ТОНІС

06.00, 22.10 Неприручена 

Амазонка

06.50, 22.00, 4.55 DW 

— Візерунок дня

07.00, 18.00 «Алло, лікарю!»

07.55, 13.40, 18.55, 21.15 

«Погода»

09.50 «Будьте здорові!»

10.45 Teen-клуб

11.50 «Соціальний статус»

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона. Вітольд Фокін, 

2 ч.

20.05, 23.15 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

21.25, 4.25 «Відлуння»

00.25 «Ніч чорних краваток»

01.45 «Життя на вершині»

03.15 «Після опівночі»

04.00 «Світські хроніки»

05.10 Rock Time з Петром 

Полтарєвим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 19.00 «ДжеДАІ»

08.25, 18.30 «Спецкор»

08.55 Д/п «Помста природи»

10.55 «Облом.UA.»

16.50 Х/ф «Агент»
19.20, 20.15 Т/с «Команда»

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

22.55 Х/ф «Боксер»
00.35 Т/с «Інспектор Алекс»

01.25 Т/с «Секта»

02.15 Х/ф «Москаль-
чарівник»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.55, 16.00, 18.45 

«Європейський 

WEEKEND»

07.05, 17.00 «Челсі» 

— «МЮ». 1/4 фіналу. 

Кубок Англії

09.30 Журнал Ліги Чемпіонів

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Зірка» — «Динамо». 

ЧУ

12.10 «Великий футбол»

13.50 «Арсенал» — 

«Лінкольн Сіті». 1/4 

фіналу. Кубок Англії

19.15 «Депортіво» — 

«Барселона». ЧІ

21.00, 23.40 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

21.35 LIVE. «Ювентус» 

— «Порту». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

00.20 «Ліверпуль» — 

«Бернлі». ЧА

02.10 «Сельта» — 

«Вільярреал». ЧІ

04.00 «Тоттенгем» 

— «Міллволл». 1/4 

фіналу. Кубок Англії

ФУТБОЛ-2

06.00, 13.45, 21.00 Журнал 

Ліги Чемпіонів

06.30 «Олімпік» — 

«Ворскла». ЧУ

08.20, 2.00 Топ-матч

08.30, 0.10 «Реал» — 

«Бетіс». ЧІ

10.20, 13.15 «Європейський 

WEEKEND»

11.25 «Челсі» — «МЮ». 1/4 

фіналу. Кубок Англії

14.15 «Депортіво» — 

«Барселона». ЧІ

16.00 Огляд 1/4 фіналу. Кубок 

Англії. Прем’єра

16.30 «Мідлсбро» — «Ман 

Сіті». 1/4 фіналу. Кубок 

Англії

18.15 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

19.10 «Ліверпуль» — 

«Бернлі». ЧА

21.30 LIVE. «Лестер» 

— «Севілья». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

23.40 Огляд 1/4 фіналу. Кубок 

Англії

02.10 «Зірка» — «Динамо». 

ЧУ

04.00 «Осасуна» — «Ейбар». 

ЧІ

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитський Київ

07.20 Підроблена історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00 Вижити попри все

10.50, 18.00 Найдивовижніші 

тварини

11.50 Дивовижна Замбія

13.40 Містична Україна

14.30, 19.50 Нечисть

15.20 Історичні битви

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00, 22.40 Загадки планети

21.40 Він і вона. Бій за життя

23.40, 5.10 Наземні битви

00.30 Теорія змови

К1

05.15 «Рецепти щастя. Нова 

історія»

06.00 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 «Чи знаєте ви, що...»

08.40 М/ф

10.00 «Три сестри»

11.00 «Файна Юкрайна»

12.25 «Орел і решка. Шопінг»

14.20, 20.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

15.20, 21.00 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»

16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

18.00 «Звана вечеря»

19.00 «Орел і решка»

22.00 «КВН на БІС»

00.45 Т/с «Біла королева»

01.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Дора-мандрівниця»

07.40 М/с «Елвін і бурундуки»

08.00 Мультмікс

10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць»

10.35 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

11.25 Панянка-селянка

13.25, 16.50, 0.35 Казки У Кіно

14.30, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 20.00, 4.30 Віталька

17.50 ЛавЛавСar

22.00, 2.50 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Отже»

01.30 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»

02.00 Теорія зради

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00, 

5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.30 Смакота

07.25, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.25 Лайфхак

09.35 Т/с «Аристократи»

10.30, 16.30 Т/с «Лінія захисту»

11.15 Звичайні герої. 

Володимир Страшко

11.20 Д/ф «Юрій 

Литвинський. Монгол» 

з циклу «Героям Слава»

11.35 Звичайні герої. Жінка-

снайпер в АТО

11.40 Лицарі небесної варти. 

Віктор Ходак

12.00 Орегонський путівник

12.25 Суспільний університет

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15 Уряд на зв’язку з 

громадянами

14.00 Книга.ua

14.30 Вересень

15.20 Театральні сезони

15.45 Спогади

16.10 Мистецькі історії

17.25 Хто в домі хазяїн?

17.45 М/с «Гон»

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50 Що там з 

Євробаченням?

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Воїни миру. Рустам 

Хамраєв

19.55 Наші гроші

20.20, 4.40 Про головне

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

02.10 Д/ф «Кенгір. Сорок днів 

свободи»

03.30 Х/ф «Далекий голос 
зозульки»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 1.45 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 «Чотири весілля»

11.00, 12.20 «Міняю 

жінку-5»

14.45, 15.20 «Сліпа»

15.45 «Мольфар»

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30, 5.00 «Секретні 

матеріали»

21.00 Драма «Життя після 

життя»

22.00 «Одруження наосліп-3»

23.30, 2.00 Драма «На одного 

менше»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 «Давай одружимося»

11.00, 12.25, 21.00 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 1.50, 4.50 «Подробиці»

23.50 Т/с «Тільки не 

відпускай мене»

02.35 Т/с «Правдива історія 

про Червоні вітрила»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 16.10, 5.20 Т/с 

«Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 3.30 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30 Т/с «Черговий лікар-2»

15.30 Т/с «Черговий лікар»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Весна у грудні»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинний намір»

04.30 Реальна містика

ICTV

05.05, 4.55 Дивитись усім!

05.55 Зірка YouTube

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Громадянська оборона

11.05, 17.40 Т/с «Шулер»

12.05, 13.10 Т/с «Відділ 44»

12.45, 15.45 Факти. День

13.25 Х/ф «Вірус»

15.25, 16.20, 21.25 Т/с 

«Майор і магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.15 Х/ф «Зіткнення з 
безоднею»

01.30 Т/с «Лас-Вегас-4»

02.55 Стоп-

04.30 Студія Вашингтон

04.35 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.15 Зона ночі

05.10, 18.00 Абзац

06.03, 7.55 Kids Time

06.05 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.00 Т/с «Друзі»

10.45 Т/с «СашаТаня»

15.20, 19.00 Від пацанки до 

панянки

21.10 Т/с «Бібліотекарі-3»

23.00 Х/ф «З темряви»

01.00 Х/ф «Лімб»
02.55 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55 Погода в 

світі

20.00, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.15 Х/ф «Процес»
07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

та партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір-2»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 «Свідок»

15.45, 0.45 Т/с «Грейспойнт»

23.45 Т/с «Під куполом-3»

03.00 «Випадковий свідок»

03.10 «Речовий доказ»

03.35 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.25 «Правда життя. 

Професії»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Скарби роду. Ляльки-

мотанки 

06.20 Мистецький код 

Володимира Бовкуна 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.20, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Прямостояння. 

Б. Чічібабін 

10.20 Немеркнучі зірки. 

Сестри Байко 

11.20 Фольк-music 

12.20 Артур Шпіцлер 

«Фатальний флірт 

або Забавки». 

Вистава Київського 

академічного театру 

«Колесо» 

14.00, 02.00 Х/ф 
«Жменяки», с. 3

15.00, 03.00 Д/ф «Пейзаж 

душі після сповіді» 

16.00 Обереги. Художник з 

вишивки Григорій Гринь

16.20 Музичний фільм «Краю 

мій рідний» 

17.00 Амвросій Бучма, ч. 3

17.25 Музей Української 

Народної Республіки

17.50 Незвідане Закарпаття. 

Вбрання предків, ч. 1

19.20 Під склепінням 

Кирилівської церкви 

19.50 Студія «Крок»

20.20 Театр Сергія Данченка, 

ч. 1 «Сходження»

21.00 Замок князів 

Острозьких

21.20 Йоганн Штраус 

«Летюча миша». 

Вистава Київського 

національного 

академічного театру 

оперети

00.50 Амвросій Бучма, ч. 3 

01.15 Музей Української 

Народної Республіки 

01.40 Княжий град 

Володимир 

04.00 Х/ф «Пастка», с. 3
05.05 Головна роль. Петро 

Панчук

 

СТБ

06.45, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.45 «Все буде смачно!»

10.30, 18.30 «За живе!»

12.00 «МастерШеф-3»

18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф. 

Діти-2»

00.05 Т/с «Коли ми вдома»

01.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ТОНІС

06.00, 22.10 Неприручена 

Амазонка

06.50, 22.00, 4.30 DW 

— Візерунок дня

07.00, 18.00 «Алло, лікарю!»

07.55, 13.40, 18.55, 21.15 

«Погода»

09.50 «Будьте здорові!»

10.45 «Модні історії з 

Оксаною Новицькою»

11.20 «Кумири»

12.00 «Зимою і літом 

мандруємо світом. 

Греція», 1 ч.

14.00 Оглядач. LIVE

19.05 В гостях у Дмитра 

Гордона. Вітольд Фокін, 

3 ч.

20.00, 22.45 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

21.30, 4.40 Глобал-

23.55 «Натхнення»

00.05 «Ніч чорних краваток»

01.55 «Життя на вершині»

02.55 «Після опівночі»

03.45 «Світські хроніки»

04.15 «Цивілізація Incognita»

05.10 Rock Time з Петром 

Полтарєвим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 19.00 «ДжеДАІ»

08.25, 18.30 «Спецкор»

08.55 «Секретні матеріали»

10.55 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

16.50 Х/ф «2016: Кінець 
ночі» 

19.20, 20.15 Т/с «Команда»

21.10 Х/ф «Чужі на Дикому 
Заході» 

22.55 Х/ф «Ті, що 
повторюють 
реальність»

00.30 Т/с «Інспектор Алекс»

01.20 Т/с «Секта»

02.10 Х/ф «Камінна душа»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Гранада» — 

«Атлетіко». ЧІ

07.45, 21.00 Огляд 1/4 фіналу. 

Кубок Англії

08.15 «Олімпік» — 

«Ворскла». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 0.10 «Лестер» 

— «Севілья». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

12.10 «Депортіво» — 

«Барселона». ЧІ

13.55 «Челсі» — «МЮ». 1/4 

фіналу. Кубок Англії

16.00, 18.25 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

16.35 «Ювентус» — «Порту». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.10 «Реал» — «Бетіс». ЧІ

21.30 LIVE. Атлетіко» 

— «Баєр». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

23.40 «Сіткорізи»

02.00 Топ-матч

02.10 «Мідлсбро» — «Ман 

Сіті». 1/4 фіналу. Кубок 

Англії

04.00 «Малага» — 

«Алавес». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Челсі» — «МЮ». 1/4 

фіналу. Кубок Англії

07.50, 10.15, 21.00, 23.40 «Ніч 

Ліги Чемпіонів»

08.25, 0.20 «Ювентус» 

— «Порту». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

10.55 «Олександрія» 

— «Дніпро». ЧУ

12.45 Огляд 1/4 фіналу. Кубок 

Англії

13.15 «Сельта» — 

«Вільярреал». ЧІ

15.05 Топ-матч

15.10 «Ліверпуль» — 

«Бернлі». ЧА

17.00 «Сіткорізи». Прем’єра

17.30 «Депортіво» — 

«Барселона». ЧІ

19.15 «Лестер» — 

«Севілья». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

21.35 LIVE. «Монако» 

— «Ман Сіті». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

02.10 «Гранада» — 

«Атлетіко». ЧІ

04.00 «Арсенал» — 

«Лінкольн Сіті». 1/4 

фіналу. Кубок Англії

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитський Київ

07.20 Підроблена історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Він і вона. Бій за 

життя

10.50, 18.00 Найдивовижніші 

тварини

11.50 Дивовижна Замбія

13.40, 0.30 Містична Україна

14.30, 19.50 Нечисть

15.20 Історичні битви

16.10, 20.50 Скарби зі звалища

17.00, 22.40 Загадки планети

23.40, 5.10 Наземні битви

К1

05.15 «Рецепти щастя»

06.00 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 «Чи знаєте ви, що...»

08.40 М/ф

10.00 «Три сестри»

11.00 «Файна Юкрайна»

12.25 «Орел і решка. Шопінг»

14.20, 20.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

15.20, 21.00 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

18.00 «Звана вечеря»

19.00 «Орел і решка»

22.00 «КВН на БІС»

00.45 Т/с «Біла королева»

01.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.40 М/с «Елвін і бурундуки»

08.00 Мультмікс

10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць»

10.35 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

11.25 Панянка-селянка

13.25, 16.50, 0.35 Казки У Кіно

14.30, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 20.00, 4.30 Віталька

17.50 ЛавЛавСar

22.00, 2.50 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Отже»

01.30 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»

02.00 Теорія зради

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00, 

5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.25 Лайфхак

09.35 Т/с «Аристократи»

10.30 Д/ф «Доброволець 

Антон» із циклу 

«Героям слава»

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15 Наші гроші

14.05 Д/ф «Смарагди для 

Врубеля»

15.20 Світло

16.00 Путівник прочанина

16.30 Т/с «Лінія захисту»

17.20 Хочу бути

17.40 М/с «Гон»

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50 Що там з 

Євробаченням?

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 

незалежності над 

Срібною землею», ф. 1

19.55 Слідство. Інфо

20.20, 4.40 Про головне

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

22.40 Мегалот

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

02.10 Чоловічий клуб. Спорт

03.25 Чоловічий клуб

03.55 Вікно в Америку

04.15 Уряд на зв’язку з 

громадянами
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 «Чотири весілля»

11.00, 12.20 «Міняю жінку-5»

14.45 «Мольфар»

15.45 «Сімейні мелодрами-6»

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30, 2.10 «Секретні 

матеріали»

21.00 Драма «Життя після 

життя»

22.00 «Чотири весілля-6»

23.00 «Право на владу 2017

00.45, 2.50 Драма «Розмова»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 «Давай одружимося»

11.00, 12.25, 21.00 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 4.25 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 1.40, 5.10 «Подробиці»

23.50 Т/с «Тільки не 

відпускай мене»

02.25 Т/с «Правдива історія 

про Червоні вітрила»

03.55 «Готуємо разом»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.10, 16.10, 5.20 

Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 3.30 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30 Т/с «Черговий лікар-2»

15.30 Т/с «Черговий лікар»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Весна у грудні»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинний намір»

04.30 Реальна містика

ICTV

05.55 Зірка YouTube

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.50 Секретний фронт

10.45 Т/с «Шулер»

11.50 Т/с «Відділ 44»

12.45, 15.45 Факти. День

13.05 Х/ф «Зіткнення з 
безоднею»

15.30, 16.20, 21.25 Т/с 

«Майор і магія»

17.45 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.15 Х/ф «Сфера»
01.45 Т/с «Лас-Вегас-4»

03.10 Стоп-

04.35 Служба розшуку дітей

04.40 Студія Вашингтон

04.45 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.20 Зона ночі

05.10, 18.00 Абзац

06.03, 7.55 Kids Time

06.05 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.00 Т/с «Друзі»

10.50 Т/с «Щасливі разом»

19.00 Хто зверху?

21.00 Т/с «Бібліотекарі-3»

22.30 Х/ф «13 привидів»

00.20 Х/ф «З темряви»
02.15 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55 Погода в 

світі

20.00, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.50 Х/ф «Погань»
06.15 Х/ф «Прощальна 

гастроль «Артиста»
07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

та партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір-2»

14.00, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»

15.45, 0.45 Т/с «Грейспойнт»

23.45 Т/с «Під куполом-3»

02.55 «Випадковий свідок»

03.10 «Речовий доказ»

04.05 «Легенди бандитської 

Одеси»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.00 Обереги. Художник з 

вишивки Григорій Гринь 

06.20 Музичний фільм «Краю 

мій рідний» 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.20, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Під склепінням 

Кирилівської церкви 

09.50 Студія «Крок» 

10.20 Театр Сергія Данченка, 

ч. 1 «Сходження» 

11.00 Замок князів 

Острозьких

11.20 Йоганн Штраус 

«Летюча миша». 

Вистава Київського 

національного 

академічного театру 

оперети 

14.00, 02.00 Х/ф «Дім 
батька твого», с. 1

15.15, 03.15 Довгі вакації 

Хведора Вовка

15.50, 03.50 Ліна Костенко. 

Поезія 

16.00 Д/ф «Всеволод 

Нестайко. Родом з 

дитинства»

16.20 Маестро Володимир 

Кожухар 

17.00, 00.50 Амвросій Бучма, 

ч. 4

17.40, 01.30 Українська 

Центральна Рада. 

історія будинку

18.05 Гра долі. Янгол 

— Демон 

19.20 Дійові особи

20.20 Театр Сергія Данченка, 

ч. 2 «Театр високого 

стилю»

21.25 Еліас Файнгерш «Соло 

з оркестрової ями». 

Моновистава. Швеція

22.25 Українські державники. 

Іван Гель

23.00 Діалоги з Романом 

Колядою. Володимир 

Кожухар

04.00 Х/ф «Пастка», с. 4
05.05 Головна роль. Анатолій 

Гнатюк

СТБ

07.05, 16.00 «Все буде добре!»

09.05 «Все буде смачно!»

10.05, 18.30 «За живе!»

11.20 «МастерШеф-3»

18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

20.00, 22.45 «Я соромлюсь 

свого тіла 4»

00.00 «Один за всіх»

01.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ТОНІС

06.00 «Зимою і літом 

мандруємо світом. 

Греція», 2 ч.

06.25 Неприручена Амазонка

06.50, 22.00, 4.55 DW 

— Візерунок дня

07.00, 18.00 «Алло, лікарю!»

07.55, 13.35, 21.10 «Погода»

10.30 «Модні історії з 

Оксаною Новицькою»

11.00 «Будьте здорові!»

11.40 «Соціальний статус»

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона. Вітольд Фокін, 

4 ч.

20.00, 23.10 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

21.20, 4.25 «Відлуння»

22.10 Заклинач акул

00.25 «Ніч чорних краваток»

01.40 «Життя на вершині»

03.00 «Після опівночі»

03.55 «Світські хроніки»

05.05 Rock Time з Петром 

Полтарєвим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 19.00 «ДжеДАІ»

08.25, 18.30 «Спецкор»

08.55 «Люстратор»

10.55 «Відеобімба»

16.50 Х/ф «Чужі на Дикому 
Заході» 

19.20, 20.15 Т/с «Команда»

21.10 Х/ф «Лицарі неба» 

23.05 Х/ф «Греберси» 
00.40 Т/с «Інспектор Алекс»

01.30 Т/с «Секта»

02.20 Х/ф «Чорна долина»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ювентус» — «Порту». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.45, 19.15 «Сіткорізи»

08.15 «Олександрія» 

— «Дніпро». ЧУ

10.00, 15.40, 20.45 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Атлетіко» — «Баєр». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.10 «Реал» — «Бетіс». ЧІ

13.55 «Лестер» — 

«Севілья». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

16.00, 18.25 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

16.35 «Монако» — «Ман 

Сіті». 1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.05, 1.50, 3.50 Топ-матч

19.45 LIVE. «Краснодар» 

— «Сельта». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

21.55 LIVE. «Боруссія» (М) 

— «Шальке». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

00.00 Рома» — «Ліон». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

02.00 «Бешикташ» — 

«Олімпіакос». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

04.00 «МЮ» — «Ростов». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Лестер» — 

«Севілья». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

07.50, 10.15 «Ніч Ліги 

чемпіонів»

08.25 «Монако» — «Ман 

Сіті». 1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.55 «Депортіво» — 

«Барселона». ЧІ

12.45 «Сіткорізи»

13.15 «Ювентус» — «Порту». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

15.05 Топ-матч

15.10 «Челсі» — «МЮ». 1/4 

фіналу. Кубок Англії

17.00 Огляд 1/4 фіналу. Кубок 

Англії

17.30 «Атлетіко» — «Баєр». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.15, 0.00 «Шлях до 

Стокгольма»

19.50 LIVE. «Бешикташ» 

— «Олімпіакос». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

21.55 LIVE. «МЮ» — 

«Ростов». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

00.40 «Краснодар» — 

«Сельта». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

02.25 «Боруссія» (М) 

— «Шальке». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

04.10 «Рома» — «Ліон». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитський Київ

07.20 Україна: забута історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00 Він і вона. Бій за життя

10.50, 18.00 Найдивовижніші 

тварини

11.50 Дивовижна Замбія

13.40 Містична Україна

14.30, 19.50 Нечисть

15.20, 23.40, 5.10 Наземні битви

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00, 22.40 Загадки планети

21.40 Вижити попри все

00.30 Гордість України

К1

05.15 «Рецепти щастя»

06.00 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 «Чи знаєте ви, що...»

08.40 М/ф

10.00 «Три сестри»

11.00 «Файна Юкрайна»

12.25 «Орел і решка. Шопінг»

14.20, 20.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

15.20, 21.00 «Орел і решка. 

Ювілейний 2»

16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

18.00 «Звана вечеря»

19.00 «Орел і решка»

22.00 «КВН на БІС»

00.45 Т/с «Біла королева»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.40 М/с «Елвін і бурундуки»

08.00 Мультмікс

10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць»

10.35 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

11.25 Панянка-селянка

13.25, 16.50, 0.35 Казки У Кіно

14.30, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 20.00, 4.30 Віталька

17.50 ЛавЛавСar

22.00, 2.50 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Отже»

01.30 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»

02.00 Теорія зради

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00, 

5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.30 Смакота

07.25, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.25 Лайфхак

09.35 Т/с «Аристократи»

10.30, 16.30 Т/с «Лінія 

захисту»

11.20 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 

незалежності над 

Срібною землею», ф. 1

11.45 Орегонський путівник

12.10 Суспільний університет

12.40, 21.30, 5.35 Новини. Спорт

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15 Слідство. Інфо

14.00 Д/ф «Сергій Данченко 

і сто лицарів навколо 

круглого столу»

15.20 Надвечір’я. Долі

16.15 На пам’ять

17.25 Казки Лірника Сашка

17.45 Школа Мері Поппінс

18.05 Voxcheck

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50 Що там з 

Євробаченням?

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 

незалежності над 

Срібною землею», ф. 2

19.55 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою

20.20, 4.40 Про головне

21.50 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

02.10 Д/ф «Промені темного 

простору»

02.40 Світло

03.20 Д/ф «Альтернатива 

Олега Лаврентьєва»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 «Чотири весілля»

10.55, 12.20 «Міняю жінку-5»

14.45 «Мольфар»

15.45 «Сімейні мелодрами-6»

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.15 «Розсміши коміка. 

Діти-2»

22.10 «Вечірній квартал»

00.05 Комедія «Гамбіт»

01.50 Х/ф «Філософія. 
Оксамитовий сезон»

02.05 Х/ф «Дід лівого 
крайнього»

03.15 Мелодрама «Любовні 

рани»

05.55 «Українські сенсації»

ІНТЕР

06.00 М/ф
06.20, 14.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.00, 12.25 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20.00, 2.10 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Дитина на 

листопад»
01.00 Х/ф «День перший, 

день останній»
03.00 Док.проект «Володимир 

Івасюк. Ідеальне 
вбивство»

03.50 «Жди меня»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10 Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.15 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 5.30 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»

15.30 Т/с «Черговий лікар»

16.15 Х/ф «Четвер 12»
18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00, 23.30 Т/с «Поговори зі 

мною про кохання»

01.10 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинний намір»

04.00 Реальна містика

ICTV

05.05 Дивитись усім!

05.55 Зірка YouTube

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.45 Інсайдер

10.40, 17.50 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»

11.40 Т/с «Відділ 44»

12.35, 13.05 Х/ф «Сфера»

12.45, 15.45 Факти. День

15.35, 16.15 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.40 Х/ф «Джанго 
вільний»

02.45 Т/с «Лас-Вегас-4»

04.25 Факти

04.45 Х/ф «Людина з 
золотим пістолетом»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.25 Зона ночі

05.00, 18.00 Абзац

05.55, 7.45 Kids Time

06.00 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

06.50 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.50 Т/с «Друзі»

14.00 Серця трьох

16.00, 19.00 М/с «Кухня»

21.00 Т/с «Бібліотекарі-3»

23.30 Х/ф «Бабадук»

01.20 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55, 22.50 

Погода в світі

20.00, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

03.35 В кабінетах

04.25, 5.25 Будемо жити

04.45 Невигадані історії

05.55 Рандеву

НТН

05.00 Х/ф «Суто англійське 
вбивство»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

та партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір-2»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

15.45, 0.45 Т/с «Грейспойнт»

23.45 Т/с «Під куполом-3»

03.00 «Випадковий свідок»

03.10 «Речовий доказ»

04.00 «Легенди бандитської 

Одеси»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Д/ф «Всеволод 

Нестайко. Родом iз 

дитинства» 

06.25 Маестро Володимир 

Кожухар 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.00, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.20 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Дійові особи 

10.10 Православний календар 

10.20 Театр Сергія Данченка, 

ч. 2 «Театр високого 

стилю» 

11.25 Еліас Файнгерш «Соло 

з оркестрової ями». 

Моновистава. Швеція 

12.30 Українські державники. 

Іван Гель 

13.00 Діалоги з Романом 

Колядою. Володимир 

Кожухар 

14.00, 02.00 Х/ф «Дім 
батька твого», с. 2

15.10, 03.10 Д/ф «Епоха 

Платона Майбороди»

16.00 Стежками Мауглі й 

Багіри 

16.15 Різьбяр Юрій Шкрібляк 

та його школа

16.30 Д/ф «Іларіон 

Свєнціцький в поході 

віків»

17.00, 00.50 Костянтин 

Тищенко про Хведора 

Вовка, басків та 

печенігів

17.50 Православний календар 

18.00, 01.40 Ліна Костенко. 

Фрагмент історичного 

роману «Маруся Чурай» 

19.20 Територія Кіно

19.50 Володимир Кашеваров

20.20 Театр Сергія Данченка, 

ч. 3 «Пам’ять»

21.00 Олександр Олесь «І 

задзвеніли в серці 

звуки...»

21.50 Йосеф Бар-Йосеф 

«Море...ніч...свічки». 

Вистава Київського 

Державного 

академічного театру 

драми і комедії на 

лівому березі Дніпра

23.35 Земляки. Юрій Дольд-

Михайлик

04.00 Х/ф «Пастка», с. 5
05.05 Головна роль. Лев 

Сомов

СТБ

07.20 Х/ф «Швидкий поїзд»
09.15 Х/ф «Аварія — дочка 

мента»
11.15 Х/ф «Мати й мачуха»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 22.45 «Холостяк-7»

01.10 00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ТОНІС

06.00 Заклинач акул

06.55, 22.00, 4.45 DW 

— Візерунок дня

07.00, 18.00 «Алло, лікарю!»

07.55, 13.40, 22.10 «Погода»

10.40 «Модні історії з 

Оксаною Новицькою»

11.10 «Будьте здорові!»

11.55 Teen-клуб

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона. Вітольд Фокін, 

5 ч.

20.00 Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем

21.20, 4.10 «Відлуння»

22.15 Х/ф «Прекрасна 
мельничиха»

00.05 «Ніч чорних краваток»

01.40 «Життя на вершині»

02.45 «Вихідний, після 

опівночі»

03.45 «Світські хроніки»

05.05 Rock Time з Петром 

Полтарєвим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «ДжеДАІ»

08.25 «Спецкор»

08.55 Бушидо

10.55 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

14.55 Х/ф «Лицарі неба» 
16.50 22-й тур ЧУ з футболу: 

«Дніпро» — «Карпати»

18.55 22-й тур ЧУ з 

футболу: «Динамо» 

— «Чорноморець»

21.00 Х/ф «Мічений» 
23.00 Прем’єра! «Змішані 

єдиноборства. UFC.»

01.20 Т/с «Секта»

02.10 «Роби бізнес»

02.40 «Секретні матеріали»

03.30 Х/ф «Богдан-Зиновій 
Хмельницький»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 12.45, 21.20 Топ-

матч

06.10 «Монако» — «Ман 

Сіті». 1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.10, 1.40 «Краснодар» — 

«Сельта». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.25 «Боруссія» (М) 

— «Шальке». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

12.15 Огляд 1/4 фіналу. Кубок 

Англії

12.55 «Рома» — «Ліон». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

14.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

16.05 «МЮ» — «Ростов». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

18.00, 1.10 ЧІ. Передмова до 

туру

18.30, 20.55 Футбол LIVE

18.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Олімпік». ЧУ

19.45 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

21.35 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

22.50 Світ Прем’єр-Ліги

23.20 «Ювентус» — «Порту». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

03.30 «Сіткорізи»

04.00 «Лас-Пальмас» 

— «Вільярреал». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Атлетіко» — «Баєр». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.50, 12.10 «Шлях до 

Стокгольма»

08.30, 0.35 «Бешикташ» 

— «Олімпіакос». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

10.20 «МЮ» — «Ростов». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

12.50 «Монако» — «Ман 

Сіті». 1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.40 «Краснодар» — 

«Сельта». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

16.30 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

17.00 «Боруссія» (М) — 

«Шальке». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

18.50 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

19.20 «Рома» — «Ліон». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

21.10, 4.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

21.40 LIVE. «Лас-Пальмас» 

— «Вільярреал». ЧІ

23.40 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

02.25 Світ Прем’єр-Ліги

02.55 «Шахтар» — 

«Олімпік». ЧУ

05.15 «Огляд 1/4 фіналу. 

Кубок Англії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Україна: забута історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00 Він і вона. Бій за життя

10.50, 18.00 Найдивовижніші 

тварини

11.50 Дивовижна Замбія

13.40 Містична Україна

14.30, 19.50 Нечисть

15.20, 23.40, 5.10 Наземні битви

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00, 22.40 Загадки планети

19.00 Бандитський Київ

21.40 Вижити попри все

00.30 Брама часу

К1

05.15 «Рецепти щастя»

06.00 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 «Чи знаєте ви, що...»

08.40 М/ф

10.00 «Три сестри»

11.00, 16.20 «Файна Юкрайна»

12.25 «Орел і решка. Шопінг»

14.20, 20.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

15.20, 21.00 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»

18.00 «Звана вечеря»

19.00 «Орел і решка»

22.00 «КВН на БІС»

23.00 «КВН»

01.10 «Розсміши коміка»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Дора-мандрівниця»

07.40 М/с «Елвін і бурундуки»

08.00 Мультмікс

09.35 М/с «Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць»

10.05 Х/ф «Я твій герой»
12.25 Панянка-селянка

13.25, 16.50 Казки У Кіно

14.30 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 4.15 Віталька

17.50 ЛавЛавСar

20.00 Х/ф «Три горішки 
для Попелюшки»

21.30 Х/ф «Як вийти заміж 
за мільярдера»

23.20 Х/ф «Тринадцятий 
воїн»

01.10 Х/ф «Назар Стодоля»
02.35 Країна У

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 21.00, 5.10 

Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25 Життєлюб

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.35 На слуху

08.35 Територія закону

08.40 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/с «Легенди тофу»

09.35 Т/с «Аристократи»

10.30, 16.30 Т/с «Лінія захисту»

11.20 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 

незалежності над 

Срібною землею», ф. 2

11.45 Орегонський путівник

12.10 Суспільний університет

12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

Спорт

12.55 Voxcheck

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15 Схеми

13.55 Віра. Надія. Любов

14.55, 3.15 Біатлон. Кубок 

світу. ІХ етап. Спринт 7, 

5км. (жінки)

17.25 Біатлон. Кубок світу. 

ІХ етап. Спринт 10км. 

(чоловіки)

18.55 Що там з 

Євробаченням?

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.30 Війна і мир

20.20, 4.40 Про головне

21.50 Д/ф «Українська 

революція»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00 Золотий гусак

23.15 Підсумки

01.20 Новинний блок

02.10 Музичне турне
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КАНАЛ «1+1»

06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 19.30 ТСН
11.00, 23.20 «Світське життя»
12.00 «Одруження наосліп-3»
13.30 «Голос країни-7»
15.40, 21.15 «Вечірній квартал»
17.35 «Розсміши коміка. 

Діти-2»
20.15 «Українські сенсації»
00.20 «Вечірній київ»
02.30 Драма «Кисневий 

голод»
04.10 Комедія «Гамбіт»

ІНТЕР

05.40, 20.00, 2.25 «Подробиці»
06.20 М/ф
07.10 Х/ф «Будьте моїм 

чоловіком»
09.00 «Україна вражає»
10.00 Д/п «Сергій Юрський. Я 

прийшов в кіно як клоун»
11.00 Х/ф «Людина нізвідки»
12.45, 2.55 Х/ф «Золоте теля»
16.15 Х/ф «Політ фантазії»
18.15, 20.30 Т/с «Повернешся 

— поговоримо»
22.30 Х/ф «Любов на асфальті»
00.25 Х/ф «Другий шанс»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.10 

Сьогодні

07.15, 4.50 Зоряний шлях

09.30, 15.20 Т/с «Весна у 

грудні»

17.00, 19.40 Т/с «Княжна з 

хрущовки»

21.20 Х/ф «Четвер 12»
23.10 Реальна містика

02.00 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинний намір»

ICTV

06.50 Дивитись усім!
07.50 М і Ж
08.45 Я зняв!
09.40 Дизель-шоу. Дайджест
10.50, 11.50 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «На трьох»
13.25 Х/ф «Одіссея»

16.50 Х/ф «Подвійний 
форсаж»

18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф «Форсаж-5. 

Шалена п’ятірка»
22.35 Х/ф «Безславні 

виродки»
01.25 Х/ф «Джанго вільний»
04.35 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі
04.55, 6.10 Kids Time
05.00 М/с «Хай живе король 

Джуліан»
06.15 Х/ф «Сімейка вампірів»
08.10 Ревізор Спешл
10.00 Таємний агент
11.20 Таємний агент. Пост-шоу
13.10 Від пацанки до панянки
15.20 Хто зверху?
17.20 М/ф «Шрек-3»
19.10 Х/ф «Поліцейська 

академія-5: Операція 
Маямі-Біч»

21.00 Х/ф «Поліцейська 
академія-6»

22.45 Х/ф «Поліцейська 
академія-7»

00.15 Х/ф «13 привидів»

5 канал

06.00 Час-тайм
06.15, 20.10, 0.20, 5.15 Рандеву
06.55, 10.55, 17.55 Погода в світі
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 0.00 Час новин

07.10, 8.10, 9.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 16.55 Погода на 
курортах

07.30 Суперкнига
07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу
07.55, 12.55, 15.55, 18.50, 23.50 

Погода в Україні
08.20 Не перший погляд
08.50 Солодко з Іскрою
09.15 Мотор
09.20 Автопілот-новини
09.30 Укравтоконтинент
10.10 Модне здоров’я
11.05 П’ятий поверх
11.30 Майстри ремонту
12.15 Сімейні зустрічі
12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО
12.50 Legal Up LIFE
13.10, 3.20 Кіно з Я. Соколовою

13.30 Історія успіху
13.40 Сучасний фермер
14.10 Відкрита церква
15.15, 4.15 Феєрія мандрів
16.30 Особливий погляд
17.10 «За Чай.com»
18.15, 2.35 Фактор безпеки
19.25, 23.25 Машина часу
21.00, 1.30 Велика політика
21.30, 1.15, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо
22.30 Д/ф «Відділ кадрів»
02.15 В кабінетах
04.35 Час інтерв’ю

НТН

04.50, 5.00 «Правда життя. 
Професії»

05.50 Х/ф «Пам’ятай ім’я своє»
07.45 Х/ф «Тіні зникають 

опівдні»
11.30, 3.15 «Речовий доказ»
13.50 «Склад злочину»
15.20 Т/с «Детективи»
19.00, 2.35 «Свідок»
19.30 Х/ф «Хід у відповідь»
21.10 Х/ф «Справжня МакКой»
23.10 Х/ф «Заміна-3: 

переможець отримує 
все»

00.50 Х/ф «Зграя»
03.05 «Випадковий свідок»
04.10 «Легенди бандитської 

Одеси»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Стежками Мауглі й Багіри 
06.20 Різьбяр Юрій Шкрібляк та 

його школа 
06.45 Д/ф «Іларіон Свєнціцький 

в поході віків» 
07.10 Костянтин Тищенко про 

Хведора Вовка, басків та 
печенігів 

08.25 Новинний блок 
09.00 Новини. Культура 
09.20 Територія Кіно 
09.50 Володимир Кашеваров 
10.20 Театр Сергія Данченка, 

ч. 3, «Пам’ять» 
11.00 Олександр Олесь 

«І задзвеніли в серці звуки...» 
11.50 Земляки. Юрій Дольд-

Михайлик 
12.10 Літня архітектурна школа
13.00 Казки Лірника Сашка
13.10 О’Генрі «Вождь 

червоношкірих». Вистава 
Київського академічного 
театру на Липках

14.40 Світ дітей. У ритмі спорту
14.50 Дитячі таємниці
15.20 Віктор Гирич. «У кожному 

живе театр»
15.50 «Тарас Шевченко — на 

всі часи». Вивчаючи життя 
і творчість Кобзаря, ч. 2

16.20 Борис Возницький 
— збирач скарбів

17.00 Невідомий М. Рильський 
17.20 Знамениті українці. 

Невгамовний Стороженко
18.00 Д/ф «Бойки»

18.50 Ліна Костенко. Поезія 
19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Тиждень
19.20 Позиція
19.50 Музика і музиканти. Від 

репетиції — до концерту
20.20 Концерт пам’яті Віталія 

Кирейка
22.00 Моновистава «Я вам цей 

борг ніколи не залишу» 
за творами Ліни Костенко. 
Дніпропетровський 
академічний український 
музично-драматичний 
театр ім. Т. Шевченка

22.55 Звукові картини
23.30 Jazz Коло. Концерт без 

слів, ч. 2
00.20 Діалог. Василь Герасим’юк 

— Мирослав Мелень, ч. 1, 2
01.10 Літня архітектурна школа
02.00 Х/ф «Поступися 

місцем...» 
03.40 Національний Києво-

Печерський історико-
культурний заповідник

04.00 Йосеф Бар-Йосеф 
«Море...ніч...свічки». 
Вистава Київського 
Державного академічного 
театру драми і комедії на 
лівому березі Дніпра 

СТБ

05.55 «ВусоЛапоХвіст»
07.00 «Караоке на Майдані»
07.55, 9.55 «Холостяк-7»
09.00 «Все буде смачно!»
12.05 «МастерШеф. Діти-2»
19.00 «Україна має талант! Діти»
22.05 Т/с «Коли ми вдома»
23.35 «Давай поговоримо про 

секс-3»
01.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ТОНІС

06.15 Х/ф «Веселі хлопці»
07.55, 10.30, 12.10, 16.05 

«Погода»
09.50 «Шеф-кухар країни» з 

Михайлом Поплавським
11.05 Заклинач акул
13.35 «Іпостасі спорту»
14.05 Завтра-сьогодні
15.30 «Соціальний статус: ваша 

пенсія»
16.10 Х/ф «Прекрасна 

мельничиха»
18.00 «Валерій Маренич. Крихкі 

гойдалки слави»
19.20 «Концерт Валерія 

Маренича: соло з гітарою і 
губною гармонікою»

20.25 Ювілейне пісенне дійство 
Вадима Крищенка «День 
сповіді»

00.00 «Вихідний, після опівночі»
01.10 «Ніч чорних краваток»
02.20 «Життя на вершині»
03.50 «Світські хроніки»
04.15 «Цивілізація Incognita»
04.30 «Кумири»
04.40 «Модні історії з Оксаною 

Новицькою»
05.05 Rock Time з Петром 

Полтарєвим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «Нове Шалене відео по-

українськи»
11.05 «Top Gear»
12.10 Х/ф «Ураган 500 миль 

за годину» 
13.55 Х/ф «Супер циклон» 
15.30 Х/ф «Мічений» 
17.30 Х/ф «Замовлений 

убивця»
19.15 Х/ф «Відкрите море: 

Нові жертви» 
21.00 Х/ф «Зубастий торнадо-2» 
22.45 Х/ф «Планета жаху» 
00.45 Х/ф «Справжня легенда» 
02.35 «Секретні матеріали»
03.25 Х/ф «Гетьманські 

клейноди»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Боруссія» (М) 
— «Шальке». 1/8 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА

07.45 ЧІ. Передмова до туру
08.15 «Атлетіко» — «Баєр». 

1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

10.00, 22.30 Футбол NEWS. LIVE
10.20 «Шахтар» — «Олімпік». ЧУ
12.05 «МЮ» — «Ростов». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА
13.55 ЧА. Передмова до туру
14.25 LIVE. «Вест Бромвіч» 

— «Арсенал». ЧА
16.30 Світ Прем’єр-Ліги
17.00, 23.40, 1.40, 3.40 

Топ-матч
17.10 LIVE. «Атлетік- Реал». ЧІ
18.00 Футбол Tables
19.10 «LaLiga Files» 3 епізод». ЧІ
19.55 «Бешикташ» — 

«Олімпіакос». 1/8 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА

21.40 LIVE. «Бетіс» — 
«Осасуна». ЧІ

23.50 «Сталь» — 
«Олександрія». ЧУ

01.50 «Алавес» — «Сосьєдад». ЧІ
03.55 «Ворскла» — «Зірка». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Краснодар» — 
«Сельта». 1/8 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА

07.45 «Лестер» — «Севілья». 
1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

09.30 «Рома» — «Ліон». 1/8 
фіналу. Ліга Європи УЄФА

11.15 Чемпіонат Англії. Передмова 
до туру. Прем’єра

11.45, 2.00 «Ювентус» — 
«Порту». 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 Футбол 
LIVE

13.55 LIVE. «Сталь» — 
«Олександрія». ЧУ

14.45 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА

16.15, 20.15 Футбол NEWS. LIVE
16.55 LIVE. «Ворскла» 

— «Зірка». ЧУ
17.45 Футбол Tables
19.25 LIVE. «Алавес» — 

«Сосьєдад». ЧІ
21.25 Світ Прем’єр-Ліги
21.55 «Вест Бромвіч» 

— «Арсенал». ЧА
23.45, 1.50, 3.50 Топ-матч
00.00 «Атлетік- Реал». ЧІ
04.00 «Бетіс» — «Осасуна». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.30 Прихована реальність
08.20, 19.10 У пошуках істини
10.00 Наземні битви
12.00 Небезпечна планета
14.00 Загадки планети
16.00 Дивовижна Замбія

18.00 Наші
20.50 Секретні історії
21.40 Фабрика погоди
00.40 Таємниці кримінального світу

К1

05.15 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 М/с «Сейлор Мун»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
08.40 М/ф
11.40 Т/с «H2O: Просто додай 

води»
13.00 Х/ф «Листи до 

Джульєтти»
15.10, 19.00 «Орел і решка. 

Ювілейний сезон»
18.00 «Навколо М»
23.50 Т/с «Сонна Лощина»
01.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с «Дора-мандрівниця»
07.40 М/с «Елвін і бурундуки»
08.00 Мультмікс
08.20 М/с «Барбі Дрімтопія»
09.35 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»
10.50 М/ф «Ігор»
12.25, 18.45 Казки У Кіно
15.15 Х/ф «Як вийти заміж за 

мільярдера»
17.05 Х/ф «Три горішки для 

Попелюшки»
20.50, 0.35 Танька і Володька
22.00, 2.50 Країна У
00.00 Т/с «Отже»
02.00 Теорія зради
04.30 Віталька

УТ-1

06.00 У просторі буття
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30, 0.00 Золотий гусак
08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Книга джунглів»
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.15 Хочу бути
11.00 Фольк-music
12.15 Книга.ua
12.40, 14.40 Т/с «Берклі-сквер»
13.40 Біатлон. Кубок світу. ІХ 

етап. Гонка переслідування 
10км. (жінки)

15.55 Біатлон. Кубок світу. ІХ 
етап. Гонка переслідування 
12, 5км. (чоловіки)

16.50 Чоловічий клуб. Спорт
18.05 Чоловічий клуб
18.45 Д/ф «Легіон. Хроніка 

Української Галицької 
Армії 1918—1919»

19.50 Концертна програма 
П.Зібров «У нас є все»

21.00, 5.35 Новини
21.30 Концертна програма Павла 

Зіброва «У нас є все» 
(продовження)

22.15 Д/ф «Бути сама собі ціллю. 
Ольга Кобилянська»

22.40 Мегалот
ТРК «ЕРА»

23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
01.20 Музичне турне
02.20 Біатлон. Кубок світу. ІХ етап. 

Спринт 10км. (чоловіки)
03.50 Д/ф «Августин Волошин. 

Метеорит незалежності 
над Срібною землею»

04.40 Надвечір’я. Долі
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Українські сенсації»

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

09.00 Лотерея 

«Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша и 

Ведмідь»

10.10 «На ножах»

11.45, 13.15, 14.15 «Світ 

навиворіт-3: Танзанія»

15.40 Драма «Життя після 

життя»

19.30, 5.15 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни-7»

23.15, 2.15 Комедія «Ми купили 

зоопарк»

01.35 «Аргумент кiно»

ІНТЕР

05.40 «Подробиці»
06.10 М/ф
06.30 Х/ф «Людина нізвідки»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай і пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.00 Х/ф «Політ фантазії»
14.10 Т/с «Повернешся 

— поговоримо»
17.50 Х/ф «Навмисно не 

придумаєш»
20.00, 4.40 «Подробиці тижня»
21.30 Х/ф «Бідна Liz»
23.20 Х/ф «Дідька лисого»
01.10 Х/ф «Любов на 

асфальті»
03.00 Х/ф «Другий шанс»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні
07.40 Зоряний шлях
09.20 Т/с «Поговори зі мною 

про кохання»
13.00 Т/с «Княжна з хрущовки»
16.40, 20.00 Т/с «Берег надії»
19.00, 5.50 Події тижня з Олегом 

Панютою
21.30 Х/ф «Сріблястий дзвін 

струмка»

23.25 Реальна містика
02.00 Т/с «Райське місце»

ICTV

05.05 Х/ф «Шпигун, який 
кохав мене»

07.10 Т/с «Відділ 44»
09.55 Ньюзмейкер: Андрій 

Парубій
10.50, 13.00 Х/ф «Одисея»
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф «Подвійний 

форсаж»
16.15 Х/ф «Форсаж-5. 

Шалена п’ятірка»
18.45 Факти тижня. 

100 хвилин
20.30 Х/ф «Форсаж-6»
23.05 Х/ф «Мерзенна 

вісімка»

02.15 Х/ф «Безславні 
виродки»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі
05.30, 7.13 Kids Time
05.35 М/с «Хай живе король 

Джуліан»
07.15 Т/с «Бібліотекарі-3»
11.45 М/ф «Шрек-3»
13.25 Х/ф «Поліцейська 

академія-5: Операція 
Маямі Біч»

15.15 Х/ф «Поліцейська 
академія-6»

17.00 Х/ф «Поліцейська 
академія-7»

18.50 Х/ф «Ми — Міллери»

21.00 Х/ф «Дуже погані 
матусі»

23.00 Х/ф «Сусідка»
01.05 Х/ф «Бабадук»

5 канал

06.00, 9.30, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 
Час: Важливо

06.15, 21.00, 1.15 Час: підсумки 
тижня з В. Гайдукевичем

06.20, 10.55 Погода в світі
06.25, 18.10 Велика політика
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 0.00 Час 
новин

07.10, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
16.55, 17.55, 0.55 Погода 
на курортах

07.30 Суперкнига
07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 

Погода в Україні
08.10 Гра інтересів
08.30, 3.15 Феєрія мандрів
08.50 Солодко з Іскрою
09.20 Автопілот-тест
09.25 Технопарк
10.10 Кордон держави
10.25 Будемо жити
10.40 Драйв
11.10 Рандеву
12.15 Сімейні зустрічі
12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО
12.50 Legal Up BUSINESS

13.10 Модне здоров’я
14.10 Агрокраїна
14.30 Діалоги з Патріархом
15.15 П’ятий поверх
16.05 В кабінетах
16.30 Акцент
17.10 «За Чай.com»
19.25, 0.20 Невигадані історії
20.05, 23.35, 2.15, 5.15 Машина 

часу
21.40, 3.00 Час-Time
22.30 Д/ф «Відділ кадрів»
01.55 Огляд преси
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.00 Х/ф «Тегеран-43»
08.55 Т/с «Діти Арбата»
13.40 Х/ф «Хід у відповідь»
15.10 Х/ф «Сто грамів» для 

хоробрості...»
16.40 «Легенди карного 

розшуку»
19.00 Т/с «Одного разу в 

Ростові»
22.45 Х/ф «Укриття»
00.35 Х/ф «Справжня МакКой»
02.25 «Таємниці кримінального 

світу»
03.20 «Речовий доказ»
04.10 «Легенди бандитської 

Одеси»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 «Тарас Шевченко — на 

всі часи». Вивчаючи 
життя і творчість 
Кобзаря, ч. 2 

06.30 Борис Возницький 
— збирач скарбів 

07.10 Невідомий М. Рильський 
07.25 Православний календар 
07.35 Світ дітей. У ритмі спорту 
07.45 Дитячі таємниці 
08.10 Знамениті українці. 

Невгамовний Стороженко 
08.50 Ліна Костенко. Фрагмент 

історичного роману 
«Маруся Чурай» 

09.05 Православний календар 
09.20 Позиція 
09.50 Музика і музиканти. Від 

репетиції — до концерту 
10.20 Концерт пам’яті Віталія 

Кирейка
12.00 Моновистава «Я вам 

цей борг ніколи не 
залишу» за творами 
Ліни Костенко. 
Дніпропетровський 
академічний український 
музично-драматичний 
театр ім. Т. Шевченка 

12.55 Звукові картини 
13.30 Jazz Коло. Концерт без 

слів, ч. 2 
14.00, 02.00 Акторські зустрічі 

з Галиною Стефановою. 
Лесь Танюк

15.30, 03.30 Д/ф «Вперед! 
Вперед! Синголи!»

16.00 Музичний фільм 
«Музика весни» 

16.25 Клуб імені Миколи Амосова
17.00 Джерело води живої 
17.20 Сергій Данченко. 

Останній сезон
18.20 Києвотека. Київ у старих 

довідниках
18.45 Журнальний кіоск
19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Тиждень
19.20 Мовою мистецтва.

Академія. Майстерня 
графічного дизайну

19.50 Парадигма. Історія однієї 
прем’єри

20.20 В. Гібсон «Мене прислав 
доктор Хоу». Вистава 
Київського академічного 
театру на Липках

22.00 «Інкрустації». Поетична 
вистава за віршами 
Ліни Костенко на сцені 
Київського академічного 
Молодого театру

23.05 Мальована кераміка
23.50 Православний календар 
00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Мирослав 
Мелень, ч. 3, 4

01.10 Д/ф «Бойки»
04.00 Х/ф «В степах України» 
05.40 Майстрування музичних 

інструментів
 

СТБ

05.50 «Все буде добре!»
07.45 «Холостяк-7»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдані»
10.50 Т/с «Коли ми вдома»
12.50 «Україна має талант! Діти»
16.00, 23.05 «Я соромлюсь 

свого тіла-4»
18.00, 22.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
20.55 «Один за всіх»
00.20 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ТОНІС

06.00, 22.10 Х/ф «Історія 
кохання та ножів»

07.50 «Натхнення»

08.00, 12.00, 21.00 «Погода»
09.55, 16.45 Останній шанс 

побачити
11.45 Життя в цифрі
13.25 «Будьте здорові!»
13.50 Teen-клуб
14.25, 16.05 Заклинач акул
15.30 «Соціальний статус: ваша 

пенсія»
17.50 Фестиваль «Галицький 

шлягер». Гала-концерт
20.00, 4.20 «Цивілізація Incognita»
20.15 «Кумири»
20.35, 3.55 «Світські хроніки»
21.05 «Шеф-кухар країни» з 

Михайлом Поплавським
21.40 Євромакс
00.10 «Ніч чорних краваток»
01.50 «Життя на Вершині»
02.55 «Вихідний, після 

опівночі»
04.35 «Модні історії з Оксаною 

Новицькою»
05.10 Rock Time з Петром 

Полтарєвим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «Нове Шалене відео по-

українськи»
08.30 «Роби бізнес»
09.00 Бушидо
12.00 Х/ф «Замовлений 

убивця» 
13.50 22-й тур ЧУ з футболу: 

«Волинь» — «Зоря»
16.00 Х/ф «Природжений 

гонщик» 
17.30 Х/ф «Крадіжка у Лас-

Вегасі» 
19.15 Х/ф «Заручник» 
21.30 ПРОФУТБОЛ
23.30 «Змішані єдиноборства. 

UFC.»
01.45 Х/ф «Захар Беркут»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.50, 16.25, 17.00, 
19.10 Топ-матч

06.10 «Рома» — «Ліон». 1/8 
фіналу. Ліга Європи УЄФА

08.10 «Вест Бромвіч» 
— «Арсенал». ЧА

10.00, 16.00, 20.15 Футбол 
NEWS. LIVE

10.20 Журнал Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра

11.05 «Атлетік- Реал». ЧІ
12.55, 0.50 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

13.50 LIVE. «Іллічівець» 
— «Арсенал-Київ». ЧУ. 
Перша Ліга

16.20 Передмова до матчу 
«Ман Сіті-Ліверпуль»

16.30, 3.35 Журнал Ліги 
Чемпіонів

17.10 LIVE.«Атлетіко» 
— «Севілья». ЧІ

18.00 Футбол Tables
19.25 LIVE. «Спортінг» 

— «Гранада». ЧІ
21.20 «Великий футбол»
23.00 «Мідлсбро» — 

«МЮ». ЧА
01.45 «Шахтар» — 

«Олімпік». ЧУ
04.05 «Тоттенгем» — 

«Саутгемптон». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Алавес» — 
«Сосьєдад». ЧІ

07.50 «Сталь» — 
«Олександрія». ЧУ

09.40 «Монако» — «Ман 
Сіті». 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

11.30 Передмова до матчу 
«Ман Сіті-Ліверпуль»

11.35, 21.10 Журнал Ліги 
Чемпіонів

12.05 «Ворскла» — «Зірка». ЧУ
13.55 LIVE. «Мідлсбро» 

— «МЮ». ЧА
16.00, 21.00, 23.40, 1.45, 3.50 

Топ-матч
16.10 LIVE. «Тоттенгем» 

— «Саутгемптон». ЧА
18.15 LIVE. «Ман Сіті» 

— «Ліверпуль». ЧА
20.30 «Ман Сіті» — 

«Ліверпуль 2008 р. / 2009 
г. Класичні матчі АПЛ

21.40 LIVE. «Барселона» 
— «Валенсія». ЧІ

22.30 Футбол Tables
23.55 «Атлетіко» — 

«Севілья». ЧІ
02.00 «Іллічівець» 

— «Арсенал-Київ». ЧУ. 
Перша Ліга

04.00 «Спортінг» — 
«Гранада». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.30 Прихована реальність
08.20, 19.10, 2.10 У пошуках 

істини
10.00 Перша світова: апокаліпсис
12.00, 22.40 Фабрика погоди
14.00 Загадки планети
16.00 Морські парки
18.00 Наші
20.50 Таємниці Стоунхенджа
21.40 Небезпечна планета
00.40 Секретні історії

К1

05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»
07.40 М/с «Сейлор Мун»
08.00 «Чи знаєте ви, що...»
08.40 М/ф
09.50 Т/с «H2O: Просто додай 

води»
11.15 Х/ф «Листи до 

Джульєтти»
13.15 «Навколо М»
14.15 «Орел і решка. 

Ювілейний сезон»
20.00 Х/ф «Весільний 

переполох»
22.00 «Вечірній квартал»
23.50 «КВН»
02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с «Дора-мандрівниця»
07.40 М/с «Елвін і бурундуки»
08.00 Мультмікс
09.35 М/ф «Ігор»
11.00 Х/ф «Красуня й 

чудовисько»
12.50 Х/ф «Брудні танці-2»
14.30, 4.30 Віталька
16.35 Казки У Кіно
20.50, 0.35 Танька і Володька
22.00, 3.15 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Отже»
02.00 Х/ф «Назар Стодоля»

УТ-1

06.00 Світ православ’я
06.35 На слуху
07.05, 23.30 Золотий гусак
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Х/ф «Антоніо Вівальді: 
Принц Венеції»

11.05 Спогади
11.40 Театральні сезони
12.10 Біатлон. Кубок світу. ІХ 

етап. Мас-старт 12, 5км. 
(жінки)

13.15 Фольк-music
14.25 Біатлон. Кубок світу. ІХ 

етап. Мас-старт 15км. 
(чоловіки)

15.40 Твій дім-
15.55 Д/ф «Штепсель і 

Тарапунька. Слава — на 
виснаження»

16.35 Т/с «На межі. Група 
«Антитерор»

20.30 Перша шпальта
21.00, 5.35 Новини
21.25 Д/ф «SOS боніто»
21.50 Що там з Євробаченням?
22.30 Арт-Клуб

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.20 Біатлон. Кубок 

світу. ІХ етап. Гонка 
переслідування 10км. 
(жінки)

03.15 Біатлон. Кубок світу. ІХ 
етап. Гонка переслідування 
12, 5км. (чоловіки)

04.10 Д/ф «Містерія Марії 
Приймаченко»

04.40 Віра. Надія. Любов
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Телевізори 
і телефони 
стежать 
за нами
Сайт «Вікілікс» виклав тисячі 
таємних документів про 
хакерські методи ЦРУ
Ігор ВІТОВИЧ

 Викривальний сайт «Вікілікс» виклав тисячі 
документів, які, за словами авторів публікації, 
розкривають хакерські прийоми, до яких вдаєть-
ся ЦРУ, повідомляє Бі-Бі-Сі. У цих документах 
iдеться, зокрема, про віруси для комп’ютерів і 
смартфонів, а також про програмне забезпечен-
ня, яке перетворює «розумні» телевізори на при-
строї для прослуховування, навіть коли вони пе-
ребувають у вимкненому стані. 
 Кілька технологічних фірм, чиї продукти фі-
гурують у «Вікілікс», відреагували на ці заяви. 
В компанії «Еппл» закликали клієнтів заванта-
жувати останні версії програмного забезпечен-
ня IOS, щоб мати найновіший захист безпеки. В 
компанії «Самсунг» обіцяють продовжувати ро-
боту над вразливими місцями. «Захист приват-
ності користувачів і безпека наших виробів — 
це топ-пріоритет «Самсунга», — заявили в ком-
панії, чиї телевізори F8000 були скомпромето-
вані закидами про шпигування.
 У документах «Вікілікс» також iдеться про 
те, що ЦРУ створило хакерську програму для 
ураження «Майкрософт Віндоуз». У «Майкро-
софт» заявили, що знають про звіт «Вікілікс» і 
вивчають його. Google відмовився коментувати 
інформацію про те, що ЦРУ вдалося проникну-
ти в телефони на базі Android.
 Як зазначає кореспондент Бі-Бі-Сі з питань 
безпеки Гордон Корера, Агентство з нацбезпе-
ки США свого часу струснув сильний скандал 
через Едварда Сноудена. Тепер у схожій ситу-
ації опинилося ЦРУ. Якщо вірити докумен-
там «Вікілікс» від червня 2014 року, хакерська 
атака проти телевізорів «Самсунг» серії F8000 
мала кодову назву Weeping Angel («Ангел, що 
плаче»). У них iдеться про створення особливо-
го режиму роботи телевізора, який обманював 
користувачів, змушуючи їх вірити, що телеві-
зор вимкнений. Замість цього, як ідеться у до-
кументах, вірус у телевізорах таємно записував 
усі звуки в кімнаті, а після ввімкнення телеві-
зора і відновлення Wi-Fi пересилав усе на сер-
вери ЦРУ. У розділі майбутніх розробок перед-
бачається, що телевізори зможуть самі зніма-
ти своїх власників, а обмеження, пов’язані з не-
обхідністю підключення до Wi-Fi, теж вдасться 
подолати.
  «Вікілікс» також стверджує, що ЦРУ знайш-
ло прогалини в системі безпеки програмного коду 
платформи Android. У результаті гаджети таких 
компаній, як Samsung, HTC і Sony, виявилися 
відкритими для хакерських атак, до зволяючи 
ЦРУ читати повідомлення у Whatsapp, Signal, 
Telegram і Weibo, а також в інших чатах. Пові-
домляється також, що для роботи з iPhone і iPad 
створили спеціальний відділ ЦРУ, метою якого 
було встановлювати місцезнаходження об’єкта, 
активізувати відеокамеру і мікрофон на його 
пристрої і читати його листування. 
 «Вікілікс» називає цю публікацію першою з 
серії запланованих викриттів хакерської діяль-
ності ЦРУ.   
 Представник ЦРУ і прес-секретар британсь-
кого міністерства внутрішніх справ відмови-
лися коментувати публікацію «Вікілікс». Вод-
ночас американські спецслужби розслідують 
витік документів ЦРУ, оприлюднених на сай-
ті «Вікілікс». На федеральному рівні порушено 
кримінальну справу. Слідчі прагнуть з’ясувати, 
яким чином таємна інформація потрапила у роз-
порядження сайта — внаслідок викрадення чи 
зливу самими працівниками спецслужб. «Пре-
зидент уже раніше казав, що будь-хто, причет-
ний до витоку таємної інформації, відповідати-
ме перед законом. Ми вистежимо таких осіб і 
суворо покараємо. Наша адміністрація не тер-
пітиме такого легковажного ставлення до націо-
нальної безпеки», — заявив речник Білого дому 
Шон Спайсер. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Учора у Брюсселі о 
16.00 за місцевим часом 
розпочався дводенний са-
міт глав 28 країн-членів 
ЄС. Одне з головних пи-
тань — майбутнє Європи, 
в тому числі після виходу 
зі складу ЄС Великої Бри-
танії. Нещодавно керівник 
Єврокомісії Жан-Клод Юн-
кер запропонував кілька 
сценаріїв розвитку Євросо-
юзу, одним iз них є так зва-
ний швидкісний ЄС, коли 
деякі країни проводити-
муть глибшу інтеграцію 
на відміну від інших, які 
цього не прагнуть. На цей 
варіант, який отримав на-
зву «Європа двох швидкос-
тей», під час неформаль-
ного міні-саміту у Версалі 
в понеділок погодилися 
чотири найбільші держа-
ви-члени ЄС: Німеччина, 
Франція, Італія та Іспанія, 
повідомляє «Євроньюс».
 Другою темою брюс-
сельського саміту має ста-
ти Брекзит. Це буде остан-
ня зустріч на вищому рівні, 
на якій буде присутня бри-
танський прем’єр-міністр 
Тереза Мей перед оголо-
шенням про вихід її краї-
ни з Євросоюзу. Вона брала 
участь у роботі лише пер-
шого дня саміту, на другий 
Мей не запрошують. 
 На саміті також обго-
ворять дуже важливе пи-
тання: чи залишатиметься 

нинішній президент Ради 
ЄС Дональд Туск на дру-
гий термін у 2,5 року. Пе-
реважна більшість країн 
Євросоюзу підтримують 
цю кандидатуру, але його 
рідна країна Польща ви-
сунула іншого кандидата 
— Яцека Саріуша-Вольсь-
кого, якого також підтри-
мує Угорщина. Варшава, 
а точніше правляча партія 
«Право і справедливість», 
зокрема особисто її лідер 
Ярослав Качинський, зви-
нувачує Туска у втручан-
ні в польську політику під 
час перебування на ниніш-
ній посаді. «Втручання» по-
лягає у тому, що Брюссель 
неодноразово наголошував 
на далеких від демократії 
методах правління керів-
ної партії в Польщі та дик-
таторських схильностях 
самого Качинського. Ос-
танній, у відповідь, розгор-
нув у країні кампанію про-
ти свого співвітчизника на 
чолі ЄС, називаючи Тус-
ка «німецьким агентом». 
Хоча насправді йдеться про 
тотальне несприйняття Ка-

чинським усіх опонентів. 
Це безпрецедентний випа-
док, коли країна виступає 
проти свого ж громадянина 
на найвищій посаді в ЄС. 
 У цьому контексті в 
дуже незручному станови-
щі опинився Яцек Саріуш-
Вольський, досвідчений 
політик, найбільш проу-
країнський депутат Євро-
парламенту. Його мимо-
волі поставили між двох 
вогнів. Беззаперечно, що 
він був би чудовим главою 
Ради ЄС, але ж не шляхом 
«переступання через труп» 
свого співвітчизника. Ок-
рім того, зазвичай главою 
Ради ЄС обирають політи-
ка, який уже має досвід пе-
ребування на посаді прези-
дента чи прем’єр-міністра 
у власній країні. Саріуш-
Вольський такі посади не 
обіймав. А наступні 2,5 
року будуть вирішальни-
ми для ЄС. Ймовірно, що 
на цьому посту залишить-
ся поляк Дональд Туск, але 
уряд його країни вирішив 
усе ускладнити. Звичайно, 
що Україну ще більше за-

довольнила б кандидатура 
Яцека Саріуш-Вольського, 
але ж не нам це вирішува-
ти. 
 Через політичні ігри, 
що їх затіяв Качинський, 
кандидат Польщі на по-
саду голови Європейської 
ради Яцек Саріуш-Вольсь-
кий уже постраждав: його 
не запросили на саміт ЄС. 
Про таке рішення повідо-
мила Мальта, яка впро-
довж цього півріччя керує 
роботою євроспільноти.
 Учора саміт розпочався 
з заслуховування глави Єв-
ропарламенту, а пізно уве-
чері мало розглядатися пи-
тання обрання глави Ради 
ЄС. Дебати з цього приводу 
очікувалися гострі. Пере-
обрання Туска рішуче під-
тримують більшість країн-
членів ЄС. Перед засідан-
ням утримувалися з опри-
людненням свого рішення 
лише Угорщина та Вели-
ка Британія і, звичайно ж, 
Польща. Туск запевнив пе-
ред засіданням, що був, є і 
залишиться політично ней-
тральним до всіх 28 країн-
членів ЄС. Якщо кандида-
туру Туска не вдасться уз-
годити консенсусом, відбу-
деться голосування, заявив 
головуючий — прем’єр-
міністр Мальти Джозеф 
Мускат. У випадку голосу-
вання, кандидата на найви-
щу посаду має підтримати 
щонайменше 21 з 28 країн-
членів ЄС. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 На Мальті обвалилася 
легендарна скеля «Лазуро-
ве вікно». Місцеві мешкан-
ці повідомляють, що це ста-
лося 8 березня о 9.40 за міс-
цевим часом під час сильно-
го шторму в районі острова 
Гозо, де був розташований 
славетний витвір природи. 
Мальовничу скельну арку 
«Лазурове вікно» морські 
хвилі та вітри творили 
впродовж багатьох століть. 
І зрештою — перестара-
лися... Руйнації поспри-
яло те, що верхня гігантсь-
ка кам’яна плита тримала-
ся лише на двох стовпах iз 
вапняку, а ця порода досить 
крихка.
 Цей витвір природи 

внесено до списку об’єктів 
всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО. Арка користу-
валася великою популяр-

ністю серед туристів та лю-
бителів дайвінгу. Щороку її 
відвідували сотні тисяч ту-
ристів з усього світу. Вона 

також відома з серіалу «Гра 
престолів» (на її тлі відзня-
то сцену весілля), бага тьох 
фільмів, зокрема «Граф 
Монте-Крісто», «Одіссея», 
«Битва титанів».
 Центральна мальтійсь-
ка газета «Таймс Оф Маль-
та» повідомила, що фахів-
ці оглядали арку 2013 року 
й у своєму звіті зазначили, 
що її роз’їдає ерозія, про-
те давали їй iще кілька де-
сятиліть «життя». Турис-
ти раніше любили гуля-
ти верхньою плитою арки, 
але після геологічного звіту 
вхід на неї заборонили. 
 Монументальна скельна 
арка стала символом Маль-
ти, була розтиражована на 
численних листівках, ка-
лендарях, футболках та 
інших сувенірах. Учора 
прем’єр-міністр Мальти 
Джозеф Мускат висловив 
від себе та співвітчизників 
сум і жаль iз приводу втра-
ти національного симво-
лу країни. «Це новина, яка 
роздирає серце», — сказав 
він. ■

СТИХІЯ

Друзки «Лазурового вікна»
Шторм зруйнував славетний символ Мальти

■

«Лазурове вікно» залишиться лише на фотознімках. 
Фото Юрія ПАТИКІВСЬКОГО.

❙
❙

Надія на Гаагу 
 У Міжнародному суді ООН у Гаазі заверши-
лися публічні слухання українського питання. Київ 
нарешті офіційно висунув претензії Москві, зок-
рема, вимагає припинити фінансування терориз-
му на Донбасі та обмеження прав кримських та-
тар. Російська сторона традиційно заперечує ці 
претензії. Водночас заявляє, що не бачить ні пра-
вової, ні фактичної основи для запровадження 
якихось тимчасових заходів з боку Міжнародно-
го суду  ООН, на яких наполягає Україна. Дирек-
тор правового департаменту російського МЗС Ро-

ман Колодкін навіть звинуватив Україну в тому, що 
своїм позовом вона «хоче поєднати дві різні си-
туації, які керуються різними правовими інстру-
ментами», і вв’язати суд у справу, яка перебуває 
поза його юрисдикцією. Натомість представник 
української сторони доктор Гарольд Кох закинув 
росіянам «спотворення законів і фактів» та «за-
конодавчу акробатику» і запевнив суд, що тимча-
сові заходи слід запровадити негайно. 

До безвізу ще ближче 
 Комітет Європарламенту із громадянських 

свобод, юстиції та внутрішніх справ затвердив 
проект законодавчої резолюції про внесення Ук-
раїни до переліку країн, громадянам яких скасу-
ють візові вимоги, повідомляє «Укрінформ». «Ук-
раїна виконала усі критерії, визначені з боку ЄС. 
І вони є важливими для подальшого стабільного 
розвитку країни», — заявив на засіданні комітету 
депутат від Польщі Міхал Боні. Далі, за процеду-
рою, проект рішення про скасування візового ре-
жиму для України законодавчий орган ЄС оста-
точно проголосує на пленарному засіданні 5 квіт-
ня. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

КОНФЛІКТ

Бий свого, щоб чужі боялися
Польща відмовляється підтримати обрання власного екс-прем’єра президентом ЄС

■

Дональд Туск чи Яцек Саріуш-Вольський? ❙
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«Грішниця»
 Це та сама Лукерія Полусмак, з-під 
Ніжина родом, з Липового Рогу, 20-річ-
на сільська красуня, в яку, собі на згубу, 
мав необережність закохатися 45-річ-
ний Поет. Вікові уточнення, звичайно, 
тут ні до чого. Хіба щоб нагадати: після 
своєї останньої закоханості Тарас про-
жив лише два роки... 
 Подібні сюжети — нерівні шлюби у ві-
ковому, матеріальному, духовному від-
ношеннях — завжди цікаві для літера-
торів. А тут iще цікавіше! Бо це дошлюбні 
взаємостосунки! Бери та й заглядай собі, 
як у замкову шпарину, на чуже спілку-
вання, чужі любощі й поцілунки, істери-
ки й сльози... Ото пожива для фантазії! 
А ще більша — для пліток безликої, але 
всюдисущої громадської думки. 
 Саме таким чомусь уявляється мені 
той психоемоційний, переповнений ін-
тригами контекст, у який потрапив Та-
рас Шевченко наприкінці 50-х років 
дев’ятнадцятого століття. І саме цей кон-
текст, опираючись на спогади біографів 
Шевченка, відтворює у своїй драмі на дві 
дії ніжинський письменник Олександр 
Забарний. Автор давно відомий у бага-
тьох літературних колах Чернігівщини, 
має близько десяти художніх книг. Це в 
основному поезія, проза, публіцистика. 
Книжка, про яку далі піде мова, — де-
бютна в жанровому відношенні для ав-
тора. Називається вона «Грішниця» й 
кілька разів уже була інсценізована ак-
торами драматичного театру імені Ми-
хайла  Коцюбинського в Ніжині.
 Це всім відома історія про останню 
спробу Тараса Шевченка нарешті одру-
житися, мати дітей, любу дружину й сі-
мейний затишок. Експресивніше, ніж сам 
Тарас, про це бажання не скаже ніхто:
Якби з ким сісти хліба з’їсти,
Промовить слово... То воно б
Хоч і як-небудь на сім світі,
А все б таки якось жилось...
Та ба!.. Нема з ким... Світ широкий,
Людей багацько на землі...
А доведеться одиноким
В холодній хаті кривобокій
Або під тинню простягтись...
Ні! Треба одружитись!
Хоча б на чортовій сестрі!
Бо доведеться погибать в самотині!..

...Пшениця, жито на добрім сіялись лану...
А люди — так собі... пожнуть
І скажуть: «Десь його убито, сердешного,
на чужині!»... О горе, горенько мені!..

Шевченкове оточення бажає 
йому тільки добра?
 Кожна людина живе з найзаповітні-
шим бажанням — бути щасливою. Саме 
в цьому бажанні люди всіх часів у всь-
ому світі схожі між собою. Щасливим 
хотів бути й Тарас. Той, хто зазнав стіль-
кох негараздiв і випробувань, ув’язнень, 
хвороб, муштри... Він мав тяжко вист-
раждане й заслужене право на щастя! І 
він так його хотів, того багатостраждаль-
ного щастя! Й воно нарешті при йшло до 
Поета, сказало: бери мене, оце ж я й є, 
твоє щастя! Лукеркою назвалось...  І 
Поет потягнувся до нього всім серцем, 
усією своєю зболеною душею...
 Такою, власне, і є зав’язка драми 
«Грішниця». Розвиток дії — це інтрига 
за інтригою, що клубочаться по всьому 
сюжету й мають високоповажних авто-
рів, — таких витончених, аристократич-
них та ще й високоосвічених. Це Шев-
ченкове оточення. Воно бажає йому тіль-
ки добра. Й оскільки це так, то робить 
усе можливе й навіть неможливе, щоб 
віддалити головних персонажів одне від 
одного, перешкодити цьому шлюбові, в 
якому Тарас обов’язково буде нещас-
ним! Так вони вирішили і все! Вони — 
це Варвара Карташевська, Олександра 
Білозерська-Куліш, Надія Білозерська-
Забіла. Це так звані другорядні персона-
жі драми, яким таки вдалося довести за-
думану інтригу до кінця. Тарас і Лукер-
ка — вже не разом! І ніколи разом не бу-
дуть! Генія для України врятовано!!! (А 
в Жан-Жака Руссо, між іншим, дружи-
на не вміла читати й писати, навiть ко-
ристуватися годинником. Натомість на-
родила великому просвітителеві майже 
десяток дітей. Але це так, між іншим).
 Необов’язково навіть мати гіпер-
розвинену інтуїцію, щоб твердити й, на 
жаль, не помилятися: головні персона-
жі цієї драми — Тарас і Лукерія — стали 
жертвами змодельованих їхніми добро-
зичливцями ситуацій (23-річний лове-
лас-репетитор тут — лише дешева маріо-
нетка!). 

 

Автор «Грішниці» блискуче відтворив те 
внутрішнє тло, зіткане з аристократич-
них інтриг і пліток, замаскованих ети-
кетністю й поведінковою добропорядніс-
тю. А розв’язка — ось вона:
Поставлю хату і кімнату,
Садок-райочок насаджу.
Посиджу я і походжу
В своїй маленькій благодаті.
Та в одині-самотині
В садочку буду спочивати.
Присняться діточки мені,
Веселая присниться мати.
Давнє-колишній і ясний
Присниться сон мені... і ти!..
Ні, я не буду спочивати,
Бо й ти приснишся... і в малий
Райочок мій спідтиха-тиха
Підкрадешся, наробиш лиха...
Запалиш рай мій самотний.
 Цей вірш Тарас написав менш ніж за 
півроку до смерті... 
 Так, Поет повинен бути одиноким... 
Але ж не настільки, людоньки... Не на-
стільки...
 ...А головна персонажниця драми 
Олександра Забарного знаєте хто? Ні, 
не Лукерка... Правильна відповідь: ін-
трига.

Три місяці роману і шлях до Тараса
 ...У кожного — своя доля і свій шлях 
широкий. Проектуючи цей Тарасів афо-
ризм на останнє його кохання, на Лу-
керію Полусмак, роман з якою в Шев-
ченка тривав лише трохи більше трьох 
місяців, нічого, крім співчуття до типо-
вої жіночої долі в умовах патріархаль-
ності, начебто й не відчуваєш. Заміж Лу-
керія вийшла за якогось перукаря Яков-
лєва з Царського Села. З белетристичної 
літератури відомо, що він був безпробуд-
ним пияком, але Лукерія йому догоджа-
ла як могла й народила багато дітей. 
 Лукерія була білошвейкою, — ру-
коділлям заробляла на сім’ю. А в трав-
ні 1904 року,  після смерті свого чолові-
ка, та й діти вже повиростали, Лукерія 
Іванівна Яковлєва-Полусмак переїхала 
все ж таки в Україну, до Канева, — до 
Тараса, велич якого вона збагнула з ве-
ликим запізненням. 
 Свого житла в Каневі Лукерія не мала, 
— винаймала то одну,  то іншу скром-
ну квартирку. Найдовше вона мешка-
ла у старенькій хатині, на вулиці Монас-
тирок, неподалік від підніжжя Чернечої 

Гори. Там, біля Тараса вона, кажуть, час-
то днювала й плакала, схилившись на бі-
лий хрест, що стояв на Шевченковій мо-
гилі. У поминальні дні справляла по Та-
расові панахидки з півчею, священиком. 
Роздавала людям коливо, цукерки, хліб 
і яблука, приказуючи: «За Тараса... За 
Тараса...» А ще вона любила співати — 
особливо сумовито-сирітську «Ой одна ж 
я, одна...» на слова Шевченка.
 За свідченням краєзнавців, щоб заро-
бити собі хоча би на скромне життя, Лу-
керія Іванівна займалася вишиванням, 
часто «білим по білому», вміла шити і чо-
ловічий, і жіночий одяг — була талано-
витою рукодільницею. Була дуже щед-
рою до шанувальників творчості Тараса 
Шевченка. Одягалася в усе чорне, носи-
ла довгий, аж до п’ят, одяг. До самої ста-
рості не втратила своєї краси й привабли-
вості. Мала довге сиве волосся, закладе-
не на потилиці, виразні карі очі, одухот-
ворене обличчя, приємний голос.
 У Каневі «Тарасову наречену», яка 
так і лишилася для нього тільки нарече-
ною, відвідували відомі діячі українсь-
кої культури: Ганна Петрівна Затирке-
вич, Любов Павлівна Ліницька, Тарасів 
правнук по сестрі Катерині Дмитро Кра-
сицький. А донька відомого українсько-
го драматурга Михайла Старицького — 
Людмила Михайлівна Старицька-Чер-
няхівська була Лукерчиною покрови-
телькою в усі роки канівського її життя.
 «...Не вийшов із нього Пігмаліон, а 
з неї Галатея, — напише хтось із біогра-
фів Шевченка про суть стосунків між Лу-
керією й Тарасом. — Та пройшов час, і 
вона стала такою, якою він хотів і мріяв 
її бачити. Всім життям спокутувала вона 
бездумну провину своєї юності». Якщо й 
справді вірити, що Лукерія була грішна 
перед Тарасом, то спрацьовує тут найго-
ловніша церковна доктрина про гріх та 
його спокуту.
 Останні дні свого життя Лукерія 
Іванівна Полусмак-Яковлєва доживала 
в Канівській богодільні. Над її ліжком 
висів маленький портрет Тараса... 4 лю-
того 1917 року їхні душі зустрілися на 
небесах... ■

Марина ЄГОРОВА 

 В Одеському національно-
му академічному театрі опери 
та балету  відбувся прем’єрний 
показ балету «Долі», присвяче-
ний пам’яті героїв Небесної со-
тні. Готували його майже два 
роки. Автор ідеї Надія Бабич, 
директор театру, шукаючи під-
тримки серед митців, пропону-
вала знайти адекватне худож-
нє рішення подіям новітньої ук-
раїнської  історії. Перше поро-
зуміння на рівні ідеї при йшло 
від Раду Поклітару, керівника 
«Київ модерн-балету». А неза-
баром,  допоміг визначитися з 
написанням лібрето і хореогра-
фічним рішенням артист його 
балету і хореограф Сергій Кон.
 Сергій Кон вважає, що  ос-

новні риси хореографа — спос-
тережливість і вміння вико-
ристати побачені жести. В од-
ному з інтерв’ю він сказав, що 
йому хотілося б зробити виста-
ву, яка була б зрозуміла без ліб-
рето. 
 Тема балету про межу між 
війною і миром, визначену не 
по лінії фронту, а розмиту по 
лініях життя окремих людей,  

дійсно не потребує детального 
коментаря в тексті лібрето для 
публіки. Достатньо провести 
маркерні лінії,  а все інше  буде 
залежати від того, як танцівник 
зуміє створити хорео графічний  
образ. Сергій,  вихований у ко-
лективі Поклітару, де між ба-
летом і театром ніколи не сто-
яв бар’єр. До того ж у балет він 
прийшов iз брейк-дансу, що 

є  допоміжним фактором, як 
наблизити балет до життєвих 
реалій. 
 На кастингу пройшли кон-
курс 20 артистів, з яких один 
— соліст балету, а всі інші — 
кордебалет. Персонажі  бале-
ту «Долі» мають узагальнені 
імена: Хлопець (Павло  Гриць), 
Дівчина (Катерина Бартош), 
Дружина фотографа (Кате-
рина Воронцова), Подружня 
пара (Марія Рязанцева і Бог-
дан Чабанюк), Жінка з дити-
ною (Ольга Коломієць), Анти-
герой (Станіслав Скриннік). Го-
ловний персонаж балету — фо-
тограф (Ростислав Янчишин), 
який фільмує різні фрагмен-
ти життя: зворушливі, радісні, 
трагічні.
 ...Хаотичний біг натовпу в 

одному напрямку сцени, а на-
зустріч біжать теж люди, спов-
нені жаху. Деякі постаті па-
дають, ніхто їх не піднімає, 
у паніці люди перебігають по 
сцені, мов шукаючи укрит-
тя.  Дзвін. Перші балетні сцени 
миттєво апелюють до кадрів, 
показаних у багатьох фільмах 
про події  18 лютого 2014-го. 
 Своїм успіхом балет чимало 
зобов’язаний художнику-деко-
ратору Тетяні Івановій. Декора-
ції з багатоповерхівок велико-
го міста  або інтер’єру сучасної 
квартири, шеренги телевізій-
них екранів або руїни будівлі  
стають розкритим віялом мож-
ливостей. Таїна енергетики до-
кументальності  балету нади-
хає, картини запам’ятовуються, 
долі незбагненні. ■

ЧАС «Т»

Доленосна прем’єра
В Одесі показують балет 
про героїв Небесної сотні

■

ПОСТАТЬ

Щастя Лукеркою 
назвалось...  
Останнє кохання Тараса Шевченка
Тетяна  СИДОРЕНКО

Є таке мудре прислів’я: чим більша постать — тим довша тінь. Про нашого вічного 
й вірного Кобзаря шевченкознавці написали, здається, вже все. Вторглися навіть у 
приватне й інтимне життя, — без дозволу, без ніяких, як-то кажуть, комплексів. Я 
спеціально цікавилася такою делікатною темою, умовно назвавши її «Кохані жінки 
Тараса Шевченка», й була трохи ошелешена різною кількістю тих жінок у різних 
авторів-дослідників цієї теми: від чотирьох жінок до кількох десятків. Утім кожен 
список Тарасових коханих завершує одне й те саме ім’я  — Лукерія.

■

Лукерія Полусмак.❙

Тарас Шевченко.❙
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«Якщо «ПСЖ» забив нам чотири м’ячі, то чому ми не можемо 
забити шість?».

Луїс Енріке
головний тренер ФК «Барселона» (Іспанія)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Уже кілька років в іспансь-
ких тлумачних словниках ос-
танніх редакцій можна поба-
чити раніше неіснуюче слово, 
коренем якого є прізвище най-
кращого футболіста сучасності 
Ліонеля Мессі. Для того, аби 
описати неперевершену гру 
команди або окремого гравця 
у футбол, на Піренеях поча-
ли говорити: «інмессіонанте» 
(inmessionante).
 Останнім часом, щоправда, 
сам натхненник іспанських фі-
лологів, як і його «Барселона», 
футболу екстра-класу загалом 
не демонстрували. Що говори-
ти, коли по ходу сезону в ката-
лонському клубі почали шука-
ти заміну головному тренеру. 
«Допрацюю поточний чемпіо-
нат і залишу команду», — на 
початку березня заявив очіль-
ник «Барселони» Луїс Енріке. 
Після того, як у першому поє-
динку 1/8 фіналу ЛЧ каталон-
ці зазнали гучної поразки у 
Франції від місцевого «ПСЖ» 
(0:4), уперше за десять років 
поставивши під величезний 
знак запитання свій вихід до 
чвертьфінальної стадії, май-
бутнє Енріке в таборі «гранато-
во-синіх» було вирішено напе-
ред. Історія Суперліги свідчи-
ла, що раніше жодній команді, 
котра програла свій перший 
поєдинок «плей-оф» iз різни-
цею в чотири м’ячі, не вдава-
лося проходити до наступного 
раунду змагань.
 Однак коли в команді є лю-
дина, з ім’ям котрої загалом й 
асоціюється ідеальний за всі-
ма канонами футбол, зокре-
ма й у питанні високої резуль-
тативності, відкидати мож-
ливість того, що може трапи-
тися футбольне диво, ніколи 
не варто. Коли на 50-й хвилині 

матчу-відповіді з «ПСЖ» ар-
гентинський «Малюк» реалі-
зував 11-метровий удар, його 
«Барселона» до мінімуму ско-
ротила відставання за сумою 
двох матчів. Сумнівів, що за 
решту часу каталонські фут-
болісти не зможуть забити бо-
дай іще один м’яч, необхідний 
для «овертайму», залишилося 
не так уже й багато. Але після 
того, як співвітчизник Мессі 
Едісон Кавані зумів на «Камп 
Ноу» розмочити рахунок, пер-
спективи «Барси» вперше за 
десять сезонів не потрапити 
до 1/4 фіналу ЛЧ набули до-
волі чітких обрисів. Аби вип-
равити ситуацію, підопічним 

Луїса Енріке потрібно було за-
бити ще три м’ячі.
 ...«Інмессіонанте», — без 
сумніву, кричали несамовиті 
фани «блау-гранас», коли 25-
річний резервіст каталонців 
Серхіо Роберто на п’ятiй до-
даній німецьким рефері Дені-
зом Айтекіном хвилинi забив 
такий необхідний своїй коман-
ді гол. Одними лише словами 
описати масштаб ейфорії, що 
в ніч iз середи на четвер пану-
вала в столиці Каталонії, ней-
мовірно важко. Водночас за-
хисник «Барси» Жерар Піке 
наголосив: «Через дев’ять міся-
ців у пологових будинках Бар-
селони буде потрібен додатко-

вий персонал, адже сьогодні в 
місті справжня ніч кохання». 
 Думається, кілька тижнів 
тому в такому ж піднесеному 
стані були й фанати «ПСЖ», 
коли, святкуючи розгром іме-
нитого гранда, не без підстав 
передбачали вихід своєї ко-
манди до 1/4 фіналу Суперлі-
ги. Але, як виявилося, у фут-
болу — свої закони.
 «У першому матчі ми досяг-
ли хорошого результату, але за 
підсумками матчу-відповіді 
підстав говорити, що ми за-
служили на участь у чвертьфі-
налі, загалом не було. Тож, ду-
маю, не варто винити й суддю в 
тому, що він призначив другий 

у наші ворота пенальті, коли 
насправді ніякого фолу на Су-
аресі не було», — так оцінив 
каталонську драму бразиль-
ський захисник «ПСЖ» Тья-
го Сильва. На іспанського на-
ставника парижан Унаї Емері 
взагалі без сліз складно було 
дивитися. ■

СУПЕРЛІГА

Каталонський феномен
«Барселона» стала першою командою в Лізі чемпіонів, яка продовжить боротьбу 
за трофей після програного з різницею в чотири м’ячі першого поєдинку «плей-оф»

■

Футболісти «Барселони» святкують історичний «камбек» у повторному матчі 1/8 фіналу ЛЧ проти «ПСЖ».
Фото з сайта УЄФА.

❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. 
«Барселона» (Іспанія) — «ПСЖ» 
(Франція) — 6:1 (Суарес, 3; Кюрза-
ва, 40 (у свої ворота); Мессі, 50 (пен.); 
Неймар, 88; Неймар, 90+1 (пен.) Серхі, 
90+5 — Кавані, 62; перша гра — 0:4), 
«Боруссія» (Д, Німеччина) — «Бен-
фіка» (Португалія) — 4:0 (Обаме-
янг, 4, 61, 85; Пулішич, 59; 0:1), «Ар-
сенал» (Англія) — «Баварія» (Ні-
меччина) — 1:5 (Уолкотт, 20 — Ле-
вандовський, 55 (пен.); Роббен, 68; Д. 
Коста, 78; Відаль, 80, 85; вилучення: 
Кощельни, 53 («А»); 1:5), «Наполі» 
(Італія) — «Реал» (Іспанія) — 1:3 
(Мертенс, 24 — Рамос, 51; Мертенс, 
57 (у свої ворота); Мората, 90+1; 1:3), 
«Манчестер Сіті» (Англія) — «Мо-
нако» (Франція) — 5:3 (Стерлінг, 
26; Агуеро, 58, 71; Стоунз, 77; Сане, 
82 — Фалькао, 32, 61; Мбаппе, 40), 
«Байєр» (Німеччина) — «Атлети-
ко» (Іспанія) — 2:4 (Бельарабі, 48; 
Савич, 68 (у свої ворота) — Сауль, 
17; Грізманн, 25; Гамейро, 59 (пен.); 
Торрес, 86).

■

Григорій ХАТА

 До стартів у закритих при-
міщеннях легкоатлетичний бо-
монд ставиться доволі прохолод-
но. Зимовий чемпіонат Європи 
— не виключення. Приміром, у 
заявці збірної України на кон-
тинентальний форум «під да-
хом», який цього року приймав 
Белград, із досвідчених та зна-
них бійців можна було поміти-
ти лише бронзову призерку лон-
донської Олімпіади-2012 в еста-
феті 4х100 м Олесю Повх. Решту 
ж місць у команді, що, загалом, 
налічувала 32 атлети, віддали мо-
лодим та малообстріляним спорт-
сменам, для котрих турнір у сто-
лиці Сербії мав би стати великим 
тестом напередодні літнього чем-
піонату світу в Лондоні. Незадов-
го до старту зимового ЧЄ-2017 
стало відомо, що завдяки допін-
говій дискваліфікації чергового 
представника російської легкої 
атлетики українська жіноча ес-
тафетна команда 4х400 м ретрос-
пективно стала володарем олім-
пійської «бронзи» 2012 року.
 Своєрідну невипадковість чи-
пак закономірність  даної події ук-
раїнські майстрині бігу на «повне 
коло» підтвердили «під дахом» у 
Белграді, де завоювали бронзо-
ву нагороду зимового єврофору-
му. При цьому варто відзначити, 
що жодної атлетки, що змагала-
ся на Іграх в Лондоні, під куполом 
«Белградської арени» не було. Та 
навіть у порівнянні з Олімпіа-
дою в Ріо синьо-жовтий квартет 
4х400 м зазнав 50-відсоткового 
оновлення. Роль лідерів iз досві-

дом, що, так би мовити, вели за 
собою колектив, були учасниці 
останніх літніх Ігор — Ольга Бі-
бик та Тетяна Мельник. У підсум-
ку, примноживши свої зусилля, 
дівчата піднялися на третю схо-
динку п’єдесталу, зробивши та-
ким чином гучний акорд у вельми 
успішному зимовому ЧЄ-2017, де 
українські атлети здобули п’ять 
нагород — одне «срібло» та чоти-
ри «бронзи».
 Щоправда, без золотих здо-
бутків піднятися вище 16-го міс-
ця в медальному протоколі нашій 
національній команді не вдалося. 
Утім навіть iз позиціями в друго-
му десятку керівництво коман-
ди мало б порадуватися успіхам 
своїх підопічних, адже виступали 
«синьо-жовті» у Белграді в  омо-
лодженому складі. Приміром, 
юній, 19-річній киянці Юлії Шев-
ченко у секторі для стрибків у ви-
соту протистояла ультрадосвідче-
на, 37-річна олімпійська чемпіон-
ка Ріо-2016, іспанка Рут Бейтіа. 
Як і іменита опонентка, чемпіон-
ка юнацької Олімпіади в Нанкіні-

2014, встановивши особистий ре-
корд, підкорила 1,94 м й уперше 
в житті стала призеркою — брон-
зовою — дорослих змагань.
 До когорти молодих та перс-
пективних також входить  21-річ-
на Марина Килипко, котра спе-
ціалізується на стрибках iз жер-
диною. Володарка національного 
рекорду, котрий становить 4,65 
м, на ЧЄ у Белграді, взяла план-
ку на значно скромнішій висоті 
— 4,55. Утім і цього талановитій 
харків’янці вистачило для євро-
пейської «бронзи».
 Ще одним бронзовим призе-
ром зимового ЧЄ став майстер 
стрибків у довжину Сергій Нікі-
форов. Як заявив сам спортсмен, 
подібного результату від себе він 
не очікував, адже не надто вірив, 
що зможе пройти кваліфікацію. 
У підсумку, залетівши на 8,07 м, 
лише один сантиметр Сергій про-
грав чемпіонському стрибку.
 А от високого місця від 
спринтерки Олесі Повх у таборі 
збірної України чекали. Двічі 
перед ЧЄ олімпійська призер-

ка вигравала престижні стар-
ти IAFF, показуючи кращий 
час сезону. Однак на 60-мет-
рівці в Белграді стався збій. 
За словами Лесі, всьому виною 
фальстарт, якого припустилася 
одна з суперниць, вибивши її з 
колії. І хоча в боротьбі за «при-
зи» запорізька атлетка встано-
вила персональний рекорд, ре-
зультату 7,10 с виявилося до-
статньо лише для «срібла». «Я 
була готова бігти швидше. На-
віть потужніше, ніж перемож-
ниця з Великої Британії Аша 
Філіп, котра показала час 7,06. 
Але, на жаль, у мене не вдався 
старт», — пояснила Повх, сріб-

на нагорода котрої все ж ста-
ла найкращим здобутком ук-
раїнської збірної на зимовому 
ЧЄ-2017. ■

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Медальні резерви
Вирушивши на зимовий чемпіонат Європи 
до Белграда умовно другим складом, 
збірна України здобула в столиці Сербії 
п’ять нагород

■

Хокей
 Чемпіонат України. «Плей-оф». 
Півфінал. Перший матч. «Кременчук» 
— «Дженералз» — 6:2.

Гандбол
 Ліга чемпіонів. Раунд «плей-оф». 
Перша гра. «Мотор (Україна) — Мон-
пельє (Франція) — 34:36. ■

Юна киянка Юлія Шевченко (перша праворуч) — бронзова призерка 
ЧЄ-2017 «під дахом».
Фото з сайта bykvu.com.

❙
❙
❙

ХРОНІКА■
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 Телефонують на біржу праці з 
будівельної контори:
 — Нам потрібен маляр.
 — Малярiв немає, є гінеколог, 
він і маляром може, йому просто 
дуже гроші потрібні.
 Взяли його, а через день знову 
телефонують:
 — Надішліть, будь ласка, ще 
двох гінекологів. Учора прийшли 
ми на об’єкт, а двері зачинені, так 
нам ваш гінеколог за дві години 
всю квартиру через замкову щіли-

ну шпалерами обклеїв.

* * *
 Якщо не застібати три верхні 
гудзики на блузці, то очі можна не 
фарбувати.

* * *
 Коли ви побажаєте організу-
вати своє весілля, покличте близь-
ко 300 гостей і забороніть повністю 
алкоголь. І найміть того, хто таєм-
но продаватиме алкогольні напої. 
Весілля стовідсотково має окупи-
тися.

По горизонталі:
 1. Представницький орган 
кримських татар, подібний до 

парламенту. 5. Металева дужка з 
коліщам на взутті вершника для 
понукання коня. 9. Гауляйтер рейхс-

комісаріату «Україна» в часи Другої 
світової війни. 10. Поневолення без 
права розпоряджатися собою. 11. 
Знаменитий корабель, який просла-
вив Леонардо Ді Капріо. 12. «О пан-
но ..., панно ..! Сестру я вашу так лю-
бив!» (Павло Тичина). 13. Головний 
убір вищого духівництва християнсь-
кої церкви. 14. Королівське крісло. 
17. Північний полюс. 19. «Незро-
зуміла» реакція організму на певні 
подразники: пилок квітів, пилюку, 
шерсть тварин. 21. Хлів для збері-
гання сіна, снопів. 24. Тонка ткани-
на з блиском або матова, традицій-
но виготовлялася з шовкової пряжі. 
27. Примітивне знаряддя для оран-
ки землі. 28. «Колега» ікса. 29. Ім’я 
Сина Божого у християнстві. 32. Ві-
домий французький шансоньє. 33. 
Емблема цьогорічного «Євробачен-
ня». 34. Система умовних знаків для 
розшифрування інформації. 35. По-
зика, що видається під заставу не-
рухомого майна. 36. Головна боги-
ня семітів, божественне уособлення 
планети Венери. 
По вертикалі:
 1. Титул фаворитки Людовика 
XV. 2. Невеликий глиняний, рідше 
— металевий глечик. 3. Захисний 
обладунок середньовічного лицаря. 
4. Білоруський першодрукар, просві-
титель, перекладач.  5. Райцентр на 
Сумщині. 6. Текст у кадрі, який пояс-

нює, хто говорить чи що говориться. 
7. Міфічна тварина, крилатий кінь із 
рогом на лобі. 8. Заповідник на Хер-
сонщині. 15. Ім’я екс-головного тре-
нера «Карпат» і «Дніпра», нині — 
голови комітету національних збір-
них ФФУ. 16. Пилок із стільників, 
які бджоли використовують для ви-
годовування розплоду.. 18. Англій-
ський актор, який зіграв роль докто-
ра Лайтмана в серіалі «Теорія брех-
ні». 20. Індекс лісозабезпечення. 
21. Грецький народний танець. 22. 
Ім’я голлівудського актора, зірки 
«Піратів Карібського моря» та «Во-
лодаря перстнів». 23. Порода котів 
чи кроликів із м’якою довгою шерс-
тю. 24. Знаменитий готель у Ялті. 
25. Шкатулка, футляр з речами для 
туалету, шиття тощо. 26. Тверджен-
ня, яке не потребує доведення. 30. 
Село у Баранівському районі на Жи-
томирщині. 31. Американська шко-
лярка, яка побувала в СРСР на за-
прошення генсека Юрія Андропова.

Кросворд №29 
від 3—4 березня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід +1…+6

 +1…14

 +2…-3

 +1…+6

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +1…+6

 +4…9

 +1…+6

 +1…+6

Північ +1…+6

 +4…9

 +1…+6

 +1…+6

Схід +2…-3

 +8…+13

 +2…-3

 +1…+6

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь +1…+6

 +8…+13

 +1…+6

 +6…+11

з 13 до 19 березня
 Овен (21.03—20.04). Взаємодія планет 

сприятиме появі плідних ідей, дуже важливих 
для подальшого розвитку вашого проекту. 
Відносини з людьми будуть простими і легкими.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Телець (21.04—21.05). Деякi ситуацiї 
змусять переглянути безтурботне ставлення до 
життя. Матерiальна допомога друзiв допоможе 
вам міцніше стати на ноги.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Близнюки (22.05—21). Вас не 
полишатиме думка, що ви талановиті й 
заслуговуєте набагато більшого. У вас буде 
шанс продемонструвати свої таланти.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19.

 Рак (22.06—23.07). Якщо ситуація на 
роботі нестабільна, у вас буде можливість 
її виправити. Для просування кар’єрними 
сходами вам треба проявити ініціативність і 
підприємливість.

 Дні: спр. — 13; неспр. — 15.
 Лев (24.07—23.08). Відносини з 

постійними партнерами можуть погіршитися, 
але, як не дивно, це дасть вам більше свободи. 
Попереду нові ідеї, важливі та цікаві зустрічі.
 Дні: спр. — 18; неспр. — немає.

 Діва (24.08—23.09). Це ідеальний час 
для з’ясування стосункiв. Вам нарешті вдасться 
розставити всі крапки над «i» та зрозуміти, чи 
остаточно вони втратили свою значимість.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19.

 Терези (24.09—23.10). Ви маєте 
винести урок з особистого життя і нарешті 
зробити вибір, якщо досі цього не зробили. 
Інакше ризикуєте залишитися на самоті.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 16.

 Скорпіон (24.10—22.11). Перед вами 
постане вибiр. Будьте обережні, не поспішайте 
і все обміркуйте, iнакше обставини можуть 
підштовхнути вас зробити хибнi висновки.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 17.

 Стрілець (23.11—21.12). Вам удасться 
уникнути труднощiв, це забезпечить спокій і 
безтурботність, що необхідні для успішного 
розвитку прибуткових проектів.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Козеріг (22.12—20.01). Зосередьтеся на 
довгострокових стратегіях, саме в них будуть 
усі шанси на успіх. Проблем iз грошима не 
виникатиме, але економiя не завадить.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19.

 Водолій (21.01—19.02). Ви прагнете 
всьому давати оцінку. З цієї причини можете 
потрапити в незручну ситуацію. Варто знайти 
баланс, що дозволить вам залишатися самим 
собою.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Риби (20.02—20.03). Доведеться багато 
чого навчитися, контролюйте свої емоції. Це 
дозволить позбутися негативних настроїв і 
допоможе досягти неабияких успiхiв.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Аліса КВАЧ

 Хоч як уболівали шанувальники таланту 
голлівудської красуні Скарлет Йоханссон за 
її шлюб із французьким журналістом Роме-
ном Доріаком, а дива таки не сталося. Не до-
помогла навіть мережа крамничок iз прода-
жу поп-корну для гурманів, відкрита в Па-
рижі, про що «УМ» писала у жовтні.
 Перші підозри виникли після Нового 
року, коли Скарлет з’явилася на мітингу 
проти Трампа без обручки на пальці. А дня-
ми стало відомо, що актриса таки подала до-
кументи на розлучення, втомившись розри-
ватися між Парижем і Лос-Анжелесом.
 Утім процес обіцяє бути непростим і дра-
матичним. Каменем спотикання стала 2,5-
річна донька пари Роуз Дороті. Річ у тім, 
що обоє батьків прагнуть добитися права 
основної опіки над дівчинкою і лишити її 
жити з собою. Як заявив адвокат Доріака, 
Гарольд Майєрсон, батько має більше часу і 
можливостей займатися вихованням донь-
ки, оскільки Йоханссон постійно перебу-
ває на зйомках. «Доріак планує перебрати-

ся до Франції разом iз дочкою, а місіс 
Йоханссон багато подорожує», — пові-
домив адвокат. 
     Водночас мати є мати, і Скарлет теж 
планує поборотися за свої права. По-
дейкують, що вона уже запросила ад-
вокатом знамениту Лору Вассер, яка  в 
аналогічних процесах представля-
ла інтереси Анджеліни Джолі 
та Джонні Деппа. А також 
— екс-чоловіка самої Скар-
лет Йоханссон, актора Райа-
на Рейнольдса, під час їхньо-
го розлучення у 2011-му. На 
чий бік стане суд цього разу, 
ще не відомо.
     Але є шанс, що Скарлет і 
Ромен домовляться по-мир-
ному. Днями, уже після ін-
формації про розлучення, 
пара несподівано з’явилася 
на відкритті виставки An 
Uncanny Likeness в Нью-
Йорку, причому обоє разом 
позували на камеру, обніма-
лися і весь час не відходили 
один від одного. Так що інт-
рига зберігається. 
     Пара познайомилася в 
2012 році, а менш ніж че-
рез рік вони заручилися. 
Через кілька місяців пред-
ставники актриси повідо-
мили, що вона вагітна, а 4 
вересня 2014 року з’явилася 
на світ Роуз Дороті. Ще через 
місяць зірка вийшла заміж, але 
надовго її не вистачило. ■

ГОРЩИКИ ПОБИЛИ

Дива не сталося
Скарлет Йоханссон 
не може поділити доньку 
з колишнім чоловіком 

■

Скарлет Йоханссон.❙

11—12 березня сiчня за прогнозами 
синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, часом дощ. Вiтер пiвнiчно-схiд-
ний, 5-10 м/с. Температура вночi +4...+6, удень +6...+8. Пiсля-
завтра вночi та вдень +4...+6.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, часом дощ iз мок-
рим снiгом. Славське: вночi 0...+2, удень +2...+4. Яремче: 
вночi +1...+3, удень +3...+5. Мiжгiр’я: вночi +3...+5, удень 
+6...+8. Рахiв: уночi +2...+4, удень +7...+9.

9 березня висота снігового покриву становила: Славсь-
ке — немає, Плай — 8 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — не-
має, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Поже-
жевська — 42 см.
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