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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,688 грн 

1 € = 31,714 грн

1 рос. руб. = 0,398 грн

Цiле мiсто через 

борги за газ знову 

може залишитися 

без тепла

В Україні лобіюється 

ідея створення першого 

вітчизняного плавучого 

космодрому

стор. 3» стор. 2»

«Чудова» зустріч 

Дональда Трампа з 

«другом» Кім Чен 

Ином закінчилася 

нічим 

стор. 5»

Розбіглися не обідавши Холод i спрагаВiдiрватись вiд землi

стор. 4»

«Я у виборці піду — хай мене научать».
Фото з сайта gdb.rferl.org.

❙
❙

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,992 грн 

1 € = 30,733 грн

1 рос. руб. = 0,410 грн

І в сніг, і в дощ — 
на виборчу дільницю
Соціологи опублікували територіальні та вікові вподобання українців 
на президентських виборах
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«Відповідальність за стабільне проходження опалювального сезону в місті Сміла 
лежить на комунальному підприємстві та органах місцевого самоврядування, які 
виступили гарантами виконання укладених договорів реструктуризації».

Прес-служба «Нафтогазу»

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Російські окупаційні 
війська 27 лютого 11 разів 
порушили режим припи-
нення вогню, застосувавши 
шість разів озброєння, за-
боронене Мінськими домов-
леностями, й витративши 
44 снаряди та міни калібрів 
122, 120 та 82 мм. Також по 
наших позиціях вели вогонь 
із протитанкових ракетних 
комплексів, гранатометів, 
великокаліберних куле-
метів, стрілецької та снай-
перської зброї.
 У смузі відповідальності 
оперативно-тактичного уг-
руповання «Схід» окупан-
ти п’ять разів обстріляли 
позиції наших захисників: 
iз мінометів калібру 120 
мм (тричі — з гранатометів 
різних систем i стрілецької 
зброї) — у районі населеного 
пункту Водяне; з мінометів 
калібру 82 мм i протитанко-
вих ракетних комплексів — 
біля населеного пункту Чер-
малик; зі снайперської зброї 
— поблизу села Гнутове.
 У смузі відповідальності 
оперативно-тактичного уг-
руповання «Північ» ворог 
здійснив шість обстрілів: 
тричі — з артилерійських 
систем калібру 122 мм, про-
титанкових ракетних ком-
плексів i мінометів калібру 
82 мм — у районі населено-
го пункту Кримське; з міно-
метів калібру 82 мм — поб-
лизу села Жовте; з вели-
кокаліберних кулеметів i 
стрілецької зброї — поблизу 
населеного пункту Новолу-
ганське; зі стрілецької зброї 
— у районі селища міського 
типу Станиця Луганська.
 У результаті обстрілів 
один наш захисник був пора-
нений. На кожен ворожий об-
стріл підрозділи Об’єднаних 
сил відповідали вогнем. За 
даними розвідки, в сере-
ду двох окупантів знищено, 
п’ятьох поранено та знище-
но одну одиницю військової 
техніки противника.
 Станом на 7-му годину 
ранку 28 лютого ворог наші 
позиції не обстрілював.
 Наголосимо, що, незва-
жаючи на систематичні об-
стріли позицій ЗСУ з боку 
збройних формувань РФ, 
українські військові викону-
ють положення Мінських до-
мовленостей i неухильно до-
тримуються режиму припи-
нення вогню.
 Щоб забезпечити мирне 
населення Донбасу питною 

водою та провести ремонтні 
роботи на водогоні, що роз-
ташований на західній око-
лиці населеного пункту Зо-
лоте-5 (Михайлівка, тимча-
сово непідконтрольна уряду 
України територія), 26 лю-
того 2019 року патруль СММ 
ОБСЄ моніторив безпеко-
ву ситуацію в районі зазна-
ченого населеного пункту. 
Роботи здійснювали робіт-
ники Луганської водопоста-
чальної компанії на відстані 
приблизно 100 м на північ-
ний захід від позиції патру-
ля СММ, яка, у свою чергу, 
була на відстані близько 500 
м на схід від східного краю 
ділянки розведення сил і за-
собів у районі Золотого.
 Попри надані гаран-
тії безпеки з боку збройних 
формувань Російської Феде-
рації, о 12.18 три члени пат-
руля СММ, які стояли поряд 
з автомобілями Місії, почули 
кілька пострілів зі стрілець-
кої зброї, а потім свист куль, 
що пролетіли над їхніми го-
ловами. Причому місце, звід-
ки вели вогонь,орієнтовно за 
200 м на північний захід від 
місця розташування патру-
ля СММ. Після цього спос-
терігачі почули та побачили, 
як кулі влучили в кілька де-
рев за 5-10 метрів від їхнього  
місця розташування. Члени 
патруля сховалися в автомо-
білі, а робітники водопоста-
чальної компанії — за трак-
тором. О 12.20 патруль СММ 
разом із бригадою Лугансь-
кої водопостачальної ком-
панії залишили район про-
ведення робіт.
 Зі схеми очевидно, що вог-
нева позиція, з якої стріляли 
у бік цивільних працівників 
i міжнародних спостеріга-
чів СММ ОБСЄ, може нале-
жати лише збройним форму-
ванням РФ. У цьому районі 
апріорі не може бути підроз-
ділів Збройних сил України, 

бо відстань до найближчих 
позицій українських війсь-
ковиків становить не менш 
ніж 2 тис. 800 метрів.
 Також українська сто-
рона СЦКК звертає увагу на 
зухвалий випадок порушен-
ня збройними формуван-
нями РФ наданих ними га-
рантій стійкого припинен-
ня вогню в районах, де роз-
ташовані об’єкти критичної 
інфраструктури Донбасу.
 27 лютого 2019 року так 
звані «засоби масової інфор-
мації» окупаційної адмініст-
рації Донецької області здій-
снили чергову спробу пере-
класти на Збройні сили Ук-
раїни відповідальність за 
обстріли збройними форму-
ваннями РФ об’єктів інфра-
структури регіону. Зокрема, 
було повідомлено, що 27 лю-
того 2019 року о 10.30  обстрі-
ляно Донецьку фільтруваль-
ну станцію з використанням 
стрілецької зброї.
 Слід зазначити, що в мо-
мент інциденту представ-
ники української сторони 
СЦКК спільно з патрулем 
СММ ОБСЄ, які перебували у 
безпосередній близькості від 
ДФС, не зафіксували жод-
них порушень режиму при-
пинення вогню з боку Зброй-
них сил України.
 Військовослужбовці, які 
входять до складу Об’єднаних 
сил, не піддаються на  прово-
кації окупаційних військ РФ 
i продовжують дотримувати-
ся Мінських домовленостей у 
повному обсязі.
 Вказані дії російських 
окупантів свідчать про їхнє 
бажання подальшої ескала-
ції конфлікту, а також про 
відмову вести будь-який мир-
ний діалог. Такі дії російсь-
ких найманців наражають 
на небезпеку мирне населен-
ня Донбасу, створюючи за-
грозу життю та здоров’ю лю-
дей. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 У черкаському місті Сміла зно-
ву неспокійно. Вже сьогоднi містя-
ни можуть залишитися без тепла, 
як це було минулоріч. Оскільки НАК 
«Наф тогаз» обіцяв відключити газ iз 
1 березня, якщо борги за газ «Сміла-
теплокомуненерго», а це — 95 млн. 
грн., не будуть погашені.
 У НАК «Нафтогаз України» заяв-
ляють: оскільки вже два місяці пос-
піль не виконується графік щомі-
сячних платежів за договором рес-
труктуризації  заборгованості, тож 
правових підстав для підтверджен-
ня номінацій КП «Смілакомунтепло-
енерго» на березень 2019 року немає. 
Водночас «Нафтогаз» закликав місь-
ку владу Сміли вжити необхідних за-
ходів для відновлення комунальним 
підприємством платежів.
 Тим часом у самій Смілі місцеві 
жителі, одержавши захмарні рахун-
ки за теплопостачання, гуртом взя-
лися за голови. 
 «За теплопостачання своєї 
двокімнатної квартири маю запла-
тити 3 тис. 100 грн. А людям ще 
більші рахунки прийшли — по 6-8 
тис. грн. Це при тому, що батареї у 
квартирах практично льодяні. Ма-
лий приходить iз вулиці в мокрих 
черевиках і їх немає де посушити», 
— обурюється «УМ» смілянка Оль-
га Коваленко.
 Жінка розповідає, що «дорогі» 
платіжки привели розлючених міс-
тян до міської ради. І з цього при-
воду там пройшли збори. Вона на 
них теж ходила. Кілька годин місь-
ка громада на чолі з секретарем міс-
цевої ради Віктором Федоренком та 
головою Черкаської ОДА Олександ-
ром Вельбівцем вирішувала, як вий-
ти з цієї надскладної ситуації. Тоді 
дійшли думки, що платіжки мають 
бути перераховані. Містяни відкла-
ли старі платіжки, очікуючи нові. 
Але вже через кілька днів стало ві-
домо, що для перерахунку немає під-
став. Тепер міська влада Сміли заяв-
ляє, що люди мають платити за ста-

рими платіжками, а якщо не виста-
чає грошей, то, кажуть чиновники, 
укладайте договори про реструкту-
ризацію із «Смілатеплокомуненер-
го» і платіть частинами. Бо, мовляв, 
комунальне підприємство стане бан-
крутом і тоді все пропало. 
 Після цього смілянам остаточ-
но урвався терпець і вони вийшли 
на вулицю, оголосивши безстроко-
ву акцію протесту. Аби приверну-
ти увагу до ситуації, яка склалася у 
Смілі, люди днями знову приходи-
ли до міської ради, на знак протес-
ту перекривали вулицю Трипільсь-
ку, пропускаючи тільки авто швид-
кої допомоги та громадський транс-
порт. 
 Тим часом, як заявляє секретар 
Смілянської міської ради Віктор Фе-
доренко, за січень сміляни сплатили 
лише 13-15% від необхідної суми. 
Тож комунальне підприємство точно 
може залишитися без лімітів газу на 
березень. Аби такого не сталося, на 
терміново скликаній позачерговій 
сесії міської ради вирішено виділи-
ти «Смілакомунтеплоенерго» з ре-
зервного фонду міського бюджету 
1 мільйон 34 тисячі гривень на про-
плату за газ. Повернути позичку ко-
мунальне підприємство зможе, як 
збере платежі від смілян.
 До речі, газові проблеми у Смілі 
— не єдина біда цього міста. Тут те-
пер існує загроза відключення ще й 
води. І теж за борги КП «ВодГео» пе-
ред «Черкасиобленерго», яке погро-
жує вимкнути електроенергію. Тож 
на сесії міської ради й цьому підпри-
ємству виділили з міського бюдже-
ту 500 тис. грн., аби й воно змогло 
розрахуватись.
 А ще у Смілі громадські активіс-
ти вимагають звільнення з посад 
секретаря міської ради Віктора Фе-
доренка та заступників міського го-
лови й призначення у місті позачер-
гових виборів. Мовляв, для цих чи-
новників головне — заробити собі 
грошей, накопичуючи міські борги. 
Тож активісти вже кілька разів пе-
рекривали автотрасу по вулиці Пере-
моги. ■

гривень
становлять 

витрати, пов’язані з веденням бойових дій на 
сході України, за оцінками Прем’єр-міністра 
України Володимира Гройсмана.

210 млрд. доларів
РФ планує 

витратити на втручання в українські вибо-
ри, повідомила представник Президента у 
Верховній Раді Ірина Луценко.

євро
ЄС виді-

лить на відновлення обсерваторії на горі Піп 
Іван, розповіла віце-прем’єр-міністр України 
Іванна Климпуш-Цинцадзе.

дітей-сиріт
в Україні потребують житла, інформує прес-служ-
ба Міністерства соціальної політики.

років
виповнилося 25 

лютого від дня народження Лесі 
Українки, нагадали в Міністерстві 
культури України.

300 млн. Понад  20 тис. 148Більше 1 млн. 
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

«КОМУНАЛКА»

Холод i спрага
Цiле мiсто через борги за газ знову може 
залишитися без тепла

■

Люди обуренi високими тарифами за неналежнi послуги.❙

НА ФРОНТІ

Люди сховалися 
за трактором
Росіяни обстріляли робітників, які ремонтували водогiн 
на Донбасі, та патруль ОБСЄ

■

Член Місії — місія небезпечна.❙
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нових світових 
ринків

вийшла Україна минулого року, за даними 
агенції «Інтерфакс-Україна».

На 85 місці 
опинився Дер-

жавний музей авіації ім. О. Антонова се-
ред топ-20 кращих авіамузеїв світу, згід-
но з рейтингом, складеним CNN.

українських 
працівників

задоволені своїм начальством — таких висновків 
дійшли після опитування аналітики сайта rabota.ua.

роки
наша держава стане енер-

гетично незалежною й не імпортуватиме 
газ, запевнив Президент України Петро 
Порошенко.

зарплати
українці ви-

трачають на їжу, свідчить Держстат. ■

На 10-му Лише 8 % За 2 Близько 1/2
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Вiдiрватись 
вiд землi
В Україні лобіюється 
ідея створення першого 
вітчизняного плавучого 
космодрому
Ірина КИРПА

 Амбіційний проект анонсував ге-
неральний директор держпідприєм-
ства «Південмаш» Сергій Войт, який 
висловив упевненість, що Україна по-
винна мати власний майданчик для 
запуску ракет.
 За його словами, підприємство 
спеціалізується на ракетобудуванні 
та працює з 23 країнами, у тому чис-
лі Європи, отже, власний майданчик 
для запуску ракет — це лише питан-
ня часу. 
 Під ідею будівництва космодро-
му в місті Дніпро в 2018 році термі-
ново було створено компанію Space 
Logistics Ukraine (директор Дмитро 
Легеза), яка сформувала експертну 
групу з розрахунку територіальної 
складової цього проекту. 
 Одна з головних ідей компанії по-
лягає у залученні приватного капіта-
лу до реалізації космічних проектів у 
нашій країні. 
 Мовляв, для інвесторів угода дуже 
приваблива, адже в майбутньому доз-
волить відбити вкладені кошти шля-
хом комерційних запусків ракет, а та-
кож на створенні (обслуговуванні) ло-
гістичної інфраструктури космодро-
му.
 До речі, фахівці вже підтверди-
ли технічну можливість будівництва 
об’єкта на березі Дніпровсько-Бузь-
кого лиману Чорного моря (неподалік 
села Олександрівка Білозерського 
району на кордоні Херсонщини з Ми-
колаївською областю).
 Свою готовність втілити у життя 
українську мрію про космодром вис-
ловили й на Херсонському держав-
ному заводі «Палада», де досi успіш-
но будували плавучі споруди (доки). 
Нині триває обговорення організацій-
них питань створення стартового на-
земного комплексу запуску космiч-
них ракет на території України.
 Південний берег Чорного моря на 
Херсонщині вибраний не випадково, 
адже планується, що космодром буде 
не звичайний, а водний. Тобто ракети 
стартуватимуть у Космос iз плавучої 
платформи. Якщо оригінальний за-
дум таки реалізують, то ракети «Цик-
лон» літатимуть над повітряним про-
стором окупованого півострова Крим, 
а також над Туреччиною. А ступені ра-
кет iз токсичним паливом планується 
скидати у районі Середземного моря.
 Якщо ж говорити про «ціну питан-
ня», то в пам’яті спливає плавучий 
космодром «Морський старт» (Тихий 
океан), створений у тому числі й під 
українські ракети «Зеніт-3SL» (36 за-
пусків, з яких 33  були успішними, але 
проект законсервований), який свого 
часу обійшовся міжнародному консор-
ціуму в 150 мільйонів доларів.
 Експерти припускають, що ниніш-
нє будівництво космодрому на Хер-
сонщині обійдеться у суму не менш 
ніж один мільярд доларів, і ці гроші, 
швидше за все, не окупляться у найб-
лижчі 20-30 років. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Харківські броне-
танкові підприємства 
«Завод ім. Малишева» 
та «ХКБМ ім. Морозо-
ва» завершують випро-
бування БТР-4 iз нови-
ми корпусами в рамках 
програми розширення 
виробництва бойових 
машин на потребу ук-
раїнського війська. За 
інформацією прес-служ-
би державного концер-
ну «Укроборонпром», 
завод не лише успішно 
завершив повний цикл 
випробувань першого 
зразка БТР-4, а й був 
кваліфікований як ви-
робник цих бронетран-
спортерів. Аналогічну 
процедуру кваліфікації, 
за результатами випро-
бувань, уже завершує і 
«ХКБМ ім. Морозова».
 Машини з новими 
і, що не менш важливо, 
вітчизняними корпуса-
ми вже пройшли вип-
робування на дорогах iз 

різним покриттям, а та-
кож перевірку на міц-
ність броні в ході обстрі-
лу з великокаліберних 
кулеметів. Рівень захис-
ту, який забезпечує ця 
машина, — один iз най-
більших серед бронет-
ранспортерів i БМП, що 
стоять на озброєнні ЗСУ. 
Наразі «малишівці» пра-
цюють над тим, аби вже 
цього року налагоди-
ти серійне виробництво 
комплектуючих. Це доз-
волить значно збільши-
ти темпи передачі бойо-
вих машин до українсь-
кого війська. 
 Рівень технічного 
оснащення харківсь-
ких бронетранспортерів 
також досить високий. 
Тут встановлено бойо-
вий модуль БМ-7 «Па-
рус» iз 30-міліметровою 
автоматичною гарма-
тою, високоточним про-
титанковим комплек-
сом «Бар’єр», автома-
тичним гранатометом 
i кулеметом. Машини 
також оснащені сучас-

ним цифровим комп-
лексом, який дозволяє 
з високою точністю 
знищувати противни-
ка на відстані до п’яти 
кілометрів. За манев-
реність БТР-4 відпові-
дає потужний німець-
кий двигун Deutz та ав-
томатична американсь-
ка трансмісія Allison. У 
пiдсумку майже 22-тон-
на машина може наби-
рати швидкість до 110 
кілометрів на годину. 
 І ще одна технічна 
новинка. У рамках про-
грами імпортозаміщен-
ня «Завод ім. Малише-
ва» освоїв i розпочав 
серійний випуск нових 
гусениць для БМП зі 
спеціальних сталей ук-
раїнського виробниц-
тва. Для цього на під-
приємстві всього лише 
за півроку освоїли необ-
хідні технологічні про-
цеси у замкнутому цик-
лі і створили нову ви-
робничу лінію. Наразі 
українські БМП уже от-
римали нові комплекту-

ючі.
 ДП «Завод ім. Ма-
лишева», що входить 
до складу ДК «Укр-
оборонпром», у рамках 
програми імпортоза-
міщення освоїв та роз-
почав серійне виробниц-
тво нових гусениць для 
БМП зі спеціальних ста-
лей українського вироб-
ництва.
 Перші комплекти 
нових гусениць уже ус-
пішно пройшли випро-
бування у військових 
частинах Міноборони, 
у ході яких БМП на но-
вих гусеницях здолала 
понад тисячу кiломет-
рiв бездоріжжям i доро-
гами з твердим покрит-
тям без жодної полом-
ки чи відмов. Це довело 
високу якість українсь-
кої продукції та якість 
робіт, проведених хар-
ківським підприємс-
твом «Укроборонпро-
му».
 Для пуску вироб-
ництва «Завод ім. Мали-
шева» освоїв спеціаль-

ні технологічні проце-
си в замкнутому циклі 
та створив нову вироб-
ничу лінію. Зазначи-
мо, що ці роботи зайня-
ли менше шести місяців 
і наразі українські БМП 
уже отримали нові гусе-
ниці.
 Нагадаємо, що «За-
вод ім. Малишева» та-
кож освоює зварюван-
ня корпусів бронет-
ранспортерів БТР-4 та 
БТР-3 iз метою розши-
рення їх виробництва. 
Ці та інші роботи, про-
ведені в 2018 році, доз-
волили розширити но-
менклатуру продук-
ції заводу для потреб 
українського війська, 
збільшити фінансові 
показники підприємс-
тва та підвищити за-
робітну плату для всіх 
працівників харківсь-
кого підприємства на 
20%, а також проводи-
ти планову модерніза-
цію виробництва з ме-
тою збільшення випус-
ку продукції. ■

Олександра ТВЕРДА

 Щороку, за офіційними даними, ук-
раїнці продукують 11 мільйонів тонн сміт-
тя, це приблизно 300 кг на людину. Лише 
4% відсортовується та йде на переробку, а 
більше 93% — опиняється на сміттєзвали-
щах. В Україні функціонує майже 6 тисяч 
офіційних сміттєвих полігонів і ще 30 ти-
сяч неофіційних. Для боротьби зі стихійни-
ми сміттєзвалищами в Мінекології створи-
ли карту ecomapa.gov.ua, куди користувачі 
можуть завантажувати координати і фото 
звалищ та стежити за тим, як комунальни-
ки їх прибирають.
 Більшість українців не розуміють, як 
правильно організувати цей процес, які 
відходи можна викидати у смітник, а які 
потрібно здавати на переробку. «Я не проти 
сортувати сміття, але ніхто не каже, скіль-
ки треба тримати відер чи коробок у квар-
тирі. У нашому дворі — чотири контейнери, 
вони завжди переповнені. Якщо розподіля-
ти скло, макулатуру, пластик, органіку, за-
соби гігієни, то контейнерів може не виста-
чити», — коментує «УМ» киянка Наталія.
 А от для Анастасії Мартиненко сортува-
ти сміття — це вже давно не проблема. «Я 
почала сортувати сміття, бо не хотіла бути 
частиною великої сміттєвої проблеми. По-
чала з малого — відокремила сухе (пакуван-
ня та інше) від вологого (органіка). З часом 

для сухого завела окремі коробки та навчи-
лась розрізняти маркування, знайшла од-
нодумців, перейшла на нуль відходів та на-
разі не маю вдома сміттєвого відра, оскіль-
ки майже немає сміття. На початку найбіль-
шою складністю для мене було нерозуміння 
близьких. Часто чула, що одна нічого зміни-
ти не зможу. Проте після того як змінила у 
себе вдома — взялась за під’їзд (встановила 
баки для батарейок та кришок), а потім від-
крила свій власний екобізнес. Я вірю в те, 
що саме ми, споживачі, змінивши свої звич-
ки, можем вплинути на проблему», — роз-
повіла у коментарі «УМ» Анастасія. У роз-
мові з «УМ» дівчина також порадила, з чого 
таки краще починати. «Для початку реко-
мендую відділити сухе сміття від вологого 
(два відра), з часом завести окремі коробки 
для паперу, металу та скла. На нещодавно 
створеному додатку «Сортуй» на мапі знай-
діть найближчий до вас пункт прийому від-
ходів і дізнайтесь, що саме там приймають 
та години роботи. Коли ви матимете уяв-
лення, яке з вашого сміття не приймають 
на переробку, то спробуйте знайти альтер-
нативу. Наприклад, замість поліетилено-
вих пакетів придбайте або пошийте мішеч-
ки, замість ПЕТ-пляшок заведіть одну бага-
торазову пляшку для води. Важливо: біль-
шість сміття, яке вам доводиться сортувати, 
«заходить» у ваш дім разом із покупками, 
тому приділіть увагу товарам iз меншою 

кількістю пакування або таким, що прода-
ються на вагу. Ознайомтесь із концепцією 
«нуль відходів» — це дозволить зменшити 
кількість сміття», — додає дівчина.
   У багатьох країнах світу переробка 
сміття — досить прибутковий бізнес. Нап-
риклад, у Сінгапурі — одному з найчисті-
ших міст планети. Острів Семакау — штуч-
ний, він повністю побудований зі сміття. На 
сьогодні площа острова становить 350 гек-
тарів і продовжує зростати. «Сміттєвий ос-
трів» засаджений деревами. Важко повіри-
ти, що це — величезне звалище. Швеція — 
особливо успішна в розвитку перетворення 
відходів в енергію (waste-to-energy). Май-
же всі відходи в країні стають паливом для 
електростанцій. Швеція не тільки перероб-
лює власне сміття, вона імпортує його з ін-
ших країн. Індія — світовий лідер iз техно-
логії створення «пластикових доріг». Ви-
користання переробленого пластику для 
будівництва доріг не тільки допомагає 
зменшити кількість сміття, а й створює до-
даткові робочі місця для тисяч людей, які 
займаються прокладанням шляхів. Згідно 
з доповіддю Всесвітнього економічного фо-
руму, у 2015 році в цій країні проклали по-
над 33 тис. 796 км доріг, а станом на жов-
тень 2017-го цей показник становить уже 
більше 100 тисяч км.
  Нагадаємо, що в Україні з цього року за 
невідсортоване сміття передбачено штра-
фи. Відходи тепер потрібно сортувати за ви-
дами матеріалів (пластик, папір, скло, ор-
ганіка). Потім їх розділять на безпечні, які 
потраплять на полігон, та небезпечні для 
захоронення або придатні для повторного 
використання. Громадян, які не сортують 
відходи, штрафуватимуть на суми від 340 
грн. до 1 тис. 360 гривень, а організації — 
від 850 грн. до 1 тис. 700 грн. відповідно. ■
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ЗБРОЯ

Броня міцніє
Оборонні підприємства 
завершують випробування 
БТР-4 iз новими корпусами та 
розпочали серійне виробництво 
нових гусениць для БМП

■

ЕКОБЕЗПЕКА

Засмічена, засмучена...
В Україні неухильно зростає кількість сміттєзвалищ

■
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Катерина БАЧИНСЬКА

 Запланували багато — зробили 
мало. Вчора від самого ранку під стіна-
ми парламенту пікетували близько сот-
ні активістів. Вони вимагали підтри-
мати законопроект «Про забезпечен-
ня функціонування української мови 
як державної». Мовний — має стати за-
мінником теперішнього документа Ко-
лесніченка—Ківалова. У новому зако-
нопроекті передбачається створення 
Національної комісії зі стандартів дер-
жавної мови та запровадження посади 
уповноваженого із захисту державної 
мови. У першому читанні Рада ухвали-
ла його в жовтні 2018 року. І вже б учо-
ра Верховна Рада мала почати розгляд 
правок до другого читання. Проте ста-
лось не так, як гадалось, і законопро-
ект про мову перенесли на наступний 
пленарний тиждень. Загалом, за слова-
ми Голови  Верховної Ради Андрія Па-
рубія, розгляд поправок до цього зако-
нопроекту може тривати близько тиж-
ня і за каденцію цієї Ради закон таки 
мають прийняти, запевняє спікер. 
 Ще зранку парламентарії прова-
лили законопроект про медіацію. Спі-
кер парламенту Андрій Парубій ста-
вив його на голосування кілька разів, 
однак документ так і не знайшов під-
тримки в залі. Ним депутати хотіли 
сформувати правові засади та поря-
док проведення медіації як позасудо-
вої процедури врегулювання конфлік-
ту. Тобто замість того, щоб одразу пода-
вати до суду, сторонам пропонувалося 
б врегулювати конфлікт за допомогою 
медіаторів. Проте депутати не змогли 
дійти згоди в цьому питанні. 
 Ще на три місяці парламентарії про-
довжили діяльність Тимчасової слідчої 
комісії  для проведення розслідування 
відомостей щодо нападів на Катери-
ну Гандзюк та інших громадських ак-
тивістів. Учора перед депутатами про-
звітував голова комісії Борислав Бере-
за, заявивши, що роботу до кінця не за-
вершено, тому на справу треба більше 
часу. За продовження роботи  ТСК про-
голосували 290 народних депутатів. 
Також на засіданні заслухали та прий-
няли до відома попередній звіт Тимча-
сової слідчої комісії про перші три мі-
сяці роботи. Не оминули у парламенті 
й дискусійного рішення Конституцій-
ного Суду щодо незаконного збагачен-
ня. Нагадаємо, у вівторок 26 лютого 
Конституційний Суд вирішив, що по-
ложення статті про незаконне збага-
чення не відповідають принципам вер-
ховенства права та презумпції невину-
ватості. Зокрема, стаття про незакон-
не збагачення нібито зобов’язує самого 

підозрюваного довести законність його 
статків. Ці аргументи спростувала ан-
тикорупційна ініціатива EUAIC — 
найбільша програма технічної допо-
моги ЄС у боротьбі з корупцією в Ук-
раїні. Вона опублікувала висновок про 
конституційність статті про незакон-
не збагачення.Учора на ситуацію від-
реагував Президент Петро Порошен-
ко. Він попросив депутатів зареєстру-
вати як невідкладний новий проект за-
кону про покарання для чиновників за 
незаконне збагачення: «Підписав та 
даю доручення зареєструвати прези-
дентський законопроект про передба-
чення покарання для чиновників за не-
законне збагачення. Надаю законопро-
екту статусу невідкладного», — заявив 
Порошенко. Він підкреслив, що в ново-
му законопроекті «враховані всі заува-
ження» Конституційного Суду.
 Не обійшлося вчора і без сюрпри-
зів. Народні депутати від БПП Муста-

фа Найєм, Світлана Заліщук та Сер-
гій Лещенко подали заяви про вихід 
iз фракції. «Подав заяву про вихід iз 
фракції БПП. Це — формальність. Ми 
вже давно по різні боки ціннісних ба-
рикад. Останні події це лише підтвер-
дили», — заявив Найєм. Пані Заліщук 
вказує, що не вважає за можливе зали-
шатися у фракції БПП після сканда-
лу з розкраданням в оборонній сфері. 
«Не вважаю, що мандат — це квиток 
раба. За останні чотири роки він дав 
можливість боротися за важливі за-
кони. Наприклад, закон про Антико-
рупційний суд. Але далі немаю жодної 
прив’язки до цієї абревіатури», — по-
яснила нардеп. Цікаво, що у випадку 
виходу народних депутатів із фракції 
політичні сили мають право позбавля-
ти обраних за списком депутатів їхніх 
мандатів із подальшим заведенням до 
парламенту наступних претендентів у 
списку. ■

ЗРІЗ

І в сніг, і в дощ 
— на виборчу 
дільницю
Соціологи опублікували 
територіальні та вікові 
вподобання українців на 
президентських виборах
Катерина БАЧИНСЬКА

 Уже впевнено можна назвати передвибор-
чі перегони—2019 плідним сезоном для ук-
раїнської соціології. Якщо раніше нові рей-
тинги можна було бачити кілька разів на мі-
сяць, то чим ближче дата президентських ви-
борів, тим більше нових опитувань ваблять 
українців. І що цікаво — тенденція і вподо-
бання громадян змінюються не тижнями, а 
днями. За останньою соціологією Українсь-
кого інституту соціальних досліджень імені 
Олександра Яременка та Центру «Соціаль-
ний моніторинг», у трійці лідерів — Володи-
мир Зеленський, Юлія Тимошенко та Петро 
Порошенко. І, очевидно, що до президентсь-
ких перегонів ця тенденція мало зміниться, 
адже розрив між кандидатом на третьому та 
четвертому місцях становить майже 10%. 
Четверте та п’яте місця займають лідер опо-
зиційної платформи «За життя» Юрій Бойко 
та лідер «Громадянської позиції» Анатолій 
Гриценко. 
 У даному дослідженні цікаво проаналізу-
вати не так позиції кандидатів, як «образ і 
подобу» їхнього виборця. Адже, наприклад, 
виборець Володимира Зеленського — це пе-
реважно молодь 18-29 років, саме вони — 
41% усього електорату актора. Мешкає ви-
борець Зеленського переважно у південній 
частині України, проте так само значний від-
соток готовий підтримати актора на сході та 
на Донбасі. Найменше за пана Зеленського 
готові голосувати виборці 60+, — лише 5% 
електорату зазначили, що Зеленський їхній 
кандидат. 
 Юлія Тимошенко, яка вже втретє нама-
гатиметься очолити Україну, має найбіль-
шу підтримку у північній частині країни — 
це близько 17% її електорату. Її виборець —  
переважно люди літнього віку за 60 років. 
За соціологією — це близько 20% її елек-
торату, а от найменше готова голосувати за 
леді Ю — молодь. Лише 6% виборців від 18 
до 29 років сказали, що підтримають її на 
виборах.  Чинний гарант Петро Порошенко 
має найбільшу підтримку електорату в За-
хідній Україні. Конкуренцію у цьому регіоні 
йому не може скласти жоден із кандидатів. 
Там його готові підтримати майже 23% ви-
борців. А вікова категорія підтримки Поро-
шенка — від 40 до 59 років. 
 Якщо ж скласти загалом карту вподобань 
українського виборця. То Володимира Зе-
ленського найбільше підтримують мешканці 
Донбасу, сходу, півдня та Києва, Юлію Воло-
димирівну готові бачити президентом у пів-
нічній та центральній частинах України, а 
Петра Порошенка — мешканці заходу і цен-
тру України. Загалом із загальної кількості 
опитаних — а їх було 2047 громадян — біль-
ше 80% заявили, що таки прийдуть на ви-
бори. Найактивнішими є виборці Централь-
ної України. Тут 88% опитаних відповіли, 
що точно прийдуть голосувати, а от наймен-
ше чекають виборів мешканці північної час-
тини України. У вікових межах найменш ак-
тивними до виборчої кампанії є молоді люди, 
а от люди літнього віку — а це  83% опита-
них — заявили, що точно прийдуть на виб-
орчі дільниці. 
 Проаналізувавши як територіальні, так і 
вікові вподобання виборців, можна впевне-
но сказати, що як  кандидатам у президенти, 
так і громадянам варто звертати увагу не на 
цифри і перші позиції, а на показники віко-
вих та територіальних вподобань і зважити, 
хто ж насправді дійде до дільниці. Бо, маючи 
молодого виборця і підтримку в 40%, легко 
можна програти тому, хто має всього 20%, 
проте відданих шанувальників, які й у сніг, 
і у дощ, але таки дійдуть до дільниці. ■

■

Інф «УМ»

 26 лютого Конституцiй-
ний Суд визнав неконститу-
ційною статтю 368-2 Кримі-
нального кодексу, яка пе-
редбачає покарання для 
чиновників за незаконне зба-
гачення. Серед тих, хто звер-
нувся з таким поданням до 
КС, 23 нардепа від «Народ-

ного фронту», по 11 нардепів 
БПП і групи «Відродження», 
10 нардепів з «Опоблоку», 3 
— від «Волі народу», 1 з Ра-
дикальної партії. Президент 
України Петро Порошенко 
назвав ситуацію, що склала-
ся, неприпустимою: він одра-
зу ж заявив, що внесе до пар-
ламенту новий законопроект 
про покарання чиновників за 

незаконне збагачення, i вчора 
це зробив. 
 Генпрокурор Юрій Лу-
ценко теж наголосив, що від-
мінена стаття про незаконне 
збагачення чиновників була 
недієвою. «Рішення КСУ не 
є несподіванкою. Спеціаліс-
ти в галузі права знають, що 
наш фантастичний Комі-
тет з антикорупційної діяль-
ності Верховної Ради підготу-
вав текст закону, який не від-
повідає практиці юридичного 
застосування», — сказав Ген-
прокурор. Саме тому за всі ці 
роки НАБУ так і не змогло 
притягнути до відповідаль-
ності за цією статтею жодної 
особи. 

 Та факт лишається фак-
том: як заявили в НАБУ, рі-
шення Конституційного Суду 
означає, що всі кримінальні 
провадження в частині, що 
стосується незаконного зба-
гачення, будуть закриті. По-
новити розслідування стосов-
но фігурантів усіх криміналь-
них проваджень, а також 
підозрюваних та обвинуваче-
них за вже викритими факта-
ми незаконного збагачення (в 
разі повернення відповідної 
статті до ККУ) буде неможли-
вим, бо закон не має зворотної 
сили. Тому набуте майно за за-
мовчуванням вважатиметься 
законним, безвідносно до дже-
рел його походження. ■

«Нафтогаз» отримає своє 
від «Газпрому» 
 28 лютого виповнився рік після рішення 
Стокгольмського арбітражу в суперечці «Наф-
тогазу» і «Газпрому». Згідно з рішенням суду, 
«Газпром» мусить сплатити 4,6 млрд. доларів 
компенсації за транзитним контрактом. «Ми вже 
отримали газ на суму 2,1 млрд. доларів. Решту 
стягуємо за допомогою процесу примусового ви-
конання в декількох країнах — Нідерландах, Ве-
ликобританії, Швейцарії і США, а нещодавно і в 
Люксембурзі. Найближчим часом можливі про-

цеси і в інших країнах. Міжнародна судова сис-
тема некваплива, але певна», — повідомили в 
«Нафтогазі».

Розслідуванням щодо розкрадань 
«оборонки» займеться вже існуюча 
ТСК
 Верховна Рада розширила коло питань, яки-
ми займається тимчасова слідча комісія за фак-
тами розкрадань у Збройних силах, доручивши 
їй вивчити інформацію ЗМІ про зловживання в 
«Укроборонпромі» при закупівлі комплектуючих. 

Рішення підтримали 229 народних депутатів, а 
відповідну постанову ініціювали глави фракцій 
«Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт» 
Артур Герасимов і Максим Бурбак. Нардепи упов-
новажили ТСК, яка вивчає факти розкрадань з 
2004 по 2017 рік, провести розслідування за ма-
теріалами, які оприлюднені в ЗМІ щодо закупів-
лі запчастин, комплектуючих і устаткування для 
підприємств  «Укроборонпрому». Повноваження 
комісії також будуть поширюватися на правопо-
рушення в оборонній сфері протягом 2018-2019 
років.

ПАРЛАМЕНТ

Чим ближче вибори — 
тим менше активності 
Новий закон про незаконне збагачення та 
продовження тимчасової слідчої комісії щодо 
вбивства Катерини Гандзюк. Учора депутати не 
виконали і половини запланованої роботи

■

Поріділі ряди депутатів — уже буденне  явища.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙

КОЛІЗІЇ

Стаття не така...
Незаконно збагатився — i не винен

■

НОВИНИ ПЛЮС■
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Петро НЕСТЕРЕНКО

 Казахстан — центрально-
азійська незалежна країна, ба-
гата природними ресурсами, яка 
сьогодні переживає етап реформ 
і модернізації. Республіка отри-
мала незалежність у 1991 році, 
а в 1995-му прийняла Конститу-
цію.
 Казахстан як одна з розвине-
них і прогресивних країн Цент-
ральної Азії перебуває в процесі 
переходу до демократії та вільної 
ринкової економіки. Ці процеси, 
як показує досвід інших європей-
ських країн, досить тривалі й мо-
жуть бути успішними за умови, 
якщо в них залучені як уряд, так 
і різні гілки влади держави, гро-
мадянське суспільство в цілому.
 Незважаючи на це, деякі єв-
ропейські політики, що входять 
до Парламентської Асамблеї 
Ради Європи (ПАРЄ), просять 
позбавити Казахcтан гранто-
вих коштів. Вони звинувачують 
владу Казахстану у відсутності 
значного прогресу щодо прав 
людини (письмова резолюція 
№663 12 лютого 2019 р., яка змі-
нила письмову резолюцію №670 
від 24 січня 2019 року «Фінансу-
вання судової системи Республі-
ки Казахстан: необхідність про-
ведення аудиту). У цьому сенсі 
кампанію з проханням позбави-
ти грантових коштів програми 
допомоги Казахстану підтриму-
ють італійський сенатор Роберто 
Рампи і депутат Будестагу і пре-
зидент Соціалістичної групи в 
Парламентській Асамблеї Ради 
Європи Франк Швабе.
 Зокрема, резолюція №670 
критикує використання казах-
станської судової системи для 
придушення інакомислення. 
Втім, Казахстан робить серйоз-
ні успіхи в цьому напрямку і 
прагне поліпшити свої показ-

ники. Урядом Казахстану була 
затверджена Національна про-
грама План Нації «і100 конк-
ретних кроків», яка передбачає 
повну реформу для забезпечен-
ня правопорядку. У рамках пла-
ну були затверджені: оптиміза-
ція судових інстанцій; змінений 
механізм відбору кандидатів на 
посаду судді; обов’язкове вико-
ристання аудіо-, відеосистем 
на слуханнях; у судах Астани 
проводиться відеоконференція; 
нині обговорюється законопро-
ект, що стосується модерніза-
ції правоохоронної діяльності, 
пов’язаної із захистом прав гро-
мадян і прискоренням кримі-
нального процесу. Статистич-
ні дані свідчать про позитив-
ний вплив реформ на ефектив-
ність правосуддя. За останній 
рік кiлькiсть справ і звернень 
до судів першої інстанції збіль-
шилася на 11,1% , а число роз-
глянутих кримінальних справ 
зросло більш ніж утричi в порів-
нянні з дореформеним періо-
дом.
 Захист європейських прин-
ципів і цінностей, демократії і 
верховенства закону не тільки в 
Європі, а й у всьому світі є компе-
тенцією Парламентської Асамб-

леї Ради Європи, яку поділяють 
усі європейські демократи. Вод-
ночас особисті інтереси таких 
осіб, як американський мільйо-
нер Джордж Сорос і фінансова-
ний ним Фонд відкритого сус-
пільства, а також деяких євро-
пейських політиків, які висту-
пають за згортання грантів у 
рамках підтримки судової рефор-
ми в Казахстані і спрямованих на 

захист прав людини, мають нега-
тивний вплив. Так викликають 
сумніви і справді в чесності та по-
рядності наміри казахстанського 
банкіра Мухтара Аблязова, який 
ховається від правосуддя Казах-
стану після того, як викрав ве-
лику суму коштів з очолюваного 
ним банку, що ні для кого вже не 
таємниця.
 Європейці повинні підтриму-

вати процеси переходу і реформ 
у молодих демократіях Цент-
ральної Азії, особливо в Казах-
стані, в країні, яку Джордж Со-
рос та його фонд «Відкрите сус-
пільство», Мухтар Аблязов та 
інші європейські політики диск-
редитують, швидше за все, не че-
рез повагу до прав людини, а че-
рез особисті інтереси і власні да-
лекосяжні плани. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 На довгоочікуваній дво-
денній зустрічі президента 
Дональда Трампа та лідера 
КНДР Кім Чен Ина в Ханої 27-
28 лютого не досягнуто жод-
них домовленостей. Ця друга 
зустріч двох лідерів у столиці 
В’єтнаму була присвячена ви-
нятково питанню денуклеари-
зації Корейського півострова. 
 Як повідомлялося, за під-
сумками першої зустрічі До-
нальда Трампа і Кім Чен Ина 
в Сингапурі 12 червня 2018 
року був підписаний спільний 
документ, який зобов’язує 
КНДР до повної денуклеари-
зації Корейського півостро-
ва. На саміті лідерів Півден-
ної і Північної Кореї у вересні 
2018 року в Пхеньяні КНДР 
зобов’язалась остаточно за-
крити випробувальний ракет-
ний полігон і припинити екс-
плуатацію розміщеної на ньо-
му пускової установки. Утім 
пізніше Північна Корея за-
явила про випробування нової 
високотехнологічної зброї, а 
ЗМІ повідомили, що Північна 
Корея і далі продовжує ядерні 

розробки.
 Президент США Дональд 
Трамп розповів, що перший 
день його саміту з північно-
корейським лідером Кім Чен 
Ином був «чудовим» і що на-
ступного дня вони плану-
ють підписати угоду, зміст 
якої поки не розголошуєть-
ся. «Чудова зустріч та вече-
ря з Кім Чен Ином у Ханої 
у В’єтнамі сьогодні. Чекає-
мо на продовження наших 
дискусій завтра!» — напи-
сав Трамп у «Твіттері». Якщо 
раніше президент США нази-
вав південнокорейського ліде-
ра «маленьким ракетником», 
то в Ханої він уже назвав його 
«другом».
 Стосовно проведеної у се-
реду зустрічі Трамп заявив, 
що сторони мали «добру дис-
кусію». Він також ще раз вис-
ловив упевненість у  чудо-
вих економічних перспекти-
вах Північної Кореї, за умо-
ви, що Пхеньян відмовиться 
від ядерної зброї й цим пок-
ладе край власній самоізоля-

ції. «Побачимо, до чого все це 
приведе», — зазначив госпо-
дар Білого дому.
 Але другий день зустрічі 
виявився повною протилеж-
ністю першому. Перед зуст-
річчю Трамп сказав, що для 
нього важливо укласти «пра-
вильну угоду». Але заплано-
вані на четвер п’ятигодинні 
переговори у форматі віч-
на-віч тривали на дві години 
менше. Як повідомляють ін-
формаційні агенції з посилан-
ням на адміністрацію прези-
дента США, під час перемо-
вин сторонам не вдалося дійти 
згоди. Переговори не заверши-
лися спільною заявою і підпи-
санням відповідного докумен-
та, тож церемонія підписання 
угоди була скасована. Трамп і 
Кім поїхали з місця зустрічі в 
окремих автоколонах раніше, 
ніж планувалося, і навіть не 
провели запланованого спіль-
ного обіду.
 Згодом Білий дім поши-
рив офіційну заяву, що саміт 
лідерів США і Північної Ко-

реї завершився без угоди про 
денуклеаризацію Корейсько-
го півострова. Та, як заявила 
речниця Сара Сандерс, перего-
вори між Вашингтоном і Пхе-
ньяном триватимуть у май-
бутньому. «Цього разу угоди 
не досягли, але команди з не-
терпінням чекають зустрічі 
в майбутньому», — сказала 
Сандерс 28 лютого в столиці 
В’єтнаму. Вона назвала зуст-
річ Трампа і Кіма «дуже хоро-
шою й конструктивною».
 На другий день перебу-
вання в Ханої Трамп змінив 
оптимістичні заяви на обе-
режно-очікувальні: «З само-
го початку я говорив про те, 
що швидкість для мене не так 
уже й важлива. Я дуже ціную 
відсутність випробувань ядер-
них ракет, взагалі все, що від-
бувається у цьому напрям-
ку». 
 І, о диво, Кім Чен Ин також 
уперше в житті відповів на за-
питання журналіста. «На-
разі рано говорити. Але я б не 
сказав, що налаштований пе-
симістично. За моїми відчут-
тями, у нас будуть хороші ре-
зультати», — так він проко-
ментував підсумки зустрічі. 
Та додав, що на їхню з Трам-
пом зустріч дивиться «весь 
світ», а деяким вона здаєть-
ся сюжетом з «фантастичного 
фільму». Репортери також за-
питали у Кім Чен Ина, чи обго-
ворювали на зустрічі права лю-
дини. Але тут ініціативу пере-
хопив Трамп, який заявив, що 
вони «обговорювали все». 
 Згодом на прес-конферен-
ції президент США заявив, 
що американські санкції про-
ти Північної Кореї збережуть, 
хоча КНДР хотіла, аби їх зня-
ли. ■

СУМНІВНА ДИПЛОМАТІЯ

Особистi iнтереси проти 
європейських цiнностей
Права людини — 
нове трактування

■

Статистичні дані свідчать про позитивний вплив реформ на ефективність 
правосуддя. За останній рік кiлькiсть справ і звернень до судів першої інстанції 
збільшилася на 11,1%, а число розглянутих кримінальних справ зросло більш ніж 
утричi в порівнянні з дореформеним періодом.

НОВИНИ ПЛЮС

Племінника Кисельова засудили за 
участь у конфлікті на Донбасі
 Вищий земельний суд Мюнхена 28 лютого за-
судив до двох років і трьох місяців в’язниці гро-
мадянина Німеччини Сергія Кисельова, племінни-
ка кремлівського телепропагандиста Дмитра Кисе-
льова. Його визнали винним у підготовці до участі 
в бойових діях на сході України, що за німецькими 
законами є «злочином, який загрожує національ-
ній безпеці». Слідство встановило, що племінник 
Кисельова пройшов військову підготовку в Санкт-
Петербурзі в серпні 2014 року, де його навчали 
поводитись зі зброєю для участі у війні на Дон-
басі. Причиною перевірки, яка обернулась кримі-
нальною справою проти Сергія Кисельова, стало 
інтерв’ю його дядька журналістам у 2016 році, в 
якому телеведучий похвалився, що його племінник 
уже кілька місяців воює на Донбасі на боці про-
російських сепаратистів і начебто вже дослужився 
до заступника командира взводу. Підсудний на су-
довому засіданні частково визнав свою вину, але 
наполягав, що нікого не вбивав, повідомляє «Ні-
мецька хвиля». 

Золото тоннами 
 Минулого тижня зі сховищ Центробанку Вене-
суели вивезли щонайменше вісім тонн золота. Про 
це повідомляє агентство «Рейтер» із посиланням 
на джерела у венесуельському уряді та представ-
ника Національної асамблеї. Як зазначили співроз-
мовники агентства, золото вивозили посеред мину-
лого тижня, коли глава Центробанку був за кордо-
ном і охорону було послаблено. Де зараз вивезене 
золото, невідомо. 

Санкції за вбивство Нємцова 
 Голова комітету з міжнародних справ Палати 
представників США демократ Еліот Енгель і сена-
тор-республіканець Майкл Маккол внесли на роз-
гляд Конгресу резолюцію про санкції за вбивство 
російського опозиційного політика Бориса Нємцо-
ва. На думку авторів документа, російська влада 
приховує подробиці злочину. Вони закликали Білий 
дім провести міжнародне розслідування вбивства 
і запровадити суворі санкції щодо людей, причет-
них до загибелі Нємцова, повідомляє «Радіо Сво-
бода». Резолюцію внесли в четверту річницю з дня 
вбивства Бориса Нємцова, 27 лютого. ■

■КОНТАКТИ

Розбіглися не обідавши 
«Чудова» зустріч 
Дональда Трампа 
з «другом» Кім Чен 
Ином закінчилася 
нічим

■

Домовитися двом лідерам так і не вдалося.❙



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.00, 5.20 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.10, 12.20 «Міняю жінку»

13.45 «Сімейні мелодрами»

14.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Т/с «Школа. 

Випускний»

22.45 «Гроші-2019»

00.05 «Голос країни-9»

03.35 «Таємниця твердині 

шифрів»

ІНТЕР

01.20 «Вещдок»

02.15, 2.55 «Орел і решка. 

Шопінг»

03.30 «Орел і решка. 

Морський сезон»

04.10, 20.00 «Подробиці»

05.00, 4.55 Top Shop

05.30, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 2.10 

«Стосується кожного»

11.15, 12.25 Х/ф «Жандарм 
у Нью-Йорку»

12.00 «Новини»

14.00 Х/ф «Розсіяний»
15.45 «Жди меня. Україна»

21.00 «Речдок»

23.55 Х/ф «Наречена-
втікачка»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.20 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Місія: краса. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00, 3.15 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Сонячний 

листопад»

23.30 Х/ф
01.50 Телемагазин

04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.55 Зона ночі

05.00 Абзац

06.45, 8.00 Kids Time

06.50 М/c «Майлз із 

майбутнього»

08.05 М/ф «Кунг-Фу панда»

10.00 Х/ф «Четверо проти 

банку»

11.50 Х/ф «Анонім»

13.40 Х/ф «Війна світів»

16.00 Х/ф «Перший месник: 

Протистояння»

19.00 Ревізор. Крамниці

21.00 Таємний агент

22.10 Таємний агент. Постшоу

00.10 Т/с «Підступні 

покоївки»

01.50 Служба розшуку дітей

ICTV

04.35 Скарб нації

04.45 Еврика!

04.50 Служба розшуку дітей

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.45 Громадянська оборона

06.30 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.15 Х/ф «Стартрек»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Х/ф «Стартрек: 

Відплата»

16.25 Х/ф «Стартрек: За 

межами Всесвіту»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Багач-Бідняк-2 

Прем’єра

21.25 Т/с «Розтин покаже»

22.20 Свобода слова

23.55 Х/ф «Сім’я смерті»

02.10 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.20, 2.35 Невигадані історії

07.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 00.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15 

Погода в Україні

07.25, 8.35, 0.45 Огляд преси

07.30 Кордон держави

07.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 23.55, 

0.55, 1.10 Погода на 

курортах

08.25, 2.15 Про військо

09.25, 17.40 Час громади

10.00, 13.05 Час. Підсумки 

тижня

11.10, 1.15, 5.15 Машина часу

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.45 Будемо жити

14.10 КЕНДЗЬОР

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.00 Час новин. Київ

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

20.20 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

05.50, 3.20 «Випадковий 

свідок»

06.05 Т/с «Запороги»

07.50, 18.25 «Свідок. Агенти»

08.25 Х/ф «Живе такий 
хлопець»

10.20 Т/с «Кулагін та 

партнери»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50 

«Свідок»

12.50, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

14.55, 16.50, 23.45 Т/с 

«Служба розслідувань»

17.10, 21.30 «Легенди карного 

розшуку»

01.55 «Таємниці 

кримінального світу»

03.40 «Речовий доказ»

04.05 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Хто в домі хазяїн?

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм

07.55 UA.МУЗИКА. кліп 

08.00 Новини 

08.00 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.00 «Еліза». Телевізійний 

серіал, 12+

10.55 Браво,шеф! Кулінарне 

шоу 

11.50 Китайський живопис. 

Документальний цикл 

12.10 Орегонський путівник 

12.40 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

13.45 Скіфія. Царство 

курганів. 

Документальна 

програма

14.10 Перемоги 

України. Човен. 

Експериментальна 

археологія. 

Документальна 

програма

14.30 РадіоДень

15.00 Мистецький пульс 

Америки 

15.30 Пізній ранок шоу. 

Найкраще

16.00 Погода

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

17.00 UA. Фольк 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

19.00 Вікно в Америку

19.25 Аромати Колумбії. 

20.00 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7

21.00 Новини 

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.00 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА

23.00 100 років українського 

мистецтва. 1930-1940-і 

роки 

23.15 Національна опера 

України. Мануель де 

Фалья. «Трикутний 

капелюх»

23.55 Національна опера 

України. Мануель де 

Фалья. «Ночі в садах 

Іспанії»

00.25 Національна опера 

України. Джованні 

Баттіста Перголезі. 

«Служниця-пані». 

Комічна опера

01.15 Погода 

01.20 Новини (із 

сурдоперекладом)

01.40 Тема дня

02.10 Вікно в Америку

02.30 Погода 

02.35 Київський академічний 

Молодий театр. Ів 

Жаміак. «Потрібні 

брехуни», 16+

05.00 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

 

СТБ

06.20 Т/с «Коли мі вдома»

07.15 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

09.05 МайстерШеф

12.35 Хата на тата

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 21.00 Т/с «Кріпосна»

22.50 Один за всіх

00.05 Давай поговоримо про 

секс

02.15 Краще на ТБ

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.15 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

09.00, 18.15 «Спецкор»

09.40, 18.50 «ДжеДАІ»

10.15, 19.25, 20.30 Т/с «Опер 

за викликом-4»

14.05 Х/ф «Гра Ендера»
16.10 Х/ф «Ліга видатних 

джентльменів»
21.35 Т/с «Кістки-8»

23.20 Т/с «Кістки-7»

01.00 «Секретні файли-3»

01.45 Т/с «Пляжний коп-2»

03.05 «Облом.UA.»

05.35 «Цілком таємно»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Лаціо» — «Рома». ЧІ

07.45, 16.35, 21.50 Журнал 

Ліги Чемпіонів

08.15 «Чорноморець» 

— «Шахтар». ЧУ

10.00 «Великий футбол»

11.50, 22.20 Топ-матч

12.00 «Наполі» — 

«Ювентус». ЧІ

13.50 «Олександрія» 

— «Маріуполь». ЧУ

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.05 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

17.05 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

18.00 Передмова до «Мілан 

— Барселона» (2012 

р. /13). Золота колекція 

Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

18.05 «Мілан» — 

«Барселона». 1/8 

фіналу (2012 р. / 2013 

р.) Золота колекція Ліги 

Чемпіонів

19.55 «Барселона» 

— «Мілан». 1/8 фіналу 

(2012 р. / 2013 р.) 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів

21.45 Післямова до «Мілан» 

— Барселона (2012 р. 

/13). Золота колекція 

Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

22.50 «Евертон» — 

«Ліверпуль». ЧА

00.35 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

01.30 Профілактика

05.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

ФУТБОЛ-2

06.00 «Вотфорд» — 

«Лестер». ЧА

07.50 «Мілан» — 

«Сассуоло». ЧІ

09.35 Журнал Ліги Чемпіонів

10.05 «Олімпік» — 

«Арсенал-Київ». ЧУ

11.55, 13.55 Check-in

12.05 «Евертон» — 

«Ліверпуль». ЧА

14.25 «Чорноморець» 

— «Шахтар». ЧУ

16.15 «Великий футбол»

18.00 «Наполі» — 

«Ювентус». ЧІ

19.45 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру. Прем’єра

20.40 Європейський 

WEEKEND

21.30 «Олександрія» 

— «Маріуполь». ЧУ

23.15 Журнал Ліги Європи

23.45 «Тоттенгем» — 

«Арсенал». ЧА

01.30 Профілактика

05.00 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.50, 13.55 Правда життя

09.00, 16.45, 22.40 Дикі 

острови

10.00, 17.45 Під іншим кутом

11.00 Брама часу

11.55 Місця сили

12.45, 19.40 Речовий доказ

15.00 Заборонена історія

15.50, 21.45 Річкові монстри

18.45, 20.45 Секретні території

23.40 Любов, ненависть і 

пропаганда

00.35 Містична Україна

02.15 Прихована реальність

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

08.45 М/ф «Морська бригада»

10.30 М/ф «Земля до початку 

часів»

11.40 М/ф «Земля до 

початку часів: Подорож 

хоробрих»

13.15 Х/ф «Прикинься моїм 
хлопцем»

15.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

16.50 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

17.50 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження 3»

23.00 Х/ф «Супер Майк»
01.10 «Орел і решка. Шопінг»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Жаб’яче 

королівство: Таємниця 

кришталевої жаби»

11.00 Т/с «Якось у казці»

12.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

13.00, 19.00 Богиня шопінгу

14.00, 18.00 4 весілля

15.00, 1.00 Панянка-селянка

20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

20.30, 21.30 Танька і Володька

22.00 Сімейка У

23.00 Т/с «Хамелеон»

00.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 2.00, 5.00 
Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.30 «Аромати Чилі»
13.15, 14.30, 4.05 РадіоДень
13.55 «Світ дикої природи»
15.20 «Неповторна природа»
16.20 Хто в домі хазяїн?
16.55 По обіді шоу
18.20, 2.35 Тема дня
18.50, 5.20 Своя земля
19.10 Передвиборча агітація 

кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Порошенко 
Петро Олексійович

19.30 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Бойко Юрій 
Анатолійович

19.49 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Ващенко 
Олександр Михайлович

20.08 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Корнацький 
Аркадій Олексійович

20.30 Разом
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.40 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
22.10 Д/с «Шамварі: 

територія диких тварин»
22.45 Перша шпальта
00.00 Телепродаж Тюсо (на 

комерційних умовах)
03.10 Світло
04.30 Спільно
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.35, 5.25 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.15, 12.20 «Міняю жінку»

13.45 «Сімейні мелодрами»

14.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Т/с «Школа. 

Випускний»

22.45 «Одруження наосліп 5»

00.40 Комедія «Слуга 

народу»

02.30 «Таємниця твердині 

шифрів»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10, 12.25 Х/ф «Три 
мушкетери: Підвіски 
королеви»

12.00 «Новини»

12.50 Х/ф «Три мушкетери: 
Помста міледі»

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00, 4.10 «Подробиці»

21.00 «Речдок»

23.55 Х/ф «Він, вона і я»
02.35 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Місія: краса. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Сонячний 

листопад»

23.20 Без паніки

00.00, 2.30 Т/с «Вікно життя»

02.00 Телемагазин

04.10 Зоряний шлях

04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.00 Абзац

06.45, 8.00 Kids Time

06.50 М/c «Майлз із 

майбутнього»

08.05 Х/ф «Зоряний пил»

10.50 Т/с «Мерлін»

12.40 Т/с «Загублені»

15.10, 19.00 Заробітчани

21.00, 22.00 Аферисти в 

мережах

23.00 Х/ф «Загублена»

02.00 Т/с «Підступні 

покоївки»

ICTV

04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 
Стогнієм

10.10 Багач-бідняк
11.10, 17.15 Антизомбі. 

Дайджест
12.05, 13.20 Х/ф 

«Дияволиця»
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.15, 21.25 Т/с 

«Розтин покаже»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона 

Прем’єра
22.20 «На трьох»
23.40 Х/ф «Національна 

безпека»
01.25 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.15, 8.20, 0.50 Огляд преси
06.20, 10.10, 1.15 Машина часу
07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 
4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15, 
23.55 Погода в Україні

07.30 Код успіху
07.45 Будівельний стандарт
07.55, 8.55, 9.40, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55, 0.35 Погода на 
курортах

08.00, 17.00 Час новин. Київ

08.30 5-й поверх
09.20, 17.45 Час громади
11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало 

історії
12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони
13.05, 22.00, 5.15 БлогПост

15.30, 16.10 Інформаційний день
17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір
23.10 «За Чай.com»
02.15 Нові герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.05 Top Shop
06.40 Т/с «Запороги»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Останнє 

полювання»
10.35 Т/с «Кулагін та партнери»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть у раю»
14.55, 16.50, 23.45 Т/с 

«Служба розслідувань»
17.15, 21.35 «Легенди карного 

розшуку»
01.55 «Таємниці 

кримінального світу»
03.20 «Випадковий свідок»
03.50 «Речовий доказ»
04.15 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Орегонський путівник 
06.30 Цікаво. com 
06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
07.00 Новини 
07.00 Погода
07.05 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм
07.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
08.00 Новини 
08.00 Пізній ранок шоу 
09.00 Новини 
09.00 Пізній ранок шоу 
10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+
10.50 Морська кухня 
11.50 Китайський живопис. 

Документальний цикл 
12.10 Орегонський путівник 
12.40 Неповторна природа. 

Документальний цикл 
13.45 Гуцулка Ксеня. 

Документальна 
програма

14.30 РадіоДень
15.00 Мистецький пульс 

Америки 
15.30 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

16.00 Погода
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

16.55 Ювілейний вечір 
народної артистки 
України Ніни Матвієнко

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.20 Тема дня
18.55 Китайські традиції і 

сучасне життя 
19.25 Аромати Колумбії
20.00 Розсекречена історія 
21.00 Новини 
21.25 Мистецький пульс 

Америки 
22.00 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА
23.00 100 років українського 

мистецтва. 1940-1950-ті 
роки 

23.15 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Джордж Гершвін. 
Легенда в стилі блюз. 
Найкраще 

01.15 Новини (із 
сурдоперекладом)

01.35 Тема дня
02.05 РадіоДень
02.30 Київський академічний 

театр «Колесо». 
Франсуа Вебер. 
Випадок у готелі «Дю 
Комерс» 16+

04.25 РадіоДень. Життя+ 
04.45 Букоголіки 
05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

 
СТБ

06.05 Т/с «Коли ми вдома»
07.00 Містичні історії з 

Павлом Костіциним
08.50 МайстерШеф
13.00 Хата на тата
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
20.00, 21.00 Т/с «Кріпосна»
22.50 Детектор брехні
00.25 Давай поговоримо про 

секс

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»
16.15 «Кримінал»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 1.45 Т/с «Пляжний коп-2»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
12.55 Відеобімба
15.05 Х/ф «Швидкість»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом-4»
21.35 Т/с «Кістки-8»
23.20 Т/с «Кістки-7»
01.00 «Секретні файли-3»
03.05 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 
«Європейський WEEKEND»

06.50, 20.45 Журнал Ліги 
Чемпіонів

07.20 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру

08.15 «Тоттенгем» — 
«Арсенал». ЧА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS
10.20 «Десна» — «Динамо». 

ЧУ
12.05 «Великий футбол»
13.50 «Фулгем» — «Челсі». 

ЧА
16.50 «Наполі» — 

«Ювентус». ЧІ
18.30 Журнал Ліги Європи
19.00 «Чорноморець» 

— «Шахтар». ЧУ
21.15, 23.55 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
21.55 LIVE. «Реал» 

— «Аякс». 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

00.25 «МЮ» — 
«Саутгемптон». ЧА

02.15 «Боруссія» (Д) 
— «Тоттенгем». 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

04.05 «Олімпік» — 
«Арсенал-Київ». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00 «Check-in»

06.10 «Евертон» — 

«Ліверпуль». ЧА

08.30 «Наполі» — 
«Ювентус». ЧІ

10.20 «Європейський 
WEEKEND»

11.10 «МЮ» — 
«Саутгемптон». ЧА

12.55 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

13.45 «Олімпік» — 
«Арсенал-Київ». ЧУ

15.30 Журнал Ліги Чемпіонів
16.00 Передмова до «Мілан 

— «Барселона» 
(2012 р. / 2013). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів

16.05 «Мілан» — 
«Барселона». 1/8 
фіналу» (2012 р. / 2013 
р.) Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

17.50 «Барселона» — 
«Мілан». 1/8 фіналу» 
(2012 р. / 2013 р.) 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

19.40 «Післямова до «Мілан 
— «Барселона» 
(2012 р. /13). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів

19.45 «Лаціо» — «Рома». ЧІ
21.35, 23.55, 1.55 «Топ-матч
21.45 LIVE. «Боруссія» (Д) 

— «Тоттенгем». 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

00.05 «Десна» — «Динамо». 
ЧУ

02.05 «Фулгем» — «Челсі». 
ЧА

03.55 «Аталанта» — 
«Фіорентина». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.25, 14.00 Правда життя
09.30, 16.45, 22.40 Дикі 

острови
10.30, 17.45 Під іншим кутом
11.25 Брама часу
12.05 Місця сили
12.50, 19.40 Речовий доказ
15.00 Заборонена історія
15.50, 21.45 Річкові монстри
18.45, 20.50 Секретні території
23.40 Любов, ненависть і 

пропаганда
00.55 Містична Україна
02.15 Доктор Хайм
03.05 Потойбіччя. Сни
03.55 Шосте відчуття. Дар чи 

прокляття?
04.40 Професія — альфонс
05.25 Дракула та інші

К1

06.30 Top Shop
07.45 М/с «Гарфілд Шоу»
08.10 «Ух ти show»
08.50 «Бєдняков+1»

09.45 «Вірю не Вірю»
11.30 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»
13.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
15.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»
16.50, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження 3»
17.50 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Навколо М»
01.00 «Орел і решка. Шопінг»
02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Красуня»
11.00 Т/с «Якось у казці»
12.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»
13.00, 19.00 Богиня шопінгу
14.00, 18.00 4 весілля
15.00, 1.00 Панянка-селянка
20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
20.30, 21.30 Танька і Володька
22.00 Сімейка У
23.00 Т/с «Хамелеон»
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 2.00, 5.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.30 «Аромати Греції»
13.15, 14.30, 4.05 РадіоДень
13.55 «Неповторна природа»
15.20 Т/с «Іспанська легенда»
16.55 UA: Фольк
18.20, 2.35 Тема дня
18.50, 5.20 Своя земля
19.10 Передвиборча агітація 

кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Дерев’янко 
Юрій Богданович

19.30 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Носенко 
Сергій Михайлович

19.49 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Вілкул 
Олександр Юрійович

20.08 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Мураєв 
Євгеній Володимирович

20.30 «Мегаполіси»
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.40 Наші гроші
22.10 Д/с «Шамварі: 

територія диких тварин»
22.55 Складна розмова
00.00 Телепродаж Тюсо (на 

комерційних умовах)
03.10 Світло
04.30 Спільно

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 1—2 БЕРЕЗНЯ 2019
5 березня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на другий квартал

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на квартал — 187 грн. 86 коп.,

до кінця року — 563 грн. 58 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на квартал  — 247 грн. 86 коп.,

до кінця року — 743 грн. 58 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на квартал— 69 грн. 33 коп.,

до кінця року — 207 грн. 99 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 2 грн. 90 коп., на 
квартал — 6 грн. 70 коп., на 
півроку — 8 грн. 15 коп., до 
кінця року — 12 грн. 50 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну газету держави. 
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути 
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, ша-
новнi читачi.
 Нині триває передплата на «Україну молоду» 
на квітень і наступні місяці 2019 року як за елект-
ронною версією Каталогу видань України «Преса 
поштою», так і за друкованим Каталогом видань 
України «Преса поштою».
 Оформити передплату на квітень можна до 
18 березня у відділеннях поштового зв’язку, 
в операційних залах поштамтів, у пунктах 
прий мання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 23.55, 5.20 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.45 «Сімейні мелодрами»

14.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Т/с «Школа. 

Випускний»

22.45, 0.00, 1.00 «Світ 

навиворіт 10: Бразилія»

02.10 Драма «Мала Москва»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.30, 12.25 Х/ф «Людина-
оркестр»

13.00 Х/ф «Іграшка»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00, 4.10 «Подробиці»

21.00 «Речдок»

23.55 Х/ф «Егоїст»
02.35 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок 

з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Місія: краса. Новий сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Сонячний 

листопад»

23.20 Гучна справа

00.00, 2.30 Т/с «Вікно життя»

02.00 Телемагазин

04.10 Зоряний шлях

04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.40, 2.55 Зона ночі

05.50 Абзац

07.15, 8.35 Kids Time

07.20 М/c «Майлз із 

майбутнього»

08.40 Т/с «Мерлін»

12.40 Т/с «Загублені»

15.10, 19.00 Подіум

21.00, 22.00 Аферисти в 

мережах

23.00 Х/ф «Наосліп»

01.10 Т/с «Підступні 

покоївки»

02.50 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашинґтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10, 17.15 

Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

12.10, 13.25 Х/ф «Моя 

супер-колишня»

12.45, 15.45 Факти. День

14.45, 16.15, 21.25 Т/с 

«Розтин покаже»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт 

Прем’єра

22.25 «На трьох»

23.45 Х/ф «Погані хлопці»

02.00 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15, 7.25, 10.10, 1.15 

Машина часу

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.20, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.45 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55, 

0.35, 1.10 Погода на 

курортах

08.25, 0.45 Огляд преси

09.25, 17.45 Час громади

11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало 

історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

13.10, 22.00, 5.15 БлогПост

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

23.10 «За Чай.com»

02.15 Нові гіерої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.10 Top Shop

06.35 Т/с «Запороги»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Прощальна 
гастроль «Артиста»

10.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

12.50, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

14.50, 16.50, 23.45 Т/с 

«Служба розслідувань»

17.15, 21.35 «Легенди карного 

розшуку»

01.55 «Таємниці 

кримінального світу»

03.15 «Випадковий свідок»

03.40 «Речовий доказ»

04.05 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник

06.30 Елементи

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм

07.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.00 Новини 

08.00 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.00 «Еліза». Телевізійний 

серіал, 12+

10.50 Морська кухня 

11.50 Китайський живопис. 

Документальний цикл 

12.10 Орегонський путівник 

12.45 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

13.40 Фатальна жінка Марко 

Вовчок. Документальна 

програма

14.30 52 вікенди

15.00 Мистецький пульс 

Америки 

15.30 Пізній ранок шоу. 

Найкраще

16.00 Погода

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

17.00 По обіді шоу 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

19.00 Китайські традиції і 

сучасне життя

19.25 Аромати Перу

20.00 Лайфхак українською 

20.10 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

20.35 Лайфхак українською 

21.00 Новини 

21.25 Мистецький пульс 

Америки 

22.00 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА

23.00 100 років українського 

мистецтва. 1950-1960-ті 

роки 

23.15 Концерт класичної 

музики з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. In 

PARADISUM 

01.10 Новини (із 

сурдоперекладом)

01.30 Тема дня

02.00 52 вікенди 

02.25 Національна опера 

України. Джузеппе 

Верді. «Травіата»

04.30 РадіоДень. Життя+ 

04.50 Букоголіки 

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.20 Т/с «Коли мі вдома»

07.15 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

09.05 МайстерШеф

12.55 Хата на тата

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00, 22.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 20.55 Т/с «Кріпосна»

23.50 Давай поговоримо про 

секс

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.15 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Пляжний коп-3»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.25 «Загублений світ»

13.00 «Помста природи»

15.05 Х/ф «Швидкість-2»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом-4»

21.35 Т/с «Кістки-8»

23.20 Т/с «Кістки-7»

01.00 «Секретні файли-3»

01.45 Т/с «Пляжний коп-2»

03.05 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Вест Гем» — 

«Ньюкасл». ЧА

07.45, 23.55 Журнал Ліги 

Європи

08.15 «Олександрія» 

— «Маріуполь». ЧУ

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.25, 0.25 «Боруссія» (Д) 

— «Тоттенгем». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

12.15 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

13.10, 21.00 Огляд вівторка. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

13.55 «Евертон» — 

«Ліверпуль». ЧА

16.05, 18.40 «Ніч Ліги Чемпіонів»

16.50 «Реал» — «Аякс». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

19.10 «Наполі» — 

«Ювентус». ЧІ

21.45 LIVE. «Порту» 

— «Рома». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

02.15 «ПСЖ» — «МЮ». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

04.05 «Чорноморець» 

— «Шахтар». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

06.45 «МЮ» — 

«Саутгемптон». ЧА

08.30, 11.10, 21.15, 23.55 «Ніч 

Ліги Чемпіонів»

09.10, 0.25 «Реал» — «Аякс». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

11.30 «Чорноморець» 

— «Шахтар». ЧУ

13.20, 20.45 «Журнал Ліги 

Європи

13.50 «Лаціо» — «Рома». ЧІ

15.40 «Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.20 «Фулгем» — «Челсі». 

ЧА

18.10 «Сіткорізи». Прем’єра

18.40 «Боруссія» (Д) 

— «Тоттенгем». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

20.30 Топ-матч

21.55 LIVE. «ПСЖ» — 

«МЮ». 1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

02.15 «Олександрія» 

— «Маріуполь». ЧУ

04.05 «Порту» — «Рома». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.50, 13.55 Правда життя

09.00, 22.40 Дикі острови

10.00 Цікаво.com

11.00 Брама часу

11.55 Місця сили

12.45, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.40 Любов, ненависть 

і пропаганда

15.50, 21.45 Річкові монстри

16.45 Таємнича Аравія

17.45 Під іншим кутом

18.45, 20.45 Секретні території

00.55 Містична Україна

02.15 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

08.50 «Бєдняков+1»

09.45 «Вірю не вірю»

11.30 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

13.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

15.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

16.50, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження 3»

17.50 Т/с «Доктор Хаус»

00.00 «Навколо М»

00.50 «Орел і решка. Шопінг»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Якось у лісі»

11.00 Т/с «Якось у казці»

12.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

13.00, 19.00 Богиня шопінгу

14.00, 18.00 4 весілля

15.00, 1.00 Панянка-селянка

20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

20.30, 21.30 Танька і Володька

22.00 Сімейка У

23.00 Т/с «Хамелеон»

00.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»

06.10 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Галерея Вельвет»

13.15, 4.05 РадіоДень

13.55 «Неповторна природа»

14.30 52 вікенди

15.15 Т/с «Іспанська легенда»

16.55 Сильна доля

18.20, 2.35 Тема дня

18.50, 5.20 Своя земля

19.10 Передвиборча агітація 

кандидатів на пост 

Президента України 

за кошти Державного 

бюджету. Габер Микола 

Олександрович

19.30 Передвиборча агітація 

кандидатів на пост 

Президента України 

за кошти Державного 

бюджету. Гнап Дмитро 

Володимирович

19.49 Передвиборча 

агітація кандидатів 

на пост Президента 

України за кошти 

Державного бюджету. 

Мороз Олександр 

Олександрович

20.08 Передвиборча агітація 

кандидатів на пост 

Президента України 

за кошти Державного 

бюджету. Богословська 

Інна Германівна

20.30 «Мегаполіси»

21.25, 2.20 UA:Спорт

21.40, 3.35 Складна розмова

22.15 Д/с «Шамварі: 

територія диких тварин»

22.50 Схеми. Корупція в 

деталях

00.00 Телепродаж Тюсо (на 

комерційних умовах)

03.15 Наші гроші

04.30 Спільно
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.55, 3.50 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.45 «Сімейні мелодрами»

14.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.40 «Чистоnews-2019»

20.45, 21.45 Т/с «Школа. 

Випускний»

22.30 «Право на владу-2019»

01.00 «Гроші-2019»

02.15 «Секретні матеріали»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10, 12.25 Х/ф «Туз»
12.30 Х/ф «Блеф»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00, 4.10 «Подробиці»

21.00 «Речдок»

23.55 Х/ф «Ніч закритих 
дверей»

03.20 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

04.55 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Місія: краса. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Сонячний 

листопад»

23.20 Контролер

00.00 Т/с «Вікно життя»

03.40 Зоряний шлях

04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.10 Абзац

06.45, 8.25 Kids Time

06.50 М/c «Майлз із 

майбутнього»

08.30 Т/с «Мерлін»

12.20 Т/с «Загублені»

15.00 Хто зверху?

21.00, 22.00 Аферисти в 

мережах

23.00 Х/ф «Колір ночі»

02.00 Т/с «Підступні 

покоївки»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Секретний фронт

12.30, 13.25 Х/ф 

«Національна 

безпека»

12.45, 15.45 Факти. День

14.45, 16.15, 21.25 Т/с 

«Розтин покаже»

17.15 Антизомбі. Дайджест

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Битва версій Прем’єра

22.25 «На трьох»

23.45 Х/ф «Погані хлопці»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.20 Невигадані історії
06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 
23.55 Погода в Україні

07.25, 8.25, 0.50 Огляд преси
07.30, 8.30, 10.10, 1.15 

Машина часу

07.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55, 0.30 

Погода на курортах

09.20, 17.45 Час громади

11.10, 14.10 Дзеркало історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

13.05, 22.00, 5.15 БлогПост

15.30, 16.10 Інформаційний 
день

17.10, 18.20, 19.25 
Інформаційний вечір

20.00 #Лінія оборони
23.10 «За Чай.com»
02.15 Нові герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.05 Top Shop
06.35 Т/с «Запороги»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Акселератка»
10.40 Т/с «Кулагін та партнери»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть у раю»
14.55, 16.50, 23.45 Т/с 

«Служба розслідувань»
17.15, 21.40 «Легенди карного 

розшуку»
01.45 «Таємниці 

кримінального світу»
03.10 «Випадковий свідок»
03.35 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Орегонський путівник 
06.30 Подорож відкритим 

космосом 
06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
07.00 Новини 
07.00 Погода
07.05 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм
07.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
08.00 Новини 
08.00 Пізній ранок шоу 
09.00 Новини 
09.00 Пізній ранок шоу 
10.00 «Еліза». Телевізійний 

серіал, 12+
10.50 Морська кухня 
11.50 Китайський живопис. 

Документальний цикл 
12.10 Орегонський путівник 
12.45 Неповторна природа. 

Документальний цикл 
13.45 Юрій Рибчинський. 

Музика слів. 
Документальна 
програма

14.30 РадіоДень
15.00 Мистецький пульс 

Америки 

15.30 Пізній Ранок шоу. 
Найкраще

16.00 Погода
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

17.00 Енеїда 
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.20 Тема дня
19.00 Китайський живопис. 

Документальний цикл 
19.25 Аромати Перу
20.00 Світло
21.00 Мистецький пульс 

Америки 
22.00 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА
23.00 100 років українського 

мистецтва. 1960-1970-ті 
роки 

23.15 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Андрухович і Карбідо. 
ЛІТОГРАФІЇ

00.20 Концерт Марії Бурмаки 
та Gypsy Lyre «Нове та 
улюблене»

01.15 Новини (із 
сурдоперекладом)

01.35 Тема дня
02.05 РадіоДень
02.30 Національна опера 

України. Джованні 
Баттіста Перголезі. 
Служниця-пані. Комічна 
опера

03.15 Національна опера 
України. Мануель де 
Фалья. Трикутний 
капелюх

03.55 Національна опера 
України. Мануель де 
Фалья. Ночі в садах 
Іспанії

04.25 РадіоДень. Життя+ 
04.45 Букоголіки 
05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

 
СТБ

06.20 Т/с «Коли мі вдома»
07.20 Містичні історії з 

Павлом Костіциним
09.10 МайстерШеф
12.55 Хата на тата
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
20.00, 20.55 Т/с «Кріпосна»

22.50 Вагітна 16, 16 вып. +
23.50 Давай поговоримо про 

секс

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»
16.15 «Кримінал»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжний коп-3»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
12.50, 1.45 «Облом.UA.»
15.25 Х/ф «Рожева 

пантера-2»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом-4»
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-8»
01.00 «Секретні файли-3»
05.15 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Фулгем» — «Челсі». 
ЧА

07.45 «Десна» — «Динамо». 
ЧУ

09.30 Журнал Ліги Європи
10.00, 15.40, 20.40, 22.45 

Футбол NEWS
10.25 «Порту» — «Рома». 

1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

12.15 Огляд вівторка. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

12.55 Топ-матч
13.10, 2.15 «Реал» — «Аякс». 

1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

15.00 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

16.05, 18.40 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

16.50 «ПСЖ» — «МЮ». 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

19.10 Журнал Ліги Чемпіонів
19.40 LIVE. «Ренн» — 

«Арсенал». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА
21.50 LIVE. «Наполі» 

— «Зальцбург». 1/8 
фіналу. Ліга Європи 
УЄФА

23.55 «Айнтрахт» — «Інтер». 
1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА. Прем’єра

01.45 «Сіткорізи»
04.05 «Челсі» — «Динамо» 

(К). 1/8 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра

06.45 «Реал» — «Аякс». 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

08.30, 11.00 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

09.10, 0.35 «ПСЖ» — «МЮ». 
1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

11.30 «Олександрія» 
— «Маріуполь». ЧУ

13.20, 20.30 Огляд середи. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

14.00 «Боруссія» (Д) 
— «Тоттенгем». 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

15.50 «Сіткорізи»
16.20 Журнал Ліги Європи
16.50 «Чорноморець» 

— «Шахтар». ЧУ

18.40 «Порту» — «Рома». 
1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

21.15, 23.55 «Шлях до Баку»
21.55 LIVE. «Челсі» 

— «Динамо» (К). 1/8 
фіналу. Ліга Європи 
УЄФА

02.20 «Ренн» — «Арсенал». 
1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА

04.05 «Наполі» — 
«Зальцбург». 1/8 
фіналу. Ліга Європи 
УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.50, 13.50 Правда життя
09.00, 22.40 Дикі острови
10.00 Під іншим кутом
11.00 Брама часу
11.50 Місця сили
12.40, 19.40 Речовий доказ
15.00, 23.40 Любов, ненависть 

і пропаганда
15.50, 21.45 Річкові монстри
16.45 Таємнича Аравія
17.45 Цікаво.com
18.45 Їжа богів
20.50 Секретні території
00.35 Містична Україна
02.10 Скептик

К1

06.30 Top Shop
07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»
08.50 «Бєдняков+1»
09.45 «Вірю не вірю»
11.30 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»
13.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
15.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»
16.50, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження 3»
17.50 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Навколо М»
01.00 «Орел і решка. Шопінг»
02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Казка про того, 

хто ходив страху 
вчитися»

11.00 Т/с «Якось у казці»
12.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»
13.00, 19.00 Богиня шопінгу
14.00, 18.00 4 весілля
15.00, 1.00 Панянка-селянка
20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
20.30, 21.30 Танька і Володька
22.00 Сімейка У
23.00 Т/с «Хамелеон»
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 16.45, 
21.50, 3.25 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.30 «Аромати Греції»
13.15, 14.30 РадіоДень
13.55 «Неповторна природа»
15.15 Т/с «Іспанська легенда»
17.10, 2.00 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Змішана естафета
18.50, 20.25 Своя земля
19.10 Передвиборча 

агітація кандидатів 
на пост Президента 
України за кошти 
Державного бюджету. 
Соловйов Олександр 
Миколайович

19.30 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Насіров 
Роман Михайлович

19.49 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Кива Ілля 
Володимирович

20.08 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Кривонос 
Сергій Григорович

20.45, 23.05 Скелетон. 
Чемпіонат світу

22.20 UA:Спорт
22.35 Схеми. Корупція в 

деталях
00.00 Телепродаж Тюсо (на 

комерційних умовах)
03.45 Скелетон. Чемпіонат 

світу
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00 «Одруження 

наосліп»

09.00, 11.20, 13.20, 15.20, 

17.20 «Жіночий 

квартал»

19.30 ТСН

20.25 «Чистоnews-2019»

20.35 «Ліга сміху-2019»

22.40 «Ігри приколів-2019»

23.40 «1+1» удома: 

8 березня»

01.45 «Розсміши коміка. 

Діти 2»

ІНТЕР

05.25 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00 «Ранок з «Інтером»

09.10 «Готуємо разом»

10.10 Х/ф «Будьте моїм 
чоловіком»

12.00 Х/ф «Найчарівніша 
та найпривабливіша»

13.30 Х/ф «Дівчата»
15.30 Т/с «Голос янгола»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Концерт «Серце — дім 

для кохання»

00.20 «Речдок»

02.55 «Стосується кожного»

04.25 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

3 сезон»

05.15 «Жди мене. Україна»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.10 Ранок на 

підборах

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30 Х/ф «Востаннє 

прощаюся»

11.30, 15.20 Т/с «Міраж»

16.00, 20.00 Т/с «Я теж його 

люблю»

21.00 Головна тема. Вибір

23.00 Музична платформа

01.00 Т/с «Пташка співоча»

04.10 Х/ф «Руда»

05.30 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.35 Служба розшуку дітей

03.40 Зона ночі

05.50 Абзац

06.40, 8.00 Kids Time

06.45 М/c «Майлз із 

майбутнього»

08.05 Х/ф «Сідні Уайт»
10.20 Х/ф «Перша донька»
12.20 Х/ф «Чого хоче 

дівчина»
14.45, 23.20 Х/ф «Доки ти 

спав»
16.50 Х/ф «Міс 

Конгеніальність»
19.00 Х/ф «Міс 

Конгеніальність 2»
21.15 Х/ф «Освідчення»
01.20 Х/ф «Загублена»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45, 0.25 «На трьох»

09.15 Х/ф «Метод Хітча»

11.35, 13.05 Х/ф «Погані 

хлопці»

12.45 Факти. День

14.05 Х/ф «Погані 

хлопці 2»

16.55 Х/ф «Хенкок»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «За бортом»

21.40 Дизель-шоу

03.15 Х/ф «Країна мавп»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15, 8.25 Огляд преси

06.20 Діалоги з Патріархом

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.15, 21.25, 0.15 
Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.10 
Погода в Україні

07.25 Драйв
07.30, 8.30, 10.10, 0.35, 1.15 

Машина часу
07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 16.55, 

17.55, 0.30 Погода на 

курортах

08.00, 17.00 Час новин. Київ

09.25, 16.45 Час громади

11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало 

історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

13.05 БлогПост

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10 КЕНДЗЬОР

18.15 ТОМОС

19.25 Інформаційний вечір

22.00 БлогПост HATE FRIDAY 

NIGHT

02.15 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія мандрів

05.15 Рандеву

НТН

05.00, 4.50 Top Shop

05.30 Х/ф «Карусель»
06.50 Т/с «Запороги»

08.35 Х/ф «Весь світ в очах 
твоїх...»

09.50 Х/ф «Троє в човні, 
якщо не рахувати 
собаки»

12.20 Х/ф «Тримай у полі 
зору»

14.00 Х/ф «Зіта і Гіта»
17.00 Х/ф «Мушкетер»
19.00, 2.50 «Свідок»

19.30 Т/с «Велика маленька 

брехня»

23.30 Х/ф «Жіноча робота 
з ризиком для 
життя»

01.50 «Таємниці 

кримінального світу»

03.20 «Випадковий свідок»

03.25 «Речовий доказ»

03.50 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

06.00 Концерт Віктора Павліка 

UNPLUGGED

06.35 UA.МУЗИКА. Кліпи 

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.10 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.15 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм

08.30 Цікаво. com 

09.00 Новини 

09.05 Казки, перевірені 

часом. Вероніка. 

Художній фільм 

10.30 UA.МУЗИКА. Кліп

10.35 Село і класика.

музичний фестиваль 

у Дзензелівці. 

Документальна 

програма

10.50 UA.МУЗИКА. Кліп

11.00 Мальовничі села 

Документальний цикл 

11.30 Смак сиру. 

Документальний цикл

12.00 Аромати Колумбії. 

12.50 «Еліза». Телевізійний 

серіал, 12+

14.30 Браво, шеф! Кулінарне 

шоу 

15.25 Зустріч Лувру і 

Забороненого міста . 

Документальний цикл 

16.10 В#Україні 

16.40 Своя земля

16.50 UA. Фольк 

17.45 Концертна програма 

/ Клара і Франциск. 

Художній фільм

21.00 Мистецький пульс 

Америки 

22.00 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Фільм-концерт 

«SUPERNATION» гурту 

«Друга ріка»

22.40 UA.КУЛЬТУРА. Кліпи

23.00 100 років українського 

мистецтва. 1970-1980-ті 

роки 

23.15 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

«Хорея Козацька. Од 

синього Дону до сивих 

Карпат» 

01.10 Новини (із 

сурдоперекладом)

01.30 Тема дня

02.00 РадіоДень

02.25 Київський академічний 

Молодий театр. Меррей 

Шизгал. Любофф 18+

04.25 РадіоДень. Життя+ 

04.45 Букоголіки 

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.00 Хата на тата

08.50, 1.05 Х/ф «Скільки в 
тебе?»

11.05 Х/ф «Дружина 
напрокат»

13.40 Т/с «Тінь кохання»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 22.50 Холостяк

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.15 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

18.30 «Підсумки»

19.00 «Ехо України»

22.30 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Пляжний коп-3»

09.35 «Спецкор»

10.15 «ДжеДАІ»

10.55 «Загублений світ»

12.55 Відеобімба

14.20 Х/ф «Швидкість»
16.45 Х/ф «Швидкість-2»
19.00 Х/ф «Атлантичний 

рубіж»

20.45 Х/ф «Атлантичний 

рубіж-2»

22.30 Х/ф «Суддя Дред 3D»

00.10 Х/ф «Холодна 

суміш»

01.45 «Облом.UA.»

04.25 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Порту» — «Рома». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.45, 5.00 «Сіткорізи»

08.15, 22.50 «Ренн» — 

«Арсенал». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25, 3.30 Огляд вівторка. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

11.05, 1.10 «Наполі» 

— «Зальцбург». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

12.55 «Айнтрахт» — «Інтер». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

14.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

16.05, 18.40 «Шлях до Баку»

16.50 «Челсі» — «Динамо» 

(К). 1/8 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

19.20 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

19.50 «ПСЖ» — «МЮ». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

21.35 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

00.40 Світ Прем’єр-Ліги

03.00 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

04.15 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

05.30 Топ-матч

ФУТБОЛ-2

06.00 «Сіткорізи»

06.30, 19.05, 3.55 «Айнтрахт» 

— «Інтер». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

08.20, 11.00 «Шлях до Баку»

09.10, 0.10 «Челсі» 

— «Динамо» (К). 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

11.40, 2.05 «Порту» 

— «Рома». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

13.30 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.10 «Ренн» — «Арсенал». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

16.00, 23.25 Огляд середи. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

16.45 «Наполі» — 

«Зальцбург». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

18.35 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

20.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

21.25 LIVE. «Ювентус» 

— «Удінезе». ЧІ

02.00 Топ-матч

МЕГА

06.00, 22.10 Історія 

криміналістики

06.45 Бандитська Одеса

08.10 Гордість України

09.50, 18.50 Прихована 

реальність

11.20 Секретні території

12.15 Любов, ненависть і 

пропаганда

13.55 Ера Хаббла

14.50 Всесвіт Хаббла

15.50 Таємнича Аравія

16.50 Дикі острови

17.50, 23.40 Річкові монстри

20.30 За лаштунками

00.45 Бандитський Київ

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

08.45 «Бєдняков+1»

09.25 «Вірю не Вірю»

11.10 «Жаннаодружи»

13.10 Х/ф «Шалене 
весілля»

15.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

16.50, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження 3»

17.50 Т/с «Доктор Хаус»

00.00 «Навколо М»

00.50 «Орел і решка. Шопінг»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Думмі — мумія»
11.00 Т/с «Якось у казці»

12.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

13.00, 19.00 Богиня шопінгу

14.00, 18.00 4 весілля

15.00, 0.30 Панянка-селянка

20.00 Одного разу під 

Полтавою

20.30 Танька і Володька

21.00 Х/ф «DZIDZIO 
Контрабас»

22.45 Х/ф «Свінгери»
01.30 Теорія зради

02.20 БарДак

03.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.50, 23.30, 

3.15 Новини

09.30 Прем’єра. Країна на 

смак

11.50 UA: Фольк

13.00 Х/ф «Марія Терезія»

17.10, 2.00 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Спринт 7.5 км. 

Жінки

18.35 Своя земля

19.00, 20.45 Скелетон. 

Чемпіонат світу

20.10 Перший на селі

22.20 Перша шпальта

22.50 Д/с «Шамварі: 

територія диких тварин»

00.00 Телепродаж Тюсо (на 

комерційних умовах)

03.35 Скелетон. Чемпіонит 

світу

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 1—2 БЕРЕЗНЯ 2019
8 березня
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Гроші-2019»

07.00, 23.30, 0.35 «Світське 

життя-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Їмо за 100»

10.35, 11.35 «Світ 

навиворіт-8»

12.50, 14.05, 15.05 «Світ 

навиворіт-6»

16.30, 21.40 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка. 

Діти-2019»

19.30 ТСН

20.15 «Чистоnews-2019»

20.25 «Українські сенсації-

2019»

01.35 «1+1» удома: 8 

Березня»

03.30 «Розсміши коміка. 

Діти 2»

ІНТЕР

06.50 Х/ф «У джазі тільки 

дівчата»

09.20 «Слово Предстоятеля»

09.30 Х/ф «Дівчата»

11.30 Т/с «Голос янгола»

16.00 Х/ф «Шалено 

закоханий»

17.50 Х/ф «Приборкання 

норовливого»

20.00, 2.40 «Подробиці»

20.30 «Крутіший за всіх. 

Новий сезон» Прем’єра

22.20 Концерт «Моя душа...»

00.55 Х/ф «Бебі-бум»

03.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

04.40 «Орел і решка. 

Морський сезон»

05.30 М/ф

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 15.00, 19.00, 3.00 

Сьогодні

07.30, 5.30 Зоряний шлях

09.40, 15.20 Т/с «Сонячний 

листопад»

17.45, 20.00 Концерт Олега 

Винника

21.00 Шоу «Дивовижні 

люди»

23.00, 2.15 Т/с «Гидке 

каченя»

01.45 Телемагазин

03.50 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Зона ночі

04.35 Т/с «Меліса та Джой»

05.35, 7.05 Kids Time

05.40 М/c «Майлз із 

майбутнього»

07.10 Ревізор. Крамниці

09.05 Таємний агент

10.15 Таємний агент. Постшоу

12.15 Заробітчани

14.10 Х/ф «Освідчення»

16.20 М/ф «Рататуй»

18.20 Х/ф «Реальна сталь»

21.00 Х/ф «Залізна 

людина»

23.30 Х/ф «Прокляття»

01.20 Х/ф «Колір ночі»

ICTV

05.00 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.20 Факти

05.45 Більше ніж правда

07.30 Я зняв!

09.25 Дизель-шоу

10.50 Особливості 

національної роботи

11.45 Особливості 

національної роботи 

Прем’єра

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

14.55 Т/с «Розтин покаже»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Солт»

21.05 Х/ф «Привид у броні»

23.10 Х/ф «Хенкок»

00.55 Х/ф «Дияволиця»

5 канал

06.00 Час-Time

06.20, 0.20 КЕНДЗЬОР

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, 21.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 12.55, 15.15, 

18.10, 23.55 Погода в 

Україні

07.20, 2.15 Дзеркало історії

07.45, 8.50, 21.55, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 0.55 

Погода на курортах

08.20 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.25 Укравтоконтинент

09.35 Натхнення

10.10 Майстри ремонту

10.35 Медекспертиза

11.10 5-йі поверх

11.30, 3.40 Феєрія мандрів

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

13.10, 4.30 Акцент

13.30 Код успіху

14.10, 15.20, 16.10 

Інформаційний день

17.15 Стоп корупції!

18.15 Про військо

18.30 Машина часу

19.25 Особливий погляд

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.00 Док. Фільм

23.15 ТОМОС

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.50 Х/ф «Загадка 
Ендхауза»

07.45 Х/ф «Із життя 
начальника карного 
розшуку»

09.55 Х/ф «Слухати у 
відсіках»

12.25 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»

16.05 «Легенди карного 

розшуку»

17.10 «Самооборона»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 3.15 «Свідок»

19.30 Т/с «Велика маленька 

брехня»

22.30 Х/ф «Пастка 44»
00.20 Х/ф «Поля»
02.15 «Хвороби-вбивці»

03.45 «Випадковий свідок»

03.50 «Легенди бандитського 

Києва»

04.40 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.01.33 Бюджетний 

відпочинок. Рим 

06.30 Фестивалі планети 

06.55.52UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.07 Погода

07.15 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 

08.25 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.30 Цікаво. com

09.00 Новини 

09.07 Погода

09.16 ПОСЛАНІЄ…

\за поезіями Тараса 

Шевченка\ 

 читає народний артист 

України Богдан Козак 

10.00 Національний 

академічний 

український 

драматичний театр ім. 

Марії . Заньковецької. 

«Державна зрада». 

Вистава за творами 

Тараса Шевченка 

11.56 До дня народження 

Тараса Шевченка. 

Спецпроект 

Пізній Ранок. Лауреати 

Шевченківської премії

12.16 Кураторська екскурсія 

НХМУ

12.42 Пізній ранок. Лауреати 

Шевченківської премії

13.02 Війна. Шевченків вимір

13.28 Пізній ранок. Лауреати 

Шевченківської премії

13.48 ПОСЛАНІЄ… 

\за поезіями Тараса 

Шевченка\ читає 

народний артист 

України Богдан Козак 

14.15 Пізній ранок. Лауреати 

Шевченківської премії

14.35 Причинна. Мультфільм 

14.57 Пізній ранок. Лауреати 

Шевченківської премії

15.17 Час поезії

15.43 Пізній ранок. Лауреати 

Шевченківської премії

16.03 Кобзар, репер і Жадан. 

Репортаж Громадського

16.13 Пізній ранок. Лауреати 

Шевченківської премії

16.33 Тельнюк.Сестри. Наш 

Шевченко

17.22 Пізній ранок. Лауреати 

Шевченківської премії

17.42 Національний 

академічний 

український 

драматичний театр ім. 

Марії . Заньковецької. 

Тарас Шевченко. 

«Катерина»

19.10 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

21.00 Новини 

21.25 Концерт класичної 

музики з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. 

23.10 Національний 

академічний 

український 

драматичний театр ім. 

Марії . Заньковецької. 

«Державна зрада». 

Вистава за творами 

Тараса Шевченка 

00.57.39UA. Фольк 

04.00 Орегонський путівник

 

СТБ

05.15 Хата на тата

07.05, 23.10 Т/с «Кріпосна»

14.45 Холостяк

19.00 МайстерШеф. 

Професіонали

ПРЯМИЙ

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

19.00 «Репортер». 

Новини

10.15 «18 плюс»

11.15 «Споживач»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15 Марафон 

«Вибори-2019»

17.00 «Кисельов. Авторське»

18.00, 19.15, 20.00 «Вибори-

2019»

21.00 THE WEEK

22.00 «Закрита зона»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.05 «102. Поліція»

09.00 ДжеДАІ-4. Найкраще 

2018 р.

10.00 «Загублений світ»

14.00 Х/ф «Ва-банк»
16.10 Х/ф «Ва-банк-2»
18.10 Х/ф «Загнаний»
20.00 Х/ф «Викуп»
22.05 Т/с «Полювання на 

Вервольфа»

01.50 «Облом.UA.»

04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00 «ПСЖ» — «МЮ». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

07.45 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 «Реал» — «Аякс». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

10.00, 22.15 Футбол NEWS

10.25 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

10.55 «Челсі» — «Динамо» 

(К). 1/8 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

12.40 «Ювентус» — 

«Удінезе». ЧІ

14.25 LIVE. «Кристал Пелес» 

— «Брайтон». ЧА

15.25 Футбол Tables

16.30 Світ Прем’єр-Ліги

16.55 LIVE. «Саутгемптон» 

— «Тоттенгем». ЧА

17.55 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

19.00, 23.25, 1.30, 3.35, 5.40 

Топ-матч

19.20 LIVE. «Ман Сіті» 

— «Вотфорд». ЧА

21.25 LIVE. «К’єво» — 

«Мілан». ЧІ

23.40 «Маріуполь» — 

«Чорноморець». ЧУ

01.45 «Ворскла» — «Десна». 

ЧУ

03.50 «Ренн» — «Арсенал». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Топ-матч

06.05 «Ювентус» — 

«Удінезе». ЧІ

07.55, 21.50 Огляд матчів. 

Ліга Європи УЄФА

08.50 «Боруссія» (Д) 

— «Тоттенгем». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

10.40 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

11.10 «Ренн» — «Арсенал». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

13.00 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

13.30, 15.55, 16.30, 18.55, 

21.25 «Тур ONLINE»

13.55 LIVE. «Маріуполь» 

— «Чорноморець». ЧУ

14.45, 17.45 Футбол Tables

16.15, 20.15 Футбол NEWS

16.55 LIVE. «Ворскла» 

— «Десна». ЧУ

19.25 LIVE. «Львів» — 

«Зоря». ЧУ

22.45 «Наполі» — 

«Зальцбург». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

00.35 «Кристал Пелес» 

— «Брайтон». ЧА

02.20 «Айнтрахт» — «Інтер». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

04.05 «Саутгемптон» 

— «Тоттенгем». ЧА

МЕГА

06.00, 22.10 Історія 

криміналістики

06.50 Бандитський Київ

08.15 Гордість України

09.55, 18.50 Прихована 

реальність

11.35 Їжа богів

12.30 Любов, ненависть і 

пропаганда

14.10, 20.30 За лаштунками

15.50 Таємнича Аравія

17.50, 23.40 Річкові монстри

00.40 Підроблена історія

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Дай лапу»

09.10 М/с «Земля до початку 

часів»

10.00 М/ф «Земля до початку 

часів 2: Пригоди у 

Великій Долині»

11.20 «Ух ти show»

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

світу»

19.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

22.00 «Блокбастери»

23.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»

00.00 Х/ф «Кохання без 
пересадки»

01.50 «Орел і решка. Шопінг»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.00 М/ф «Маленький 

принц»

13.00 Х/ф «Казка про того, 
хто ходив страху 
вчитися»

14.15 Богиня шопінгу

16.15 4 весілля

17.15 Х/ф «Свінгери»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 

Одного разу під 

Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.30 Т/с «Хамелеон»

00.30 Панянка-селянка

01.30 Теорія зради

02.20 БарДак

03.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший.

06.00, 22.50 Д/ф «Причинна»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

3.25, 4.30 Новини
09.30 Прем’єра. Країна на 

смак
11.40 Лайфхак українською
11.55 Сильна доля
13.00 Х/ф
15.00 По обіді шоу
16.10 Спільно
16.40 «Мальовничі села»
17.25, 2.00 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Спринт 10км. 
Чоловіки

19.10 Передвиборча 
агітація кандидатів 
на пост Президента 
України за кошти 
Державного бюджету. 
Петров Володимир 
Володимирович

19.30 Передвиборча 
агітація кандидатів 
на пост Президента 
України за кошти 
Державного бюджету. 
Зеленський Володимир 
Олександрови

19.49 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Шевченко 
Ігор Анатолійович

20.08 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Наливайченко 
Валентин Олександров

20.30 «Світ дикої природи»
21.25 Концертна программа
00.00 Телепродаж Тюсо (на 

комерційних умовах)
04.00 Складна розмова
04.50 Спецпроект «Наш 

Шевченко: сестри 
Тельнюк»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 1—2 БЕРЕЗНЯ 2019

УКРАЇНА МОЛОДА

9 березня

ТБ-СУБОТА 11



КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

06.35 М/ф

06.45 «Українські сенсації-

2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 «Світ навиворіт 10: 

Бразилія»

10.50, 13.10, 15.15 «Жіночий 

квартал»

17.15 Комедія «Слуга 

народу»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни-9»

23.35 «Ліга сміху-2019»

01.40 «Шоу Юри»

ІНТЕР

05.55 Х/ф «Приборкання 
норовливого»

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон-2»

12.00 «Крутіший за всіх. 

Новий сезон»

14.10 Х/ф «Жандарм 
одружується»

16.00 Х/ф «Жандарм на 
відпочинку»

18.00 Х/ф «Жандарм і 
жандарметки»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Гордість і 
упередження»

23.05 Х/ф «Так не буває»
01.05 «Вещдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.50 Т/с «Я теж його 

люблю»

13.40 Т/с «Пташка співоча»

17.30, 21.00 Т/с «Мама моєї 

дочки»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

23.30, 2.05 Т/с «Гордіїв 

вузол»

01.35 Телемагазин

03.40 Х/ф «Востаннє 

прощаюся

05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

04.10 Зона ночі

06.00 Стендап шоу

07.00, 8.45 Kids Time

07.05 М/ф «Кунг-Фу 

панда-2»

08.50 М/ф «Рататуй»

11.00 Х/ф «Війна світів»

13.15 Х/ф «Реальна сталь»

15.50 Х/ф «Залізна 

людина»

18.20 Х/ф «Залізна 

людина-2»

21.00 Х/ф «Залізна 

людина-3»

23.40 Х/ф «Дзеркала»

02.00 Х/ф «Наосліп»

ICTV

04.15 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

04.55 Громадянська оборона

06.40 Антизомбі

08.25 Т/с «Відділ 44»

12.15, 13.00 Х/ф «За 

бортом»

12.45 Факти. День

14.45 Х/ф «Привид у броні»

16.50 Х/ф «Солт»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

20.35 Х/ф «П’ятий 

елемент»

23.15 Х/ф «Зоряна брама»

01.50 Х/ф «Сім’я смерті»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 16.10, 23.15 ТОМОС

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 12.55, 15.15, 18.55, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.45, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 

11.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55, 0.15 

Погода на курортах

08.20 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Автопілот-тест

09.20 Технопарк

09.25 Драйв

10.10, 14.10, 20.00, 5.10 

Машина часу

10.30, 3.15 Кіно 

з Я. Соколовою

11.10 Кордон держави

11.20, 11.25 Будемо жити

11.35 Гра інтересів

12.10 Невигадані історії

12.30 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

12.35 Континент

13.10 Медекспертиза

13.30, 0.20 Діалоги з 

Патріархом

15.20 П’ятий поверх

15.40 Паспортний сервіс

17.15 Особливий погляд

18.00, 1.00 Час: Підсумки 

тижня

19.25 Стоп корупції!

21.40, 3.00 Час-Time

22.05 Док. Фільм

00.45, 1.55 Огляд преси

02.15 Дзеркало історії

02.35 Нові герої Донбасу

НТН

05.30 Top Shop
06.00 Х/ф «Дама з 

папугою»
07.55 «Страх у твоєму домі»
11.30 Х/ф «Сто грамів» для 

хоробрості...»
12.50 Х/ф «Раз на раз не 

випадає»
14.15 Х/ф «Необдуманий 

крок»
16.55 Х/ф «Оцеола»
19.00 Х/ф «Обережно, 

бабуся!»
20.40 Х/ф «Мушкетер»
22.45 Х/ф «Шах і мат»
00.35 Х/ф «Пастка 44»
02.25 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Бюджетний відпочинок. 

Валенсія
06.30 Фестивалі планети 
06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
07.00 Новини 
07.05 Погода
07.10 UA.МУЗИКА. Кліп 
07.15 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм
08.30 Елементи, вип. 4 

(повтор)
09.00 Новини 
09.05 Казки, перевірені 

часом. Принц за сімома 
морями. Художній 
фільм 

10.30 Мальовничі села 

11.30 Смак сиру. 
Документальний цикл

12.00 Аромати Перу
12.50 «Еліза». Телевізійний 

серіал, 12+
14.30 Браво,шеф! Кулінарне 

шоу 
15.25 Документальний серіал. 

Мегаполіси 
16.15 В#Україні 
16.40 Своя земля
17.00 UA. Фольк 
17.55 Віктор Павлік. 

Ювілейний концерт
19.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7
20.00 Розсекречена історія 
21.00 Новини 
21.25 Сильна доля 
22.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
23.00 Київський театр 

оперети. Олексій 
Рябов. «Сорочинський 
ярмарок», 16+

01.30 UA. Фольк 
02.20 Київський академічний 

театр «Колесо». Артур 
Шпіцлер. «Фатальний 
флірт, або Забавки»

04.15 Незвідані шляхи. 
Документальний цикл

 
СТБ

06.05 Т/с «Коли мі вдома»
06.25 Хата на тата
09.00 Страва честі
11.00 Т/с «Тінь кохання»
14.50 МайстерШеф. 

Професіонали
19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
21.00 Один за всіх
22.15 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00 
«Репортер». Новини

10.15 «Кримінал»
11.15, 17.15 «ВАТА-шоу. Всі 

свої»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15 Марафон 
«Вибори-2019»

18.00, 19.15, 20.00 «Вибори-
2019»

21.00 «Підсумки тижня»
23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
07.55 «102. Поліція»
08.50 ДжеДАІ-4. Найкраще 

2018 р.
09.50, 0.00 «Шалені 

перегони»
10.50 Х/ф «Загнаний»
12.40 Х/ф «Викуп»
14.45 Х/ф «Ліга видатних 

джентльменів»
16.50 21 тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — 
«Арсенал-Київ»

19.00 Х/ф «Незаконне 
вторгнення»

21.30 Х/ф «Підстава»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
01.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Боруссія» (Д) 
— «Тоттенгем». 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

07.45, 12.55 Світ Прем’єр-Ліги
08.15 «Маріуполь» — 

«Чорноморець». ЧУ
10.00, 15.40, 20.15 Футбол 

NEWS
10.25 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра
10.55 «Львів» — «Зоря». ЧУ
12.45, 15.25 Топ-матч
13.25 LIVE. «Болонья» 

— «Кальярі». ЧІ
14.15, 17.45 Футбол Tables
16.00, 0.50 Журнал Ліги 

Чемпіонів
16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Карпати». ЧУ
19.25 LIVE. «Олександрія» 

— «Олімпік». ЧУ
21.20 «Великий футбол»
23.00 «Сассуоло» — 

«Наполі». ЧІ. Прем’єра
01.20 «Ліверпуль» — 

«Бернлі». ЧА
03.10 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

04.05 «Челсі» — 
«Вулвергемптон». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Челсі» — «Динамо» 
(К). 1/8 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА

07.50 «Ман Сіті» — 
«Вотфорд». ЧА

09.40, 23.25, 1.30, 3.35, 5.40 
Топ-матч

09.45 «Ворскла» — «Десна». 
ЧУ

11.35 «К’єво» — «Мілан». ЧІ
13.25 Журнал Ліги Чемпіонів
13.55 LIVE. «Ліверпуль» 

— «Бернлі». ЧА
14.55, 17.00, 19.25, 22.15 

Футбол Tables
16.00 LIVE. «Челсі» — 

«Вулвергемптон». ЧА
18.00, 20.25 Check-in
18.25 LIVE. «Арсенал» 

— «МЮ». ЧА
20.55 «Арсенал» — «МЮ» 

1999 р. /00. Класичні 
матчі АПЛ

21.25 LIVE. «Фіорентина» 
— «Лаціо». ЧІ

23.40 «Шахтар» — 
«Карпати». ЧУ

01.45 «Болонья» — 
«Кальярі». ЧІ

03.50 «Олександрія» 
— «Олімпік». ЧУ

МЕГА

06.00, 22.25 Історія 
криміналістики

06.30 Бандитська Одеса
08.15 Гордість України
09.55, 18.50 Прихована 

реальність
11.35 Їжа богів
12.30 Любов, ненависть і 

пропаганда
14.10 За лаштунками
15.50 Невідомий Китай
17.50, 23.45 Річкові монстри
20.30 Ера Хаббла
21.25 Всесвіт Хаббла
00.50 Теорія змови

К1

06.30 Top Shop
07.45 М/с «Гарфілд Шоу»
08.10 «Ух ти show»
08.45 М/с «Земля до початку 

часів»
09.40 Х/ф «Якщо тільки»
11.25 Х/ф «Шалене 

весілля»

13.15 «Жаннаодружи»
14.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»
19.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»
22.00 «Блокбастери»
23.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло 2»
02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Пухнасті проти 

зубастих»
12.45 Х/ф «Легенда про 

русалку»
14.00 Богиня шопінгу
16.00 4 весілля
17.15 Х/ф «DZIDZIO 

Контрабас»
18.45, 19.45, 20.45, 21.45 

Одного разу під 
Полтавою

19.15, 20.15, 21.15 Танька і 
Володька

22.15 Т/с «Хамелеон»
00.15 Панянка-селянка
01.15 Теорія зради
02.05 БарДак
02.55 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший.

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

2.50, 4.30 Новини
09.30 Прем’єра. Країна на 

смак
10.40 Х/ф
12.45 «Браво, шеф!»
13.45 Лайфхак українською
14.05 Перший на селі
14.40, 22.00 Біатлон. 

Чемпіонат світу. Гонка 
переслідування 10км. 
Жінки

15.35 UA:Фольк
16.35 Своя земля
17.25, 2.00 Біатлон. 

Чемпіонат світу. Гонка 
переслідування 12, 5км. 
Чоловіки

18.15 UA:Біатлон. Студія
18.40 «Мегаполіси»
19.10 Передвиборча агітація 

кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Тарута Сергій 
Олексійович

19.30 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Богомолець 
Ольга Вадимівна

19.49 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Кошулинський 
Руслан Володимирович

20.08 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Тимошенко 
Юлія Володимирівна

20.30 «Світ дикої природи»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.55 «Неповторна природа»

00.00 Телепродаж Тюсо (на 

комерційних умовах)

03.20 Букоголіки

03.50 Складна розмова
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До 2040 року зростання попи-
ту на енергію у світі виросте на 
третину. «Завдяки підвищенню 
рівня життя, насамперед в Ін-
дії, Китаї та інших країнах Азії», 
— стверджується у щорічному 
огляді «Прогноз розвитку сві-
тової енергетики до 2040 року», 
що його підготувала компанія 
«Брітіш Петролеум».
Відповідно до прогнозів, від-
новлювані джерела енергії та 
газ забезпечать 85% приросту 
поставок енергоносіїв, при ць-
ому до 2040 року саме альтер-
нативні джерела стануть голо-
вним джерелом виробництва 
електроенергії у світі. Попит на 
нафту зростатиме в першій по-
ловині прогнозного періоду, а 
потім поступово стабілізується. 
Споживання вугілля, в цілому, 
збережеться на нинішньому 
рівні.

Нова геополітика з новою 
енергією
 За даними Всесвітньої комісії 
з геополітики в умовах енерге-
тичної трансформації, що під-
готувала звіт на прохання Між-
народного агентства з відновлю-
ваних джерел енергії, зростання 
числа відновлюваних джерел 
енергії може істотно підвищити 
енергетичну незалежність.
 Оскільки енергію можна до-
бувати за допомогою сонця і віт-
ру, а не тільки нафти і газу, які 
зосереджені в певних регіонах, 
багато країн стали б менш спри-
йнятливі до стрибкiв цін і пере-
боїв у поставках за рахунок ви-
користання відновлюваних дже-
рел енергії. Крім того, стратегіч-
на значущість таких нафтових 
коридорів, як Ормузька або Ма-
лаккська протоки, знизиться 
в міру того, як викопне паливо 
втратить чільну роль у глобаль-
ній енергетичній системі.
 Також важливо, що засто-
сування відновлюваних джерел 
енергії практично не обмежене, 
а обладнання може працювати 
децентралізовано. Згідно зі зві-
том, така особливість альтер-
нативної енергії стане поштов-
хом для демократизації у світі. 
«Це відбувається тому, що вони 
дозволяють децентралізувати 
енергопостачання і завдяки ць-
ому розширити можливості гро-
мадян, місцевих громад і міст», 
— йдеться у звіті Всесвітньої ко-
місії з геополітики.
 Основною відмінністю від-
новлюваної енергії від викоп-
ного палива є вартість. Завдя-
ки зниженню витрат перевага 
віддається виробництву та ви-
користанню більш екологічних 
технологій. Поновлювані дже-
рела енергії практично не ви-
магають додаткових витрат, а 
деякі з них, наприклад соняч-
на енергія і вітер, забезпечують 
зниження витрат майже на 20% 
при кожному збільшенні потуж-
ності вдвічі. У цьому їх ради-
кальна відмінність від природ-
них ресурсів, де підвищення по-
питу призводить до зростання 
цін через дефіцит резервів.

Досвід США і приклад Ісландії
 Проте перейти на альтерна-
тивну енергію не так просто. Ба-
гато країн можуть добувати ве-
лику частину енергії у себе вдо-
ма, знижувати рівень забруд-
нення повітря і скорочувати 
рахунки за імпорт, але при ць-
ому в них з’являться нові про-
блеми, оскільки для екологіч-
них проектів потрібні нові тех-
нології. Потреба в кобальті, 
міді, літії, нікелі, рідкоземель-
них металах, а також інших мі-
нералах і металах може приз-
вести до таких же проблем, як 

і нинішня залежність країн-ви-
робників від експорту нафти і 
газу. Наприклад, близько 60% 
світових поставок кобальту при-
падають на частку Демократич-
ної Республіки Конго.
 Інша проблема полягає у 
тому, що багато хто з держав, де-
кларуючи цінності альтернатив-
ної енергетики, рухається у про-
тилежному напрямi, збільшую-
чи видобуток нафти і газу навіть 
на тлі зростаючого ризику. Не-
зважаючи на розрекламовану 
програму перетворення еконо-
міки Саудівської Аравії «Vision 
2030», про яку було оголошено 
кілька років тому, наслідний 
принц Мохаммед бін Салман, 
здається, відмовився від своїх 
амбітних цілей щодо трансфор-
мації. Замість цього Ер-Ріяд 
витрачає гроші на нарощуван-
ня нафтовидобувних потужнос-
тей. За даними компанії Wood 
Mackenzie, незважаючи на те, 
що глобальні витрати на геоло-
горозвідку і видобуток скороти-
лися на 40%, починаючи з 2014 
року Саудівська Аравія нітрохи 
не зменшила витрати.
 США, Китай, ЄС і Японія пе-
ребувають у набагато кращому 
становищі. США, наприклад, є 
найбільшим у світі виробником 
нафти і природного газу. Ком-
панії в цих секторах згодом за-
знають збитків, оскільки ви-
копні види палива поступово бу-
дуть вичерпані. Однак, як ствер-
джують експерти, Штати також 
«займають хороші позиції в го-
нитві за чистою енергією. Аме-
риканські компанії далеко про-
сунулися в розробці нових тех-
нологій, включаючи робото-
техніку, штучний інтелект та 
електромобілі».
 Але вигоду від переходу на 
більш екологічну енергію мо-
жуть отримати не тільки ве-
ликі та багаті країни. Напри-
клад, Ісландія, яка наочно по-
казує, як можна отримати ви-
году в результаті економічних 
перетворень, заснованих на ви-

користанні поновлюваних дже-
рел енергії. У 20-му столітті вона 
з однієї з найбідніших країн Єв-
ропи, яка сильно залежала від 
імпорту вугілля і нафти, пере-
творилася в країну з високим 
рівнем життя, де 100% елект-
роенергії виробляється за раху-
нок гідроенергії і геотермальної 
енергії.

Шлях до аукціонів
 Україна, яка також вклю-
чилася в активний розвиток 
відновлюваної енергетики, де-
монструє швидкі темпи зрос-
тання цього сектору. Напри-
клад, тільки в 2017 році біое-
нергетика України замістила 
3,8 млрд. кубометрів природно-
го газу. «Укргазвидобування» 
за той же період продемонстру-
вало свою ефективність — збіль-

шенням до 0,6 млрд. кубометрів 
виробничо-технологічних вит-
рат. При цьому альтернативна 
енергетика перебувала на «за-
двірках» при роздачі мільяр-
дів, їй просто дозволили трохи 
потіснити газового монополіс-
та, та й то з умовою, що таке ж 
тепло з газу споживач купува-
тиме за ціною + 10%.
 Як стверджує голова на-
глядової ради біоенергетичних 
асоціацій України Володимир 
Майстришин, якби 30% коштів 
від подорожчання газу напра-
вили на підтримку альтерна-
тивної енергетики, наприклад 
на зниження відсоткової ставки 
кредитів для придбання висо-
котехнологічного обладнання, 
і реально оперативно ухвалю-
вали нормативні акти для під-
тримки цього руху, то сьогод-

ні ми б говорили про заміщен-
ня щонайменше 6 -7 млрд. ку-
бометрів газу в рік.
 Що ж стосується виробниц-
тва електрики з використанням 
енергії сонця і вітру, то в Ук-
раїні воно зростає семимильни-
ми кроками насамперед завдя-
ки потужному стимулу — ви-
соким «зеленим» тарифам. Чи 
зможе цей сектор зберегти при-
вабливість, залежить від пар-
ламенту, який розглядає закон 
про перехід від «зелених» та-
рифів до механізму визначення 
ціни електроенергії на аукціо-
нах.
 Тим часом у Верховній Раді 
виникли складнощі з розгля-
дом законопроекту №8449-д, 
який повинен запустити аук-
ціони на ринку зеленої енер-
гетики, — зараз документ пе-
ребуває на розгляді в профіль-
ному комітеті. «Раніше ЄБРР 
стверджував, що без проведен-
ня аукціонів не фінансуватиме 
нові проекти, а нещодавно ого-
лосив про підписання і фінансу-
вання нового проекту», — ска-
зала народний депутат України 
Вікторія Войціцька. 
 Проте, як стверджують 
інші народні обранці, успішно-
му проходженню законопроек-
ту через парламент заважають 
політична складова і прези-
дентські вибори. Тому подаль-
ший розвиток «зеленої енерге-
тики» дещо загальмував.
 «Цей закон дійсно дуже пот-
рібен, тому що ми перебуває-
мо в ситуації, коли існують ве-
личезні виклики в енергетич-
ній системі. Це стосується фі-
нансового навантаження, нині 
діючої системи підтримки «зе-
леної енергетики», а з іншого 
боку, є низка технічних викли-
ків, які пов’язані з тим, що су-
часна система не пристосована 
до появи нової генерації, яка 
вимагає балансування, яка є 
залежною від погодних умов 
або часу дня. Відповідно, на-
став момент змінювати ці умо-
ви. Весь світ змінює, не тільки 
Україна. Більшість країн сьо-
годні проходить другий період 
такого реформування. Усе по-
чиналося з зеленого тарифу, а 
сьогодні більшість країн уже 
перейшли на аукціони. Тому, 
кажучи про те, чи потрібен він 
Україні, чи ні, я б сказала од-
нозначно, що так», — додала 
народний депутат Ольга Бель-
кова, зазначивши, що перехід 
на аукціони треба було завер-
шити ще торік. ■

Острівна Ісландія стала однією з найбагатших країн Європи, у тому числі й завдяки стовідсотковому переходу 
на відновлювані джерела енергії.
Фото з сайта pinterest.com.
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ЗЕЛЕНА АЛЬТЕРНАТИВА

Правда — у природі
Світ усе швидше переходить на відновлювану енергетику, 
досягаючи тим самим вищого рівня життя. 
Україні ж також радять поспішити

■

Інф. «УМ»

 В Україні завер-
шився пільговий пе-
рiод розмитнення 
так званих євроблях 
— автомобілів на іно-
земній реєстрації. 
Результати виявили-
ся навіть кращими, 
ніж сподівалася вла-
да: станом на 25 лю-
того надходження від 
розмитнення автомо-
білів на іноземній 
реєстрації станови-
ли майже 13,6 млрд. 
гривень! У тому чис-
лі майже 6 млрд. гри-
вень, за словами Пре-

зидента України Пет-
ра Порошенка, отри-
мані за програмою 
старих авто. 
 Ця сума пішла 
до Пенсійного фон-
ду України. Кошти, 
отримані таким чи-
ном, влада має на-
мір використати для 
підвищення пенсій. 
Розмитнення, утім, 
триває, але вже за 
повною вартістю, 
пільгова ставка 0,5 
акцизного збору вже 
не діє.
 Тим часом у Де р-
жа вній фіскальній 
службі склали топ-5 

митниць за кількіс-
тю розмитнених ав-
томобілів: Київсь-
ка міська митниця — 
20 866 шт., Волинсь-
ка митниця — 14 652 
шт., Закарпатська 
митниця -10 867 шт., 
Львівська митниця — 
10 198 шт., Чернівець-
ка митниця — 9 995 
шт. Усього з 25 листо-
пада минулого року по 
22 лютого нинішнього 
кількість оформлених 
транспортних засобів 
склала 195,2 тис. оди-
ниць. 
 Із цієї кількості 
106 тис. автомобілів 

перебували на тери-
торії України з пору-
шенням правил мит-
ного законодавства. 
За них власники авто 
заплатили 907 млн. 
гривень добровіль-
ного штрафу — по 
8500 гривень за ко-
жен автомобіль. Цей 
штраф звільнив авто-
власників від відпові-
дальності за недотри-
мання вимог законо-
давства. Всього ж, за 
оцінками експертів, 
на території Украї-
ни перебувають 640 
тис. авто на інозем-
ній реєстрації.■

АВТОХЛАМ

Користь від євроблях
Власники авто на європейській реєстрації поповнили Пенсійний 
фонд 13,6 млрд. гривнями, які пішли на підвищення пенсій

■
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ПРЕМ’ЄРА

Вкрадений 
Крим
Документальний фільм 
про анексію українського 
півострова покажуть у Брюсселі
Євдокія ФЕЩЕНКО

 П’ять років тому — 20 лютого 2014-го — 
армія Російської Федерації розпочала анек-
совувати український Крим. У Києві у ті дні 
Революції гідності російські снайпери і свої 
«беркутівці» розправлялись із мирними де-
монстрантами. Після самоусунення від влади 
президента Віктора Януковича сепаратистсь-
кі настрої у Криму вибухнули з новою силою. 
23 лютого у Севастополі, за сценарієм лялько-
водів із російських спецслужб, зібрали багато-
тисячний мітинг, на якому вирішили не пере-
раховувати у Київ податки, а міським головою 
було проголошено громадянина Росії. 25 люто-
го сепаратисти організували акції перед Крим-
ським парламентом. У ніч на 27 лютого парла-
мент та уряд Криму захопили бойовики і виві-
сили над ними прапор РФ. Утім це не завади-
ло зібратися продажним депутатам Верховної 
Ради півострова й ухвалити рішення про при-
значення референдуму щодо статусу Криму. 
 Того ж дня захопили аеропорт «Бельбек» у 
Севастополі і заблокували поромну переправу в 
Керчі. Майже одночасно (28.02 — 02.03.2014) 
російські військовики без розпізнавальних 
знаків, так звані «зелені чоловічки», розпоча-
ли блокування українських військових частин 
і об’єктів на півострові; захопили Сімферополь-
ський аеропорт.. Українські військові збройно-
го опору майже не чинили, бо, у переважній 
більшості випадків, керували ними команди-
ри, як з’ясувалося пізніше, заздалегідь завер-
бовані російськими спецслужбами (зовсім ско-
ро вони в окупаційній армії зайняли керівні по-
сади). 
 За зрежисованим Кремлем сценарієм уже 
1 березня самопроголошений «голова Ради 
міністрів АР Крим» Сергій Аксьонов звернув-
ся до Володимира Путіна посприяти у «забезпе-
ченні миру і спокою» на території Криму. І того 
ж дня президент РФ «ощасливив» кримчан: 
надіслав до Ради Федерації пропозицію про вве-
дення російських військ у Крим. Обидві пала-
ти Державної думи 1 березня 2014 року о 17:20 
проголосували за введення російських військ 
на територію України, зокрема й у Крим. 
 16 березня російська окупаційна влада про-
вела так званий «референдум» про незалеж-
ність АР Крим, яким вона намагалась легітимі-
зувати захоплення іноземної території. І вже 
18 березня у Москві Володимир Путін разом із 
Сергієм Аксьоновим і також самозванцями спі-
кером Верховної Ради АРК Володимиром Конс-
тантиновим та головою Севастопольської МДА 
Олексієм Чалим підписали Договір про прий-
няття Республіки Крим до складу Росії.
 Про все це розповідає документальний 
фільм «Крим. Вкрадений півострів» виробниц-
тва компанія Fresh Production, прем’єра яко-
го відбулася на каналі «Україна» 28 лютого 
(ну дуже пізно — о 23:30, у час, куди мовники 
ставлять те, що треба показати, але не хочуть, 
щоб ці кадри бачила велика аудиторія, поси-
лаючись на її малу зацікавленість серйозними 
темами). Стрічка охоплює у хронологічному 
порядку період із початку масових розстрілів 
на майдані Незалежності до офіційної анексії 
Криму. Фільм зняли за підтримки Міністерс-
тва інформаційної політики України. Продю-
сери — Олег Щербина та Юлія Чернявська. 
 «Крим. Вкрадений півострів» 1 березня по-
каже телеканал «Еспресо» (22:30), а «1+1» — 
16 березня, 23:50. Міжнародна прем’єра відбу-
деться 5 березня в Брюсселі під час конференції 
«Ситуація в окупованому Криму», що пройде в 
Європейському парламенті.
 Ситуацію стосовно анексії Росією українсь-
кого Криму у фільмі коментують, зокрема, го-
лова Меджлісу кримськотатарського народу 
Рефат Чубаров і його заступник Ахтем Чийгоз, 
Президент України Петро Порошенко, секре-
тар РНБО Олександр Турчинов, міністр внут-
рішніх справ Арсен Аваков, перша заступник 
міністра інформаційної політики, журналіст 
Еміне Джапарова та литовський дипломат 
Пятрас Вайтєкунас. ■

■

Валентина САМЧЕНКО

 У день 140-річчя всесвітньо ві-
домого художника Казимира Мале-
вича, 23 лютого, у столичному кіно-
театрі «Ліра» на допрем’єрному по-
казі глядачі дивилися новий україно-
італійський документальний фільм 
«Малевич». А вже цього тижня, з 28 
лютого, повнометражний фільм Во-
лодимира Луцького виходить в ук-
раїнський прокат.
 До прем’єри у Києві було майже 
три роки роботи над фільмом, кіль-
ка варіантів сценарію, десятки го-
дин зйомок: в Україні, Польщі, Біло-
русі, США і РФ. Проект картини став 
одним із переможців Дев’ятого кон-
курсного відбору Держкіно. Зрежи-
сував фільм Володимир Луцький за 
участі Ігоря Малахова. Сценарій на-
писала Тетяна Філевська, арт-менед-
жер, креативний директор Українсь-
кого інституту і дослідник українсь-
кого мистецтва ХХ століття. Продю-
серами фільму є Олег Щербина, Юлія 
Чернявська, Євген та Ольга Захаро-
ви, Андреа Ман’яні, Джанпаоло Смі-
ралья, Стефано Бассо і Кіара Барбо. 
Зйомки проходили в Україні, Поль-
щі, Білорусі, США і РФ. У фільмі ви-
користані матеріали багатьох архівів 
та музеїв, як українських, так й іно-
земних.
 Творчий геній Казимира Малеви-
ча, який є одним із наупізнаваніших 
художників ХХ століття, усупереч іс-
торичним фактам, затято намагаєть-
ся привласнити РФ, називаючи його 
винятково російським і радянським. 
Написав Президент України у «Фей-
сбуці», що фільм «Малевич» «по-
вертає ім’я великого художника ук-
раїнського авангарду в національну 
історичну та культурну спадщину», 
— і російські медіа зарясніли інфор-
маціями про те, що Петро Порошен-
ко не знає історії.
 Радянські фальсифікатори прав-
ди терором, залякуваннями і підмі-
ною митців партфункціонерами  зро-
били так, що навіть у мистецько-
му навчальному закладі у Києві, де 
професорував Казимир Малевич, ще 

зовсім недавно навіть викладачі від 
іноземців дізнавалися, що у стінах 
нині Національної художньої ака-
демії творив автор знаменитого «Чор-
ного квадрата». Власне з цього почи-
нається документальний фільм «Ма-
левич».
 У стрічці розказують про Малеви-
чів, які були польськими дворянами 
і мешкали на території України, на 
Вінниччині, майже 300 років. Кази-
мир був старшим із восьми дітей, які 
вижили у батьків, що народили два-
надцятьох. Таке велике коло рідні 
залишило 37 спадкоємців прізвища. 
Хоча фільм переважно розповідає 
про творчість всесвітньо відомого ху-
дожника, який не раз письмово вка-
зував за життя, що він українець. 
 Місце народження Казимира Ма-
левича — Київ. Донедавна вважали, 
що сталося це на вулиці Бульйонній 
— нині це вулиця імені Казимира Ма-
левича. Останні дослідження засвід-
чують, що народився первісток Мале-
вичів у будинку, який не зберігся, на 
нинішній вулиці Жилянській. У філь-
мі показують його комп’ютерне зоб-
раження. Дитинство хлопця прохо-
дило серед сільських однолітків, зок-
рема, у Пархомівці на Слобожанщині, 
де зберігається оригінал однієї з ліче-
них в Україні робіт всесвітньо відомо-
го художника-авангардиста і заснов-
ника супрематизму. Батько був інже-
нером цукрового виробництва, тому 
сім’я часто переїжджала з одного міс-
течка до іншого, від однієї цукроварні 
до іншої. Вважають, що аматорським 
малюванням Казимир Малевич почав 
займатись у Конотопі, де його родина 
мешкала у 1894—1895 роках. Малю-
вати вчився у відомого українсько-
го художника Миколи Пимоненка в 
Київській мистецькій школі (1895—
1897).
 Глядач має унікальну можливість 
побачити відтворений на екрані сце-
нарій супрематичного кіно, написа-
ний Казимиром Малевичем ще в 1930 
році (оригінали сценарію знімали в 
Інституті Гете Центр). А ще побачить 

маловідомі архівні кадри з художни-
ком, фотографії його картин із вкрап-
леннями комп’ютерної графіки, по-
чує спогади родичів, а також числен-
них істориків мистецтва, галеристів 
та архітекторів з України, Польщі, 
Нідерландів, Білорусі, Франції. 
 У 1927-му радянська влада відпус-
тила Казимира Малевича з виставка-
ми робіт у Польщу і Німеччину. Але 
вже за кілька років не оминула зааре-
штувати його і звинуватити у шпи-
гунстві. Здавалося б, нетривале пе-
ребування у застінках спричинило 
ранній відхід художника в іншосвіт, 
не стало його 15 травня 1935 року у 
Ленінграді, коли йому було лише 56.
 У документальному фільмі «Ма-
левич» детально аналізують його кар-
тину «Тесляр» (71x44 см), яка знахо-
диться у Російському музеї Санкт-
Петербурга, написану 1929 року. 
Сталінська влада тоді вже переслі-
дувала художника. Мистецтвознав-
ці вважають, що в образі Тесляра Ка-
зимир Малевич зобразив себе. Йому 
вже закрили рота. Професія обрана 
— Христа, якого розіпнуть. І сокира 
у руках Тесляра — жовто-блакитна, і 
цвях — теж жовто-блакитний...
 Документальну стрічку «Мале-
вич» можна подивитися у столич-
них кінотеатрах «Жовтень», «Київ», 
муніципальній мережі кінотеатрів 
«Київкінофільм» (ціна на квитки 
школярам і студентам — 35 грн.) та 
у харківському «8 1/2 ». Із 14 березня 
— у чернівецькому кінотеатрі «Кіно-
палац Чернівці». Із 21 березня вий-
де в прокат у вінницькому кінотеат-
рі «Родина». Наразі ведуться перемо-
вини щодо прокату стрічки в інших 
містах України, повідомляє Держкі-
но. ■

Тетяна МІЩЕНКО

 «Каляки-Маляки» та «Крап-Ля» 
— вистави з такими назвами для ді-
тей від 10 місяців до трьох з поло-
виною років уже мали змогу поди-
витися разом із батьками найменші 
відвідувачі Київського академічно-
го театру ляльок, який  за зовніш-
нім виглядом і розташуванням на-
зивають не інакше як «Замок на 
горі». А 2 та 3 березня відбудеть-
ся прем’єра постановки «У бабусі 
Дусі» — третьої для глядачів, які, 
у прямому розумінні, під стіл піш-
ки ходять. 
 Незмінними творцями театраль-
ного дива для найменших дітей та 
їхніх батьків є режисер Марина Бо-
гомаз та художник Ольга Філончук. 
За рік мисткині створили на сцені 
театру попередні вистави «Каляки-
Маляки» та «Крап-Ля».
 Нова історія «У бабусі Дусі» 
познайомить найменших глядачів 
зі світом свійських тварин. Як і за-
вжди у виставах бебі-театру, відбу-
ватиметься вона в ігровій формі, за 
допомогою виразних театральних 

засобів і через зрозумілий малятам 
сюжет. Вистава допоможе малюч-
кам запам’ятати назви тварин, нав-
чить розрізняти їх голоси та стане 
додатковою можливістю для ціка-
вого і веселого спілкування дітлахів 
та їхніх батьків. 
 Вистави бебі-театру — це альтер-
нативний спосіб виховання дити-
ни засобами виразності мистецтва. 
«Ми запрошуємо дітей до першого 

в їхньому житті театру, — каже ре-
жисерка вистави Марина Богомаз. 
— Це саме театр, а не ігрова кімна-
та чи дитячий майданчик. Наші ін-
терактивні вистави розраховані як 
для малюків, так і для їхніх бать-
ків, тому будемо вдячні дорослим за 
активну участь і допомогу. Станьте 
провідником для своєї дитини у ці-
кавий світ театру». ■

ДО ДАТИ

Український квадрат 
Малевича
У прокат виходить 
документальний фільм 
про народженого в Києві 
засновника супрематизму

■

«Тесляр» (1929 р.)❙

Казимир Малевич.❙

ОВВА!

Театр для 
немовлят
У київському «Замку на 
горі» — третя прем’єра 
вистави для... 
10-місячних дітей

■
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«Шлях до перемоги в регулярному чемпіонаті ми розпочали давно».Сергій Вітер
 головний тренер ХК «Донбас» (Донецьк)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Календар поточного чемпіо-
нату країни його організато-
ри складали таким чином, аби 
в першому та останньому поє-
динку регулярного сезону зіг-
рали дві найкращі команди по-
переднього розіграшу — «Дон-
бас» i «Кременчук».
 Після того, як на старті ЧУ-
2018/2019 чинний чемпіон роз-
громив суперника з Полтавщи-
ни (7:3), здалося, що нинішня 
«регулярка» стане легкою про-
гулянкою для донецького ко-
лективу. Проте низка обставин, 
які, здається, мали для клубу, 
більшою мірою, внутрішній ха-
рактер, не дозволили «черво-
но-чорним» на одному диханні 
пройти першу частину турніру. 
Невдалий виступ на Континен-
тальному Кубку, зміна тренера 
й, зрештою, серйозний опір су-
перників  не дозволяли хокеїс-
там «Донбасу» вільно почувати-
ся під час регулярного чемпіо-
нату.

 Лише під кінець «регуляр-
ки» команда Сергія Вітера по-
чала демонструвати гру, гідну 
чемпіона країни. Наприкінці 
першої частини турнірної дис-
танції «Донбас» по черзі пере-
грав двох своїх головних кон-
курентів — херсонський «Дніп-
ро» (7:1) та «Кременчук» (3:2), 
забезпечивши собі таким чи-
ном перемогу в регулярному 
сезоні.
 Завдавши в передостанньо-
му турі болючого фіаско сенса-
ційному дебютанту ЧУ з Хер-
сона, котрий тривалий час очо-

лював турнірну таблицю «регу-
лярки», донецький колектив 
виявив очевидну неготовність 
дніпрян до напруженої тягани-
ни з чинним чемпіоном за «зо-
лото». Коментуючи розгром 
своєї команди в матчі з «Дон-
басом», наставник «Дніпра» 
Дмитро Підгурський заявив, 
що його команді напередодні 
старту «плей-оф» багато над 
чим потрібно працювати.
 Відчути смак нового для 
себе турнірного випробуван-
ня — «матчів на виліт» — де-
бютант національної першості 

зможе вже 2 березня, коли роз-
почнеться чвертьфінальне про-
тистояння «Дніпра» з «Крижа-
ними вовками».
 Не втримавшись у «топовій 
двійці» регулярного етапу зма-
гань, підопічні Підгурсько-
го автоматично втратили пра-
во на пряме потрапляння до 
півфінальної стадії, місце в 
якій дісталося «Кременчуку» 
та «Донбасу». Напружена бо-
ротьба фіналістів попередньо-
го ЧУ в останньому турі ре-
гулярного сезону-2018/2019 
обіцяє серйозний рівень «золо-

тої лихоманки» й у нинішнь-
ому розіграші. Нагадаємо, що 
торік у фінальній серії «Кре-
менчук» — на правах перемож-
ця «регулярки» — мав перева-
гу власного майданчика, але 
скористатися подібними пре-
ференціями не зміг.
 Цього разу статус «першо-
го сіяного» в «плей-оф» дістав-
ся «Донбасу», що, значною 
мірою, полегшує завдання ко-
манді Сергія Вітера в питанні 
захисту чемпіонського титулу. 
Майбутнім суперником «чер-
воно-чорних» у півфіналі ста-
не переможець чвертьфіналь-
ної дуелі за участі «Динамо» 
та «Білого барса». Слід визна-
ти, що харків’яни чи клуб з Бі-
лої Церкви навряд чи зможуть 
створити проблеми донецько-
му колективу в піфіналі. А от 
на «Кременчук» в 1/2 фіналу, 
вочевидь, чекатиме непрос-
те протистояння з «Дніпром», 
адже навряд чи в херсонсь-
ких хокеїстів виникнуть про-
блеми у чвертьфіналі з остан-
ньою командою «регулярки». 
В заключному турі регуляр-
ного чемпіонату відбулася ге-
неральна репетиція «стиково-
го раунду» між «вовками» та 
«дніпрянами», котра заверши-
лася беззаперечною перемогою 
останніх (6:0). ■

ХОКЕЙ

Чемпіонські преференції
На вирішальній 
стадії «золотих» 
перегонів в УХЛ 
статус «першого 
сіяного» матиме 
чинний чемпіон 
України

■

Зібравши наприкінці регулярного сезону всі сили в кулак, хокеїсти «Донбасу» стали його переможцями.
Фото з сайта uhl.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Заключні 
матчі регулярного сезону. 
40-й тур. «Донбас» — «Кременчук» 
— 3:2, «Динамо» — «Білий барс» 
— 0:3, «Крижані вовки» — «Дніп-
ро» — 0:6.
 Підсумкове становище: «Дон-
бас» — 98, «Кременчук» — 93, 
«Дніпро» — 89, «Білий барс» — 42, 
«Динамо» — 28, «Крижані вовки» 
— 10.

■

 Григорій ХАТА

 Через кілька днів після завершен-
ня кваліфікації на планетарний фо-
рум у Китаї розпочали продавати пер-
ші квитки на домашній чемпіонат світу 
серед чоловіків iз баскетболу. Першим 
квиток отримав глобальний амбасадор 
«мундіалю», відомий китайський бас-
кетболіст-центровий — Яо Мін. Однією 
з особливостей маркетингової кампанії 
з продажу перепусток на китайський 
турнір є пропозиція відвідати за одним 
квитком п’ять матчів якоїсь однієї, об-
раної вболівальником, команди.
 На «мундіаль» до Китаю кваліфіку-
валися 32 збірні. Водночас української 
національної команди серед них немає. 
Підопічні Євгена Мурзіна не змогли по-
долати доволі складний процес відбору, 
фінішувавши у своєму секстеті далеко 
від прохідної зони. Загалом, кваліфіка-
ційний цикл «синьо-жовті» завершили 
з негативним показником перемог та 
поразок. Із 12 проведених на двох ета-
пах поєдинків команда Мурзіна вигра-
ла лише п’ять.
 При цьому в заключній фазі відбо-
ру, де  переможні поєдинки вітчизня-
ним баскетболістам потрібні були най-
більше, збірна України провела лише 

два успішні матчі, перегравши в рідних 
стінах команди Іспанії та Словенії.
 Попри доволі скромні здобутки 
впродовж турнірної дистанції українсь-
кі «гуллівери» практично до останнього 
зберігали шанси на поїздку до Китаю. 
Для цього підопічним Мурзіна потріб-
но було виграти два заключні матчі гру-
пового відбору — у Чорногорії та Сло-
венії.
 На гру проти чорногорців у київсь-
кому Палаці спорту зібрався аншлаг. 
І глядачі неабияк допомогли команді 
Мурзіна взяти потужний старт у грі. 
Однак, вигравши з серйозною перева-
гою першу чверть (34:17), надалі втри-
мати під контролем хід поєдинку «си-
ньо-жовтим» не вдалося. Поступово 

комфортна очкова фора розчинилася. 
Гості здобули мінімальну перемогу, 
а українська команда достроково роз-
прощалася з надіями на «мундіаль».
 У заключному матчі відбору про-
ти чинного чемпіона Європи — збір-
ної Словенії — «синьо-жовті» прагну-
ли, як водиться, на прощання гучно 
гримнути дверима.
 Здавалося, що для цього у Мурзіна 
та К° є всі підстави. Проте чергова втра-
та концентрації не дозволила «синьо-
жовтим» втримати переможний раху-
нок у матчі. Овертайм. І ще одна гірка 
поразка — цього разу з різницею не в 
два, а одне очко.

 

«Попри те, що в обох програних матчах 
наші гравці раз-у-раз втрачали концен-
трацію, ми побачили, що в української 
збірної є хороший потенціал», — від-
значив помічник головного тренера «си-
ньо-жовтих» Віталій Черній. За його 
словами, вболівальникам української 
команди варто набратися терпіння, а 
самій команді на шляху до кращих ре-
зультатів знайти свою гру — швидку, 
енергійну.
 Відзначимо, що в оновленому рей-
тингу Міжнародної федерації баскетбо-
лу, попри непотрапляння на ЧС-2019, 
збірна України зберегла за собою 19-ту 
позицію. ■

БАСКЕТБОЛ

«Пролетіли» над Китаєм
Мінімально програвши два заключні матчі групового 
відбору, українські баскетолісти залишилися за бортом 
світового форуму

■

Після домашньої поразки чорногорцям чоловіча збірна України достроково 
втратила шанс пробитися на баскетбольний чемпіонат світу в Китаї.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат світу. Кваліфікація. Чолові-
ки. Група І. Україна — Чорногорія — 74:76. 
Туреччина — Словенія — 77:58, Латвія 
— Іспанія — 62:67. Іспанія — Туреччина 
— 74:58. Словенія — Україна — 85:84 ОТ. 
Чорногорія — Латвія — 74:80.
 Підсумкове становище: Іспанія — 10 пе-
ремог/2 поразки, Туреччина — 8/4, Чорно-
горія, Латвія — 7/5, Україна — 5/7, Словенія 
— 3/9.

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Аптекар вводить у курс справи 
молодого практиканта:
 — А з цієї пляшки ми наливаємо, 
коли рецепт зовсім нерозбірливий.

* * *
Оголошення в одному з ліцеїв:
 «Панове учні! Прохання, парку-
вати свої іномарки у відведеному для 
цього місці, інакше ви можете подря-
пати їх об велосипеди викладачів».

* * *
 Дзвінок на фірму, яка займаєть-
ся ремонтом комп’ютерів:
 — Мій принтер погано друкує.
 — Ймовірно, його треба почис-
тити. Це коштує 200 гривень. Але 

для вас буде краще, якщо ви прочи-
таєте інструкцію та виконаєте цю ро-
боту самі.
 Клієнт, здивований такою від-
вертістю, запитує:
 — А ваш бос знає, що ви таким 
чином заважаєте бізнесу?
 — Насправді це його ідея. Ми 
отримуємо значно більший прибу-
ток, коли дозволяємо нашим клієн-
там спочатку самим спробувати щось 
відремонтувати.

* * *
 Із заповіту: «Будучи при повно-
му розумі, всі гроші витратив перед 
смертю...»

«Поза межами Землі дуже важко отримати насіння»
Учений-генетик Володимир Моргун — про космічні дослідження українських науковців

По горизонталі:
 1. Кінний жандарм в Італії. 6. 
Протилежний фронту бік.  8. Служ-
ба, яка доправляє адресатам листи 
і посилки. 9. Тваринка, яку будять у 
лютому, щоб дізнатися прогноз на 
весну. 10. Сліпий давньогрецький 
поет, автор «Іліади» та «Одіссеї». 
11. В давнину — головні ворота 
міста. 13. Давнє українське чолові-
че ім’я, що з грецької перекладаєть-
ся як «благочестивий».  15. Снодій-
ні ліки, які вводять пацієнту під час 
операції для анестезії. 16. Обмоло-
чений сніп жита чи пшениці. 18. Дав-
ньоримська богиня рослинного світу. 
21. Український режисер і художник-
мультиплікатор, автор мультсеріалу 
про козаків. 23. Звертання до като-
лицького священика. 24. Дерев’яне 
відро. 25. «... любові в далекім ту-
мані, а допливеш, коли тільки уд-
вох. А допливеш, коли спільне ба-
жання,... любові та хвилі тривог» 
(пісня). 27. Чотирнадцята літера 
українського алфавіту. 28. Широка 
чоловіча сорочка, підперезана мо-
тузкою, в яку любив одягатися граф 
Лев Толстой.
По вертикалі:
 1. Британський поліцейський. 
2. Бік монети, на якій позначається 
вартість. 3. Давній хмільний напій, 
подібний до пива. 4. «Учора була 
суботонька, сьогодні неділя. Чом у 

тебе, бідний ..., сорочка не біла?» 
(народна пісня). 5. Кістка, з якої, 
за легендою, Бог створив жінку. 6. 
Труба в оптичних приладах, фут-
ляр для перенесення циліндрич-
них предметів. 7. Підлабузництво, 
догоджання. 11. Ім’я мультипліка-
ційного лева з цирку, який усі кані-
кули розважав дітей. 12. Батько Ле-
оніда Кравчука. 14. «Бо твоя ..., то є 
чистая вода, то є бистрая вода синіх 
гір» (пісня). 17. Льох у великому бу-
динку. 19. Популярна марка жуйки. 
20. Команда собаці з вимогою при-
нести кинуту річ. 21. Одна зі скла-
дових бухгалтерського обліку. 22. 
Один із трьох легендарних братів, 
що заснували Київ. 26. Акторське 
лице дійство.

Кросворд № 21 
від 22—23 лютого

Дара ГАВАРРА

 Якось останнім часом світ здригається від інформа-
ційних «землетрусів» щодо різноманітних секс-скан-
далів. Навіть президенти не уникають цієї участі, що 
вже казати про «простих смертних», як-от різні там 
актори чи режисери. Чого доброго, доведеться брати 
довідку про добровільні статеві стосунки перед кожною 
романтичною вечерею чи походом у гості. Ну так, про 
всяк випадок...
 Щось подібне допомогло б і французько-американсь-
кому режисеру Люку Бессону, який кілька років був у 
романтичних стосунках із 27-річною актрисою нідер-
ландського походження Сенд ван Рой (незважаючи на 
те, що вже 15 років «щасливий» у подружжі зі своїм 
співпродюсером Вірджинією Сілла), але це не вберегло 
його від позову від цієї його «подруги», яка заявила в 
суді, що хоч і вступала з Люком у статеві зносини, але 
якось так через «нехочу». У своїй заяві в поліцію, яку 
вона подала на режисера ще в травні минулого року, ак-
триса заявила, що робила це, тому що 59-річний Бессон 
шантажував її через професійну діяльність. А 17 трав-

ня минулоріч він і взагалі за-
просив її у свій номер (як за-
звичай), напоїв чаєм, піс-
ля чого вона ніби знепри-
томніла, а отямившись, 
зрозуміла, що її зґвал-
тували. Згодом, у чер-
вні того ж року, вона 
подала заяву про ще 
чотири зґвалтування 
її Люком. 
 Та ось минулого 
понеділка прокурату-
ра Парижа вирішила 
закрити справу щодо 
ймовірних зґвалту-
вань відомого режисе-
ра. Сам Бессон був оше-
лешений, коли дізнався 
про подібні звинувачен-
ня, а також категорич-
но заперечував вчи-
нення злочинних дій 
та застосування нар-
котичних препаратів. 
Адвокат режисера, зі 
свого боку, заявив, що 
його клієнт знайомий 
із заявницею, але нія-
ких протиправних дій 
щодо неї не вчиняв. 
Краще б він порадив 
своєму клієнту бути 
обачнішим у своїх 
«стрибках у греч-
ку»... ■

з 4 до 10 березня
 Овен (21.03—20.04). Можна обійтися 
без перевірок обранця. Якщо відчуєте, що лю-
дина ваша, без сумнівів ставте довгоочікува-
ний штамп у паспорті. Вас чекає щасливе сі-
мейне життя.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.
 Телець (21.04—21.05). Ваше особис-
те життя буде яскравим настільки, наскільки 
ви самі цього захочете. Ви нарештi зважите-
ся розігнати залицяльників i захочете створи-
ти сiм’ю.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7. 
 Близнюки (22.05—21.06). Настав час 
розібратися з численними романами. Намагай-
теся не давати обіцянок, інакше можете побачи-
ти під своїм балконом розборки прихильників.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.
 Рак (22.06—23.07). Усі конкуренти роз-
біжаться, адже ваші здібності лякатимуть най-
прекрасніших фахівців. Сидячи на коні, не за-
бувайте про тих, хто вам допомагав.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 6.

 Лев (24.07—23.08). Бiльшiсть iз вас до-
сягне успіху в будь-якій справі, але не варто 
ризикувати, укладаючи сумнiвнi угоди. З на-
чальством тримайтесь на вiдстанi, субордина-
цію ще ніхто не відміняв.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.
 Діва (24.08—23.09). Фінансові операції 
будуть вдалими, тільки постарайтеся не слуха-
ти порад «грамотних» друзів. Дійте інтуїтив-
но, ваш внутрішній голос допоможе у найза-
плутанiшiй ситуації.
 Дні: спр. — 8; неспр. — немає.
 Терези (24.09—23.10). Ви відрізнятиме-
теся великою кількістю ідей та імпровізацій, це 
допоможе скоротити шлях до заповітної поса-
ди. Будьте уважнi, коли пiдписуватимете фi-
нансовi документи.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.
 Скорпіон (24.10—22.11). Вашi дiловi 
партнери ще не раз замовлять за вас слівце. 
Чекайте кар’єрного злету. Зiрки сприятимуть, 
щоб ви втрималися на вершині влади.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Стрілець (23.11—21.12). Успіх може 
закрутити голову і буде складно підтриму-
вати дружні стосунки. Грошей буде багато, 
тому ділиться й радійте перемогам тих, хто 
вас підтримував.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 8.
 Козеріг (22.12—20.01). Запасіться 
терпінням і витримкою — фортуна ходити-
ме за вами так часто, що іноді вам навіть за-
хочеться втекти.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 10.
 Водолій (21.01—19.02). Ви будете 
сповнені оригінальних ідей i завалите на-
чальство пропозиціями про поліпшення 
якості роботи. Нарештi вас помiтять, тож че-
кайте на нову посаду з підвищеною зарпла-
тою.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.
 Риби (20.02—20.03). Останнiм часом 
вам щастить, удасться знайти цiкаву роботу. 
Доведеться багато працювати, а не тільки ді-
литися своїми грандіозними планами.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8. ■

ЛЯМУР-ТУЖУР

Люк Бессон уже 
не ґвалтівник
Суд зняв обвинувачення 
з відомого режисера

■

Люк
Бессон.

❙
❙

2—3 березня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 
7-12 м/с. Температура вночi близько -4...-6, удень близько 0. 
Пiслязавтра температура вночi -6...-8, удень +2...+4.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славсь-
ке: вночi -3...-5, удень -1...+1. Яремче: вночi -2...-4, удень 
-1...+1. Мiжгiр’я: вночi -3...-5, удень +3...+5. Рахiв: уночi 
-1...-3, удень +3...+5.

28 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — 2 см, Плай — 35 см, 
Мiжгiр’я — 3 см, Рахiв — 15 см, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — 
немає, Пожежевська — 44 см.
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