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Голова правлiння НАКу 

Андрiй Коболєв добуває на 

своїй посадi останнi днi

Журнал Forbes опублікував 

список найбагатших людей 

світу, серед них семеро 

українців

стор. 4» стор. 2»

На кордоні з Україною РФ 

посилює свої військові 

угруповання, а в тилу активізує 

інформаційні диверсії

стор. 7»

«Нафтогазу» шукають 
очільника

Сімка i дев’ять 
ноликiв

Підтримай Україну — передплати «Україну молоду»!                                                               стор. 7

Прогресивні колежанки запрошують на свою ходу і чоловіків, але винятково тих, хто підтримує ідеї рівності та поваги. Запрошення вже прийняли мужчини-поліцейські.
Фото з сайта ukranews.com.
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стор. 3, 5»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,762 грн 

1 € = 30,319 грн

1 рос. руб. = 0,406 грн

Марш колежанок
Українки змінюють суспільні стереотипи, вважачи, 
що 8 Березня пора наповнити практичним сенсом

Росіяни готують, 
українці пильнують
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«Сповідуючи принципи ефективного корпоративного управління, ми ухвалюємо 
рішення, щоб із 23 березня оголосити відкритий і публічний конкурс, згідно з 
постановою Кабміну №777, яка передбачає конкурс на посаду глави правління НАК 
«Нафтогаз України».

Володимир Гройсман
Прем’єр-міністр України

УКРАЇНА МОЛОДА

НОВИНИ ПЛЮС

Державний гімн відсвяткував 
16-ліття
 6 березня 2003 року Верховна Рада ухвали-
ла Закон про Державний гімн України й офіцій-
но затвердила слова Павла Чубинського та музи-
ку Михайла Вербицького головним символом на-
шої держави поряд з гербом i прапором. Правда, 
з кількома нюансами: офіційними визнали лише 
перший куплет i приспів. Другий куплет: «Ста-
нем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону, в 
ріднім краї панувати не дамо нікому», — депута-
ти визнали «некоректним». За Державний гімн 
проголосували 334 народнi обранці. Окрім ко-
муністів та соціалістів, звичайно. Українці з ве-
ликою пошаною ставляться до свого гімну. Він 
— обов’язковий атрибут усіх державних свят, та 
нагадування про тих, хто вже поклав душу і тіло 
за нашу свободу.

Дипломатія на сторожі
 Посол України в Австрії Олександр Щерба у 
своїй статті в австрійській газеті гостро зреагу-
вав на словесні атаки проти України від місце-
вого політика Йоханна Фоггенгубера. Українсь-
кий переклад статті «Не будіть старих демонів!» 
у газеті Wiener Zeitung дипломат опублікував на 
своїй сторінці у «Фейсбуцi». «Інтерв’ю австрій-
ського кандидата в Європейський парламент Йо-
ханна Фоггенгубера у програмі ZIB-2 приверну-
ло неабияку увагу. Оскільки гер Фоггенгубер де-
кілька разів припускався словесних атак щодо 
України, я спробував зустрітися з ним, аби про-
яснити декілька питань, очевидно, йому ще не 
зрозумілих. На жаль, ця зустріч не відбулася. 
Тому я звертаюся до нього публічно», — напи-
сав Щерба. У статті, зокрема, він прокоментував 
твердження кандидата до Європарламенту про 
те, що Україна «ніколи не мала жодного відно-
шення до Криму». «Схоже на те, що він уже дав-
ненько не дивився на географічну карту. Україна 
— це єдина частина земної суші, з’єднана з пів-
островом. Княгиня Ольга, яка принесла христи-
янство до Київської Русі, однієї з найбільших де-
ржав Європи, свого часу хрестилася саме в Кри-
му. І далеко не випадково називалася та держа-
ва не Московською, а Київською Руссю. Адже 
Москва була на той момент простим болотом», 
— зазначив український посол.

Корупційні антикорупціонери
 Спеціальний антикорупційний прокурор 
Назар Холодницький має бути змінений задля 
цілісності антикорупційних інституцій, вважає 
посолка США в Україні Марі Йованович. «Тому, 
хто був спійманий на наданні консультацій пі-
дозрюваним, як уникнути відповідальності за 
обвинуваченнями в корупції, не можна довіри-
ти вести ці ж справи», — заявила вона у виступі 
з нагоди п’ятої річниці заснування Українського 
кризового медіа-центру у вівторок, оприлюдне-
ному на сайті посольства США в Україні. Ство-
рення та становлення нових антикорупційних 
органів в Україні здійснювалося за підтримки 
ЄС, США та міжнародних організацій. Як відо-
мо, навесні минулого року НАБУ опублікувало 
фрагменти розсекречених матеріалів негласних 
слідчих дій в робочому кабінеті Холодницько-
го, а саме — дані, здобуті за допомогою про-
слуховувального пристрою. Сам Холодницький 
вважає, що записи, зроблені під час проведен-
ня негласних слідчих дій у його кабінеті, — це 
компіляція. Директор Національного антикоруп-
ційного бюро (НАБУ) Артем Ситник заявляв про 
підозри щодо Холодницького у здійсненні тис-
ку на суд, чиновників і свідків із метою надання 
ними неправдивих свідчень. Він також закидав 
Холодниць кому «злив» інформації про запла-
новані обшуки НАБУ і тиск на підлеглих проку-
рорів і наголосив, що НАБУ відмовляється спів-
працювати з керівником САП. Наприкінці грудня 
2018 року слідчий Головного слідчого управлін-
ня Служби безпеки України закрив кримінальне 
провадження проти Холодницького за підозрою 
в розголошенні відомостей досудового розслі-
дування.

■

Оксана СОВА

 Уряд не продовжив конт-
ракт із головою «Нафтогазу» 
Коболєвим. Новий конкурс 
на цю посаду оголосять з 23 

березня. З наглядовою радою 
«Нафтогазу» обговорять умо-
ви нового контракту з новим 
головою правління компанії. 
Про це повідомив Прем’єр-
міністр України Володимир 
Гройсман під час засідання 
уряду 6 березня. «22 берез-

ня добігає кінця контракт iз 
нинішнім головою правління 
«Нафтогаз». Це означає, що 
ми маємо ухвалити рішення з 
точки зору ефективності кор-
поративного управління», — 
сказав Гройсман. Як відомо, 
за виграні в Стокгольмі суди 

глава правління НАК Андрій 
Коболєв отримав 207 млн. 
грн. Отримані на рахунок в 
«Ощаді» гривні Коболєв ви-
рішив витратити на покупку 
доларів США і відправив їх у 
Сполучені Штати Америки, 
вказавши причину: «Допо-
мога матері». 22 березня 2019 
року завершується термін дії 
контрактів iз менеджментом 
«Нафтогазу», в яких, за сло-
вами Прем’єра Володимира 
Гройсмана, вказані неприй-
нятні умови щодо зарплат і 
премій. Тому умови контрак-
тів переглянуть. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 Російська сторона формує ударні 
з’єднання на кордоні з Україною для 
можливого вторгнення, а також готує 
низку диверсій на передовій і в тилу, 
заявив начальник Генерального штабу 
Збройних сил України Віктор Муженко. 
«Військові загрози створюють за трьома 
з чотирьох напрямків: північ, схід і пів-
день. Російська сторона завершує фор-
мування на кордоні України ударних 
з’єднань, які разом із частинами спец-
призначення, за задумом кремлівських 
стратегів, складуть основу сил вторгнен-
ня», — сказав він у середу на київській 
зустрічі з представниками військово-
дипломатичного корпусу, акредитова-
ного в Україні. 
 Муженко підкреслив, що українсь-
ким Збройним силам є ким і чим зупи-

няти російські танки і літаки: «За умо-
ви виконання держоборонзамовлення 
в 2019 році ми вдвічі збільшимо склад 
нової техніки порівняно з попередніми 
роками. Йдеться про оновлення і прий-
няття на озброєння комплексів протира-
кетної оборони і модернізованих ракет 
до них, укомплектування вітчизняними 
протитанковими комплексами Сухопут-
них військ, десантно-штурмових військ 
і морської піхоти. Йде і доукомплекту-
вання військ легкоброньованою авто-
мобільною технiкою та оновлення пар-
ку вантажної техніки, збільшується чи-
сельність вітчизняних БПЛА в розвіду-
вальних і артилерійських підрозділах. 
Також укомплектовуємо новими засоба-
ми радіолокаційної і радіотехнічної роз-
відки підрозділи Повітряних сил Украї-
ни та продовжуємо оновлення корабель-
но-катерного складу ВМС України».

 Начальник Генштабу не виключає 
диверсій на передовій у період перед 
виборами Президента України: «Від-
стежуємо значну активізацію против-
ника в інформаційному просторі, де 
шляхом серії інформаційних і пси-
хологічних операцій він намагаєть-
ся впливати на особовий склад». Ук-
раїнські військові вживають необхід-
них заходів для запобігання таким сце-
наріям. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Російські окупаційні вій-
ська 5 березня сім разів пору-
шили режим припинення вог-
ню, шість разів застосувавши 
озброєння, заборонене Мінсь-
кими домовленостями.
 У смузі відповідальності 
оперативно-тактичного угру-
повання «Схід» ворог шість 
разів обстріляв наші пози-
ції: з артилерійських систем 
калібру 122 мм та мінометів 
калібру 120 мм — біля насе-
леного пункту Лебединське; з 
артилерійських систем каліб-
ру 122 мм — поблизу села Во-
дяне; з артилерійських сис-
тем калібру 122 мм та міно-

метів калібру 120 мм — в око-
лицях села Широкине; двічі, з 
автоматичних станкових гра-
натометів, великокаліберних 
кулеметів та стрілецької зброї 
— у районі населеного пункту 
Піски; зі стрілецької зброї — 
поблизу міста Авдіївка.
 У смузі відповідальності 
оперативно-тактичного угру-
повання «Північ» противник 
обстріляв підрозділ українсь-
ких військ із мінометів каліб-
ру 82 мм біля села Кримське.
 Під час обстрілів двоє на-
ших захисників отримали 
поранення. Жоден обстріл 
підрозділів Об’єднаних сил не 
залишився без адекватної від-
повіді вогнем із чергових вог-

невих засобів. За даними роз-
відки, одного окупанта було 
знищено, двох поранено.
 Станом на 7-му годину 
ранку 6 березня обстрілів по-
зицій наших військ не зафік-
совано. Об’єднані сили надій-
но контролюють противника 
на лінії зіткнення, дотриму-
ючись при цьому умов припи-
нення вогню.
 На засіданні колегії До-
нецької облдержадміністра-
ції, яка відбулася 5 березня 
в Краматорську, командувач 
об’єднаних сил генерал-лей-
тенант Сергій Наєв зазна-
чив, що від початку року за 
заявками Донецької ОДА та 
СЦКК 38 разів виходили на 
допомогу цивільним сапер-
ні військові групи, що в пов-
ному обсязі забезпечили роз-
мінування ділянок для без-
печного проведення низки 
ремонтно-відновних робіт 
та діяльність гуманітарних 
місій. Так, завдяки підроз-
ділам Об’єднаних сил у січні 
вдалося запобігти гуманітар-
ній катастрофі, коли внаслі-

док прориву водопроводу міс-
то Торецьк та його околиці за-
лишилися без води, а під за-
грозою опинилася значна 
частина Донецької області як 
на підконтрольній уряду Ук-
раїни, так і на тимчасово оку-
пованій території.
 Щодо питань гуманітар-
ної допомоги Сергій Наєв 
сказав: «У рамках стратегіч-
ної ініціативи Командувача 
об’єднаних сил «Допомога 
Схід» у січні поточного року 
з Франції до Краматорська 
прибув гуманітарний ван-
таж медичного призначення 
на суму понад 2,5 мільйона 
гривень. А в лютому Донець-
кій обласній травматологіч-
ній лікарні передано орте-
зи для важко хворих на суму 
мільйон гривень. Усього ж 
від початку надання допомо-
ги в рамках ініціативи «До-
помога Схід» десяти медич-
ним закладам Донеччини та 
Луганщини передано гумані-
тарну допомогу медичного 
призначення на суму понад 
5,3 мільйона гривень». ■

гривень 
Держгеонадра продасть землі з корисними 
копалинами, повідомили в прес-службі цьо-
го відомства.

На 100 млн. бюлетенів 
на березневі президентські вибори замовила 
надрукувати ЦВК, повідомили у прес-службі 
Центральної виборчої комісії.

доларів 
на місяць витрачають на рекламу в соцмережах ук-
раїнські політики, заявив керуючий партнер комуні-
каційної групи PlusOne Максим Саваневський.

дітей 
в Україні живуть у неповних сім’ях, пові-
домив міністр юстиції Павло Петренко.

євро
виділить Україні чеський уряд на мо-
дернізацію системи освіти, заявила 
міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

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

60 млн. До 4 млн. 3 млн. 1,2 млн.

ВІДДІЛ КАДРІВ

«Нафтогазу» шукають очільника
Голова правлiння НАКу Андрiй Коболєв добуває на своїй

■

НА ФРОНТІ

Міни припиненої дії
Об’єднані сили продовжують 
відновлювати інфраструктуру Донбасу

■

Начальник Генштабу Віктор Муженко 
поділився з представниками 
військово-дипломатичного корпусу 
занепокоєнням через гіперактивність 
військових підрозділів Росії.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙
❙
❙
❙
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ОБОРОНА

Росіяни готують, 
українці пильнують
На кордоні з Україною РФ посилює свої військові 
угруповання, а в тилу активізує інформаційні диверсії

■

посадi останнi днi
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українців 
звільнилися з роботи в минулому році, пові-
домили у Держстаті.

Понад 180 тис.
правоохоронців, 
прикордонників, рятувальників і нацгвардійців забезпечу-
ватимуть громадський порядок на президентських виборах, 
повідомили у департаменті комунікації МВС України.

роки 
минуло від дня народжен-

ня видатного українського співака Івана Па-
торжинського, повідомляють у Міністерстві 
культури України.

аграріїв товарів 
Україна 

експортуватиме до ЄС уже 
найближчим часом, запевнив 
Президент Петро Порошенко.

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

131 тисяча 545 123 85% 50%
визнали несправедливим розподіл 
держбюджету минулоріч, повідомили 
в Асоціації виробників молока 
України.

ГУЧНА СПРАВА

Змусили 
замовкнути 
назавжди
У Києві пострілом у голову 
з пістолета Макарова вбито 
важливого свідка у справі 
про «діамантових прокурорів»
Ірина КИРПА

 Власника ювелірного заводу, який ще у 2015 
році упізнав діаманти, виявлені в обвинуваченого 
в корупції екс-заступника прокурора Київської об-
ласті Олександра Корнійця, знайшли в особисто-
му автомобілі без ознак життя. Інцидент стався 5 
березня в Дніпровському районі Києва на вулиці 
Флоренській, 9, серед білого дня.
 Випадковий перехожий розповів, що чув, як 
усередині салону автомобіля «Мерседес-Бенц» про-
лунав постріл, після чого звідти вискочив можли-
вий убивця, який швидко зник у невідомому на-
прямку.
 Гроші та цінності, які були в Кисельова при собі, 
не зникли, тому йдеться не про банальну крадіжку, 
а про вбивство на ґрунті неприязні або помсти. Згід-
но зі свідченнями очевидців, злочинець був одягне-
ний у поліцейську форму. Наразі триває опитуван-
ня свідків, правоохоронці ввели на вулицях столи-
ці план «Перехоплення».
 «Убитий свідок, 56-річний Сергій Кисельов, у 
2015 році повідомив, що з території його ювелір-
ного заводу зникли не лише діаманти, а ще й кіль-
ка мільйонів гривень, а також золото у злитках, — 
повідомив екс-заступник Генпрокурора Давид Сак-
варелідзе. — У своїх свідченнях він називав прізви-
ща тодішнього заступника Гепрокурора, а також 
заступника міністра МВС. Справу тоді швидко 
зам’яли в обмін на мовчання важливого свідка».
 Суть скандалу «діамантових прокурорів» поля-
гає в тому, що на початку 2015 року співробітники 
СБУ провели обшук у головному слідчому управ-
лінні Генеральної прокуратури України. За його ре-
зультатами затримали першого заступника началь-
ника ГПУ Володимира Шапакіна та заступника про-
курора Київської області Олександра Корнійця.
 Правоохоронцям удалося з’ясувати, що чинов-
ники вступили у корупційну змову та отримали ха-
бар розміром 3 млн. 150 тисяч гривень. Під час об-
шуків у Шапакіна було вилучено 500 тис. доларів, 
а в Корнійця — багато ювелірних виробів, 65 діа-
мантів, холодну зброю та автомат Калашникова.
 Після цього скандальних прокурорів стали на-
зивати «діамантовими». Обом затриманим повідо-
мили про підозру у вчиненні злочину, передбаче-
ного статтею 368 КК України («Одержання хаба-
ра»).
 У середині літа 2015 року тодішній Генпроку-
рор Віктор Шокін звільнив їх з органів прокурату-
ри. Печерський райсуд Києва обрав колишнім про-
курорам запобіжний захід у вигляді арешту, але 
вони швидко вийшли на свободу, сплативши за-
ставу (6,5 млн. гривень за Володимира Шапакіна 
та 3 млн. 200 тисяч — за Олександра Корнійця).
 Восени 2015 року було відкрито кримінальне 
провадження щодо ймовірного присвоєння діаман-
тів. Заявником виступив засновник ювелірної фір-
ми ТОВ «ЮВК-Агат» Сергій Кисельов, який ствер-
джував, що знайдені у прокурорів діаманти нале-
жать його фірмі. Він дав свідчення, що в нього їх 
вилучили ще на початку серпня 2010 року під час 
обшуків. Пізніше з’явилася інформація про те, що 
Кисельова звинувачують у виготовленні та збуті 
фальшивих каменів, проте підозрюваний усе запе-
речував, стверджуючи, що на нього зводять наклеп 
через його незгоду «ділитися».
 Навесні 2019 року резонансний злочин отри-
мав криваве продовження, всі подробиці якого на-
лежить з’ясувати співробітникам правоохоронних 
органів. ■

■Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Тюльпан і подарунок у коро-
бочці, які чоловіки-консервато-
ри намагаються вручити коханим і 
колегам до 8 Березня, — зовсім не 
те, про що мріє сучасна емансипо-
вана пані. Їй потрібен розмах, при-
від для самоствердження і трішеч-
ки справжньої боротьби під гаслом 
«Місце жінки всюди». Саме з таким 
душевним викликом харківські ак-
тивістки розпочали цього року вже 
п’ятий за ліком «Тиждень жіночої 
солідарності», який завершиться 
спільним гендерним маршем голов-
ною вулицею міста.
 Запланованих заходів виявилося 
настільки багато, що традиційна се-
миденка наповнила собою увесь бере-
зень. Почалася жіноча весна у Хар-
кові відкриттям виставки графічних 
плакатів та ілюстрацій. Акція стала 
приводом для обговорення ролі жі-
нок у сучасних візуальних мистец-
твах. А вже наступного дня колежан-
ки потрапили до рук майстринь тату 
з Харкова, Києва та Львова, які до-
помогли  створити унікальні флеш-
сети на близьку їм феміністичну або 
політичну повістку. Далі учасниці 
подискутували на тему жінок у кіно, 
а до кінця березня з’ясують своє міс-
це у бізнесі, у науці,  світі сучасного 
композиторського та виконавсько-
го мистецтва. Жінки ж, які не звик-
ли покладатися на вправні чоловічі 
руки, зможуть в інтерактивній май-
стерні «Впораюся сама» навчитися 
виконувати ремонт сантехніки, елек-
трики і навіть побутової техніки.
 І все ж центральною подією 
«Тижня»... стане Марш жіночої 
солідарності, який 8 Березня у Хар-
кові проводитимуть уп’яте. «Ми хо-
чемо говорити про те, що місто, яке 
безпечне для жінки, буде відкрите 
та безпечне для всіх людей, — каже 
президент громадської організа-
ції «Харківське жіноче об’єднання 

«Сфера» Віра Чернигіна. — На жаль, 
наше суспільство досі залишається 
консервативним, що сприяє поши-
ренню стереотипів та іноді дозволяє 
виправдовувати конкуренцію та аг-
ресію. Жінки різних професій, ві-
кових категорій, національностей, 
віросповідань, сексуальностей опи-
няються в особливій небезпеці. Саме 
тому й проводимо Марш, аби спіль-
но вирішувати наші проблеми».
 До речі, прогресивні колежан-

ки запрошують на свою ходу і чо-
ловіків, але винятково тих, хто під-
тримує ідеї рівності та поваги. За-
прошення вже прийняли мужчи-
ни-поліцейські. Вони на прохання 
організаторів охоронятимуть Марш 
від тих представників чоловічої 
статі, які ще не встигли пройняти-
ся прогресивними ідеями й досить 
агресивно реагують на прояв жіно-
чої свободи. ■
Продовження теми — на 5-й стор.

Людмила НІКІТЕНКО

 Унікальну книгу ру-
кописних відгуків, дато-
вану 1 січня 1945 року, 
знайшли днями науков-
ці Черкаського обласного 
краєзнавчого музею.
 «Ось так іноді випадко-
во можна натрапити на ці-
каві документи та навіть 
артефакти. Розбираючи 
музейний архів, побачили 
книгу вражень відвідува-
чів повоєнної пори, арку-
шами якої слугувала порі-
зана старовинна карта», — 
розповіли «УМ» науковці 
краєзнавчого музею Чер-
кащини. Вони вирішили 
терміново дослідити, яку 
ж саме карту трансформу-
вали на обов’язкову кни-
гу відгуків у роки війни, 
коли папір був великим 
дефіцитом. А ще сподіва-

лися знайти щось унікаль-
не, що б доповнило історію 
краєзнавчого музею Шев-
ченкового краю.
 «Коли карту спробу-
вали відновити і склас-
ти в цілісне полотнище, 
з’ясувалося, що насправ-
ді їх дві, але, на жаль, оби-
дві неповні, — розповідає 
заступник директора Чер-
каського краєзнавчого му-
зею Тетяна Григоренко. 
— Все ж вдалося трохи їх 
ідентифікувати. Це карти 
Польського Королівства і 
Великого Князівства Ли-
товського (Regni Poloniae 
Magni Ducatus Lithuaniae) 
з позначенням України. 
Картографи: Гійом Боплан 
і Карл Алард. На кар-
ті Боплана позначена Ук-
раїна лише на правому бе-
резі Дніпра (як Борисфен), 
де видно міста Канів, Кор-

сунь, Черкаси, Чигирин... 
 Інша — карта Карла 
Аларда 1696 року, де теж 
позначено міста і села на-
шого краю. Їх багато: крім 
названих, є Сміла, Кро-
пивна, Іркліїв та інші».
 За словами Тетяни Гри-
горенко, на карті Аларда 
Україна позначена на двох 
берегах. Аналогічна кар-
та є у бібліотеці Гарвард-
ського університету, тому 
її можна було порівняти з 
віднайденою у Черкасах.
 «Щодо першої кар-
ти, то її дата виготовлен-
ня невідома. Взагалі про 
справжність артефактів 

говорити поки що зарано, 
хоча яким чином робилися 
б копії таких карт майже 
75 років тому, невідомо», 
— підсумовує Тетяна Гри-
горенко.
 Отож у черкаських нау-
ковців попереду чимало ро-
боти, адже невідомо, як кар-
та опинилася у Черкасах.
 Тож наразі вони скопію-
ють із рукотворної книги 
відгуків усі записи відві-
дувачів музею 1945 року, 
а знайдені давні карти ста-
нуть цінними експонатами 
в експозиції і предметом ре-
тельнішого дослідження 
науковців. ■

АРТЕФАКТИ

Відгук історії
У Черкаському музеї знайшли книгу 
відгуків, виготовлену зі старовинної 
карти, ймовірно, 1696 року

■

Науковці краєзнавчого музею читають книгу відгуків, 
датовану 1945 роком.
Фото надані Черкаським обласним краєзнавчим музеєм.

❙
❙
❙

Харківські активістки змінюють стереотипи щодо жінок.❙

ЕМАНСИПАЦІЯ

Марш колежанок
Харків’янки змінюють суспільні стереотипи, 
вважачи, що 8 Березня пора наповнити 
практичним сенсом

■
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ДОСЛІВНО

«Хто не за 
Порошенка, 
той за Путіна»
Василь ОВСІЄНКО:

 — Я підтри-
мую Порошен-
ка насамперед як 
Верховного голо-
внокомандува-
ча, який відновив 
військо, тримає 
оборону на сході, 
здобув підтримку 
НАТО... Не Ляш-
ка ж із вилами, не пустомолота й не-україн-
ця Зеленського, не Юлію... Є серед кандидатів 
і порядні люди, але вони непрохідні. Не при-
веди Господи вибирати між Зеленським і Ти-
мошенко. «Піду втоплюся у річці глибокій...» 
Підтримую своє давнє гасло: «Хто не за Поро-
шенка, той за Путіна». 
 Василь Овсієнко, 5.03.2019. Сьогодні ми-
нає 46 років з дня мого першого арешту (1973), 
а «стажу» в мене за три судимості 13,5 року. 
Досі живий і приймаю привітання. Приходьте 
на моє 70-річчя на 17-ту годину 8 квітня в Бу-
динок актора, Ярославів Вал, 7. Там буде моя 
автобіографічна книжка «Життя як покута». 
А застілля не буде. «Матоязичноє насєлєніє» і 
на поріг не пущу.

■ Інф. «УМ»

 Розслідування Bihus.
info, які оприлюднили за три 
тижні до дня виборів, щодо 
двох основних претендентів 
на президентський пост ма-
ють на меті «зробити прези-
дентом» шоумена Володи-
мира Зеленського. Про це в 
ефірі програми «Перші про 
головне. Коментарі» на теле-
каналі ZIK заявив лідер Гро-
мадянського руху «Спільна 
справа» Олександр Дани-
люк.
 Коментуючи скандал 
навколо Укроборонпрому, 
який розгорівся після опри-
люднення матеріалів жур-
налістського розслідуван-
ня, Олександр Данилюк за-
уважив:  його бентежить те, 
що Bihus.info синхронно на-
передодні виборів починає 
«викидати» розслідування 
щодо двох політиків — Пет-
ра Порошенка та Юлії Тимо-
шенко. Притім, вважає  гість 
студії, і Порошенко, і Тимо-
шенко починають викорис-

товувати ці матеріали як ар-
гументовані докази проти су-
перника.
 Олександр Данилюк пе-
реконаний, що розслідуван-
ня Бігуса, які виходять за 
три тижні до дня голосуван-
ня, щодо згаданих політиків 
мають на меті «зробити пре-
зидентом» шоумена Воло-
димира Зеленського. «Оче-
видно, що бенефіціаром цієї 
історії є саме Зеленський», 
— переконаний Олександр 
Данилюк.
 «У цій конкретно ситуа-
ції я вважаю, що президент 
Зеленський і всі люди, які 
за цим проектом стоять, — 
це загроза для національної 
безпеки. Й оскільки ми оби-
раємо зараз Верховного го-

ловнокомандувача, мене осо-
бисто бентежить, що штаби 
двох основних претендентів 
на цю посаду, принаймні до 
цих скандалів, Порошенко 
й Тимошенко, ігноруючи це, 
поводяться абсолютно без-
відповідально», — наголо-
сив він.
 Лідер Громадянського 
руху «Спільна справа» за-
стеріг, що «російський сце-
нарій» на українських виб-
орах передбачає не лише по-
трапляння «гібридних» кан-
дидатів до влади, а й тотальну 
дестабілізацію в країні.
 Нагадаємо, 25 лютого ви-
дання Bihus.info оприлюд-
нило розслідування про те, 
як люди з оточення Прези-
дента курирують розкрадан-

ня в оборонній сфері. У роз-
слідуванні фігурував син за-
ступника секретаря РНБО 
Ігор Гладковський. 4 березня 
Президент Петро Порошенко 
підписав указ про звільнення 
Олега Гладковського з поса-
ди першого заступника сек-
ретаря Ради національної 
безпеки й оборони.
 Фігурант розслідуван-
ня Ігор Гладковський по-
дав до суду на журналіс-
та Дениса Бігуса. ДК «Укр-
оборонпром» називає мані-
пулятивною інформацію 
про «відкат» екс-заступни-
ка секретаря РНБО Олега 
Гладковського з розкрадан-
ня «оборонки» і каже, що де-
талі до «Ан-26» купував «за 
оптимальною ціною». ■

Інф. «УМ»

 За звільненням Олега 
Гладковського можуть сто-
яти намагання Президента 
Петра Порошенка відбілити 
свою репутацію та зрілість 
влади у взаємодії зі ЗМІ. Про 
це Gazeta.ua розказав жур-
наліст Павло Казарін.
 «Влада вчиться реагу-
вати на розслідування жур-
налістів, не закриває на них 
очі. Це зароджує надію. Якщо 
це стане не разовим, а систем-
ним явищем, то можна нас 
привітати. Якщо після цієї 
історії станемо на крок ближ-
че до взаємодії влади і ЗМІ, то 
це стане позитивним наслід-
ком. В демократичних краї-
нах журналістика виконує 
функції четвертої влади і є 
ланцюговим псом демократії. 
Так відбувається і в США, і в 
Великій Британії, попри роз-
винуту систему правоохорон-
них органів. Говорять про те, 
що журналісти не мають бра-
ти на себе функції розсліду-
вачів, у Росії та інших тоталі-
тарних країнах.
 Не можна говорити про 
одну мотивацію Порошен-
ка. Тут є і намагання знизи-
ти ризики, які міг би понести 
чинний Президент і канди-
дат у президенти Порошен-
ко. Можна казати і про полі-
тичну зрілість влади».

 Сподіватись, що коруп-
ціонери в умовах війни зник-
нуть, марно, вважає жур-
наліст.
 «Корупція є навіть у бага-
тих і демократичних країнах. 
У якихось країнах «корупцій-
ний податок» може складати 
20%, в інших — 200%. Мо-
тивація людей не змінюєть-
ся. Можна сподіватись, що 
війна і масштаб викликів, 
які маємо, змусить дотриму-
ватися етичних принципів. 
Але це було б наївно. Всюди 
є люди, які ставлять свої ін-
тереси вище колективних. У 
тому числі колективного ви-
живання. У нас залишаються 
такі навіть в умовах війни. Це 
сумно, але це «статус-кво», в 
якому ми живемо.
 Систему характеризує не 
помилка, а реакція на неї. У 

цій ситуації отримали адек-
ватну реакцію — спочатку 
Гладковського відсторони-
ли, а потім звільнили із за-
кликами вивчити розслі-
дування журналістів. Якби 
Президент продовжив роби-

ти вигляд, що нічого не відбу-
лось, така реакція мала б нас 
налякати. На жаль, влада не 
завжди реагує на журналіст-
ські розслідування, але в цьо-
му випадку реакція адекват-
на». ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Вони — найбагатші люди світу, щороку про 
них говорять, публікуючи список, де згадують усіх, 
хто має мільярдні статки. Дехто за рік набирає, а 
дехто і втрачає. Проте є й ті, хто вже протягом деся-
тиліть не залишають цей список. Другий рік поспіль 
першу позицію у списку багатих і заможних займає 
власник інтернет-сервісу Amazon Джефф Безос. 
Статки Джеффа Безоса лише за минулий рік зрос-
ли на 19 млрд. доларів і досягли в загальній сумі 
131 млрд. доларів. На другій позиції, за версією 
Forbes, залишається Білл Гейтс. Його сумарний 
статок становить 96,5 млрд. доларів. «Бронзу» на 
п’єдесталі найзаможнiших у 2018 році забрав ін-
вестбанкір Уор рен Баффет, його статки склада-
ють  82,5 млрд. доларів. І, що цікаво, сукупні стат-
ки всіх мільярдерів світу  складають 8,7 трлн. до-
ларів.  
 У першу десятку найбагатших людей сві-
ту ввійшли сім американців, один француз, один 
мексиканець і один іспанець. А от якщо дивитися 
на цей рейтинг за національностями, то на першо-
му місці є американці — їх 607, другу позицію зай-
мають китайці — 324 особи, потім німці — 114, ін-
дуси — 106 та росіяни — 98.
 І куди ж без українців? Семеро громадян Украї-
ни також потрапили до списку найбагатших людей 

світу. В Україні він перший, а от у світі — 272-й, і 
звати його Рінат Ахметов. Статки Ахметова видан-
ня оцінило в 6 млрд. доларів. Він є власником між-
народного бренду СКМ, Метінвесту і компанії ДТЕК. 
На 1511-му місці перебуває український бізнесмен, 
позафракційний нардеп, власник групи компаній 
Ferrexpo Костянтин Жеваго з капіталом у 1,5 млрд. 
доларів. 1605-те місце зайняв власник групи ком-
паній «Миронівський хлібопродукт» Юрій Косюк iз 
капіталом 1,4 млрд. доларів. На тому ж місці пере-
буває власник компанії «Інтерпайп» Віктор Пінчук — 
його капітал Forbes також оцінив у 1,4 млрд. доларів. 
Співвласник групи «Приват» Геннадій Боголюбов — 
на 1818-му місці з капіталом 1,2 млрд. доларів. Його 
партнер Ігор Коломойський розмістився на 1941-му 
місці з сумарним доходом у 1,1 млрд. доларів. Влас-
ник «Смарт-Холдингу», народний депутат від «Опо-

зиційного блоку»  Вадим Новинський iз 1 млрд. до-
ларів посів 2057-ме місце. Він повернувся в список 
мільярдерів Forbes після чотирирічної відсутності. 
 А от  втратив цього року 8,7 млрд. доларів за-
сновник соціальної мережі  «Фейсбук» Марк Цукер-
берг. Йому не вдалося втриматися на лідируючих по-
зиціях цього рейтингу. Наймолодшим мільярдером 
у світі на сьогодні є норвежець Густав Магнар Віт-
зен, на рахунку якого — 3 млрд. доларів. 24-річно-
му мільярдеру належить батьківський бізнес одного 
з найбільших у світі виробників лосося. І якщо норве-
жець перейняв бізнес від батьків, то наймолодшою 
у світі мільярдеркою, яка заробила статок самостій-
но, стала 21-річна американська модель та заснов-
ниця власного косметичного бренду Кайлі Дженнер. 
Їй удалося обійти навіть Марка Цукерберга, який свій 
перший мільярд заробив у 23 роки. ■

ФЕМІДА

Гриценко проти 
ЦВК
Верховний Суд скасував 
рішення на користь 
кандидата у президенти 
Анатолія Гриценка про платну 
передвиборчу агітацію
Катерина БАЧИНСЬКА

 Верховний Суд скасував рішення Шосто-
го апеляційного адміністративного суду від 
1 березня за позовом Анатолія Гриценка про-
ти Центральної виборчої комісії. Тоді 22 люто-
го суд визнав недійсною та протиправною пос-
танову ЦВК про норми ведення передвиборчої 
агітації, зокрема на основі неоплачуваних до-
говорів на її проведення. На засіданні 5 берез-
ня Верховний Суд задовольнив апеляцію ЦВК і 
визнав протиправним і недійсним такий абзац: 
«якщо залучення фізичних осіб не пов’язане з 
використанням їхньої праці на умовах трудо-
вого договору або відповідно до цивільно-пра-
вових договорів, то юридична особа, яка надає 
послуги з проведення передвиборчої агітації, 
відповідно до закону не є платником єдиного 
соціального внеску». 
 У своїй апеляції ЦВК вказувала, що «вис-
новок неоплачуваних договорів не можна роз-
глядати як підставу непрямого підкупу вибор-
ців». На думку комісії, Шостий апеляційний 
адміністративний суд ухвалив помилкове рі-
шення про те, що укладення таких договорів 
є непрямим підкупом виборців. «Верховний 
Суд не навів у мотивувальній частині належ-
них правових аргументів, чи має право ЦВК 
виходити за рамки своїх повноважень і давати 
роз’яснення, тлумачачи імперативну статтю 
закону. Прийняте в такій формі рішення Вер-
ховного Суду свідчить про наявність залеж-
ності судової системи і тиску вертикалі вла-
ди на суд», — заявив представник Гриценка в 
ЦВК Руслан Чорнолуцький. Він також зазна-
чив, що тепер штаб Гриценка буде стежити за 
тим, як окремі кандидати будуть використову-
вати кошти виборчого фонду, застосовуючи ле-
галізоване судом роз’яснення ЦВК щодо ком-
пенсації витрат при проведенні передвиборчої 
агітації. ■

■

КОЛІЗІЇ

Скандал в Укроборонпромі
Лідер руху «Спільна справа» назвав «бенефіціара»

■

За звільненням «друга» Президента Петра Порошенка 
Олега Гладковського можуть стояти як політичні інтереси 
Президента, так і зрілість влади.
Фото з сайта gazeta.ua.

❙
❙
❙
❙

ВІДЛУННЯ

«Красномовна не помилка, 
а реакція на неї»
Порошенко 
намагається 
знизити ризики

■

ЗАМОЖНІ І ГРОШОВИТІ

Сімка i дев’ять нуликiв
Журнал Forbes опублікував список найбагатших 
людей світу, серед них — семеро українців

■
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Майкл Блумберг не балотуватиметься 
у президенти 
 Колишній мер Нью-Йорка мільярдер Майкл Блумберг 
офіційно оголосив, що не буде балотуватися на посаду пре-
зидента США у 2020 році від Демократичної партії, інформує 
«Ассошiейтед пресс». Натомість він заявив, що планує до-
класти всіх зусиль, аби завдати поразки Дональду Трампу. Та-
кож мільярдер планує присвятити час боротьбі з глобальним 
потеплінням і збройним насильством. 77-річний Майкл Блум-
берг обіймав посаду мера Нью-Йорка з 2002 по 2013 рік. Він 
належить до найбагатших людей планети і володіє медіа-ком-
панією Bloomberg News. Згідно зi щойно оприлюдненим аме-
риканським часописом «Форбс» списком найбагатших людей 
світу, Блумберг входить до першої десятки зi статками в 55,5 
мільярда доларів.

Гульнару Карімову перевели у в’язницю 
 Генеральна прокуратура Узбекистану повідомила вчора, що 
Гульнару Карімову, дочку першого президента Узбекистану Іс-
лама Карімова, перевели до в’язниці після того, як суд визнав 
її винною в порушенні умов домашнього арешту. Заміну обме-
ження свободи на колонію загального режиму відомство пояс-
нило тим, що Гульнара Карімова порушувала умови звільнен-
ня: використовувала засоби зв’язку, включаючи інтернет, і «ак-
тивно перешкоджала відшкодуванню завданих нею збитків, ус-
тановлених у кримінальній справі». У 2015 році проти Карімової 
в Швеції, Швейцарії та США порушили кримінальні справи: їй 
висунули обвинувачення в привласненні близько мільярда до-
ларів. Передусім йшлося про хабарі, які, за даними слідчих, 
Карімова отримувала щонайменше від шести телекомунікацій-
них компаній. В Узбекистані Карімову також звинуватили у фі-
нансових зловживаннях на суму близько 53 мільйонів доларів. 
Суд у Ташкенті призначив Карімовій п’ять років обмеження волі, 
визнавши її винною в ухиленні від сплати податків, розкрадан-
ні, вимаганні та знищенні документації офшорних компаній.

Прокуратура Німеччини звинуватила 
росіянина в підготовці вибуху 
 Прокуратура Німеччини висунула звинувачення 31-річному 
росіянину за підозрою в підготовці вибуху.  Магомед-Алі (пріз-
вище обвинуваченого не розголошується згідно з місцевим за-
конодавством) мав намір «убити або поранити максимальне чис-
ло людей»  за допомогою вибухових речовин, повідомляється 
на сторінці Федеральної прокуратури Німеччини. Його затрима-
ли у серпні минулого року, а обвинувачення висунули наприкінці 
лютого. За даними слідства, громадянин Росії приїхав до Бер-
ліна в жовтні 2011 року. Там він познайомився з громадянином 
Франції. Разом із ним у жовтні 2016 року росіянин зібрав виб-
уховий пристрій в одній iз берлінських квартир. Вчинити проти-
правні дії йому завадила німецька поліція, яка провела спецо-
перацію. Прокуратура також стверджує, що росіянин і француз 
були знайомі з Анісом Амрі, громадянином Тунісу, який у грудні 
2016-го влаштував теракт на різдвяному ярмарку в Берліні. 
Амрі тоді врізався в натовп на вантажівці, в результаті чого за-
гинули 12 людей. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ 

 Доба літнього та зимо-
вого часу в Євросоюзі за-
вершується. Принайм-
ні це принципово погоди-
ли Єврокомісія та Євро-
парламент ще минулого 
року на підставі опиту-
вання громадян ЄС. Клю-
чові комітети Європарла-
менту виступили за те, 
щоб скасувати перехід з 
одного часу на інший, по-
яснив «Німецькій хвилі» 
євродепутат від Німеччи-
ни Петер Лізе, який ос-
таннім часом глибоко оп-
рацьовував часову тему.
 Тепер скасування пе-
реходу переконливою 
більшістю (23 євродепута-
ти «за» при 11 — «проти») 
підтримали і в профіль-
ному Комітеті з питань 
транспорту та туризму. 
Але при цьому запропо-
нували, щоб останнє пе-
реведення годинників 
мало місце в останню не-
ділю березня 2021 року. 
Таким чином євродепу-
тати хочуть дати країнам 

ЄС більше часу на розду-
ми, бо в первинному про-
екті Єврокомісії остаточ-
ним терміном переведен-
ня годинників мав стати 
березень 2019 року. Те-
пер же країн-членів ЄС 
зобов’язали повідоми-
ти Єврокомісії до квітня 
2020 року, в якому часі 
вони бажають залишити-
ся на постійно. А напри-
кінці березня має відбу-
тися голосування з цього 
питання у пленарній за-
лі Європарламенту. Піс-
ля цього залишиться 
лише отримати підтрим-
ку 28 держав-членів Євро-
союзу.
 Тож зроблена ще у 
вересні 2018 року заява 
президента Єврокомісії 
Жана-Клода Юнкера, 
що скасування переходу 
на літній чи зимовий час 
відбудеться дуже швид-
ко, виявилася пер ед-
часною. Тоді серед гро-
мадян країн-членів ЄС 
провели інтернет-опиту-
вання, й у ньому неочі-
кувано взяли участь ба-

гато людей. 80 відсотків 
із них висловилися про-
ти переведення стрілок 
як такого, що супере-
чить духу часу. Однак 
це опитування виявило-
ся нерепрезентативним, 
адже три з 4,6 мільйо-
на тих, хто взяв у ньо-
му участь, були з Німеч-
чини. Тож брюссельсь-
кі дипломати з менших 
країн ЄС скаржилися, 
що Єврокомісія, мовляв, 
хоче на популістському 
підйомі нав’язати решті 
держав німецьку волю. 
Тож, зрештою, Брюссе-
лю встромили палку в 
колеса за всіма законами 
жанру.
 Юнкер, очевидно, 
прагнув скасування пе-
реходу на літній час уже 
цієї весни, аби перед 
травневими виборами до 
Європарламенту заяви-
ти, що волю народу вті-
лено в життя. Але краї-
ни ЄС звернулися з ви-
могою надати їм перехід-
ний період до 2021 року. 
Мовляв, хто спішить, той 

людей смішить. Тож ком-
промісним варіантом за-
раз називають скасуван-
ня переходу та літній чи 
зимовий час 2020 року — 
навесні чи восени.
 У червні 2019 року 
профільні міністри країн-
членів ЄС мають спочатку 
вирішити, коли, де і який 
час має діяти в майбутньо-
му. Адже деякі члени ЄС, 
серед яких Греція, Порту-
галія та (поки що) Велика 
Британія, хочуть і надалі 
переходити двічі на рік 
на зимовий і літній час. 
Кіпр, Нідерланди, Данія, 
Франція та Ірландія ще не 
визначились, а решта де-
ржав, яка прагне скасу-
вання переведення годин-
ників, має ще з’ясувати, 
який саме час там пови-
нен діяти впродовж року.

 «Потрібен час, аби де-
ржави-члени мали на-
году скоординувати свої 
дії. Адже, зрештою, важ-
ливо не отримати ки-
лимок iз купи клапти-
ків», — пояснює євроде-
путат Лізе. І додає: якщо 
хтось у майбутньому їха-
тиме з Гамбурга через Ні-
дерланди та Бельгію до 
Франції, він не повинен 
переставляти годинник 
тричі, а має робити це 
максимум один раз. При-
стосуватися до нововве-
день будуть змушені та-
кож авіакомпанії, заліз-
ниці та інші транспор-
тні підприємства. «Але 
для цього не потрібні два 
роки. Це можна зроби-
ти швидше», — вважає 
Лізе, який представляє 
консервативний табір у 

Європарламенті.
 Про всяк випадок Єв-
ропарламент вимагає 
створити «координаційну 
мережу» країн-членів та 
призначити спеціально-
го уповноваженого. Але 
чи дійсно настане хаос у 
тому разі, якщо в питанні 
часу правила диктувати-
ме вже не Брюссель, по-
каже лише сам час. Зреш-
тою, повністю синхроні-
зований перехід на літній 
та зимовий час у ЄС пра-
цює лише з 2002 року. А 
життя в ЄС було можли-
вим і до цього.
 Тим більше що біль-
шість держав світу не 
переводить годинни-
ки —  цього року на літ-
ній час перейдуть лише 
73 країни. Є такі держа-
ви, де годинники перево-
дять лише в окремих ре-
гіонах, приміром Канада 
чи США. 69 країн колись 
переходили на літній час, 
але скасували його. Та й 
сам ЄС і без того має вже 
три часові пояси від Пор-
тугалії на заході до Кіп-
ру на сході. Цей факт 
поки що жодним чином 
не вплинув на функціону-
вання єдиного внутріш-
нього ринку чи перельо-
ти між країнами ЄС. Тож 
достеменно поки що відо-
мо лише одне: 30 березня 
цього року годинники ще 
переводитимуть у всьому 
Євросоюзі. ■

Ігор ВІТОВИЧ

Влада стає «слабшою»
 Близько чверті законодавців, які 
працюють у національних парламен-
тах у всьому світі, є жінками. Такі 
дані оприлюднила Міжпарламентсь-
ка спілка (IPU) у Женеві. Як зазна-
чається у щорічному дослідженні 
спілки, у 1995 році лише 11,3 відсо-
тка парламентаріїв у світі були жінка-
ми, у 2008 році їхня частка зросла до 
18,3 відсотка, а минулого року досяг-
ла 24,3 відсотка. При цьому в порів-
нянні з 2017-м минулого року частка 
жінок у парламентах зросла лише на 
один відсоток.
 Дослідження IPU доповнене дани-
ми з 50 країн, у яких минулого року 
відбулися парламентські вибори. Най-
більше жінок працюють у законодав-
чих органах на американському кон-
тиненті. У звіті акцентують увагу на 
«історичних» результатах виборів 
до Конгресу Сполучених Штатів. «У 

нижній (23,5 відсотка) та верхній па-
латах (25 відсотків) представлено біль-
ше жінок, ніж будь-коли раніше», — 
йдеться у повідомленні спілки.
 Лідером за часткою жінок у пар-
ламентах серед континентів є Пів-
нічна і Південна Америки (30,6 від-
сотка), у Європі цей показник стано-
вить 28,5 відсотка. Частка жінок се-
ред депутатів парламентів в Азії, на 
Близькому Сході та у Північній Аф-
риці становить менше 20 відсотків. 
В українській Верховній Раді зараз 
працюють лише 49 жінок, що стано-
вить  11,5 відсотка від загальної кіль-
кості депутатів. У німецькому Бун-
дестазі частка жінок становить 30,7 
відсотка, зазначає «Німецька 
хвиля».
 IPU, яка була заснована в 1889 
році й об’єднує 178 законодавчих ор-
ганiв, закликала країни збільшити 
свої зусилля щодо гендерної рівності 
у парламентах, включаючи застосу-
вання квот. У спілці зазначили, що 
політичні партії, які наполягають на 

паритеті статей серед кандидатів, ви-
явилися успішними.

Фінанси — не жіноча справа, 
їх стихія — асенізація
 Це не єдиний звіт, який був опри-
люднений напередодні Міжнародного 
жіночого дня (у світі, згідно з рішен-
ням ООН, його знають як Міжнарод-
ний день боротьби за права жінок). 
Власну картину змалювало Європей-
ське статистичне бюро Євростат, яке 
інформує про гендерний розрив при 
прийомі на роботу та оплаті праці в 
країнах Євросоюзу. Найбільшу ген-
дерну прірву в галузі працевлашту-
вання, тобто найбільші труднощі з 
працевлаштуванням жінок, зафік-
совано на Мальті, в Італії, Греції, Ру-
мунії та Чехії. А найкраща ситуація 
з працевлаштуванням жінок по ЄС 
спостерігається в Литві, Фінляндії, 
Швеції, Латвії та Данії, наводить дані 
Євростату «Євроньюс». 
 Згідно з даними за 2017 рік, опри-
людненими на цьому тижні, мальтій-
ські компанії на 24,1% частіше при 
прийомі на роботу віддають перева-
гу чоловікам, ніж жінкам, в Італії ця 
цифра становить 19,8%, а в Греції — 
19,7%. В Литві, Фінляндії, Швеції та 
Латвії гендерний розрив становить 
менше 5%. Дослідження проводи-
лось на основі аналізу працевлашту-
вання чоловіків і жінок віком від 20 
до 64 років у країнах Євросоюзу. 
 Найбільший гендерний розрив з 
точки зору оплати праці виявився у 
галузі фінансів i страхування. У 2016 
році працівницям цих галузей плати-
ли в середньому на 30% менше, ніж 
їхнім колегам-чоловікам. Водночас 
жінки, задіяні в будівництві, асені-
зації чи утилізації відходів, отриму-
вали більше чоловіків. У звіті гово-
риться, що це пов’язано з тим, що 
на роботу в цих галузях приймають 
жінок iз вищою фаховою кваліфіка-
цією, ніж у чоловіків. У цілому, ген-
дерний розрив у країнах ЄС скоротив-
ся на 6,6% iз 2001 року. 
 На проблеми гендерної нерівності 
неодноразово звертала увагу ООН. 
Минулорічний саміт «великої сімки» 
у червні в Канаді також був присвяче-
ний гендерній рівності. ■

ПО ГАЛЬМАХ

Тік-так — знов не так! 
Брюссель не квапиться з реформою часу: переведення 
годинників у ЄС скасують не раніше 2021 року

■

ГЕНДЕР

Жіноча «четвертушка»
«Слабка стать» відіграє все суттєвішу роль 
в економічному та політичному житті планети

■

Жінки дедалі частіше потрапляють у владу, але заробляти нарівні з чоловіками 
їм iще не вдається.
Фото з сайта bbc.com.

❙
❙
❙



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»

13.30 «Сімейні мелодрами»

14.30 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 Драма «Мала Москва»

ІНТЕР

06.05, 22.10 «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, 1.50 

«Стосується кожного»

11.15, 12.25 Х/ф «Жандарм 
на відпочинку»

12.00 «Новини»

13.50 Х/ф «Шалено 
закоханий»

15.50 «Жди меня. Україна»

20.00, 4.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок»

23.55 Т/с «Генеральська 

невістка»

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, 2.15 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 «Особливо 
небезпечний»

01.45 Телемагазин

04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.40 Зона ночі

04.20 Абзац

06.00, 7.15 Kids Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 М/ф «Кунг-Фу панда-2»

09.10 Х/ф «Місс 
конгеніальність»

11.30 Х/ф «Місс 
конгеніальність-2»

13.50 Х/ф «Залізна 
людина-2»

16.15 Х/ф «Залізна 
людина-3»

19.00 Ревізор. Крамниці

21.00 Таємний агент

22.10 Таємний агент. Постшоу

00.00 Т/с «Підступні 

покоївки»

01.35 Служба розшуку дітей

ICTV

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.50 Служба розшуку дітей

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 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 Антизомбі. Дайджест

11.10 Секретний фронт. 

Дайджест

12.35, 13.20 Х/ф «Метод 

Хітча»

12.45, 15.45 Факти. День

15.35, 16.20 Х/ф «Зоряна 

брама»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.10, 21.25 Т/с «Фантом»

22.30 Свобода слова

23.55 Х/ф «Імперія вовків»

02.35 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, 0.00, 1.00, 

02.00, 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, 4.50 Top Shop

05.25 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

07.55, 18.25 «Свідок. Агенти»

08.35 Х/ф «Нічний патруль»
10.30 Т/с «Кулагін та 

партнери»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»

12.50 Т/с «Служба 

розслідувань»

15.00, 16.50 Т/с «Спецзагін 

«Кобра 11»

17.10 «Легенди карного 

розшуку»

19.30 Т/с «Смерть у раю»

22.00, 23.45 Т/с «Бюро 

легенд-3»

00.55 Т/с «Швидка»

01.45 «Реальні злочинці»

03.05 «Випадковий свідок»

03.25 «Речовий доказ»

03.50 «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 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 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

12.45 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

13.35 Григір Тютюнник. Доля. 

«Повна душа болю…» 

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

19.30 Аромати Перу 

20.00 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7

21.00 Новини 

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.00 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Тарас

22.15 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Jonych

22.25 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Це Шо

23.00 100 років українського 

мистецтва. 1980-1990-ті 

роки 

23.15 Авторський проект 

«Ledy Opera» концерт 

Ольги Чубаревої «Сни 

Роксолани»

01.20 Новини (із 

сурдоперекладом)

01.40 Тема дня

02.05 Вікно в Америку

02.25 Погода 

02.30 Київський театр 

оперети. Олексій 

Рябов. «Сорочинський 

ярмарок», 16+

05.00 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

 

СТБ

05.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

05.55 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

07.50 Х/ф «Скільки в 
тебе?»

010.00 Х/ф «Дружина 
напрокат»

12.30 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 20.55 Т/с «Кріпосна»

22.50, 23.55 Т/с «Пізнє 

каяття»

00.55 Один за всіх

02.25 Найкраще 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...»

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 

16.10 «Кримінал»

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 

«Деталі»

16.20 «Вибори-2019»

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»

09.55, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.50 «ДжеДАІ»

11.10, 19.25, 20.30 Т/с «Опер 

за викликом-4»

14.55 Х/ф «Атлантичний 
рубіж»

16.30 Х/ф «Атлантичний 
рубіж-2»

21.35, 23.20 Т/с «Кістки-8»

01.00 «Секретні файли-3»

01.45 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «К’єво» — «Мілан». ЧІ

07.45, 16.35, 21.50 Журнал 

Ліги Чемпіонів

08.15 «Шахтар» — 

«Карпати». ЧУ

10.00 «Великий футбол»

11.50, 22.20 Топ-матч

12.00 «Фіорентина» 

— «Лаціо». ЧІ

13.50 «Челсі» — 

«Вулвергемптон». ЧА

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 «Ман 

Сіті-Монако»« (2016 р. 

/17). Золота колекція 

Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

18.05 «Ман Сіті» — 

«Монако». 1/8 фіналу» 

(2016 р. /17). Золота 

колекція Ліги Чемпіонів

19.55 «Монако» — «Ман 

Сіті». 1/8 фіналу» (2016 

р. /17). Золота колекція 

Ліги Чемпіонів

21.45 Післямова до «Монако-

Ман Сіті» (2016 р. /17). 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів. Прем’єра

22.50 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

23.45 «Львів» — «Зоря». ЧУ

01.30 «Арсенал» — «МЮ». 

ЧА

03.15 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

04.10 «Сассуоло» — 

«Наполі». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Саутгемптон» 

— «Тоттенгем». ЧА

07.45 «Сассуоло» — 

«Наполі». ЧІ

09.30 Журнал Ліги Чемпіонів

10.00 «Маріуполь» — 

«Чорноморець». ЧУ

11.45, 14.00 «Check-in»

12.15 «Арсенал» — «МЮ». 

ЧА

14.30 «Олександрія» 

— «Олімпік». ЧУ

16.15 «Великий футбол»

18.00 «Ліверпуль» — 

«Бернлі». ЧА

19.45 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру. Прем’єра

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.25 LIVE. «Рома» — 

«Емполі». ЧІ

23.25 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

00.20 «Ман Сіті» — 

«Вотфорд». ЧА

02.10 «Фіорентина» 

— «Лаціо». ЧІ

04.00 «Шахтар» — 

«Карпати». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.50, 13.50 Правда життя

09.00 Дика природа Африки

10.00, 17.45 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

18.45, 20.50 Їжа богів

22.40 Невідомий Китай

00.35 Історія криміналістики

01.20 Містична Україна

03.00 Запрограмовані долі

03.50 Прокляття скіфських 

курганів

04.25 Аджимушкай. 

Підземелля смерті

05.25 Майор «Вихор»

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

08.50 «Бєдняков+1»

09.40 М/ф «Земля до початку 

часів-2: Пригоди у 

Великій Долині»

11.00 Х/ф «Джейн Ейр»
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»

23.00 Х/ф «Кохання без 
пересадки»

00.50 «Орел і решка. Шопінг»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.25 М/ф «Маленький 

принц»

11.00 Т/с «Якось у казці»

12.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30 Танька і Володька

15.00, 1.00 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

19.00 Богиня шопінгу

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, 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 РадіоДень
13.45, 15.20 «Неповторна 

природа»
16.20 Хто в домі хазяїн?
16.55 По обіді шоу
18.20, 2.35 Тема дня
18.50, 4.45 Своя земля
19.10 Передвиборча агітація 

кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету №37 (Гриценко 
Анатолій Степанович)

19.30 Передвиборча 
агітація кандидатів 
на пост Президента 
України за кошти 
Державного бюджету 
№38 (Кривенко Віктор 
Миколайович)

19.45 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету №39 (Каплін 
Сергій Миколайович)

20.05 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету №40 (Купрій 
Віталій Миколайович)

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

Щуром
22.10 «Шамварі: територія 

диких тварин»
22.45 Перша шпальта
00.00 Телепродаж Тюсо
03.00 Розсекречена історія
03.55 Складна розмова
04.20 Спільно
05.30 «Елементи»
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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, 0.30, 5.20 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.30 «Сімейні мелодрами»

14.30 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»

00.35 Комедія «Слуга 

народу»

02.30 «1+1» удома: 8 

березня»

ІНТЕР

05.25, 22.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 Х/ф «Жандарм 
одружується»

11.50, 12.25 Х/ф «У джазі 
тільки дівчата»

12.00 «Новини»

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00, 4.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок»

23.55 Т/с «Генеральська 

невістка»

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, 2.40 Зона ночі

03.40 Абзац

05.25, 6.40 Kids Time

05.30 М/с «Майлз із 

майбутнього»

06.45 Х/ф «Чого хоче 

дівчина»

09.00 Т/с «Мерлін»

12.30 Т/с «Загублені»

15.00 Кохання на виживання

17.00, 19.00 Заробітчани

21.00, 22.00 Аферисти в 

мережах

22.50 Х/ф «Пасажир»

01.00 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
12.15, 13.25 Х/ф «Моя 

супер-колишня»
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.15 Т/с «Пес»
16.20, 21.30 Т/с «Фантом»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона 

Прем’єра
22.35 «На трьох» Прем’єра
23.55 Х/ф «Прибульці»
01.55 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, 

0.00, 1.00, 02.00, 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 поверх
09.20, 17.45 Час громади

11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало 

історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

13.05, 5.15 БлогПост

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.25 
Інформаційний вечір

22.00 Лінійка документальних 
проектів

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

НТН

06.00 Х/ф «Очікуючи вантаж 
на рейді Фучжоу біля 
Пагоди»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Три тополі на 

Плющисі»
10.30 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»
14.55, 16.50 Т/с «Спецзагін 

«Кобра 11»
17.10 «Легенди карного 

розшуку»
22.00, 23.45 Т/с «Бюро легенд-3»
01.00 Т/с «Швидка»
01.50 «Реальні злочинці»
03.15 «Випадковий свідок»
03.35 «Речовий доказ»
04.00 «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 
08.00 Новини 
08.05 Пізній ранок шоу 
09.00 Новини 
09.05 Пізній ранок шоу 
10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 
10.55 Морська кухня 
11.50 Китайський живопис. 

Документальний цикл 
12.10 Орегонський путівник 
12.45 Неповторна природа. 

Документальний цикл 
13.35 Григір Тютюнник. Доля. 

«Повна душа болю…» 
Документальна програма. 

14.30 РадіоДень

15.00 Мистецький пульс 
Америки 

15.30 Пізній Ранок шоу. 
Найкраще

15.55 Погода
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

17.00 Віктор Павлік. Ювілейний 
концерт

18.20 Новини (із 
сурдоперекладом)

19.00 Китайський живопис. 
Документальний цикл 

19.30 Аромати Перу 
20.00 Розсекречена історія 
20.50 Погода
21.00 Новини 
21.25 Мистецький пульс 

Америки 
22.00 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. The ВЙО
22.10 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. OY Sound 
System

22.25 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. Індіра

22.35 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. Даша 
Суворова

22.50 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. Деніс 
Кінчев

23.00 100 років українського 
мистецтва. 1990-2000-ті 
роки 

23.15 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
TEMPESTA DI MARE / 
БУРЯ НА МОРІ

01.20 Новини (із 
сурдоперекладом)

01.40 Тема дня
02.10 РадіоДень
02.35 Київський академічний 

Молодий театр. Іван 
Нечуй-Левицький. 
«Кайдаші», 12+

04.25 Історія акторки. Як живе 
переселений Луганський 
театр. Репортаж 
Громадського

04.30 РадіоДень. Життя+ 
04.50 Букоголіки 
05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

 
СТБ

04.40 Т/с «Коли ми вдома»
06.35 Містичні історії з Павлом 

Костіциним
08.15 МастерШеф
12.20 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
20.00, 20.55 Т/с «Кріпосна»
22.50, 23.50 Т/с «Пізнє каяття»
00.45 Детектор брехні

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...»
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10 

«Кримінал»
12.20, 13.20, 14.20, 15.20 

«Деталі»
16.20 «Вибори-2019»
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 «Загублений світ»
12.55 Відеобімба
13.05 Х/ф «Ва-банк»
15.15 Х/ф «Ва-Банк-2»
17.15 Загублений світ
19.25, 20.35 Т/с «Опер за 

викликом-4»
21.40, 23.25 Т/с «Кістки-8»
01.05 «Секретні файли-3»
01.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND»

06.45, 20.45 Журнал Ліги 
Чемпіонів

07.15 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру

08.10 «Ліверпуль» — 
«Бернлі». ЧА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS

10.20 «Олександрія» — 
«Олімпік». ЧУ

12.05 «Великий футбол»
13.50 «Ювентус» — «Удінезе». 

ЧІ
16.45 «Арсенал» — «МЮ». ЧА
18.30 Журнал Ліги Європи
19.00 «Шахтар» — «Карпати». 

ЧУ
21.15, 23.55 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
21.50 LIVE. «Ювентус» — 

«Атлетіко». 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

00.25 «Челсі» — 
«Вулвергемптон». ЧА

02.15 «Ман Сіті» — «Шальке». 
1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

04.05 «Ворскла» — «Десна». 
ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.10 «Check-in»
06.25 «Арсенал» — «МЮ». ЧА
08.35 «Ворскла» — «Десна». 

ЧУ
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.10 «Рома» — «Емполі». ЧІ
12.55, 4.50 Чемпіонат Італії. 

Огляд туру
13.45 «Ліверпуль» — 

«Бернлі». ЧА
15.30 Журнал Ліги Чемпіонів
16.00 Передмова до «Ман 

Сіті-Монако» (2016 р. 
/17). Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

16.05 «Ман Сіті» — «Монако». 
1/8 фіналу (2016 р. /17). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

17.50 «Монако» — «Ман Сіті». 
1/8 фіналу (2016 р. /17). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

19.40 Післямова до «Монако-

Ман Сіті» (2016 р. /17). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

19.45 «Ювентус» — «Удінезе». 
ЧІ

21.35, 23.55, 1.55 Топ-матч
21.45 LIVE. «Ман Сіті» — 

«Шальке». 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

00.05 «К’єво» — «Мілан». ЧІ
02.05 «Олександрія» — 

«Олімпік». ЧУ
03.55 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.45, 13.45 Правда життя
08.50, 16.45 Дика природа 

Африки
09.50, 17.45 Цікаво.com
10.50 Брама часу
11.35 Там, де нас нема
12.35, 19.40 Речовий доказ
14.55, 23.40 Любов, ненависть і 

пропаганда
15.50, 21.45 Річкові монстри
18.45, 20.50 Їжа богів
22.40 Невідомий Китай
00.35 Історія криміналістики
01.15 Містична Україна
03.00 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop
07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

09.00 «Бєдняков+1»

09.50 «Вірю не вірю»

11.30 Х/ф «Моє велике 
грецьке весілля-2»

13.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

15.00 «Орел і решка»

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

09.30 М/ф «Пухнасті проти 

зубастих»

11.00 Т/с «Якось у казці»

12.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»

13.00, 14.00, 20.00 Одного разу 

під Полтавою

13.30, 14.30 Танька і Володька

15.00, 1.00 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

19.00 Богиня шопінгу

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, 18.20, 
21.00, 23.30, 3.45, 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 РадіоДень
13.45 «Неповторна природа»
15.20 UA: Фольк
16.25, 2.00 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Індивідуальна 
гонка 15 км. Жінки

18.50 Своя земля
19.10 Передвиборча агітація 

кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету №41 (Бондар 
Віктор Васильович)

19.30 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету №42 (Смешко 
Ігор Петрович)

19.45 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету №43 (Новак 
Андрій Яремович)

20.05 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету №44 
(Литвиненко Юлія 
Леонідівна)

20.30 «Мегаполіси»
21.25, 4.05 UA:Спорт
21.40 Наші гроші
22.10 «Шамварі: територія 

диких тварин»
22.45 Складна розмова
00.00 Телепродаж Тюсо
04.30 Пліч-о-пліч
05.30 «Елементи»

ЧЕТВЕР—П’ЯТНИЦЯ, 7—8 БЕРЕЗНЯ 2019
12 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»

13.30 «Сімейні мелодрами»

14.30 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 «Світ 

навиворіт-10: Бразилія»

01.00 «Розсміши коміка. 

Діти-2»

ІНТЕР

05.25, 22.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10, 12.25 Х/ф 
«Жандарм і 
жандарметки»

12.35 Х/ф «Фантомас»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.55 «Стосується 

кожного»

20.00, 4.05 «Подробиці»

21.00 «Речдок»

23.55 Т/с «Шкідливі поради»

02.40 «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

03.00, 2.45 Зона ночі

05.00 Абзац

06.55, 8.45 Kids Time

07.00 М/с «Майлз із 

майбутнього»

08.50 Т/с «Мерлін»

12.30 Т/с «Загублені»

15.00 Коханя на виживання

17.00, 19.00 Подіум

21.00, 22.00 Аферисти в 

мережах

23.00 Х/ф «Ілюзія польоту»

01.00 Т/с «Підступні 

покоївки»

02.40 Служба розшуку дітей

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашинґтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

12.05, 13.20 Х/ф 

«Прибульці»

12.45, 15.45 Факти. День

14.50, 16.15 Т/с «Пес»

17.35, 21.30 Т/с «Фантом»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт 

Прем’єра

22.35 «На трьох» Прем’єра

23.55 Х/ф «Прибульці в 

Америці»

01.35 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.15, 7.25, 10.10, 1.15, 5.15 

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, 
0.00, 1.00, 02.00, 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

08.20 Полігон

09.25, 17.45 Час громади

11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало 

історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

13.10 Томос

15.30, 16.10 Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

00.45 Огляд преси

02.15 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

06.55 Х/ф «Із житія Остапа 
Вишні»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Право на 
постріл»

10.35 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»

14.55, 16.50 Т/с «Спецзагін 

«Кобра 11»

17.10 «Легенди карного 

розшуку»

22.00, 23.45 Т/с «Бюро легенд-

3»

00.55 Т/с «Швидка»

01.50 «Реальні злочинці»

03.15 «Випадковий свідок»

03.35 «Речовий доказ»

04.00 «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 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

10.55 Морська кухня 

11.50 Китайський живопис. 

Документальний цикл 

12.10 Орегонський путівник 

12.45 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

13.35 Ловець слів. 

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 Перехрестя Балу. 

Документальний фільм, 

12+

19.00 Китайський живопис. 

Документальний цикл 

19.30 Аромати Перу 

20.00 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

20.26 Лайфхак українською 

20.50 Українська читанка. 

21.00 Новини 

21.25 Мистецький пульс 

Америки 

22.00 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Panivalkova

22.10 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Даша 

Суворова

22.20 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Bahroma

22.40 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. ТНМК

23.00 100 років українського 

мистецтва. 2000-2010-ті 

роки 

23.15 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. Alex 

Pavlov Quartet. «Квартет 

Алекса Павлова»

01.20 Новини (із 

сурдоперекладом)

01.40 Тема дня

02.10 52 вікенди

02.35 Львівський академічний 

театр ім. Леся Курбаса. 

Вільям Шекспір. 

«Зимова казка», 16+ 

04.20 Іван Марчук. Темпера, 

сніги та неповторні 

випадковості. Лекції 

Громадського

04.30 РадіоДень. Життя+ 

04.50 Букоголіки 

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

04.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

06.50 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

08.40 МастерШеф

12.30 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00, 0.45 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 20.55 Т/с «Кріпосна»

22.50, 23.45 Т/с «Пізнє 

каяття»

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...»

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 

16.10 «Кримінал»

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 

«Деталі»

16.20 «Вибори-2019»

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-3»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55 «Загублений світ»

12.55, 3.05 «Облом.UA.»

13.25 Х/ф «Незаконне 
вторгнення»

15.50 Х/ф «Підстава»
17.20 Загублений світ

19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом-4»

21.35, 23.20 Т/с «Кістки-8»

01.00 «Секретні файли-3»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Фіорентина» 

— «Лаціо». ЧІ

07.45, 23.55 Журнал Ліги 

Європи

08.15 «Львів» — «Зоря». ЧУ

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.25, 0.25 «Ман Сіті» 

— «Шальке». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

12.15 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

13.10, 21.00 Огляд вівторка. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

13.55 «Шахтар» — 

«Карпати». ЧУ

16.05, 18.40 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

16.50 «Ювентус» — 

«Атлетіко». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

19.10 «Арсенал» — «МЮ». 

ЧА

21.45 LIVE. «Барселона» 

— «Ліон». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

02.15 «Рома» — «Емполі». 

ЧІ

04.05 «Маріуполь» — 

«Чорноморець». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

06.45 «Шахтар» — 

«Карпати». ЧУ

08.30, 11.00, 21.15, 23.55 «Ніч 

Ліги Чемпіонів»

09.10, 0.25 «Ювентус» 

— «Атлетіко». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

11.30, 4.05 «Арсенал» 

— «МЮ». ЧА

13.20, 20.45 Журнал Ліги 

Європи

13.50 «Рома» — «Емполі». 

ЧІ

15.40 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.20 «Львів» — «Зоря». ЧУ

18.10 «Сіткорізи». Прем’єра

18.40 «Ман Сіті» — 

«Шальке». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

20.30 Топ-матч

21.50 LIVE. «Баварія» 

— «Ліверпуль». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

02.15 «Ворскла» — «Десна». 

ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.50, 13.50 Правда життя

08.50, 16.45 Дика природа 

Африки

09.50, 17.45 Цікаво.com

10.50 Брама часу

11.40 Там, де нас нема

12.40, 19.40 Речовий доказ

15.00, 23.40 Любов, ненависть 

і пропаганда

15.50, 21.45 Річкові монстри

18.45, 20.45 Їжа богів

22.40 Невідомий Китай

00.35 Історія криміналістики

01.20 Містична Україна

03.10 Україна: забута історія

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

09.00 «Бєдняков+1»

09.40 «Вірю не вірю»

11.25 Х/ф «Сімейка 
Джонсів»

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

09.25 Х/ф «Легенда про 
русалку»

11.00 Т/с «Якось у казці»

12.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30 Танька і Володька

15.00, 1.00 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

19.00 Богиня шопінгу

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, 16.50, 
21.00, 23.30, 3.45, 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 РадіоДень
13.45 «Неповторна природа»
14.30 52 вікенди
15.15 Т/с «Іспанська легенда»
17.05, 2.00 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Індивідуальна 
гонка 20 км. Чоловіки

19.10 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету №45 
(Тимошенко Юрій 
Володимирович)

19.30 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету №46 
(Безсмертний Роман 
Петрович)

19.45 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету №47 
(Добродомов Дмитро 
Євгенович)

20.05 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету №48 
(Данилюк Олександр 
Володимирович)

20.30 «Мегаполіси»
21.25, 4.05 UA:Спорт
21.40 Складна розмова
22.10 «Шамварі: територія 

диких тварин»
22.45 Схеми. Корупція в 

деталях
00.00 Телепродаж Тюсо
04.30 Наші гроші
05.30 «Елементи»
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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, 5.20 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.15, 12.20 «Міняю жінку»

13.30 «Сімейні мелодрами»

14.30 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»

02.00 «Розсміши коміка. 

 Діти-2»

ІНТЕР

05.25, 22.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20, 12.25 Х/ф «Високий 
блондин у чорному 
черевику»

12.40 Х/ф «Фантомас 
розбушувався»

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.55 «Стосується 

кожного»

20.00, 4.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 

пристрасть»

23.55 Т/с «Шкідливі поради»

02.40 «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, 4.10 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Сонячний 

листопад»

23.20 Контролер

00.00, 2.30 Т/с «Вікно життя»

02.00 Телемагазин

05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.30 Зона ночі

04.55 Абзац

06.50, 8.30 Kids Time

06.55 М/с «Майлз із 

майбутнього»

08.35 Т/с «Мерлін»

12.15 Т/с «Загублені»

15.00, 19.00 Хто зверху?

21.00, 22.00 Аферисти в 

мережах

23.00 Х/ф «Не дихай»

00.45 Т/с «Підступні 

покоївки»

02.25 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації
04.15 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
12.35, 13.20 Х/ф 

«Прибульці в 
Америці»

12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.15 Т/с «Пес»
17.35, 21.30 Т/с «Фантом»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
22.35 «На трьох» Прем’єра
23.55 Х/ф «Прибульці-2: 

Коридори часу»
02.05 Т/с «У полі зору»

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, 

0.00, 1.00, 02.00, 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, 5.15 

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, 20.20 Дзеркало 

історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

13.05 Томос

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

22.00 Лінійка документальних 

проектів

23.10 «За Чай.com»

02.15 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop
06.55 Х/ф «Вклонись до 

землі»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Викрадений 

поїзд»
10.30 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 Т/с «Спецзагін 

«Кобра 11»
17.10 «Легенди карного 

розшуку»
22.00, 23.45 Т/с «Бюро легенд-3»
00.55 Т/с «Швидка»
01.45 «Реальні злочинці»
03.10 «Випадковий свідок»
03.50 «Речовий доказ»
04.15 «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 
08.00 Новини 
08.05 Пізній ранок шоу
09.00 Новини 
09.05 Пізній ранок шоу 
10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 
10.55 Морська кухня 
11.50 Китайський живопис. 

Документальний цикл 
12.10 Орегонський путівник 
12.40 Неповторна природа. 

Документальний цикл 
13.35 Сімдесятники. 

Сергій Параджанов. 
Документальний цикл

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 Одесити на Донбасі. 

Документальний фільм, 
12+

19.00 Китайський живопис. 
Документальний цикл 

19.30 Аромати Перу 
20.00 Світло 
20.50 Погода
21.00 Новини 
21.25 Мистецький пульс 

Америки 
22.00 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Це Шо
22.25 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Mari 
Cheba

22.40 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. Fontaliza

23.00 100 років українського 
мистецтва. 2010-2017-ті 
роки 

23.15 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Хорея Козацька

00.45 ТЕЛЬНЮК.Сестри. 
«UNPLUGGED». 
Концертна програма 

01.20 Новини (із 
сурдоперекладом)

01.40 Тема дня
02.10 РадіоДень
02.35 Львівський академічний 

театр ім. Леся Курбаса. 
Вільям Шекспір. 
«Зимова казка», 16+ 

04.10 Село і класика.
музичний фестиваль 
у Дзензелівці. 
Документальна 
програма

04.30 РадіоДень. Життя+ 
04.50 Букоголіки 
05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

 
СТБ

04.45 Т/с «Коли ми вдома»
06.45 Містичні історії-4 з 

Павлом Костіциним
08.30 МастерШеф

12.20 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
20.00, 20.55 Т/с «Кріпосна»
22.50, 23.50 Т/с «Пізнє каяття»
00.45 Вагітна у

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...»
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 

16.10 «Кримінал»
12.20, 13.20, 14.20, 15.20 «Деталі»
16.20 «Вибори-2019»
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, 1.40 Т/с «Пляжний коп-4»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55 «Загублений світ»
12.55 «Помста природи»
14.55 Х/ф «Залізничні тигри»
17.15 Загублений світ
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом-4»
21.30, 23.15 Т/с «Кістки-8»
00.55 «Секретні файли-3»
03.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Челсі» — 
«Вулвергемптон». ЧА

07.45 «Ман Сіті» — 
«Шальке». 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

09.30 Журнал Ліги Європи
10.00, 15.40, 20.40, 22.45 

Футбол NEWS
10.25 «Барселона» 

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

12.15 Огляд вівторка. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

12.55 Топ-матч
13.10 «Ювентус» — 

«Атлетіко». 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

15.00, 0.05 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

16.05, 18.30 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

16.45, 0.45 «Баварія» 
— «Ліверпуль». 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

19.00, 21.50 «Шлях до Баку»
19.45 LIVE. «Динамо» (К) 

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

22.20 LIVE. «Ліга Європи. 
ONLINE»

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

04.15 «Інтер» — «Айнтрахт». 
1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА. Прем’єра

06.45, 2.15 «Ювентус» 
— «Атлетіко». 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

08.30, 11.00 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

09.10 «Баварія» 
— «Ліверпуль». 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

11.30 «Челсі» — 
«Вулвергемптон». ЧА

13.15 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

13.55 «Ман Сіті» — 
«Шальке». 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

15.40 «Шахтар» — 
«Карпати». ЧУ

17.25 «Барселона» 
— «Ліон». 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

19.10 Журнал Ліги Європи
19.40 LIVE. «Зальцбург» 

— «Наполі». 1/8 
фіналу. Ліга Європи 
УЄФА. Прем’єра

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

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

01.45 «Сіткорізи»
04.05 «Арсенал» — «Ренн». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.35, 13.40, 3.15 Правда 

життя
08.40, 16.40, 0.35 Дика 

природа Африки
09.40, 17.40 Цікаво.com
10.40 Брама часу
11.30 Там, де нас нема
12.30, 19.40 Речовий доказ
14.50, 23.40 Любов, ненависть 

і пропаганда
15.45, 21.45 Річкові монстри
18.40, 20.50 Їжа богів
22.40 Невідомий Китай
01.35 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop
07.45 М/с «Гарфілд Шоу»
08.10 «Ух ти show»
09.00 «Бєдняков+1»
09.50 «Вірю не вірю»
11.30 Х/ф «Просто друзі»
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 «Шестеро весь 

світ обійдуть»
11.00 Т/с «Якось у казці»
12.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою
13.30, 14.30 Танька і Володька
15.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
19.00 Богиня шопінгу
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, 17.40, 
21.00, 23.30, 2.50, 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 РадіоДень
13.45 «Неповторна природа»
15.15 Т/с «Іспанська легенда»
17.05 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 
терція»

18.05, 2.00 Біатлон. Чемпіонат 
світу. Одиночна 
змішана естафета

19.10 Своя земля
19.30 Передвиборча агітація 

кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету №50 
(Журавльов Василь 
Миколайович)

19.45 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету №51 
(Ригованов Руслан 
Олександрович)

20.05 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету №52 (Ляшко 
Олег Валерійович)

20.30 «Мегаполіси»
21.25, 3.10 UA:Спорт
21.40 Схеми. Корупція в 

деталях
22.10 «Шамварі: територія 

диких тварин»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.35 Д/п «Срібна земля. 

Хроніка Карпатської 
України. 1919-1939»

05.30 «Елементи»
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Здійснює підготовку за наступними напрямками:
           Спеціальність 256 Національна безпека

(за окремими сферами забезпечення і видами 
діяльності), освітньо-професійна програма «Особиста та майнова 
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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 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.30 «Сімейні мелодрами»

14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.25 «Чистоnews-2019»

20.35 «Ліга сміху-2019»

22.40 «Ігри приколів-2019»

23.40 «Ліга сміху»

01.35 «Розсміши коміка. 

Діти-2»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.30, 12.25 Х/ф 
«Повернення 
високого блондина»

12.40 Х/ф «Фантомас 
проти Скотланд-
Ярду»

14.50, 15.50, 16.45, 23.50 
«Речдок»

18.00, 2.25 «Стосується 
кожного»

20.00 «Подробиці тижня»
03.55 «Орел і решка. 

Мегаполіси»
05.15 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, 4.20 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30 Т/с «Мама моєї 

дочки»

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Головна тема. Вибір

23.20 По слідах

00.00, 2.30 Т/с «Біжи, не 

озирайся»

02.00 Телемагазин

05.10 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.40 Абзац

06.20, 7.40 Kids Time

06.25 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.45 Пацанки. Нове життя

13.00 Суперінтуїція

16.50, 19.00 Т/с «Будиночок 

на щастя»

21.00, 22.00 Аферисти в 

мережах

23.00 Х/ф «Лігво монстра»

01.10 Х/ф «Ілюзія польоту»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 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 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Антизомбі

11.10, 13.20, 23.00 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

14.50, 16.15 Т/с «Пес»

17.35 Т/с «Фантом»

18.45, 1.55 Факти. Вечір

20.10 Дизель-шоу

02.30 Великі авантюристи

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, 1.00, 

2.00, 03.00, 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

05.15, 4.50 Top Shop

07.10 Х/ф «Тихі береги»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.05 Х/ф «Нічна пригода»
10.45 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 Т/с «Спецзагін 

«Кобра 11»

17.10 «Легенди карного 

розшуку»

22.00, 23.45 Т/с «Бюро 

легенд-3»

01.00 Т/с «Швидка»

01.55 «Реальні злочинці»

03.20 «Випадковий свідок»

03.25 «Речовий доказ»

03.50 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Погляд зсередини 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 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 

13.35 Августин Волошин. 

Метеорит незалежності 

– над Срібною землею. 

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 По обіді шоу 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

19.00 Китайський живопис. 

Документальний цикл 

19.30 Аромати Перу 

20.00 Букоголіки

20.30 Лайфхак українською 

20.50 Українська читанка. 

21.00 Новини 

21.25 Мистецький пульс 

Америки

22.00 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА

23.00 100 років української 

літератури 

23.15 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Джордж Гершвін. 

Легенда в стилі блюз

01.20 Новини (із 

сурдоперекладом)

01.40 Тема дня

02.10 РадіоДень

02.35 Київський академічний 

театр «Колесо». 

Ярослав Стельмах. «Гра 

на клавесині», 16+ 

04.00 Ольга Балашова 

«Кубофутуризм. 

Футуризм динамічний 

і кінетичний». Лекції 

Громадського

04.30 РадіоДень. Життя+ 

04.50 Букоголіки 

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

05.30, 18.00 Хата на тата

13.10 Х/ф «Домашній 
арешт»

15.20 Х/ф «Ласкаво 
просимо, або Сусідам 
вхід заборонено»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

20.00, 23.05 Холостяк

22.50 Небачене Євробачення 

2019 г.

23.55 Холостяк. Як вийти 

заміж

01.05 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

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...»

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 

16.10 «Кримінал»

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 

«Деталі»

16.20 «Вибори-2019»

17.00 «Ситуація»

19.00 «Ехо України»

22.30 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 1.25 Т/с «Пляжний 

коп-4»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55 «Загублений світ»

12.55 Відеобімба

15.20 Х/ф «Мегапровал»

17.10 Загублений світ

19.25 Х/ф «Сталевий 
світанок»

21.25 Х/ф «Вулкан»
23.25 Х/ф «Більше, ніж 

служба»
02.45 Т/с «Пляжний коп-3»

03.25 «Облом.UA.»

04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 1.10 «Ліга Європи. 

ONLINE»

08.00, 12.15, 5.40 Топ-матч

08.10 «Барселона» 

— «Ліон». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 «Арсенал» — «Ренн». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

12.25 Огляд матчу «Баварія» 

— «Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.45, 13.20 «Ліга Чемпіонів»

13.00 LIVE. Жеребкування 1/4 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

13.40, 14.20 «Шлях до Баку»

14.00 LIVE. Жеребкування 1/4 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

14.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

16.05, 18.45 «Шлях до Баку»

16.55 «Динамо» (К) 

— «Челсі». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

19.15 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

19.45 «Інтер» — «Айнтрахт». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

21.35 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

22.50 «Зальцбург» — 

«Наполі». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

00.40 Світ Прем’єр-Ліги

03.10 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

03.40 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

04.25 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

05.10 «Сіткорізи»

ФУТБОЛ-2

06.00 «Сіткорізи»

06.30 «Ман Сіті» — 

«Шальке». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

08.20, 11.00, 1.15, 1.55 «Шлях 

до Баку»

09.10, 2.15 «Динамо» (К) 

— «Челсі». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

11.30 «Ліга Європи. ONLINE»

13.30 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.10 «Зальцбург» — 

«Наполі». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

16.00 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.45 «Арсенал» — «Ренн». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

18.35 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

19.05 «Баварія» 

— «Ліверпуль». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

20.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

21.25 LIVE. «Кальярі» 

— «Фіорентина». ЧІ

22.15 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

23.25 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

00.20, 0.55 «Ліга Чемпіонів»

00.35 Жеребкування 1/4 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

01.35 Жеребкування 1/4 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

04.00 «Рома» — «Емполі». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.55, 14.00 Правда життя

09.05, 15.50, 21.45 Річкові 

монстри

10.00, 17.45 Цікаво.com

11.00 Брама часу

11.50 Там, де нас нема

12.50, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.40 Любов, ненависть 

і пропаганда

16.45, 0.35 Дика природа 

Африки

18.45, 20.45 Їжа богів

22.40 Невідомий Китай

01.35 Містична Україна

03.15 Таємниці дефіциту

05.35 Чорна піхота

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

08.50 «Бєдняков+1»

09.30 «Вірю не вірю»

11.10 Х/ф «Не зважаючи 
ні на що»

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

09.25 Х/ф «Як створити 
ідеального хлопця»

11.00 Т/с «Якось у казці»

12.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30 Танька і Володька

15.00, 1.15 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

19.00 Богиня шопінгу

21.00 Х/ф «Фантастична 
четвірка»

23.00 Х/ф «Інструкції не 
додаються»

02.15 Теорія зради

03.05 БарДак

03.55 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, 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 РадіоДень
13.45 «Неповторна природа»
15.15 Д/п «Срібна земля. 

Хроніка Карпатської 
України. 1919-1939»

16.45 Пліч-о-пліч
17.00 «Браво, шеф!»
18.20, 2.45 Тема дня
18.50 Своя земля
19.10 Передвиборча агітація 

кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету №53 (Скоцик 
Віталій Євстафійович)

19.30 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету №54 (Кармазін 
Юрій Анатолійович)

19.45 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету №55 
(Шевченко Олександр 
Леонідович)

20.05 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету №56 (Балашов 
Геннадій Вікторович)

20.30 Перший на селі
21.25, 2.20 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.30 «Найбільш 

завантажений у світі»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.10 Концертна программа
04.30 Спільно
05.30 «Елементи»

ЧЕТВЕР—П’ЯТНИЦЯ, 7—8 БЕРЕЗНЯ 2019
15 березня
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Гроші-2019»

07.00, 23.40 «Світське життя-

2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 11.15, 12.30, 13.40, 

15.10 «Світ навиворіт-

6»

16.30 «Вечірній квартал»

18.30 «Розсміши коміка. 

Діти-2019»

19.30 ТСН

20.15 «Чистоnews-2019»

20.25 «Квартал 95 «Слуги 

сміху»

21.40 «Вечірній квартал-

2019»

00.40 «Крим. Украдений 

півострів»

01.50 «Ліга сміху»

03.35 «Розсміши коміка. 

 Діти-2»

ІНТЕР

05.45 «Готуємо разом»

06.45 «Жди меня. Україна»

08.35 «Слово Предстоятеля»

08.45 Х/ф «Висота»

10.30 Х/ф «Дівчина без 

адреси»

12.15 Х/ф «Справа була у 

Пенькові»

14.15 Х/ф «Весна на 

Зарічній вулиці»

16.10 Т/с «Побачити океан»

20.00, 2.20 «Подробиці»

20.30 «Крутіше за всіх. Новий 

сезон»

22.30 Х/ф «Танго кохання»

00.30 Х/ф «Викуп»

02.50 «М/ф»

03.35 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 3.00 

Сьогодні

07.15, 5.30 Зоряний шлях

08.00, 15.20 Т/с «Сонячний 

листопад»

16.00, 20.00 Т/с «Сурогатна 

мати»

21.00 Шоу «Дивовижні 

люди»

23.00, 2.15 Т/с «Бабуся на 

сносях»

01.45 Телемагазин

03.50 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.05 Служба розшуку дітей

03.10, 2.10 Зона ночі

05.05 Т/с «Меліса та Джой»

06.35, 7.55 Kids Time

06.40 М/с «Майлз із 

майбутнього»

08.00 Ревізор. Крамниці

10.00 Таємний агент

11.10 Таємний агент. Постшоу

13.00 Заробітчани

14.50 Хто зверху?

16.50 М/ф «Реальна білка-2»

18.30 Х/ф «Вартові 

Галактики»

21.00 Х/ф «Вартові 

Галактики-2»

23.50 Х/ф «Час розплати»

ICTV

05.00 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.15 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»

13.10 Т/с «Фантом»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «План втечі»

21.35 Х/ф «План втечі-2»

23.35 Х/ф «РобоКоп»

01.40 Х/ф «Дипломатія»

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, 01.00, 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 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

18.25 Полігон

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 «Розвідники»
07.20 Х/ф «Вони воювали 

за Батьківщину»
10.30 Х/ф «Балада про 

солдата»
12.10 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»

15.50 «Таємниці 

кримінального світу»

17.00 «Самооборона»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.50 «Свідок»

19.30 Х/ф «Три плюс два»
21.30 Х/ф «Горбань»
00.00 Х/ф «Викрадення 

Фредді Хайнекена»
01.45 «Хвороби-вбивці»

03.10 «Випадковий свідок»

03.20 «Легенди бандитського 

Києва»

04.00 «Речовий доказ»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Бюджетний відпочинок. 

Лондон 

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 

08.25 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.30 Цікаво. com 

09.00 Новини 

09.05 Казки, переверені 

часом. Співаюче 

дзвінке деревце. 

Художній фільм

10.30 Мальовничі села. 

Документальний цикл 

11.30 Смак сиру. 

Документальний цикл 

12.00 Аромати Перу 

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 

16.35 Своя земля

16.55 UA. Фольк 

17.50 Авторський проект 

«Ledy Opera». Концерт 

Ольги Чубаревої «Сни 

Роксолани»

19.55 Весна 68. 

Документальна 

програма

20.35 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Хорея 

Козацька

21.00 Новини 

21.25 Ігри імператорів. 

Документальний цикл 

22.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. 

23.00 Національна опера 

України ім. Тараса 

Шевченка. Джузеппе 

Верді. Аїда 

01.30 UA.Фольк 

02.25 Національна опера 

України ім. Тараса 

Шевченка. Костянтин 

Данькевич. «Лілея»

04.00 Орегонський путівник

 

СТБ

05.45 Хата на тата

08.50, 22.25 Т/с «Кріпосна»

16.10 Холостяк

19.00 МастерШеф.

Професіонали

ПРЯМИЙ

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

10.15 «18 мінус»

11.15 «Споживач»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15 Марафон 

«Вибори-2019»

17.00 «Кисельов. Авторське»

18.00, 19.00, 20.00 «Вибори-

2019»

21.00 «Закрита зона»

22.00 «THE WEEK»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «102. Поліція»

08.55 «ДжеДАІ-4. Краще»

09.55 «Загублений світ»

14.50 Х/ф «Вулкан»
16.50 22 тур ЧУ по футболу 

«Зоря» — «Шахтар»

19.00 Х/ф «Сльози сонця»
21.15 Х/ф «Заручник»
23.25 Х/ф «Смертельний 

ринг»
01.10 Х/ф «Більше, ніж 

служба»
02.45 «Облом.UA.»

04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Кальярі» — 

«Фіорентина». ЧІ

07.45, 15.10 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 «Арсенал» — «Ренн». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.25 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

10.55 «Динамо» (К) 

— «Челсі». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

12.40, 17.55 Огляд матчів. 

Ліга Європи УЄФА

13.30 «Баварія» 

— «Ліверпуль». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

15.55 LIVE. «Сассуоло» 

— «Сампдорія». ЧІ

16.45, 19.45 Футбол Tables

18.50, 23.25, 1.30, 3.35, 5.40 

Топ-матч

18.55 LIVE. «СПАЛ» — 

«Рома». ЧІ

20.55 Світ Прем’єр-Ліги

21.25 LIVE. «Торіно» 

— «Болонья». ЧІ

23.40 «Арсенал-Київ» 

— «Ворскла». ЧУ

01.45 «Інтер» — «Айнтрахт». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

03.50 «Вест Гем» — 

«Гаддерсфілд». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 Топ-матч

06.05 «Інтер» — «Айнтрахт». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

07.55, 21.20 Огляд матчів. 

Ліга Європи УЄФА

08.50 «Зальцбург» — 

«Наполі». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

10.40 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

11.10 «Ювентус» — 

«Атлетіко». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

13.00 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

13.30, 15.55 «Тур ONLINE»

13.55 LIVE. «Арсенал-Київ» 

— «Ворскла». ЧУ

14.45, 17.55 Футбол Tables

16.15 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.55 LIVE. «Вест Гем» 

— «Гаддерсфілд». ЧА

19.00 Світ Прем’єр-Ліги

19.30 «Динамо» (К) 

— «Челсі». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

22.15 «Арсенал» — «Ренн». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

00.05 «СПАЛ» — «Рома». ЧІ

01.55 «Торіно» — 

«Болонья». ЧІ

03.45 «Ліга Європи. ONLINE»

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.25, 0.45 Містична Україна

08.15, 18.15 Ілюзії сучасності

10.05 Їжа богів

11.00 Любов, ненависть і 

пропаганда

12.45, 21.00 Земля: сили 

природи

14.35 Дика природа Африки

15.35 Невідомий Китай

17.25, 23.45 Річкові монстри

01.35 Великі українці

04.15 Легендарні замки 

Закарпаття

05.00 Легендарні замки 

України

05.40 Квітка Цісик

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 «Баранчик Шон»

11.30 «Ух ти show»

12.30 Х/ф «Не зважаючи 
ні на що»

14.35 «Орел і решка. Навколо 

світу»

19.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

22.00 «Блокбастери»

23.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»

23.50 Х/ф «Бабій»
01.40 «Орел і решка. Шопінг»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.15 М/ф «Шлях до 

Ельдорадо»

12.50 Х/ф «Шестеро весь 
світ обійдуть»

14.00 Богиня шопінгу

16.00 4 весілля

17.00 Х/ф «Інструкції не 
додаються»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

22.30 Т/с «Хамелеон»

02.30 БарДак

03.20 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, 

5.00 Новини

09.35 М/с «Вруміз»

10.05 Казки, перевірені часом. 

Підмінена королева

11.30 Хто в домі хазяїн?

12.00 Сильна доля

13.00 «Супер Чуття»

14.10, 2.00 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Естафета 4*6 км. 

Жінки

15.45 По обіді шоу

16.50 Спільно

17.25, 3.25 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Естафета 4*7,5 

км. Чоловіки

19.10 Передвиборча агітація 

кандидатів на пост 

Президента України 

за кошти Державного 

бюджету №57 

(Порошенко Петро 

Олексійович)

19.30 Передвиборча агітація 

кандидатів на пост 

Президента України 

за кошти Державного 

бюджету №58 (Бойко 

Юрій Анатолійович)

19.45 Передвиборча агітація 

кандидатів на пост 

Президента України 

за кошти Державного 

бюджету №59 (Ващенко 

Олександр Михайлович)

20.05 Передвиборча агітація 

кандидатів на пост 

Президента України 

за кошти Державного 

бюджету №60 

(Корнацький Аркадій 

Олексійович)

20.30 «Світ дикої природи»

21.25 Розсекречена історія

22.20 «Неповторна природа»

00.00 Телепродаж Тюсо

05.30 «Елементи»
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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»

11.15 Мелодрама «Гріхи 

наші»

13.05 Мелодрама «Остання 

роль рити»

15.15 Мелодрама «Від тюрми 

й від суми»

17.15 Комедія «Слуга 

народу»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни-9»

23.35 «Ліга сміху-2019»

01.40 «Розсміши коміка. 

Діти-2»

ІНТЕР

05.00 «Великий бокс. Еррол 

Спенс — Майкі Гарсія»

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

12.00 «Крутіше за всіх. Новий 

сезон»

14.00 Т/с «Побачити океан»

18.00 Х/ф «Христина»
20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Наречений 
напрокат»

22.50 Х/ф «Якби я тебе 
кохав...»

00.50 «Речдок»

03.20 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 Top Shop

05.25 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Сурогатна мати»

12.50 Т/с «Біжи, не озирайся»

17.00, 21.00 Т/с «З мене 

вистачить»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

23.00 Х/ф «Сріблястий 

дзвін струмка»

00.50, 2.20 Історія одного 

злочину

01.50 Телемагазин

05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.50 Стендап шоу

05.45, 7.05 Kids Time

05.50 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.10 Х/ф «Елвін та 
бурундуки»

09.00 М/ф «Реальна білка-2»

10.50 Х/ф «Час розплати»
13.10 Х/ф «Вартові 

Галактики»
15.45 Х/ф «Вартові 

Галактики-2»
18.30 Х/ф «Могутні 

Рейнджери»
21.00 Х/ф «Зоряний 

десант»
23.20 Х/ф «Вулиця 

Монстро-10»
01.30 Х/ф «Лігво монстра»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.05 Еврика!

04.15 Факти

04.40 Громадянська оборона

06.15 Антизомбі

08.05 Т/с «Відділ 44»

12.00, 13.00 Х/ф 

«РобоКоп»

12.45 Факти. День

14.25 Х/ф «План втечі»

16.50 Х/ф «План втечі-2»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

20.35 Х/ф «Джон Вік-2»

23.15 Х/ф «Час скажених 

псів»

01.10 Х/ф «Імперія вовків»

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, 02.00, 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

05.15 Х/ф «Дикий пляж»
06.25 «Страх у твоєму домі»
09.55 Х/ф «В останню 

чергу»
11.35 Х/ф «Одиночне 

плавання»
13.25 Х/ф «Ватажок мафії»
16.30 Х/ф «Горбань»
19.00 Х/ф «Справа 

Румянцева»
21.00 Х/ф «Кінець гри»
22.55 Х/ф «Немислиме»
00.50 Х/ф «Викрадення 

Фредді Хайнекена»
02.35 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.05 Бюджетний відпочинок. 

Прага
06.25 Фестивалі планети 
06.55 Перемоги України. 

Центральна Рада
07.00 Новини 
07.05 Погода
07.10 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 
08.25 Елементи
08.50 UA.МУЗИКА. Кліп 
09.00 Новини 
09.05 Казки, перевірені 

часом. Вероніка. 
Художній фільм

10.30 Мальовничі села. 
Документальний цикл 

11.30 Смак сиру. 
Документальний цикл 

12.00 Аромати Перу 
12.50 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 
15.25 Документальний серіал. 

Мегаполіси 
16.15 В#Україні 
16.40 Своя земля
16.55 UA. Фольк 
17.50 Концертна програма
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 Львівський 

Національний 
академічний 
український 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької. 
Леопольд фон Захер-
Мазох. Венера в хутрі

00.25 Київський академічний 
Молодий театр. Вільям 
Сароян. «Я знайду тебе, 
тому що кохаю!», 16+

01.15 UA. Фольк 
02.05 Київський Національний 

академічний театр 
оперети. Вадим Ільїн, 
Владлен Лукашов. «За 
двома зайцями»

04.15 Незвідані шляхи. 
Документальний цикл

 
СТБ

06.45, 9.55 Хата на тата
08.00 Холостяк. Як вийти 

заміж
09.00 Страва честі
15.30 МастерШеф 

Професіонали
19.00, 20.00 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, 20.45 
«Репортер». Новини

10.10 «18 плюс»

11.10 Кримінал та Катериною 
Трушик

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Марафон 
«Вибори-2019»

17.15 «Ехо України»
18.00, 19.00, 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. Дайджест-

2017»
09.50 «Загублений світ»
12.40, 0.00 «Скажені 

перегони»
14.05 Х/ф «Гео-

катастрофа»
15.50 Х/ф «Мегапровал»
17.25 Х/ф «Сталевий 

світанок»
19.25 Х/ф «Битва 

проклятих»
21.15 Х/ф «Світ 

майбутнього»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
01.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Баварія» 
— «Ліверпуль». 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

07.45 Світ Прем’єр-Ліги
08.15 «СПАЛ» — «Рома». ЧІ
10.00, 16.15 Футбол NEWS
10.25 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра
10.55 «Зальцбург» — 

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

12.45 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 «Тур 
ONLINE»

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

14.45, 17.45, 20.15 Футбол 
Tables

16.55 LIVE. «Десна» 
— «Львів». ЧУ

19.25 LIVE. «Олімпік» 
— «Динамо». ЧУ

21.20 «Великий футбол»
23.00 «Наполі» — «Удінезе». 

ЧІ. Прем’єра
00.50 Журнал Ліги Чемпіонів
01.20 «Фулгем» — 

«Ліверпуль». ЧА
03.10 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА
04.05 «Дженоа» — 

«Ювентус». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 21.15, 23.25, 1.30, 3.35, 
5.40 Топ-матч

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

08.00 Огляд вівторка. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

08.45 «Вест Гем» — 
«Гаддерсфілд». ЧА

10.35 Світ Прем’єр-Ліги
11.05 «Арсенал-Київ» 

— «Ворскла». ЧУ
12.55 Журнал Ліги Чемпіонів
13.25 LIVE. «Дженоа» 

— «Ювентус». ЧІ
14.15, 17.10, 19.25, 22.15 

Футбол Tables
15.25 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
16.10 LIVE. «Фулгем» 

— «Ліверпуль». ЧА
18.10, 20.25 «Check-in»
18.25 LIVE. «Евертон» 

— «Челсі». ЧА
20.55 Футбол NEWS
21.25 LIVE. «Мілан» 

— «Інтер». ЧІ
23.40 «Чорноморець» 

— «Олександрія». ЧУ
01.45 «Десна» — «Львів». 

ЧУ
03.50 «Олімпік» — 

«Динамо». ЧУ

МЕГА

06.05 Бандитська Одеса
07.30 Містична Україна
08.20, 18.25 Ілюзії сучасності
10.10 Їжа богів
11.05 Китай у ІІ світовій
12.55, 21.00 Земля: сили 

природи
14.45 Дика природа Африки
15.45, 16.40 Невідомий Китай
17.35, 23.45 Річкові монстри
00.45 Скарб.UA

К1

06.30 Top Shop
07.45 М/с «Гарфілд Шоу»
08.10 «Ух ти show»

08.45 М/с «Земля до початку 
часів»

09.50 Х/ф «Бунтарка»
11.50 Х/ф «Просто друзі»
13.30 «Жаннаодружи»
14.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»
19.00 «Орел і решка. 

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

пекло-2»
01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Рок Дог»
12.20 Х/ф «Як створити 

ідеального хлопця»
14.00 Богиня шопінгу
16.00 4 весілля
17.00 Х/ф «Фантастична 

четвірка»
19.00 Одного разу під 

Полтавою
22.30 Х/ф «За двома 

зайцями»
00.00 Панянка-селянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

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

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

3.10, 5.00 Новини
09.35 Х/ф «Марія Терезія»
11.30 «Кухня По»
12.00 «Браво, шеф!»
13.05 #ВУКРАЇНІ
13.35 Перший на селі
14.10, 22.00 Біатлон. 

Чемпіонат світу. Мас-
старт 12,5 км. Жінки

15.00 UA:Фольк
16.00, 18.50 Своя земля
16.55, 2.00 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Мас-старт 15 км. 
Чоловіки

17.50, 2.45 UA:Біатлон. Студія
18.10 «Мегаполіси»
19.10 Передвиборча 

агітація кандидатів 
на пост Президента 
України за кошти 
Державного бюджету 
№61 (Дерев’янко Юрій 
Богданович)

19.30 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету №62 (Носенко 
Сергій Михайлович)

19.45 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету №63 (Вілкул 
Олександр Юрійович)

20.05 Передвиборча 
агітація кандидатів 
на пост Президента 
України за кошти 
Державного бюджету 
№64 (Мураєв Євгеній 
Володимирович)

20.30 «Світ дикої природи»
21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
22.55 «Неповторна природа»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.35 Розсекречена історія
04.30 Складна розмова
05.30 «Елементи»
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Як стягнути 
аліменти на 
користь дитини?
Відповідає міністр юстиції 
Павло Петренко 
 Роз’ясніть, будь ласка, як стягнути аліменти з 
колишнього чоловіка? Ми не проживаємо разом понад 
рік, батько дитину майже не бачить та матеріаль-
но не підтримує. Дякую за відповідь.

Світлана Корнєєва

Що треба зробити для виплати аліментів?
 Є два способи: мирним шляхом та в примусовому порядку.Так, сто-
рони між собою домовляються щодо розміру та періодичності сплати 
аліментів на дитину в добровільному порядку. Домовленість може бути 
лише усною, але для додаткових гарантій виконання домовленостей 
батьки дитини можуть укласти між собою нотаріально посвідчений до-
говір про утримання дитини. Також один із батьків може подати за міс-
цем своєї роботи заяву про відрахування аліментів на дитину в розмірі 
та на строк, які визначені у цій заяві.
 У разі відсутності домовленостей один із батьків може звернутися 
до суду із заявою про стягнення аліментів.
 В подальшому стягувач аліментів може самостійно подати заяву з 
виконавчим листом про відрахування аліментів за місцем виплати плат-
никові аліментів заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу.

Як стягнути аліменти у судовому порядку?
 Той із батьків, з ким мешкає дитина, має право звернутися до суду 
з відповідним позовом. У такому випадку аліменти на дитину присуджу-
ються або як частка від заробітку, або у вигляді конкретно визначеної 
суми. Справу розглядають місцеві суди за місцем проживання чи реєст-
рації відповідача. 
 Також позови про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату до-
даткових витрат на дитину, стягнення пені за прострочення сплати аліментів, 
індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення можуть пред’являтися за за-
реєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.
 У разі видачі судом виконавчого документа стягувач може самостій-
но надіслати виконавчий документ за місцем роботи боржника або отри-
мання ним інших доходів із заявою про здійснення відрахування алімен-
тів, або направити/подати заяву разом із оригіналом виконавчого доку-
мента для примусового виконання до органу державної виконавчої служ-
би чи приватного виконавця.

Яким може бути розмір аліментів?
 Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не 
може бути меншим 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідно-
го віку. Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину 
становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і 
може бути присуджений судом у разі достатності заробітку платника алі-
ментів. У 2019 році прожитковий мінімум на дітей становить:
віком до 6 років:
з 1 січня — 1626 грн.;
з 1 липня — 1699 грн..;
з 1 грудня — 1779 грн.
віком від 6 до 18 років:
з 1 січня — 2027 грн.; 
з 1 липня — 2118 грн.;
з 1 грудня — 2218 грн..
 Однак є винятки. Якщо платник аліментів має нерегулярний дохід, 
суд може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі, яка під-
лягає щорічній індексації.

Коли призначається державна допомога?
 Тимчасова допомога призначається у разі, якщо:
 — рішення суду про стягнення аліментів не виконується у зв’язку з 
ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та ін-
шого майна, на які за законом може бути звернено стягнення;
 — стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне проваджен-
ня або він перебуває у місцях позбавлення волі, якого визнано недієздат-
ним, або він перебуває на строковій військовій службі; 
 — місце проживання (перебування) одного з батьків не встанов-
лено.
 Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу соц-
захисту населення за місцем проживання (перебування):
 — заяву;
 — копію свідоцтва про народження дитини; 
 — інші документи. 
 Розмір тимчасової допомоги розраховується як різниця між 50% про-
житкового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним су-
купним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців.

Чи можливо стягнути аліменти за попередні роки?
 Так, законодавством передбачені випадки, коли аліменти можна 
стягнути за минулий час, але не більше, ніж за 10 років, та окремі під-
стави, коли аліменти стягуються за весь час.

Куди звертатися за детальною консультацією?
 Телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допо-
моги за номером: 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах 
України, або звертайтеся в центри та бюро надання безоплатної право-
вої допомоги по всій країні. ■

■

Катерина БАЧИНСЬКА

Резонансу тема покарань непов-
нолітніх набула на початку цього 
року.  Коли  у столиці, біля метро, 
група підлітків напала на чоловіка 
і почала його бити, завдаючи силь-
них травм потерпілому. У резуль-
таті, за словами правоохоронців 
і медиків, підлітки скоїли злочин. 
Аргументувати свої садистські дії 
вони не змогли, пояснивши вже в 
поліції, що це була помста за те, що 
невідомий вдарив дівчину. Проте, 
за словами очевидців, конфлік-
ту між чоловіком та підлітками не 
було, вони масово набігли і зі смі-
хом почали його бити. 
Варто визнати, що це далеко не 
поодинокий випадок, коли діти 
вдаються до жорстокості. Про цю 
ситуацію вдалося дізнатися тільки 
завдяки очевидцям, які написали 
про неї у соціальних мережах. Як 
розповідають правоохоронці, знач-
ний відсоток випадків залишається 
не розголошеним. Таким чином, 
на думку психологів, безкарність 
ще більше спонукає дітей до таких 
діянь. 

Про що свiдчать цифри?
 На початку 2019 року з’явилися 
дані поліції, де чітко окреслено, що 
українські підлітки щороку скою-
ють близько 6-7 тисяч криміналь-
них злочинів. Статистика свідчить, 
що за 2018 рік неповнолітні вчини-
ли 6 639 таких правопорушень. У 
2017 році ця цифра була 6 780. І це 
лише зареєстровані правоохоронця-
ми випадки. Адже значний відсоток 
людей боїться або ж не хоче зверта-
тися до поліції, розповідає юрист 
Артем Майстренко: «Коли злочин 
вчиняє підліток, у більшості ситу-
ацій люди не звертаються до пра-
воохоронців. На питання «чому?» 
вони зазначають «Це ж діти». Але 
коли я намагаюся пояснити, що, не 
покаравши винних зараз, ви дас-
те їм підстави знову на вас напасти 
і розв’яжете їм руки, люди все зби-
вають на вік — «молоді, юні, недо-
свідчені». Я ж всебічно переконую: 
у будь-яких випадках треба йти до 
правоохоронців, консультуватися 
з юристами й однозначно карати за 
такі діяння, незважаючи на юний 
вік».

Що ж пропонує ГПУ та 
Міністерство юстиції?
 Генпрокуратура та Міністерс-
тво юстиції пропонують запро-
вадити програму, що передбачає 
можливість не притягувати не-
повнолітніх до кримінальної від-
повідальності за нетяжкі злочи-
ни. У відомствах зауважують, що 
ця програма є пілотним проектом 
iз виконання гуманістичних пра-
вил Організації Об’єднаних На-
цій. За яких же умов неповнолітні 
зможуть уникнути кримінально-
го покарання? Має бути наявність 
потерпілої сторони, вчинення не-
повнолітнім уперше злочину не-
великої або середньої тяжкості, ви-
знання неповнолітнім факту скоєн-
ня злочину, згода неповнолітнього 
і потерпілого на участь у програмі. 
«Якщо йти по сьогоднішній проце-
дурі через повний судовий розгляд, 
цей неповнолітній, який уперше 
скоїв правопорушення, може от-
римати до трьох років тюремного 
ув’язнення. Якщо ж іти за програ-
мою, котру ми хочемо реалізувати, 
за згоди потерпілого і правопоруш-
ника, кримінальне провадження, 

скоєне вперше, дієвим розкаянням 
та примиренням сторін буде закри-
то. Підліток відшкодує завдану 
шкоду потерпілому, примириться 
з ним, а фахівці після цього будуть 
ще деякий час проводити профілак-
тичну роботу для корекції його по-
ведінки», — зазначив Юрій Луцен-
ко. Завдяки цій програмі право-
охоронці очікують на різке змен-
шення рецидивів правопорушень і 
підвищення гуманізації правоохо-
ронної та судової практики, адже у 
70% випадках неповнолітній пра-
вопорушник, який сів за ґрати на 
термін більше року, потрапляє до 
в’язниці повторно.

Що думають психологи 
та юристи?
 У свою чергу, дитячий психо-
лог i викладачка столичної шко-
ли Поліна Алєксєєва розповідає, 
що такі нововведення, навпаки, 
можуть мати зворотну реакцію. 
«Підлітки бувають напрочуд жор-
стокими до своїх однолітків, а ще 
легше вони ведуться на вмовлян-
ня або, як це ще модно, «на спір» 
вчинити щось протизаконне для 
того, щоб показати, що ти нібито 
дуже крутий. Якщо ж неповноліт-
ні відчують волю, ніби їм усе дозво-
лено — тоді, навпаки, можуть ви-
никнути ускладнення, що нетяж-
кі злочини стануть передумовою 
дуже важких злочинів. Таким чи-
ном у  них розв’яжуться руки і вза-
галі може зникнути страх бути за 
свій злочин покараними», — аргу-
ментує фахівець. Тому пані Поліна 
радить, перш за все, приділяти час 
дітям і говорити з ними: «Найкра-
ще — це профілактика девіантної 
поведінки. На ранній стадії прояву 
відхилень від нормальної стандар-
тної поведінки легше запобігти зло-
чинності». 
 Погоджується із психологом 
і юрист, з яким поспілкувала-
ся «УМ», адже пан Артем уже по-
над 10 років працює з проблемами 
дитячої злочинності й не вірить у 
дієвість даної програми. «Я з влас-
ного досвіду можу сказати: це не 
зменшить відсоток підлітків, які 
будуть бити, красти. У нас значний 
відсоток дітей-сиріт, яких залиша-
ють батьки ще в пологових будин-
ках. Згодом діти потрапляють у ди-
тячі будинки і середовище, де нор-
мально красти, обманювати і про-
пагувати насилля. Звичайно, не в 
усіх дитячих будинках така ситу-

ація, але будемо чесними — у біль-
шості. Тому перед тим, як пропо-
нувати пілотні програми, необхід-
но робити щось із тим, щоб бать-
ки не лишали дітей на виховання 
державі», — коментує юрист. Він 
запевняє, що у таких випадках, 
коли підлітки вчиняють злочини, 
діє саме каральна система. Адже 
такі діти досить часто підбурюють 
інших із благополучних родин на 
злочини. У результаті маємо най-
гіршу статистику з кримінальних 
злочинів у Європі серед неповноліт-
ніх», — додає юрист.

На чому будуть економити?
 Проте, за словами чиновни-
ків, завдяки таким нововведен-
ням вдасться не лише скоротити 
кількість підліткових злочинів, а 
й зменшити витрати бюджетних 
коштів на судовий процес, мінімі-
зувати спілкування юного злочин-
ця iз судом, а це зменшить вплив на 
його психіку. «Ми зараз говоримо 
про те, щоб та дитина, яка через ба-
гато життєвих обставин порушила 
закон, отримала можливість і шанс 
повернутися до нормального жит-
тя. Щоб та дитина, яка є підозрю-
ваною, менше спілкувалася з пра-
воохоронцями і слідчими і більше 
— з адвокатом і психологом», — за-
значив міністр юстиції Павло Пет-
ренко.
 Але деякі юристи та психологи 
вже розкритикували цю ініціати-
ву. Запевняють, що дана програма 
лише розв’яже руки тим, хто вчи-
нив злочин. «У цій ситуації страш-
но те, що діти, які не вчиняли та-
ких правопорушень, усвідомлю-
ватимуть, що навіть якщо щось 
трапиться — вони зможуть відку-
питися за свою провину. Це більше 
нагадує індульгенції, коли вчинив 
гріх, але з часом його можеш відку-
пити. От така ситуація буде і з під-
літками», — коментує юрист Іван 
Можевій. Також правники не від-
кидають, що це може спровокува-
ти корупційні ризики вирішення 
проблеми. В Україні ж, за статис-
тикою, найпоширенішим злочи-
ном серед підлітків є такi вчинки: 
крадіжки, пограбування, вимаган-
ня або шахрайство — у групі під-
літків 16-17 років на них припадає 
приблизно 3/4 усіх випадків по-
рушення закону, а в групі підліт-
ків від 14 до 15 років — переваж-
на більшість злочинів — саме про-
ти чужого майна. ■

ЕКСПЕРИМЕНТ

Не сідай — відпустять
У шести областях України неповнолітніх не притягатимуть 
до кримінальної відповідальності за нетяжкі злочини

■

Від підліткової агресивності до злочину — часом, один крок.
Фото з сайта vlasno.info.

❙
❙
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Дударківський Григорій 
Сковорода
 Мені випала чудова наго-
да побувати вдома у народного 
майстра Івана Приходька, який 
мешкає у селі Дударків, що на 
Київщині. Спілкуючись iз ним, 
відчула, як далеко ми відходи-
мо від природи, як сучасний світ 
нав’язує нам чужі цінності, не 
притаманні українцям. 
 У рідному селі його назива-
ють диваком, дударківським 
Григорієм Сковородою. Меш-
кає він у старій хаті 1903 року, 
до якої перебрався понад 20 літ 
тому (свій будинок залишив си-
нові). Живе майстер дуже прос-
то: велика кімната служить йому 
і світлицею, і майстернею, і кух-
нею. Пахне свіжою деревиною і 
смачним борщем. 
 На стінах у хаті — власні кар-
тини, портрети рідних, обрам-
лені вишитими рушниками. На 
чільному місці — подяка від Му-
зею Івана Гончара за співпра-
цю, вагомий внесок у розбудову 
культурного простору України 
та щиру любов до рідного краю. 
Адже найбільше багатство для 
художника — духовне напов-
нення душі. Є в кімнаті піч, пли-
та, піл, лави. Долівка встелена 
дерев’яною стружкою, яку «не 
замінить ніякий штучний ки-
лим». 
 Іван Васильович дуже любить 
тварин, бо вони «щирі, ніколи не 
зраджують, довіряють людині». 
До морозів чоловік ходить босий 
і спить на сіні на горищі, як сам 

говорить, «ближче до космосу». У 
його оселі господарюють декілька 
котів, яких він величає космічни-
ми тваринами, і дві собаки. Май-
стер каже, якщо кіт вилазить на 
грубу і тулиться до тепла, — то до 
морозу. Ще декілька років тому 
78-річний чоловік тримав кіз і 
курей, та це, говорить він, зава-
жає йому вільно відвідувати фес-
тивалі та ярмарки.
 «Раніше у кожній хаті по-
ряд із образами Мамая і Шев-
ченка висіла картина із сіль-
ського життя: млин, річечка, 
хата, лебеді, дівчина несе воду, 
дерева (обов’язково верба, топо-
ля, береза), — розповідає худож-
ник про одну із картин, яку він 
придбав колись на базарі. — Ук-
раїнці жили за законами приро-
ди. Раніше все робили по Сонцю. 
Навіть хату будували за певними 
законами. Головою треба лягати 
до сходу сонця, і коли воно під-
німається, то треба прокидатися, 
бо у вікно заглянуло сонце. І так 
людина працює цілий день»...

«У козака обов’язково мала бути 
ложка з верби»
 ■ Іване Васильовичу, що для 
вас головне у житті? 
 — Напевне, людина не може 
жити без творчості. Людина за-
вжди повинна творити! Я не 
тільки малюю, займаюся різь-
бленням, а й у музиці творю. У 
мене є бубон — теж символ сон-
ця. Я змайстрував його ще в юна-
цькі роки і не розлучаюся з ним 
ніколи, — розповідає художник, 
і дістає бубон зі стрічками і дзві-
ночками, розписаний візерунка-
ми, і починає награвати народ-
ну музику, підспівуючи і підтан-
цьовуючи. (Із бубном у руках Іва-
на Васильовича можна зустріти 
і в Пирогові, і в «Мамаєвій сло-
боді», і в музеї Івана Гончара, і на 
столичному Майдані Незалеж-
ності. Він грає у складі троїстих 
музик).
 А ще треба жити по правді, 
берегти рідну землю, як запові-
дали нам наші пращури.
 ■ Чи є якийсь секрет молодос-
ті від Івана Приходька? 
 — Я зрозумів, що за своїм 
здоров’ям уже потрібно слідку-
вати. Нещодавно я почав цікави-
тися травами. Багато ходжу бо-
сим. На невеличкій грядці виро-
щую овочі, у саду — фрукти. Хар-

чування просте: варю борщ, каші, 
картоплю у «мундирі»... Плита, 
яка опалюється дровами, — це 
велика сила і здоров’я! У мене ж 
газу немає. З обсмаженої каструлі 
їжа смачніша і корисніша. Від по-
чищеного посуду мийними засо-
бами здоров’я не буде. А на плиті, 
у печі згорають мікроби. 
 Я їм вербовою ложкою, мис-
ка теж із верби. Раніше у ко-
зака, який приходив на Січ, 
обов’язково мала бути ложка з 
верби. У вербі є корисні кислоти 
і речовини. Недаремно ж колис-
ку немовляті раніше плели саме з 
верби, щоб дитина добре розвива-
лася, була здоровою. А люди сьо-
годні будують собі житло з бето-
ну. Але найстрашніше — вони 
собі душі, розум бетонують. Не 
потрібно зводити високі парка-
ни!.. 
 Здоров’я і порятунок — у про-
стій українській хаті з очерету, 

глини, дерева, соломи, рогози, з 
того, що дає сама природа. Роз-
водь кози, коні, вівці — буде і 
що їсти, і поміч по господарству. 
Вставай із сонцем і лягай! Все є 
під руками! І буде здоров’я! Тіль-
ки берегти треба болота, поля, 
ліси... 
 Людина перестала бачи-
ти красу!.. Ще в селі люди здо-
ровіші, а в містах... люди жи-
вуть, немов у смердючій трубі.
 Я руки мию білою глиною. 
Сплю до холодів на горищі на 
сіні. Раджу застеляти підлогу 
дубовим листям, яке дає силу 
й енергію, робить людину ду-
жою. А світ врятують, перекона-
ний, добро, жарти і радість. 

Мистецтво несе радість
 «Із раннього дитинства я лю-
бив із дерева щось творити, — 
розповідає пан Іван. — Я дуже 
люблю поле, простір, птахів, 

трави, квіти, коней. Працював 
раніше пастухом, їздив верхи на 
коні. Перед тобою — казка, жи-
вий рай! І ця краса природи, сві-
ту у моїй уяві творили небувалі 
образи, дивовижні сюжети. Я 
писав вірші, малював і вирізав 
скульптури з дерева, робив ди-
тячі іграшки».
 Майстер багато років навчає 
дітей Дударківської школи ство-
рювати дивовижні образи на па-
пері у студії народного розпису. 
Він говорить, що й сам навчається 
у дітей бачити красу світу та роз-
маїття барв. «Найперше — діти 
повинні малювати сонце, потім 
уже — птахів, квіти, коней», — 
говорить Іван Васильович і по-
казує роботи своїх вихованців, 
радіє з того, що дитячі душі тон-
ко відчувають українське мистец-
тво, порівнює їхні малюнки з на-
родними вишивками. Художник 
вчить дітей бачити образи, відчу-
вати ритми і кольори. 
 Івана Приходька можна 
вважати продовжувачем ма-
лярських традицій Марії При-
ймаченко. Він шукає неповтор-
ність і казку. Робить ескізи тва-
рин і птахів, яких творить його 
уява, а потім переносить на по-
лотно. Іван Васильович розпові-
дає, що саме мати прищепила 
йому любов до навколишнього 
світу, навчила помічати справж-
ню красу дерева, квітки, пташки 
і комахи. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Хата-майстерня 
багата духовно
Дивак Іван Приходько з Дударкова малює, 
займається різьбленням і грає 
на власноруч зробленому ще в юності 
бубні — символі сонця

■

Лариса ГРОМАДСЬКА
Київська область

Іван Приходько любить жартува-
ти, знає багато народних повір’їв 
і прикмет. Його художні роботи 
справді приносять радість, світ-
ле сприйняття світу. На його 
сонячних картинах-рушниках 
— коні грають на сопілках, ко-
зак розмовляє з дівчиною, ро-
динне дерево-оберіг, сонячні 
знаки, відгомін Трипілля... Він 
творить неповторні образи ко-
заків-характерників, Мамаїв, 
дивовижних тварин і чарівних 
птахів. Марусю Чурай бачить як 
ангела, що летить над Україною. 
У його роботах — прадавня ук-
раїнська символіка і казковий 
світ природи, на полотнах ожи-
ває зв’язок людини із предками 
і Всесвітом.
Заслужений майстер народної 
творчості України, лауреат пре-
мій імені Павла Чубинського, 
Катерини Білокур, Петра Верни, 
художник Іван Приходько вже 
понад три десятиліття плідно 
працює як майстер народного 
живопису, декоративного роз-
пису і скульптури. Раніше ще й 
займався чеканкою, виготовляв 
посуд iз дерева. Художні роботи 
народного умільця демонстру-
валися у Музеї просто неба в 
Пирогові, Музеї Івана Гончара, у 
Посольстві США в Україні. Його 
картини прикрашають зали відо-
мих музеїв і приватні колекції.

Іван Приходько та його творчість.
Фото Лариси ГРОМАДСЬКОЇ.

❙
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ДОВІДНИК

 Про сільського дивака-твор-
ця створено документальний фільм 
«Вернісаж Івана Приходька» (1985 р.). 
Зафільмовано і його сучасний майс-
тер-клас iз виготовлення іграшки-обе-
рега — пташки. А за сприяння Спіл-
ки майстрів України 2013 року вийшла 
книга подарункових листівок iз його 
дивовижними картинами.
 А ще, Іван Приходько — справж-
ній націоналіст. Він щиро любить Ук-
раїну та рідну мову, добре знає іс-
торію свого народу, займається гро-
мадською діяльністю, бореться за 
справедливість. Йому болить духов-
не знищення рідного села. Активний 
учасник подій на Майдані, він iз хви-
люванням стежить за подіями на Дон-
басі. «Я вірю, що народне мистецтво, 
творчість — найсильніша зброя! Пот-
рібно пробуджувати свідомість людей, 
особливо там, на Донбасі. Бо ми — 
гордий козацький народ, який ніколи 
нікому не корився, завжди виборював 
тільки правду, неодмінно здобудемо 
перемогу! — переконаний художник і 
впевнено додає: — Нам відступати ні-
куди, це наша земля!»

■

Тетяна МІЩЕНКО

 Понад 60 композицій, ство-
рених у рамках Ікенобо — най-
давнішої школи ікебани у 
світі, представлені у Києві на 
традиційній весняній вистав-
ці японського квітково-філо-
софського мистецтва. Експози-
ція присвячена святу дівчаток 
Країни Східного Сонця — свя-
ту цвітіння персика. У вистав-
ковому залі Національного му-
зею літератури України до 9 бе-
резня милують відвідувачів як 
традиційних форм ікебани, так 
і композиції у вільному стилі. 
 Ікебана — у перекладі з 
японської «живі квіти». У ком-
позиціях київської виставки — 
екзотичні Квітка райського пта-

ха та антуріуми, а також звичні 
гвоздики та тюльпани; часто хи-
мерне гілля і різна зелень. І тіль-
ки на перший погляд може зда-
тися, що все просто. Насправ-
ді у японському традиційному 
мистецтві аранжування квітів 
мають значення кожен колір і на-
хил галузки. Мистецтва ікебани 
вчаться роками. До речі, в Японії 
ним займаються чоловіки.
 Вивчаючи ікебану, людина 
вчиться бачити красу в простоті 
та природності, вчиться терпін-
ню, поважному ставленню не 
тільки до інших людей, а й до ок-
ремих рослин і природи в цілому. 
Композиції майстрів ікебани ви-
тончені, навіть скромні, але мають 
внутрішню силу, яка проявляєть-
ся не в кількості яскравих квітів, а 

в гармонії форм і кольорів. Кожна 
композиція — одне ціле, де видно 
красу кожної квітки.
 Виставку організували 
філія Інституту ікебани Ікено-
бо у країнах Східної Європи та 
Українсько-японський центр 
КПІ імені Ігоря Сікорського за 
сприяння посольства Японії 
в Україні. ■

АРТ-ПРОСТІР

Гармонія вишуканості
Виставка ікебани в Києві

■

Ікебана з Квіткою райського птаха.
Фото Валентини САМЧЕНКО.

❙
❙
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«Що цікаво, ми ніколи не плануємо на сезон так званий пік форми. 
Завжди налаштовуємося рівно провести весь сезон».

Анастасія Меркушина
українська біатлоністка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Максимальне світіння та 
блиск футбольної зірки під 
назвою мадридський «Реал» 
можна було спостерігати ми-
нулої весни в Києві, коли «ко-
ролівський» клуб утретє пос-
піль виграв Лігу чемпіонів.
 Щоправда, слідом за гран-
діозним тріумфом на євро-
арені, котрого раніше ніхто в 
Старому світі не досягав, поча-
лося стрімке згасання яскраво-
го світила. Практично одночас-
но «Реал» залишили настав-
ник команди Зінедін Зідан, з 
яким і була пов’язана історич-
на тріумфальна серія «верш-
кових», та їхній багаторічний 
лідер і голеадор Кріштіану Ро-
налду.
 Утративши свій головний 
потенціал, мадридський су-
перклуб упродовж сезону про-
валився практично на всіх 
фронтах. Однак, напевно, най-
боліснiшого удару «реалісти» 
зазнали в Суперлізі, де мину-
лого мід-уїку з тріском програ-
ли двоматчеве протистояння в 
1/8 фіналу «Аяксу».
 Після мінімальної гостьо-
вої перемоги в Амстердамі (2:1) 
мало що передбачало підсумко-
ве фіаско мадридців. Але, пев-
но, недооцінивши силу опонен-
та чи, можливо, переоцінивши 
свої здібності, футболісти «Ре-
ала» на рідному «Сантьяго Бер-
набеу» дозволили голландсько-
му клубу перемогти з різницею 
в три м’ячі — 4:1.
 «Кожен із нас у цьому мат-
чі зіграв нижче свого рівня. 
Але, загалом, це нормально, 
коли в команди трапляється 
поганий сезон», — визнав ні-
мецький півзахисник «Реала» 
Тоні Кроос.

 Водночас, на думку настав-
ника «Аякса» Еріка тен Хага, 
його підопічні продемонстру-
вали гру, близьку до ідеалу. 
Як результат, голландський 
клуб уперше за 22 роки зумів 
досягти масштабного успіху в 
«плей-оф» ЛЧ. Варто нагада-

ти, що на шляху до групового 
етапу поточної суперліги фут-
болісти «Аякса» залишили за 
бортом турніру київське «Ди-
намо».
 Ну а в «Реалі» вкотре ви-
знали, що їм дуже не вистачає 
Кріштіану Роналду. Намаган-

ня ж нинішнього наставника 
«вершкових» Сантьяго Соларі 
надати команді нового образу 
виглядають малопродуктив-
ними. «Я не здаюся», — наго-
лосив 42-річний аргентинсь-
кий «коуч», хоча зрозуміло, 
що перебувати йому біля кер-

ма «реалістів» залишилося 
зовсім недовго.
 Без сумніву, керівництво 
«Реала» активно займаєть-
ся пошуком іменитого трене-
ра, котрий зміг би спрямува-
ти «галактичних» футболістів 
у правильне русло. Не виклю-
чено, що до Мадрида знову по-
вернеться Жозе Моуріньйо. І 
тоді історій, на кшталт тієї, що 
трапилася з капітаном «Реа-
ла» Серхіо Рамосом у першому 
матчі 1/8 фіналу проти «Аяк-
са», в майбутньому не матиме 
місце. А вийшло так, що неза-
довго до завершення поєдин-
ку в Амстердамі, за рахунку 
2:1 на користь мадридців, Ра-
мос вирішив свідомо отримати 
попередження й перед чверть-
фіналом «обнулити» свій на-
бір «гірчичників», принісши в 
жертву матч-відповідь з «Аяк-
сом». Зрештою, в УЄФА зверх-
ність капітана «Реала» не зали-
шилася непоміченою. І замість 
передбаченого регламентом за 
перебір жовтих карток одно-
го матчу дискваліфікації, Ра-
моса — в дисциплінарних ці-
лях — залишили поза грою на 
два матчі. Іще одне покаран-
ня отримав самовпевнений за-
хисник і від футбольної долі, 
котра взагалі викинула зірко-
вий «Реал» із єврокубків. ■

ФУТБОЛ

Ідеальний урок
Переможець трьох останніх сезонів Суперліги достроково склав 
свої чемпіонські повноваження

■ ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Повторні мат-
чі 1/8 фіналу. «Реал» (Іспанія) — 
«Аякс» (Голландія) — 1:4 (Асенсіо, 
70 — Зійєх, 7; Нерес, 18; Тадич, 62; 
Шьоне, 72; вилучення: Начо, 90+3 
(«Р»); перша гра — 2:1), «Боруссія» 
(Д, Німеччина) — «Тоттенхем» 
(Англія) — 0:1 (Кейн, 49; перша гра 
— 0:3).

■

У матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ «Аякс» розгромив «Реал» і вперше за 22 роки досяг успіху в «плей-оф» Суперліги.
Фото з сайта ua-football.com.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Проводжаючи українських «стрі-
ляючих лижників» на чемпіонат сві-
ту до шведського Остерсунда, в таборі 
вітчизняних шанувальників біатло-
ну панував не надто оптимістичний 
наст рій. Останні здобутки «синьо-
жовтих» були далекими від бажаних 
результатів. Одна нагорода європей-
ської першості, пара несподіваних 
відзнак, здобутих на першому етапі 
Кубка світу, — далеко не той показ-
ник успішності, котрого очікували 
від збірної її тренери, керівники та 
вболівальники.
 Попередивши на старті сезону про 
те, що вся підготовка збірної розра-
хована на максимально потужний 
виступ на чемпіонаті світу, президент 
федерації біатлону України Володи-
мир Бринзак автоматично підвищив 
до найвищого рівня глядацький інте-
рес до ЧС-2019. А також зросте й від-
повідальність команди за не надто хо-
роший виступ в Остерсунді.
 Перш за все тримати удар дове-

деться наставнику жіночої збірної 
Андрію Прокуніну, котрий прово-
дить перший сезон на чолі «синьо-
жовтих». За словами російського спе-
ціаліста, він разом зі своїми підопіч-
ними оптимістично налаштований на 
світовий форум.
 У заявці збірної України на «мун-
діаль» п’ять біатлоністок та шість 
біатлоністів, хоча спочатку на Остер-
сунд ФБУ заявила команду в рівній 
гендерній пропорції.
 Утім за кілька днів до старту сло-
вацький наставник нашої чоловічої 
збірної Юрай Санітра вирішив долу-
чити до основного колективу моло-
дого та перспективного Віталія Тру-
ша, котрий продемонстрував непога-
ний результат на сьомому етапі Куб-
ка IBU. Раніше ж до «основи» збірної 
наставник включив Дмитра Підруч-
ного, Артема Приму, Сергія Семено-
ва, Артема Тищенка та Руслана Тка-
ленка.
 А от у жіночій команді вирішили 
не везти до Остерсунда максимальну 
кількість збірниць, котрих, за слова-

ми Прокуніна, могло бути сім. Юлія 
Джима, Анастасія Меркушина, Віта й 
Валя Семеренки, а також Юлія Жура-
вок — таким виглядає склад «синьо-
жовтих» на «мундіаль»-2019. При цьо-
му у випадку «форс-мажору» на допо-
могу нашим дівчатам можуть прийти 
Надія Бєлкіна та Катерина Бех, які 
перебувають в умовному резерві.
 Свій заключний етап підготовки 
до ЧС збірна України провела в біло-
руських Раубичах. Після чемпіона-
ту Європи «синьо-жовті» планували 
якнайшвидше перебратися до май-
бутнього місця планетарних баталій, 

проте через погану погоду в Остерсун-
ді готуватися до них було вирішено в 
Білорусі.
 Тут «синьо-жовті» змоделювали 
майбутній склад на змішані естафе-
ти, де, не виключено, вони матимуть 
найбільше шансів на планетарні на-
городи. На вагоме слово чекатимуть 
в Остерсунді й від переможниці ін-
дивідуальної гонки стартового етапу 
КС-2018/2019 Юлії Джими, котра, 
нагадаємо, нинішній сезон провела 
під персональним патронатом екс-
наставника жіночої збірної України 
Уроша Велепця. ■

У капітана чоловічої збірної України Дмитра Підручного є потенціал для непоганого 
виступу на ЧС-2019.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙
❙

БІАТЛОН

Відповідальний 
оптимізм
На чемпіонаті світу в шведському Остерсунді 
українські біатлоністи мусять покращити невтішну 
статистику нинішнього сезону

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Після іспиту студент звертаєть-
ся до своєї сусідки по столу:
 — Я здав зовсім порожній ар-
куш паперу, нiчого не мiг згадати.
 Дівчина відповідає:
 — Зі мною те саме — чистий 
аркуш здала. Сподіваюся, викладач 
не подумає, що ми списали один в 
одного.

* * *
 Чоловiк — жебракові:
 — Я ж тобі п’ять гривень кинув, 
міг би подякувати.
 — Ти за п’ять гривень захотiв 
дива. Я ж глухонімий.

* * *
 У восьмому класі йде урок біо-
логії. Вовочка не слухає. Вчителька 
каже:

 — Вовочко, дивись уважно на 
мене, а то не матимеш жодного уяв-
лення про мавпу.

* * *
 — Я чув, що якщо пластикову 
картку носити в нагрудній кишені, 
то магнітна смуга погано впливає на 
серце. Ти не боїшся аритмії?
 — Головне не носити в задній 
кишені штанiв, щоб не вплинуло на 
орієнтацію.

* * *
 Зустрічаються два старi при-
ятелi. Один працює на заводi, дру-
гий — бiзнесмен.
 — Ну, як життя?
 — Погано. Ось уже три дні нічо-
го не їв.
 — Треба себе змушувати.

Забрати в одних, щоб віддати іншим?
На території сільської ради розгорівся конфлікт через землю

Дара ГАВАРРА

 Днями відсвяткувала своє 23-річня 
одна з найкрасивіших «ангелів» модель-
ного агентства «Вікторія сікретс» Тейлор 
Хілл. А за сумісництвом — ще й представ-
ник косметичної компанії «Ланком». Зе-
леноокій красуні з провінційного амери-
канського містечка в Іллінойсі пощастило 
зі зростом — 182 см, адже такі параметри 
якнайкраще підходять для модельного біз-
несу. Проте для кар’єрного зростання пот-
рібен ще й характер, а цього у довгоногої 
красуні не відбереш.
 Тейлор із дитинства займалася гімнас-
тикою, проте коли її зріст перевищив допус-
тимі норми в цьому виді спорту, з гімнасти-
кою довелося попрощатися. Зрештою, спорт 
дав їй найбільші цінності в житті — праце-
любство, наполегливість, дисциплінованість, 
а ще — характер переможця, такі необхідні 
моделям. Панну Хілл скаути модельного біз-
несу запримітили, коли їй було лише 14 років. 
Уже працюючи в цьому бізнесі, Тейлор не по-
лишала занять спортом, адже це давало їй і 
фізичну витривалість, таку необхідну для мо-
дельок, оскільки працювати доводиться ін-
коли в прямому сенсі від світання до смер-

кання: безкінечні примірки, фотосесії, дефі-
ле. Дівчина дивується своїм фоловерам в 
«Інста грамі» (а їх у неї — понад шiсть (!) 
мільйонів), коли вони пишуть у коментах, 
як вона може собі дозволяти таку калорій-
ну їжу, як гамбургери. «Я фізично працюю, 
тож для того, щоб витримати всі ці наван-
таження, повинна нормально харчувати-
ся», — зауважує на це модель. Зрештою, 
це аніскільки не псує її досконалої, навіть 
неперевершеної фігури.
 Шалена популярність в «Інстаграмі» 
Тейлор Хілл не в останню чергу зігра-
ла на руку дівчині при підписанні конт-
ракту з вагомою й поважною в цілому 
світі французькою  косметичною фір-
мою «Ланком», адже вона зможе ді-
литися своїм життєвим досвідом, тоб-
то стати ролевою моделлю фірми, в ін-
тернеті з мільйонами прихильників. У 
свою чергу, для моделі завжди були 
взірцями такі «обличчя» «Ланком», 
як Джулія Робертс, Пенелопа Крус, а 
також легендарна Ізабелла Росселіні, 
яка у свої 60+ знову повернулася до 
роботи в компанії.

з 11 до 17 березня

 Овен (21.03—20.04). Вам треба набрати-
ся сміливості й зажадати надбавки до зарплати 
— начальство піде вам назустріч. Будь-яке хобі 
легко перетворите на додатковий заробіток.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Телець (21.04—21.05). Службові справи 
порадують стабільністю, начальство буде при-
хильним до вас. Будьте готовими і до безсонних 
ночей, і до частих посиденьок у ресторанах.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 17. 

 Близнюки (22.05—21.06). Ви досягнете 
успіху в романтичних справах. Постарайтеся за-
бути про комплекси, ви прекрасні й чарівні, по-
переду цiкавi зустрiчi та незабутні романи.
 Дні: спр. — 16; неспр. — немає.

 Рак (22.06—23.07). Несподівано в житті 
можуть з’явитися прихильники, які переконають 
вас, що з віком ви стали ще привабливішими. 
Досить просто поглянути на себе в дзеркало.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 16.

 Лев (24.07—23.08). Не будьте ревнивими, 

оскiльки новий обранець може зникнути. Біль-
ше свободи і довiри до партнера, тоді відноси-
ни будуть ідеальними.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Діва (24.08—23.09). Спробуйте свої сили 
в рекламному бізнесі. У вас багато геніальних 
ідей. Усі агентства, почувши про ваші здібності, 
завалюватимуть вас листами із запрошення-
ми.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Терези (24.09—23.10). Ви будете вхожі 
в адміністративні кола. Заручіться підтримкою 
давніх знайомих, хоча ситуація й так буде вда-
лою, вчасно замовлене слівце потрібній людині 
не завадить.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Скорпіон (24.10—22.11). У вас буде най-
вищий показник успішності, всі вигідні угоди 
вже у вашій кишені, залишилося лише зробити 
перший крок. Не бійтеся здатися хвалькуватим 
і смiливо заявляйте про свої таланти.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Стрілець (23.11—21.12). Начальство змі-
нить гнів на милість, тож бажано скористатися 
моментом і сміливо вимагати підвищення за-
робітної плати. Частіше прислухайтеся до ін-
туїції.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Козеріг (22.12—20.01). Відрядження бу-
дуть майже щоденними, тільки встигайте під-
писувати вигідні угоди.  Наполегливість і віра в 
перемогу стануть найкращими помічниками на 
шляху до фінансового благополуччя.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Водолій (21.01—19.02). Ви знаєте ціну 
своїй чарівності й не допускаєте поразок. Свого 
обранця ви впiзнаєте відразу, тож не губіться і 
швидше беріть ініціативу в свої руки.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Риби (20.02—20.03). Купідон не раз спро-
бує поцiлити у вас, будьте акуратними. У сердеч-
них справах будьте не надто вибагливими, не ве-
редуйте і прислухайтеся до коханої людини.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12. ■

ДЕНЬ ВАРЕННЯ

Чорнії брови, зеленії очі
Модель Тейлор Хілл відсвяткувала народини

■

По горизонталі: 
 3. Пустеля в Туркменістані. 7. 
Стиль у європейському мистецтві 
та архітектурі, що прийшов на змі-
ну Ренесансу. 8. Будівля, в якій у 
містах феодальної Західної Євро-
пи містилися органи самоврядуван-
ня. 10. Французька королева, остан-
ня з роду Валуа, істинна натхненни-
ця Варфоломіївської ночі. 11. Ім’я 
відомої української художниці і ди-
сидентки Горської. 12. Міні-завод, 
де випікають хлібобулочні вироби. 
14. Металеві або дерев’яні прути для 
запобігання втечі з в’язниці. 16. Лю-
дина, яка впрягається замість коня 
чи віслюка і везе візок із пасажи-
ром чи вантажем. 17. Мусульмансь-
ка країна. 21. «Тече ..., тече бист-
ра ..., тече ... і минають літа» (піс-
ня). 23. Неглибока морська затока, 
що утворилася внаслідок відокрем-
лення частини моря піщаною косою. 
24. Річка на Житомирщині. 25. Ве-
лосипед для двох. 26. Людина, що 
викликає співчуття.
По вертикалі:
 1. Мексиканський ніж для ру-
бання цукрової тростини. 2. Скан-
дальний роман Володимира Набоко-
ва. 3. «А що росте без ..., а що схо-
дить без насіння?» (пісня). 4. Місце, 

затоплене водою річки, озера, що 
розлилися, або спокійна, тиха за-
тока річки, озера. 5. Дитинча коби-
ли. 6. М’яке шкіряне взуття північно-
американських індіанців. 9. Колишня 
столиця Казахстану. 12. Кріплене ви-
ноградне вино. 13. Чубатий папуга. 
15. Непрозоре кольорове скло, яке 
використовують у мозаїці. 18. Жіно-
че ім’я, що розшифровується як «ко-
ролева». 19. Судно для перевезен-
ня нафти. 20. Лютеранська церква. 
22. Друге слово у назві французь-
кого сатиричного журналу, що став 
жертвою терористичного нападу іс-
ламістів 7 січня 2015 року.

Кросворд №24 
від 1—2  березня

Тейлор Хілл.❙

8 березня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденний, 7-12 м/
с. Температура вночi +4...+6, удень +11...+13.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, дощ. Славсь-
ке: +4...+6, удень +13...+15. Яремче: вночi +5...+7, удень 
+13...+15.  Мiжгiр’я: вночi +2...+4, удень +11...+13. Рахiв: 
уночi +3...+5, удень +11...+13.

6 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — 1 см, Плай — 40 см, 
Мiжгiр’я — 1 см, Рахiв — 3 см, Долина — немає, Івано-
Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — не-
має, Пожежевська — 62 см.
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