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У Київській опереті він поставив 

півтора десятка вистав, серед яких 

найулюбленіша «Скрипаль на 

даху» про Тев’є-Тевеля

або Не судіть інших 

за крадіжки, то й 

вас не засудять?

стор. 4» стор.14»

Литовський суд 

майже через 30 

років покарав 

організаторів 

кривавої бійні у 

Вільнюсі 1991 року
стор. 13»

Гуляй, братва, «конституційна 
амністія», 

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

Не всі британці підтримують вихід із ЄС.
Фото з сайта hk01.com.

❙
❙

Очна ставка з правдою 

стор. 13»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,167 грн 

1 € = 30,846 грн

1 рос. руб. = 0,422 грн

Вадим Прокопенко: 
Для балетмейстера головне — 

музика, яка надихає

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,688 грн 

1 € = 31,714 грн

1 рос. руб. = 0,398 грн

Мей готова 
до відставки

Цієї п’ятниці, 
29 березня, 
Великобританія 
має вийти із 
ЄС, але процес 
«розлучення» 
вийшов з-під 
контролю
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«Ми не можемо далі дозволити безстидному чужинцеві знущатися над 
найсвятішими нашими чуттями. Українська нація мусить скинути панування 
чужинців, бо вони загиджують саму душу нації. Мусить добути собі свободу, 
хоч би захиталася ціла Росія!»

Микола Міхновський
 український політичний і громадський 

діяч, адвокат, публіцист

УКРАЇНА МОЛОДА

офіційно витратили кандидати в президенти 
України, — дані громадської організації «Ко-
мітет виборців України».

Майже 1,3 млрд. гривень 
залучили українці 

цьогоріч на енергоефективні заходи з початку 
старту програми «теплих кредитів», повідом-
ляє прес-служба Держенергоефективності.

гривень 
хочуть збіль-

шити штраф за спалювання сухої трави, та-
кий законопроект зареєстрували у Верховній 
Раді України.

учасників 
бойових дій на 

Донбасі стоять у черзі на отримання жит-
ла — таку інофрмацію надала міністр у 
справах ветеранів Ірина Фріз.

прикордонників 
щодоби заступає на службу, заявив голова Дер ж-
прикордонслужби України Петро Цигикал.

90 млн. 19,5 тис. Близько 7 тис.До 40 тис. 
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Оксана СОВА

 Як повідомив ведучий телека-
налу ATR Шевкет Наматуллаєв, 
після масової облави окупацій-
них силовиків на кримських та-
тар 55 дітей залишилися без бать-
ків. «Давайте виявимо солідар-
ність iз кримськими татарами, 
які продовжують боротися проти 
путінського режиму в Криму, — 
закликав журналіст. — Я оголо-
шую збір коштів для надання до-
помоги сім’ям, які залишилися 
без годувальників. За п’ять років 
окупації Криму десятки кримсь-
ких татар опинилися за ґратами 
за надуманими звинуваченнями. 
Більше ста дітей ростуть без бать-
ків, до них ще додалися сьогод-
нішні 55 дітей!» — написав він у 
«Фейсбуцi».

 

За даними інформаційних аген-
цій, у середу, 27 березня, окупа-
ційні силовики провели обшуки 
в 23 будинках у Сімферополі й у 
двох будинках у Білогірському 
районі. Пізніше стало відомо ще 
про три обшуки в Червоногвар-
дійському районі. Всього, пові-
домляють активісти, співробіт-
ники ФСБ, ВМОП та Росгвардії 

ввірвалися в оселі киримли за 35 
адресами. Адвокатів у будинки 
підзахисних не пустили. 
 Точно відомо про 20 затрима-
них кримських татар. Дев’ятьох 
iз них увечері 27 березня зааре-
штували до 15 травня. Також за-
тримали й двох активістів, які 
висвітлювали вранішні події в 
Криму. Одного з них заарешту-
вали на п’ять діб, другому при-
судили величезний штраф. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Противник 27 берез-
ня тринадцять разів по-
рушив режим припинен-
ня вогню, застосувавши 
при цьому десять разів 
озброєння, заборонене 
Мінськими домовленос-
тями, та витративши 117 
артилерійських боєпри-
пасів калібрів 122, 120 та 
82 мм. Російсько-окупа-
ційні війська обстрілю-
вали позиції підрозділів 
Об’єднаних сил з арти-
лерійських систем, міно-
метів, озброєння бойової 
машини піхоти, гранато-
метів, великокаліберних 
кулеметів та стрілецької 
зброї.
 У смузі відповідаль-
ності оперативно-так-
тичного угруповання 
«Схід» ворог обстріляв 
наших захисників п’ять 
разів: із мінометів каліб-
ру 82 мм, підствольних 
гранатометів, велико-
каліберних кулеметів 

та стрілецької зброї — у 
районі населеного пунк-
ту Опитне; двічі — з гра-
натометів різних систем 
— поблизу села Гнутове; 
зі станкових протитанко-
вих гранатометів — непо-
далік населеного пункту 
Чермалик; з великокалі-
берних кулеметів — біля 
села Лебединське.
 У смузі відповідаль-
ності оперативно-тактич-
ного угруповання «Пів-
ніч» противник здійснив 
вісім обстрілів: чотири 
рази — з артилерійських 
систем калібру 122 мм, 
мінометів калібрів 120 
та 82 мм, а також ручних 
протитанкових гранато-
метів — біля села Крим-
ське; з мінометів 120-го 
та 82-го калібрів, автома-
тичних станкових грана-
тометів та великокалібер-
них кулеметів — біля на-
селеного пункту Лугансь-
ке; з мінометів калібру 
120 мм, озброєння бойової 
машини піхоти БМП- 1, 

великокаліберних куле-
метів та стрілецької зброї 
— поблизу села Новоо-
лександрівка; з мінометів 
82-го калібру — поблизу 
Новолуганського; з міно-
метів 82-го калібру, стан-
кових протитанкових та 
автоматичних станко-
вих гранатометів і вели-
кокаліберних кулеметів 
— у околицях міста Світ-
лодарськ.
 Втрат серед особо-
вого складу підрозділів 
Об’єднаних сил немає. 
На обстріли противни-
ка Об’єднані сили давали 
адекватну відповідь, зни-
щивши при цьому одного 
та поранивши двох оку-
пантів.
 Станом на 7 годи-
ну ранку 28 березня об-
стрілів позицій наших 
військ не зафіксовано. 
Об’єднані сили надійно 
контролюють дії против-
ника на лінії зіткнення, 
дотримуючись при цьо-
му умов припинення вог-
ню.
 Зауважимо, що за ін-
формацією Головного уп-
равління розвідки Мініс-
терства оборони України, 
російська окупаційна ад-
міністрація на тимчасо-
во окупованій території 
сходу України вживає 
заходів, аби не допустити 
випадків громадської не-
покори населення під час 
виборів Президента Ук-

раїни. Щоб підсилити ад-
міністративно-поліцей-
ський режим у населе-
них пунктах тимчасово 
окупованої території До-
нецької та Луганської об-
ластей, створюються спе-
ціальні загони.
 Перевірку на лояль-
ність до окупаційного ре-
жиму та підготовку кан-
дидатів у ці загони здій-
снюють представники 
«міністерств державної 
безпеки» під керівниц-
твом інструкторів ФСБ 
Росії. Крім того, росій-
ське окупаційне коман-
дування передбачає ви-
користовувати зазначені 
загони у подальшому, 
як резервні підрозділи у 
складі з’єднань і частин 
1-го та 2-го Армійських 
корпусів ЗС РФ.
 Додамо, що міністр 
оборони України Сте-
пан Полторак звинува-
тив проросійських бойо-
виків у збільшенні кіль-
кості обстрілів на Донбасі 
у зв’язку з прийдешні-
ми президентськими ви-
борами. За його слова-
ми, якщо кілька тиж-
нів тому українська сто-
рона фіксувала в день до 
10 обстрілів, то в остан-
ні дні — до 23. «За моїми 
прогнозами, чим ближче 
до виборів, тим кількість 
обстрілів збільшувати-
меться», — попереджає 
очільник Міноборони. ■

ВШАНУВАННЯ

Сашків ліс
У пам’ять про загиблого героя 
Олександра Клочана уманчани 
висадили дубовий меморіал
Людмила НІКІТЕНКО

 В Уманському лісгоспі в рамках акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» 
створили пам’ятний гай. Як повідомили «УМ» у Черкаському обласно-
му управлінні лісового та мисливського господарства, ділянку залісни-
ли саджанцями дуба звичайного на честь земляка Олександра Клочана 
— воїна, який загинув під час бойових дій на сході України.
 Садити Сашків ліс прийшли лісівники Маньківського лісництва, зок-
рема ветерани АТО Станіслав Кривошия, Михайло Патика та батько за-
гиблого Віктор Клочан, а також голова Маньківської РДА Василь Кли-
менко, представники місцевої влади та школярі Потаської загальноос-
вітньої школи.
 «На початку заходу хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиб-
лого Олександра Клочана та воїнів усієї України, які віддали своє життя 
за територіальну цілісність нашої держави. Присутні поділилися своїми 
спогадами про сина, товариша, згадали його життєвий шлях та трагічну 
загибель», — розповідають лісівники.
 А потім усі разом стали до роботи. Нарівні з дорослими працювали й 
школярі. Загалом учасники пам’ятної акції висадили 5 тисяч сіянців дуба 
звичайного на ділянці загальною площею 2,5 га на території Маньківсь-
кого лісництва Уманського лісгоспу.
 «На меморіальній ділянці уманські лісівники встановили інформа-
ційний аншлаг, зазначивши, кому саме присвячено цей ліс. Тож навіть 
через десятиліття кожен, хто буватиме тут, згадає та вшанує пам’ять за-
гиблого воїна», — повідомили у Черкаському обласному управлінні лі-
сового та мисливського господарства. ■

СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ

Місто з єдиним 
пультом
У Харкові збудують перший в Україні 
центр — аналог американської 
служби «911»
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Європейський інвестиційний банк виділить Харкову 21 мільйон євро 
на створення системи «Безпечне місто». Деталі цієї угоди обговорили 
перший заступник міського голови Ігор Терехов та співробітник Депар-
таменту транспорту ЄІБ Іштван Хайцингер. 
 У рамках проекту на вулицях та автошляхах міста встановлять відео-
камери, інформація з яких надходитиме до Єдиного ситуативного цент-
ру, що є аналогом знаменитої американської служби «911». Його будів-
ництво заплановане на наступний рік. «Там буде база даних iз картами 
міста, районів та місць, де розташовані пожежні гідранти, — повідомив 
пан Терехов. — Коли надходитиме дзвінок про виникнення певної ситу-
ації, оператор по GPS побачить, де перебуває потрібна машина, й одразу 
передасть рятувальникам адресу і план об’єкта. Патрульним також буде 
зрозуміло, як саме зайти і як відреагувати на проблему. З початком ро-
боти центру ручне управління певними процесами взагалі відпаде».
 Під єдиним дахом працюватимуть оператори всіх міських служб 
— ДСНС, поліції, «швидкої допомоги», комунальних підприємств. Для 
Харкова кредитна підтримка ЄІБ має особливе значення, оскільки через 
близькість до лінії фронту інвестори не поспішають вкладати кошти у 
розвиток інфраструктури міста. Сторони вже обговорили деталі проекту 
й днями почнуть активно його реалізовувати. «Україна — перша країна 
у світі, де ми фінансуємо подібні програми, — сказав Іштван Хайцингер. 
— Не було ще банку, який би фінансував проект безпеки доріг у містах. 
Для нас це шанс засвідчити, що не лише в Євросоюзі є міста, де реалі-
зуються такі ідеї».
 Співробітництво мерії Харкова з Європейським інвестиційним бан-
ком триває вже кілька років. Раніше було підписано кредитний договір на 
закупку в корпорації «Богдан» 57 тролейбусів. ЄІБ також частково про-
фінансує будівництво двох нових станцій метрополітену в бік аеропорту 
та електродепо в районі Олексіївського житлового масиву. ■

■

■

НА ФРОНТІ

Кістка в горлі
Окупанти створюють «спецзагони» 
для протидії протестам під час 
виборів Президента

■

ОКУПАЦІЯ

Кримських татар 
не залякати
Почато збір грошей 
для дітей кримських 
татар, затриманих 
російськими 
силовиками 27 березня

■

Діти затриманого Ерфана Османова.❙

ДО РЕЧІ

Чорна мітка  кандидату
 Виборча програма без Криму — 
показник антиукраїнськості, вва-
жають активісти LIBERATECRIMEA. 
Цього тижня вони роздали вісь-
мом кандидатам у президенти Ук-
раїни «чорні мітки». Йдеться про 
тих претендентів на найвищу поса-
ду в державі, хто у своїх виборчих 
програмах обходить тему звільнен-
ня Криму або навіть готовий до-
мовлятися з окупантами. Як пові-
домив телеканал ATR, активісти 
LIBERATECRIMEA виконали свою 
обіцянку вручити «чорну мітку» 
кандидатам, для яких тема Криму 
не в пріоритеті, за три дні до пре-
зидентських виборів. 

ВІД РЕДАКЦІЇ

 Фінансову допомогу для дітей 
заарештованих киримли можна над-
силати на картки Приватбанку:
4149 4390 0416 6017 (гривнi), 
4149 4991 1754 9103 (долари).

■

■
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бійців 
втратила на Донбасі 

Нацгвардія за час свого існування, 
повідомив речник Міністерства внут-
рішніх справ Артем Шевченко. 

219 країнах світу 
голосуватимуть гро-

мадяни України за Президента, розпові-
ла член Центральної виборчої комісії Оль-
га Лотюк.

сходинку 
в «індексі пас-

портів» піднялася Україна, згідно з дослід-
женями Henley Passport Index.

річницею 
створення СБУ при-

вітав її працівників Президент України Петро По-
рошенко на своїй сторінці у «Фейсбуці».

побільшало глядачів 
у театрах України за 

останні три роки, поінформували у Держстаті.

У 72 На 40-ву Із 27-ю На 10%
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Олена СИДОРЕНКО

 Новий автобус А084 «Тюльпан» ми-
нулого тижня вперше продемонстрував 
Чернігівський автозавод корпорації 
«Еталон». Туристичний 10-метровий ав-
тобус — ексклюзив місцевого модельно-
го ряду. У «люксовiй» версії транспорт-
ний засіб обладнано сидіннями підвище-
ної комфортності, холодильником, кон-
диціонером і сонячними батареями на 
даху автобуса, від яких походить жив-
лення холодильника і кондиціонера під 
час стоянки. «Тюльпан» оснащено каме-
рами заднього огляду та салону, аудiо-
системою та індивідуальними блоками 
клімату для кожного сидіння. 
 У салоні інноваційного транспорту 37 
комфортабельних пасажирських місць. 
Розміри автобуса — 10000х2340х3000 
мм, колісна база — 5000 мм. Оснащений 
силовою установкою DAF, потужністю 
210 кінських сил екологічного стандар-
ту «Евро-6». Бічні панелі кузова автобу-
са виготовлені з неіржавіючої сталі.
 За словами керівника Чернігівсько-
го автозаводу Валерія Купцова, автобус 
А084 «Тюльпан» у топ-комплектації за-
мовила на заводі фірма з Києва. «Тюль-
пан» може мати перспективи і на євро-
пейському ринку, бо отримав схваль-
ні відгуки на виставці Busworld Europe 
2017 у бельгійському місті Кортрейк, де 
був виставлений.
 Процес сертифікації українського 
автобуса в ЄС зайняв два роки, навіть не-
зважаючи на те, що в ньому використані 
агрегати DAF Євро-6. Чернігівському 
автобусу довелося проходити всі мож-
ливі випробування, включаючи тест на 
перекидання та зіткнення. «Буквально 
на кожну деталь і комплектуючі дове-
лося отримувати європейський сертифі-
кат. Досліджували всі — навіть у DAF 
дивуються, які тільки перешкоди нам 
доводиться долати, — розповідає Ва-
лерій Купцов. — Але маємо намір прой-
ти цей шлях до кінця й отримати сер-
тифікат ЄС уже цього року».
 Поки триває європейська сертифіка-
ція, «Тюльпан» купують українські за-
мовники. Корпорація «Еталон» уже ре-
алізувала 5 таких автобусів, а на лінії їх 
складання ведуться роботи ще над дво-
ма. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Одразу дві установи — 
Окружний та Апеляцій-
ний адміністративні суди — 
зобов’язали Харківську міськ-
раду призупинити дію поста-
нови про підвищення вартості 
проїзду в електротранспор-
ті. Але чиновники двічі про-
ігнорували це правове рішен-
ня. Більше того, в міськвикон-
комі відмовилися повернути 
старі ціни навіть на час, поки 
триває судовий розгляд конф-
лікту. «У полі діючого законо-
давства ніхто з членів виконав-
чого комітету та міськради не 
збирається порушувати закон і 
тим паче діяти так, аби кримі-
нальне переслідування надхо-
дило на адресу тих чи інших 
співробітників, — прокоменту-

вав ситуацію мер Геннадій Кер-
нес. — Ми чекаємо роз’яснення 
розумного суду».
 На думку міського голови, 
тарифний скандал можна роз-
цінювати як спробу дестабіліза-
ції обстановки в Харкові. Але, 
незважаючи на це, транспорт 
у місті працюватиме. Причому 
за новими цінами, які встано-
вив виконком і затвердили де-
путати. «У міськраді вважають, 
що суд не має права обмежува-
ти їх i призупиняти дію прий-
нятої постанови, тому чинов-
ники в будь-який спосіб просто 
не виконують судове рішення і 
не повертають старі тарифи, — 
пояснив ситуацію юрист Роман 
Чумак. — На сьогодні за неви-
конання судового рішення пе-
редбачено кримінальну відпові-
дальність. Ідеться про штраф i 
виправні роботи». ■

Світлана МИЧКО

 У райцентрі Чортків на Тер-
нопільщині продовжується роз-
слідування трагедії, яка нещодав-
но забрала життя 14-річного Дени-
са Антипова, восьмикласника міс-
цевої школи №3. За попередніми 
даними, група підлітків зайшла 
на територію давно не діючої ко-
лишньої хімчистки, яка обгородже-
на, але не охоронялася, і розважа-
лися там, граючись у хованки (так 
розповідали правоохоронцям самі 
діти, але не виключено, що вони 
вирішили зайти до будівлі, яку в 
народі ще називають «трансфор-
маторною будкою», просто з ці-
кавості). Денис зайшов углибину 
приміщення, і там його прошило 
струмом у 10 тисяч вольт. На дум-
ку фахівців, шансів вижити у хлоп-

чика просто не було.
 Поліція почала кримінальне 
провадження за фактом трагедії і 
передусім з’ясовує, чому двері до 
небезпечного місця, як свідчать 
діти, були відчиненими. Тим часом 
керівництво Чортківського РЕМу, в 
підпорядкуванні якого перебуває 
електрощитова, стверджує: при-
міщення було під замком, а зовні й 
усередині є всі необхідні поперед-
жувальні знаки про смертельну за-
грозу від високої напруги.
 Два дні у Чорткові тривала жа-
лоба, оголошена міською радою че-
рез загибель дитини. Жителі міста 
емоційно обговорюють випадок у 
соціальних мережах, вимагаючи у 
влади знайти й покарати винних, 
а також перевірити доступ до всіх 
подібних небезпечних об’єктів на 
території міста. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Полтава—Єгипет
 У вівторок, 26 березня, з аеропор-
ту «Полтава» до єгипетського Шарм-
ель-Шейху вилетів перший регулярний 
авіарейс. О 13.27 літак Боїнг 737-700 
із 149 пасажирами на борту піднявся в 
повітря.
 Реєстрація почалася за три години 
до вильоту, бо досі проводиться вруч-
ну. Поки що рейси до Єгипту будуть раз 
на тиждень — щовівторка, а починаючи 
з червня — двічі. Із травня розпочнуть 
і вильоти до Туреччини: також спочатку 
раз на тиждень, а влітку — двічі. Пер-
ший рейс iз Полтави в Анталію заплано-
вано на 2 травня.
 Аеропорт «Полтава» розташова-
но на земельній ділянці площею 214 га. 
Бетонна злітно-посадкова смуга довжи-
ною 2 550 м i шириною 42 м обладнана 
світлосигнальною системою посадки лі-
таків. Наявна спеціалізована техніка та 
обладнання дозволяють у повному об-
сязі забезпечити обслуговування сучас-
них середньомагістральних повітряних 
суден. Планова пропускна здатність — 
400 пас./год. Аеропорт «Полтава» має 
зручне географічне розташування — 
в центрі логістичних пасажирських та 
вантажних маршрутів між містами Київ, 
Харків, Дніпро, поряд з автотрасою Київ 
— Харків — Довжанський. У 2017 році 
тут відкрито міжнародний пункт пропус-
ку через державний кордон для вантаж-
ного і пасажирського повітряного сполу-
чення з постійним режимом функціону-
вання і цілодобовим графіком роботи.

Українська не для Харкова?
 У Харківському Національному ме-
дичному університеті викладачка ка-
федри фізіології Наталія Маслова від-
мовилася приймати у студентів екза-
мен українською мовою, натякнувши, 
що здати можна тільки російською. Як 
пише prefiksblog.co.ua, викладачка за-
явила, що не має наміру спілкуватись 
українською, наголосивши, що «адін в 
полє нє воін». «Якщо хочете здати ек-
замен, то все буде російською мовою», 
— сказала Маслова.

Маршрути львівського сміття
 У Бердичівському районі Житомир-
щини селяни перекрили трасу Житомир 
— Могилів-Подільський, протестуючи 
проти завезення сміття, яке, за їхнiми 
словами, має львівське походження. 
«Зараз траса перекрита в селі Хажин 
Бердичівського району. Люди ходять 
пішохідним переходом, аби привернути 
увагу до проблеми із львівським сміт-
тям. У такий спосіб вони хочуть залу-
чити до врегулювання проблеми пред-
ставників усіх компетентних органів, 
адже власник підприємства, де зби-
рається сміття, дозволив собі свавіл-
ля. Люди занепокоєні, що ці відходи 
отруюють повітря і воду», — повідо-
мила в середу голова Семенівської ОТГ 
Наталія Семенюк. У відділі комунікації 
поліції Житомирської області інформа-
цію про ускладнення руху підтвердили. 
На місці події поліцейські ведуть пере-
мовини з людьми та забезпечують рух 
транспорту. На території незавершено-
го будівництва цегельного заводу в селі 
Терехове ще минулого тижня виявили 
несанкціоноване сміттєзвалище. За 
словами очевидців, звезення та скла-
дування твердих побутових відходів 
сюди здійснювалося упродовж остан-
нього місяця.

ОГОЛОШЕННЯ

 Втрачене посвiдчення ве-
терана вiйськової служби 
№ФА 147420, видане на iм’я 
Чалiя Андрiя Дмитровича, 
вважати недiйсним.

■

■

НОУ-ХАУ

«Сонячний» автобус
Корпорація «Еталон» представила новинки в модельному 
ряду автобусів і тролейбусів

■

І корпус, і салон нового українського автобуса з сонячним електрозабезпеченням  
вписуються у європейські стандарти.
Фото з сайта traffic.od.ua.

❙
❙
❙

ЖАХ!

Смертельні хованки
На Тернопільщині шукають винних 
у загибелі підлітка, якого 
уразило струмом

■ТАРИФИ

Ціна квитка
Харківська мерія відмовляється повертати 
стару ціну на проїзд в електротранспорті?

■
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Євген ШУЛЬГА, неюрист
Новомосковськ,

Днiпропетровська область

 «Та й «вчасно» він пішов по каву...» 
— каже герой реклами. — «Та й «вчас-
но» ухвалив наш Конституційний Суд 
рішення про неконституційність статті 
368-2 Кримінального кодексу України 
(«Незаконне збагачення»)», — скажемо 
ми. — «Саме в розпал виборчої кампанії! 
Не могли місяць-два почекати?..» 
 Проте несвоєчасність лише дивує, а 
вражає дещо інше: як неймовірно швид-
ко, блискавично рішення втілюєть-
ся в життя! Лише вчора на сайті КСУ 
(не в пресі, не в офіційних виданнях!) 
з’явилося рішення Суду, а вже сьогодні 
нам повідомили, що всі справи, порушені 
за статтею 368-2 (десь із 70), закривають-
ся!
 Нас би мали заспокоїти повідомлен-
ня про те, що Президент України вже по-
дав свій невідкладний законопроект до 
Верховної Ради України, яка, сподіває-
мося, ухвалить його без зволікань. Неза-
баром цей закон набере чинності, бороть-
ба з незаконним збагаченням триватиме 
далі і... не матиме зворотної сили... 
 Отже, «Гуляй, братва, амністія! Кон-
ституційні судді нам усі гріхи (і явні, і 
приховані) пробачили. Ми знову і чисті, 
і недоторканні! І можемо знову грішити 
з чистим сумлінням. Тож хай живе наш 
Конституційний Суд, найконституційні-
ший суд у світі!»
 Як казала крадійка з київського заліз-
ничного вокзалу просто на камеру телеба-
чення: «А я крала і крастиму, і ви мені 
нічого не зробите!» І правильно каже, бо 
і суд, як бачимо, на боці таких, як вона. 
Хто сказав, що «незаконне збагачення» 
суперечить нашій Конституції? Ні, су-
перечить боротьба з ним!
 А чи не занадто поспішаємо, панове!? 
Може, спробуємо розібратися, перш ніж 
щось закривати і скасовувати?
 Я людина «темна», юридичної освіти 
не маю (як і більшість громадян Украї-
ни), тому дуже хотілося, щоб «юридично 
освічені» люди пояснили простими сло-
вами, що і до чого, бо дещо таки незро-
зуміло.
 Читаю «Рішення КСУ». Наче все пра-
вильно написано. Є посилання на Конс-
титуцію, міжнародне право, судові пре-
цеденти, навіть цитата латинською мо-
вою. Все, наче, так, як має бути, але... 
якось воно дуже гладенько та солодень-
ко... Щось тут не те... А що саме «не те», 
не розумію... І спитати — нікого не допи-
таєшся, бо всі, хто з дипломами, одну піс-
ню співають: «Читайте закони, там усе 
написано!» Добре, так і зробимо...
 Читаю «неконституційну» статтю 
368-2 Кримінального кодексу України: 

«Незаконне збагачення»:
 1. Набуття особою, уповноваженою на 
виконання функцій держави або місцево-
го самоврядування, у власність активів у 
значному розмірі, законність підстав на-
буття яких не підтверджено доказами, 
а так само передача нею таких активів 
будь-якій іншій особі —
 Караються (...) Далі — текст статті 
і «Примітка»! О, щось нове. Зазвичай у 
текстах законів «приміток» не буває, а 
тут є.
 Примітка. 1. Особами, уповноваже-
ними на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, є особи, 
зазначені у пункті 1 частини першої стат-
ті 3 Закону України «Про запобігання ко-
рупції».
 Та й непросто знайти світло у цих 
юридичних хащах! Хочеш зрозуміти 
один закон — дивися в інший! Подиви-
мося і туди...
 Закон України «Про запобігання ко-
рупції».
 Шукаємо «статтю 3». Ось вона: 
«Суб’єкти, на яких поширюється дія цьо-
го Закону».
 «Частина перша» — «1. Суб’єктами, 
на яких поширюється дія цього Закону, 
є:»
 «Пункт перший» — «1) особи, упов-
новажені на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування:»
 І далі перелік «суб’єктів» за підпунк-
тами — від а) до і):
 а) Президент України, Голова Верхов-
ної Ради України, його Перший заступ-
ник та заступник, Прем’єр-міністр Ук-
раїни, (...)
 б) народні депутати України, депута-
ти (...)
 в) державні службовці, посадові осо-
би місцевого самоврядування;
 г) військові посадові особи Збройних 
сил України (...) 
 ґ) судді, судді Конституційного Суду 
України, (...) 
 Стоп!!! «Судді Конституційного Суду 
України»!!!
 А оце вже більш ніж цікаво! Стаття, 
яку судді КСУ своїм рішенням визнали 
«неконституційною» і скасували, поши-
рювалася і на них! Отже, «конституційні 
судді» не просто амністували всіх «неза-
конно збагачених». Вони і себе, ріднень-
ких, звільнили від кримінальної відпові-
дальності за такі дії!
 Я не юрист, можу помилятися, тому 
судити нікого не буду, але запитати запи-
таю:
 1) Чи мали право судді КСУ бути суд-
дями у СВОЇЙ справі, порушуючи один 
із засадничих принципів судочинства: 
Nemo debet esse iudex in propria causa. 
(«Ніхто не повинен бути суддею у власній 
справі»)? Чи, може, цей принцип уже не 

діє? Чи може не діє лише в Україні? Чи, 
може, на суддів КСУ він не поширюєть-
ся?
 2) Якщо стаття 368-2 ККУ насправді 
настільки неконституційна, як доводить 
нам рішення КСУ, то чому вона була чин-
ною стільки років і чому судді КСУ, на 
яких також поширюється дія цієї статті, 
нічого не робили, щоб своєчасно (ще на 
стадії проекту закону або негайно після 
ухвалення) усунути невідповідність Кон-
ституції України тих норм статті, що по-
рушують і їхні, суддів, конституційні 
права людини і громадянина?
 Навіщо було чекати аж на «подання 
59 народних депутатів», якщо судді мали 
за своєю ініціативою розглянути це пи-
тання і донести свою обґрунтовану дум-
ку до гаранта Конституції — Президен-
та України і до законодавця — Верховної 
Ради України, щоб та внесла відповідні 
зміни до ККУ? 
 А якби не було цього подання 59 нар-
депів, то що — й надалі в Україні чинило-
ся б «неконституційне свавілля» під наз-
вою «боротьба із незаконним збагачен-
ням»?
 3) Чи не поспішив наш КСУ, насліду-
ючи сумної пам’яті рішення КСУ 2010 
року щодо змін до Конституції України, 
скасувати статтю 368-2 Кримінального 
кодексу України своїм рішенням?
 4) Чи не правильніше вчинили б судді 
КСУ, якби вони не скасовували таку не-
приємну для них статтю, а, довівши її не-
конституційність, зобов’язали Верховну 
Раду України внести відповідні зміни до 
Кримінального кодексу України, щоб ст. 
368-2 відповідала нормам чинної Консти-
туції?
 Кілька питань на тему «Що роби-
ти?»
 1) Що робити з рішенням, що ухвале-
но з порушенням правових норм, в умо-
вах конфлікту інтересів і упередженості 
суддів?
 Вважати його нікчемним, тобто та-

ким, що не має жодної юридичної сили з 
моменту ухвалення? Чи вважати його ре-
комендаційним, думкою суддів КСУ, на 
яку має зважати законодавець?
 2) Що робити з «Рішенням Кон-
ституційного Суду України» яке «є 
обов’язковим, остаточним та таким, що 
не може бути оскаржено»?
 А якщо КСУ ухвалив помилкове рі-
шення (кожен може помилитися — це 
життя), то чи може Суд сам скасува-
ти свої рішення? Чи наша Феміда — не 
танк, назад не їздить? 
 Як можна вийти із цієї вкрай непри-
ємної ситуації з найменшими втратами?
 1) Чи можливий такий варіант, що 
судді КСУ з власної волі визнають своє рі-
шення (повністю чи частково) помилко-
вим та поспішним, поновивши таким чи-
ном дію статті 368-2 ККУ, а законодавець 
внесе відповідні зміни, усунувши всі не-
доліки чинного формулювання статті?
 2) Якщо судді КСУ не захочуть цього 
зробити, то чи мають ці судді право бути 
суддями КСУ? Чи матиме такий упере-
джений КСУ хоч крихту довіри в суспіль-
стві?
 3) Чи не повинні в такому разі Пре-
зидент і Верховна Рада негайно звільни-
ти цих суддів і призначити натомість но-
вих?
 4) Чи не повинен новий склад КСУ 
розпочати свою роботу з перегляду по-
милкового рішення своїх попередників?
 5) Чи не маємо діяти в такій ситуації 
швидко і рішуче? Тиждень на роздуми 
суддям КСУ і ще тиждень для звільнен-
ня суддів — це, гадаю, задосить?
 Вибори — не вибори, а лад у хаті 
має бути. І чим швидше, тим краще. Бо 
лише так, виправляючи помилки (і свої, 
і чужі), можна відновити довіру і до суд-
дів, і до суду, і до судової гілки влади. І 
потрібно це не закордонним кредиторам, 
а нам. Бо нам, українцям, не байдуже, 
як жити: за принципом «Закон один для 
всіх» чи «Закон, що дишло...»! ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Близько сотні праворади-
калів iз «Національного корпу-
су» влаштували під маєтком ліде-
ра «Українського вибору» Вікто-
ра Медведчука пікет. Активісти 
палили фаєри і закидали буди-
нок петардами. На воротах сади-
би написали фарбою «Медведчук 
— х*йло». На офіційній сторін-
ці праворадикалів основною при-
чиною пікету назвали нещодав-
ню поїздку лідера проросійської 

платформи «Український вибір» 
до Москви для зустрічі з прем’єр-
міністром Російської Федерації 
Дмитром Медвєдєвим і главою 
«Газпрому» Олексієм Міллером 
для так званих «переговорів». 
Вимогою представників «На-
ціонального корпусу» є покара-
ти Медведчука за співпрацю з во-
рогом.На місці пікету перебува-
ли також до сотні поліцейських, 
проте сутичок із націоналіста-
ми не трапилося, повідомили в 
поліції. 

 За інформацією мітингарів, бу-
динок охороняла велика кількість 
чоловіків спортивної зовнішності, 
які перебували під стінами сади-
би: «За високим парканом ми ви-
явили мужніх захисників Медвед-
чука. Збилися в купу, прикрилися 
щитами, чекають «Нацкорпус» і 
«Нацдружину». Хлопці, не бійте-
ся, бити не будемо. Нам вас прос-
то шкода. Замість того, щоб захи-
щати інтереси України та її наро-
ду, ви захищаєте паркан путінсь-
кого покидька, який продає нашу 

землю окупантам», — повідомили 
в «Національному корпусі». 
 У свою чергу, Генеральний 
прокурор України Юрій Луцен-
ко заявив, що має намір відкрити 
кримінальне провадження про 
незаконний перетин кордону че-
рез поїздку Віктора Медведчука 
до Росії. Напередодні, 27 берез-
ня, праворадикали мітингували 
під стінами Служби безпеки Ук-
раїни. Вимагали відкрити кримі-
нальне провадження на Віктора 
Медведчука за співпрацю з оку-

пантом. У Службі безпеки Ук-
раїни заявили, що наразі не ма-
ють ніяких кримінальних прова-
джень через переліт до Росії Вік-
тора Медведчука.«Генеральний 
прокурор сказав, що буде пору-
шено кримінальне проваджен-
ня, але поки що, на жаль, та-
кої інформації за результатами 
вильоту Медведчука до Моск-
ви немає», — повідомив началь-
ник департаменту захисту на-
ціональної державності СБУ Да-
нило Доценко. ■

ДО КРИМІНАЛУ!

За дорогу до Кремля пофарбували Медведчука
Представники «Національного корпусу» закидали маєток керiвника проросiйського «Українського вибору» 
піротехнікою та розфарбували паркан

■

КОЛІЗІЇ

Гуляй, братва, «конституційна амністія», 
або Не судіть інших за крадіжки, то й вас не засудять?

■

Принцип «Закон один для всіх» не завжди діє у стінах Конституційного Суду.❙
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У житті всього 
добивалася сама
 Проблеми з очима 
та слухом у Валі поча-
лися ще в дитин стві. 
Але сільська дитина 
з поліської глибинки 
рідним не скаржила-
ся, поки не стало геть 
зле — у восьмому класі 
відшарувалася сітківка 
ока. Кілька операцій і 
лікування зір не повер-
нули, лише відтягну-
ли сліпоту в часі. Пра-
цювати фізично лікарі 
заборонили, тому вирі-
шила Валя здобути хоч 
якусь освіту, бо вчилася 
добре, закінчила шко-
лу з однією четвіркою. 
Мала заповітну мрію 
— стати архітектором, 
але з її зором це було не-
реально. Та й хіба мог-
ла у далеких 70-х дити-
на з бідної сім’ї, без до-
помоги родини, бо мати 
сама тягнула їх, дітей, 
дозволити собі таку роз-
кіш — поїхати вчитися 
аж у Харків? Тому пої-
хала Валя до Львова, 
щоб вступити бодай у 
якийсь технікум.
 Але побачивши її ме-
дичну довідку, у кіль-
кох закладах навіть до-
кументів не захотіли 
взяти. І тоді дівчина 
пішла на вокзал, взя-
ла у довідковому бюро 
номери всіх технікумів 
Львова й почала за ал-
фавітом видзвонювати 
в приймальні комісії. 
Лише наприкінці цьо-
го списку почула пози-
тивну відповідь — це 
був фінансовий техні-
кум. Так вона вступила 
вчитися на бухгалтера, 
щоб мати хоч якийсь 
шматок хліба в житті. 
Закінчила технікум, до 
речі, з червоним дипло-
мом і за направленням 
поїхала працювати до 

Києва. 
 — Давали направлен-
ня в інститут аж у Ленін-
град. Та куди мені було 
так далеко? У Києві пов-
чилася на вечірньому 
відділенні трохи, але по-
вернулася на Волинь, у 
Ковель. Тут відпрацюва-
ла двадцять п’ять років 
бухгалтером і в подат-
ковій, і на фірмах різ-
них. Я ж до дев’яностого 
року в окулярах ще ба-
чила трохи. Бог пода-
рував мені і діток. Але 
доля склалася так, що 
доньку й сина сама рос-
тила і в люди виводила, 
— згадує своє непросте 
життя Валентина Ми-
хайлівна.

Тренувала мозок, 
щоб не забути слова
 У Луцьку зустрі-
ла вона Петра Дячука, 
нинішнього свого чо-
ловіка. Він теж незря-
чий, бо втратив у ди-
тинстві зір та кінців-
ку — через двадцять 
років після закінчення 
Другої світової війни 
хлопець знайшов схо-
вану на горищі грана-
ту... Зійшлися дві само-

тності, стали жити ра-
зом. А далі сталося не-
відворотне — пані Валя 
зовсім перестала бачи-
ти. Ось тоді довелося 
вчитися жити заново. 
Бо навіть підлогу поми-
ти чи каву в чашці запа-
рити — і то була пробле-
ма. Але Валя вчилася, 

до всього пристосува-
лася. Здається, тільки 
змирилася з тим, що 
більше не побачить біло-
го світу, ні дітей своїх, 
ні внуків, як сім років 
тому до цієї біди дода-
лася інша — вона втра-
тила ще й слух. Як жити 
далі в повній ізоляції й 
не впасти у відчай і де-
пресію? Єдиною ниточ-
кою, що пов’язувала її із 
зовнішнім світом, став 
чоловік. Він витискав 
літери шрифтом Брай-
ля їй на долоні і так до-
носив потрібну інформа-

цію. 
 — Коли додалася ще 
й глухота, боялася, що 
геть слова позабуваю. 
Бо за п’ять років глу-
хоти незряча людина 
фактично може втрати-
ти мову. У мозку, який 
постійно отримував ін-
формацію і раптом пе-
рестав її отримувати, 
дивовижні речі відбува-
ються. Він просить пос-
тійно їсти і сам працює в 
автоматичному режимі, 
шукає собі поживу. Зга-
дувала слова на кож-
ну букву, якісь задач-
ки розв’язувала, трену-
вала мозок. У пам’яті ні 
з того ні з сього вирина-
ли цілі сторінки підруч-
ників, прізвища всіх, 
із ким вчилася багато 
років тому, а вірші самі 
лізли! — розповідає пані 
Валентина. — Скільки 
я їх тоді написала — не 
полічу. До 200. І прозу 
писала, ніби фільм який 
дивишся, і знаєш, що 
закінчення тут має бути 
таке, а виходить усе по-
іншому.
 Повернути слух жін-
ці могла тільки операція 
із вживлення імпланта, 
а це задоволення дуже 
дороге. Вона б уже зми-
рилася, якби не донька, 
яка наполягла на опера-
ції. Почали потрохи зби-
рати гроші. Але наспіли 
Революція гідності, вій-
на. Син Павло поїхав на 
Майдан, був санітаром 
другої сотні Самооборо-

ни із грудня 2014-го й до 
кінця. Як ловила вона 
бодай якусь інформацію 
про те, що ж насправ-
ді відбувається там, у 
Києві! Їй не розказували 
всю правду, але серцем 
вона відчувала, що буде 
біда. Та з сином, дяку-
вати, все було добре. 
Після Майдану Павло 
одним із перших запи-
сався добровольцем до 
першої роти батальйо-
ну Кульчицького й пі-
шов на війну. А сліпій і 
глухій матері знову за-
лишилося чекати.

Людей треба смикати, 
щоб не забували — 
війна триває
 Та Валентина Михай-
лівна не з тих, хто сиді-
тиме у безнадії, склав-
ши руки. Їй, солдатсь-
кій матері, хотілося хоч 
чимось прислужитися 
хлопцям, які на війні.
 — Збирала посил-
ки на фронт, думаю, 
що хлопцям покласти? 
Дай трав лікарських на 
чай покладу. І пішли на 
ура! Три роки передава-
ла трави у великих кіль-
костях. А зараз хлопці 
дуже вподобали сушені 
яблука. Недавно чотири 
відра передала. Раніше 
не хотіли брати, а тепер 
розпробували, замість 
жуйки жують, — радіє 
мама Валя.
 А ще в багатьох бойо-
вих підрозділах ук-
раїнської армії добре зна-
ють тактильні рукави-
ці, виплетені незрячою 
волонтеркою з Луцька. 
Перші вона сплела для 
сина, і той схвалив ма-
мину ідею. Пробна пар-
тія 118 штук — поїха-
ла до батальйону Куль-
чицького. Пройшовши 
там бойове хрещення, її 
рукавички згодом поїха-
ли з волонтерами і капе-
ланами у різні бригади. 
За ці роки вона сплела й 
відправила їх на фронт 
майже 1500 штук.
 Намагаюся уявити, 
як це — плести наосліп 
і ще так майстерно до-

бирати при цьому візе-
рунки за кольором! Має 
незряча майстриня свої 
маленькі секрети. А вчи-
лася плести місяців із 
десять, практикуючись 
на нескладних виро-
бах. Пані Валя просить, 
якщо хтось має нитки, 
надсилати чи передава-
ти їй. Зайвими вони не 
будуть, бо зима прийде 
і руки солдатські треба 
буде зігріти. 
 Без діла вона ніколи 
не сидить. То організовує 
школярів плести ляль-
ки-мотанки і паперових 

голубів, бо дуже хлоп-
ці люблять ці обереги, то 
збір кришечок пластмасо-
вих організовує, то на зус-
трічі в школи ходить, бо 
діти хочуть бачити волон-
терку. Її приклад їх нади-
хає. Зараз готує з дітками 
великодні сувеніри й обе-
реги для бійців.
 — Людей треба пос-
тійно смикати. Щоб не 
забували, що війна не за-
кінчилася, що там вою-
ють наші діти. Бувало, 
дехто з моїх знайомих, 
коли просила щось до-
помогти, казав: «Ми на 
вашу славу, тьотя Валя, 
робити не будемо!» Я не 
ображаюся, коли таке 
чую. Мені слави не тре-
ба, бо вважаю, що нічого 
особливого не роблю. Я 
роблю те, що можу в моє-
му становищі. І кожен це 
може. Але не всі хочуть. 
Хоч як би тобі було важ-
ко, завжди знайдеться 
той, хто тобі позаздрить, 
— Валентина Михайлів-
на до всього ставиться 
по-філософськи.
 Тепер у неї є ще біль-
ший стимул до волон-
терської праці, бо мину-
лої осені збулася її мрія 
— у Києві їй вживили 
імплант у хворе вухо, і 
вона тепер чує. На опе-
рацію (а це майже 500 
тисяч гривень) вдало-
ся назбирати з Божою 
поміччю. Трохи свої за-
ощадження були, тро-
хи позичила, але й люди 
допомогли, за що вона 
безмежно всім вдячна. 
Бо відверто зізналася: 
вже втратила надію, що 
коли-небудь буде чути. 
Скільки кругом біди у 
людей, скільки діток 
хворих, хто ж їй, немо-
лодій уже жінці, допо-
може? 
 Та помилилася, бо ба-
жаючих віддячити муж-
ній жінці за її грома-
дянську позицію і нез-
ламність виявилося ба-
гато по всій Україні. Чи 
допомогла чимось вла-
да? Луцька міська рада 
виділила аж... 400 гри-
вень. Обласна влада не 
дала нічого. Валентина 
Михайлівна порахувала, 
що за три роки зі своєї 
пенсії з боргами якось 
розрахується. Вона чує 
— і це чудово. Син з вій-
ни вернувся — і то вже 
щастя... ■

СИЛЬНІ ДУХОМ 

Втратила зір і слух, 
але не волю 
до життя
Незряча волонтерка з Луцька мотивує здорових, 
як треба воювати за Україну

■

Здається, тільки змирилася з тим, що більше не побачить білого 
світу, як сім років тому до цієї біди додалася інша — вона втратила 
ще й слух. Як жити далі в повній ізоляції й не впасти у відчай?

Валентині Мазурик вручають волонтерську нагороду.❙

Ніна РОМАНЮК
Волинська область

Кажуть, Бог кожному дає 
свою ношу. На долю лу-
чанки Валентини Мазурик 
випало стільки випробу-
вань, що вистачило б на 
кількох людей. Спочатку 
вона зовсім перестала ба-
чити, а через кілька років 
і чути. Та навіть повніс-
тю ізольована від світу, 
глуха й незряча жінка не 
могла сидіти без діла. 
Вона почала допомагати 
українським військовим 
на фронті, чим тільки 
могла. І тепер волонтерку 
з Луцька тьотю Валю зна-
ють у багатьох військових 
підрозділах.

Пані Валя своїми рукавичками зігріла не один батальйон.❙



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»

11.25, 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, 21.15, 21.45, 22.15 

Комедія «Кухня»

22.45, 4.30 «Гроші-

2019»

00.05 «Голос країни 9»

01.50 Комедія «Джентльмени 

удачі»

ІНТЕР

05.25, 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, 2.00 

«Стосується кожного»

11.10, 12.25 Х/ф 
«Пограбування»

12.00 «Новини»

14.00 Х/ф «Корсиканець»
15.50 «Жди меня. Україна»

20.00, 4.10 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже 

багатство»

23.55 Т/с «Рідкісна група 

крові»

02.45 «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, 2.25 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Місія: краса. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Серце матері»

23.30 Х/ф «У пошуках 
бурштинової 
кімнати»

01.35 Телемагазин

03.20 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.15 Зона ночі

04.40, 4.50 Абзац

06.19, 8.00 Kids Time

06.20 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.30 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.05 М/ф «Синдбад: легенда 

семи морів»

09.50 Х/ф «Кілери»
11.50 Х/ф «Ціна 

безсмертя»
14.10 Х/ф «Боги Єгипту»
16.50 Х/ф «Принц Персії: 

Піски часу»
19.00 Ревізор. Крамниці

21.00 Таємний агент

22.10 Таємний агент. Постшоу

00.00 Х/ф «Хлопці 
з жіночого 
гуртожитку»

02.00 Національний відбір 

Євробачення 2019 р. 

Підсумки

02.10 Служба розшуку дітей

ICTV

05.15, 4.10 Скарб нації

05.25, 4.20 Еврика!

05.40 Служба розшуку дітей

05.00, 4.50 Т/с «Відділ 44»

06.25 Громадянська оборона

07.20 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

08.45 Факти. Утро

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Антизомбі. Дайджест

11.05 Секретний фронт. 

Дайджест

11.55, 13.20 Х/ф «Зелений 

шершень»

12.45, 15.45 Факти. День

14.40, 16.20 Х/ф 

«Скайлайн»

16.50 Х/ф «Скайлайн 2»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Багач-Бідняк 2 

Прем’єра

21.20 Т/с «Пес»

22.25 Свобода слова

23.55 Х/ф «Амулет 

Землемор’я»

04.30 Факти

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.20, 2.35 Невигадані історії

07.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 00.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15 

Погода в Україні

07.25, 8.35, 0.45 Огляд преси

07.30 Кордон держави

07.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 23.55, 

0.55, 1.10 Погода на 

курортах

08.25, 2.15 Про військо

09.25, 17.40 Час громади

10.00, 13.05 Час. Підсумки 

тижня

11.10, 1.15, 5.15 Машина часу

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.45 Будемо жити

14.10 КЕНДЗЬОР

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.00 Час новин. Київ

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

20.20 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

05.50, 2.55 «Випадковий 

свідок»

05.55 Х/ф «Ключ без права 
передачі»

07.45 «Таємниці 

кримінального світу»

08.20 Х/ф «Ще до війни»
10.55 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

13.25, 20.10 Т/с «Альпійський 

патруль»

15.25, 16.50, 22.10, 23.45 Т/с 

«Фалько»

17.50 «Легенди карного 

розшуку»

19.30 «Свідок. Агенти»

00.50 Т/с «Швидка»

03.00 «Речовий доказ»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.05 Орегонський путівник 

06.30 Хто в домі хазяїн? 

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.10 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 

07.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 

10.50 Смак Дзяннаня. 

Документальний серіал 

11.45 Китайський живопис. 

Документальний цикл 

12.30 Орегонський путівник 

13.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

13.35 Казки для дорослих. 

Документальна 

програма

14.30 РадіоДень

14.55 Мистецький пульс 

Америки 

15.20 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.55 Погода

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Погода

17.10 UA. Фольк 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.25 Вікно в Америку

19.45 UA.МУЗИКА. Кліпи 

20.00 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

20.25 Чемпіонат світу з 

фігурного катання 2019. 

Найкращі виступи

21.00 Новини 

21.25 Мистецький пульс 

Америки 

22.00 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа. 

Хорея Козацька

22.20 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа. 

Сестри Тельнюк

22.30 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа. 

Fontaliza

22.45 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа. 

Деніс Кінчев

23.00 100 років українського 

кіно. Перші кроки 

українського 

кінематографа

23.05 Концерт Ольги 

Чубаревої «Єднаймося»

00.20 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Idealism 

Addict

00.35 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Bahroma

00.50 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Fontaliza

01.10 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Andzh

01.20 Погода

01.30 Новини 

01.50 Тема дня

02.45 РадіоДень

03.10 Панас Саксаганський. 

Шантрапа. Київський 

академічний театр 

«Колесо». 16+ 

04.30 Вікно в Америку

04.50 Погода 

05.00 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

 

СТБ

06.15 Моя правда. Фаїна 

Раневська

07.15 Моя правда. Анатолій 

Папанов

08.05 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

10.00 Х/ф «Серцеїдки»
12.35 Х/ф «Між небом і 

землею»
14.30 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 20.55 Т/с «Як довго я 

на тебе чекала»

22.50, 23.55 Т/с «Подвійне 

життя»

01.00 Т/с «Коли ми вдома»

02.30 Найкраще на ТБ

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 

11.15, 12.15, 13.15, 

14.15, 15.15, 16.15, 

17.15, 18.15, 19.15, 

20.15, 21.15, 22.15, 

23.00 Телемарафон 

«Вибори-2019»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 

«Репортер». Новини

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

10.25, 18.15 «Спецкор»

11.00, 18.50 «ДжеДАІ»

11.30, 19.25 Т/с «Опер за 

викликом-4»

15.05 Х/ф «Морський 
піхотинець»

16.30 Х/ф «Морський 
піхотинець-2»

20.30 Т/с «Дзвонар»

21.30, 23.00 Т/с «Кістки-9»

00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя-2»

01.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «МЮ» — «Вотфорд». 

ЧА

07.45, 16.05 Журнал Ліги 

Чемпіонів

08.15 «Рома» — «Наполі». 

ЧІ

10.00 «Великий футбол»

11.15, 13.20, 15.25, 22.15 

Топ-матч

11.30 «Інтер» — «Лаціо». ЧІ

13.35 «Кардіфф» — 

«Челсі». ЧА

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.35 Світ Прем’єр-Ліги

17.05 ЧІ. Огляд туру. 

Прем’єра

18.00 «Передмова до «Челсі» 

— «Барселона» (1999 

р. /00). Золота колекція 

Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

18.05 «Челсі» — 

«Барселона». 1/4 

фіналу (1999 р. /00). 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів. Прем’єра

19.50 «Барселона» 

— «Челсі». 1/4 фіналу 

(1999 р. /00). Золота 

колекція Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

22.10 «Післямова до 

«Барселона» — 

«Челсі» (1999 р. /00). 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів. Прем’єра

22.50 ЧА. Огляд туру

23.45 «Вест Гем» — 

«Евертон». ЧА

01.30 Профілактика

05.00 ЧІ. Огляд туру

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ювентус» — 

«Емполі». ЧІ

07.50, 0.30 Топ-матч

07.55 «Кардіфф» — 

«Челсі». ЧА

09.45, 21.30 Журнал Ліги 

Чемпіонів

10.15 «Сампдорія» — 

«Мілан». ЧІ

12.05, 14.20 «Check-in»

12.30 «Ліверпуль» — 

«Тоттенгем». ЧА

14.50 «Рома» — «Наполі». 

ЧІ

16.40 «Великий футбол»

17.55 «МЮ» — «Вотфорд». 

ЧА

19.45 ЧА. Огляд туру. 

Прем’єра

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.55 LIVE. «Арсенал» 

— «Ньюкасл». ЧА

00.00 Світ Прем’єр-Ліги

00.35 ЧІ. Огляд туру

01.30 Профілактика

05.00 ЧА. Огляд туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.30, 14.00 Правда життя

09.30, 17.05 Шалена подорож

10.15, 17.55 Дикі і озброєні

11.10 Скептик

12.10 Україна: забута історія

13.00, 19.40 Речовий доказ

15.15 Бойові сили

16.10, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

18.45, 20.50 Битва цивілізацій

22.35 Невідома Південна 

Америка

23.20 Шпигунство та змови

00.10 Містична Україна

01.45 Телеформат

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

08.50 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.35 Х/ф «Статус: 
Оновлений»

12.20 «Бєдняков+1»

13.10 «Вірю не Вірю»

15.00, 0.50 «Орел і решка. 

Шопінг»

15.50 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.50, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження-3»

17.50 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 Х/ф «Дітородні»
01.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Лісовий патруль»

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

22.00 Сімейка У

23.00 Одного разу в Одесі

00.00 ЛавЛавСar

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, 23.25, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

09.30 Т/с «Галерея Вельвет»

12.25 «Кухня По»

13.15, 14.30 РадіоДень

13.45 «Світ дикої природи»

15.20 «Неповторна природа»

16.20 Хто в домі хазяїн?

16.55 По обіді шоу

18.30, 2.35 Спецпроект 

«Вибори-2019»

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.45 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.20 Д/с «Життя з левами»

22.50 Перша шпальта

00.00 Телепродаж Тюсо

04.40 Своя земля

05.25 «Цікаво.com»
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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»

11.25, 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, 21.15, 21.45, 22.15 

Комедія «Кухня»

22.45 «Одруження наосліп 5»

00.35 Комедія «Операція 

«И» та інші пригоди 

Шурика»

02.20 «Київ вечірній»

ІНТЕР

05.25, 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 Х/ф «Дикун»
11.25, 12.25 Х/ф «Фанфан-

тюльпан»
12.00 «Новини»

13.45 «Правила виживання»

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 2.05 «Стосується 

кожного»

20.00, 4.10 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже 

багатство»

23.55 Т/с «Рідкісна група крові»

02.50 «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, 3.10 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. 

Новий сезон
10.30 Місія: краса. 

Новий сезон
11.30 Реальна містика. 

Новий сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Серце матері»
23.20 Без паніки
00.00 Т/с «CSI: Маямі»
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI: Маямі»
04.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

06.39, 9.00 Kids Time

06.40 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.30 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

09.05 Т/с «Мерлін»

12.30 Т/с «Загублені»

15.10 Х/ф «Черговий тато: 

Літній табір»

17.00, 19.00 Заробітчани

21.00 Аферисти в мережах

21.50 Екси

23.50 Х/ф «Каблучка 

Намейса»

02.05, 3.00 Зона ночі

04.40 Абзац

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Багач-бідняк

11.15, 13.20 Х/ф «Цунамі. 

Удар із глибини»

12.45, 15.45 Факти. День

15.05, 16.20, 21.25, 22.35 Т/с 

«Пес»

17.45 Т/с «Фантом»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Громадянська оборона 

Прем’єра

23.30 Х/ф «13-й район»

01.00 Т/с «У полі зору»

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашинґтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15, 8.20, 0.50 Огляд преси

06.20, 10.10, 1.15 Машина 

часу

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.30 Код успіху

07.45 Будівельний стандарт

07.55, 8.55, 9.40, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.35 Погода на 

курортах

08.00, 17.00 Час новин. Київ

08.30 5 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

05.00 Top Shop
06.35 Х/ф «Чорна долина»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Небезпечні друзі»
10.55 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.25, 20.10 Т/с «Альпійський 

патруль»
15.25, 16.50, 22.10, 23.45 Т/с 

«Фалько»
17.50 «Легенди карного 

розшуку»
19.30 «Будьте здоровi»
00.50 Т/с «Швидка»
02.55 «Випадковий свідок»
03.00 «Речовий доказ»
04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.05 Орегонський путівник 
06.30 Елементи 
06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
07.00 Новини 
07.05 Погода
07.10 Кмітливий Сяоцзі. 

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

серіал, 12+ 
10.50 Смак Дзяннаня. 

Документальний серіал 
11.45 Китайський живопис. 

Документальний цикл 
12.30 Орегонський путівник 
13.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 
13.35 Україна 1917-2017. 

Архівний проект Юрія 
Шаповала. Світ Максим

14.30 РадіоДень
14.55 Мистецький пульс 

Америки 
15.20 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще
15.55 Погода
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

16.50 Погода
17.10 Концертна програма
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
19.25 Час поезії

19.50 UA.МУЗИКА. Кліп 
19.55 Аромати Іспанії. . 

Документальний цикл 
20.20 UA.МУЗИКА. Кліп 
20.25 Чемпіонат світу з 

фігурного катання 2019. 
Найкращі виступи

21.00 Новини 
21.25 Мистецький пульс 

Америки 
22.00 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 
Концертна програма 
LiveN

22.50 UA.МУЗИКА. Кліп 
23.00 100 років українського 

кіно. Театральні 
традиції. Віра Холодна 
та поява кіностудій

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

00.20 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. Rockoko

00.40 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. Індіра

00.55 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. Її гурт

01.05 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. The ВЙО

01.20 Погода
01.30 Новини 
01.50 Тема дня
02.45 РадіоДень 
03.10 Наталя Ворожбит. 

Саша, винеси сміття. 
Київський академічний 
Молодий театр, 16+. 

04.30 РадіоДень. Життя+ 
04.50 Букоголіки 
05.20 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

 
СТБ

05.55 Моя правда. Прокляття 
Валерія Золотухіна

06.55 Моя правда. Володимир 
Висоцький

07.50 Містичні історії з 
Павлом Костіциним

09.45 МастерШеф
13.05 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
20.00, 21.00 Т/с «Як довго я 

на тебе чекала»
22.50, 23.50 Т/с Любити й вірити
00.50 Т/с «Коли ми вдома»

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 г.»
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, 21.25, 22.55 Т/с 

«Кістки-9»
08.50 Т/с «Ласко-кулак Бога»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50 «Рішала»
11.45, 17.20 «Загублений світ»
12.40, 3.00 «Облом.UA.»
14.10 Х/ф «Морський 

піхотинець-3»
15.35 Х/ф «Під прицілом»
19.25, 20.25 Т/с «Дзвонар»
00.35 Т/с «Вуличне 

правосуддя-2»
01.20 Х/ф «Хижак»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND»

06.50 Журнал Ліги Чемпіонів
07.20 ЧА. Огляд туру
08.15 «Інтер» — «Лаціо». ЧІ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.20 «Фулгем» — «Ман 

Сіті». ЧА
12.10 «Великий футбол»
13.25 «Сампдорія» — 

«Мілан». ЧІ
15.10 ЧІ. Передмова до туру. 

Прем’єра
16.50 «Арсенал» — 

«Ньюкасл». ЧА
18.40 ЧІ. Огляд туру
19.35 «Ювентус» — 

«Емполі». ЧІ
21.25, 23.45, 1.45, 3.45 Топ-

матч
21.40 LIVE. «Вулвергемптон» 

— «МЮ». ЧА
23.55 «Рома» — «Наполі». 

ЧІ

01.55 «Кардіфф» — 
«Челсі». ЧА

03.55 «Мілан» — «Удінезе». 
ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.10 «Check-in»
06.25 «Ліверпуль» — 

«Тоттенгем». ЧА
08.40, 0.10 Арсенал» 

— «Ньюкасл». ЧА
10.25 «Європейський 

WEEKEND»
11.15 «Рома» — «Наполі». 

ЧІ
13.05, 23.55, 3.50 Топ-матч
13.20 «МЮ» — «Вотфорд». 

ЧА
15.10 Передмова до «Челсі-

Барселона» (1999 р. 
/00). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів

15.15 «Челсі» — 
«Барселона». 1/4 
фіналу (1999 р. /00). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

17.00 «Барселона» 
— «Челсі». 1/4 фіналу 
(1999 р. /00). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів

19.20 Післямова до 
«Барселона-Челсі» 
(1999 р. /00). Золота 

колекція Ліги Чемпіонів
19.25 ЧІ. Огляд туру
19.55 LIVE. «Мілан» 

— «Удінезе». ЧІ
20.45, 22.45 Футбол Tables
21.55 LIVE. «Кальярі» 

— «Ювентус». ЧІ
02.00 «Інтер» — «Лаціо». ЧІ
04.00 «Вест Гем» — 

«Евертон». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.30, 14.00 Правда життя
09.30, 17.05 Шалена подорож
10.15 Дикі й озброєн
11.10, 1.45 Скептик
12.10 Україна: забута історія
13.00, 19.40 Речовий доказ
15.15, 23.20 Шпигунство та 

змови
16.10, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра
17.55 Дикі й озброєні
18.45, 20.50 Битва цивілізацій
22.35 Невідома Південна 

Америка
00.10 Містична Україна

К1

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

08.50 Т/с «Мисливці за 
реліквіями»

10.40 Х/ф «Мисливці»
12.20 «Бєдняков+1»
13.10 «Вірю не вірю»
15.00, 1.00 «Орел і решка. 

Шопінг»
15.50, 23.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»
16.50, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження-3»
17.50 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»
01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Дикі предки»
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
22.00 Сімейка У
23.00 Одного разу в Одесі
00.00 ЛавЛавСar
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, 23.25, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

09.30 Т/с «Галерея Вельвет»

12.25 «Кухня По»

13.15, 14.30, 4.30 РадіоДень

13.45 «Світ дикої природи»

15.15 Т/с «Іспанська легенда»

16.45 Пліч-о-пліч

16.55 UA:Фольк

18.25, 2.35 Тема дня

19.25, 22.50, 4.00 Спільно

20.00 «Особливий загін»

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.20 Д/с «Життя з левами»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.35 Складна розмова

05.30 «Цікаво.com»
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на травень

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на два місяці — 125 грн. 24 коп.,

до кінця року — 500 грн. 96 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на два місяці  — 165 грн. 24 коп.,

до кінця року — 660 грн. 96 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на два місяці— 46 грн. 22 коп.,

до кінця року — 184 грн. 88 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 травень 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 травень можна 
до 18 квітня 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, 0.00, 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, 21.15, 21.45, 22.15 

Комедія «Кухня»

22.45, 0.05 «Світ навиворіт 10: 

Бразилія»

01.15 Драма «Втеча з 

Шоушенка»

04.50 М/ф

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 «Ранок з «Інтером»

09.20 Х/ф «Шок»
11.15, 12.25 Х/ф «Красуня 

та чудовисько»
13.45 «Правила виживання»

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 2.05 «Стосується 

кожного»

20.00, 4.10 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже 

багатство»

23.55 Т/с «Рідкісна група 

крові»

02.50 «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, 2.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Місія: краса. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 «Говорить Україна»

21.00, 23.30 Т/с «Серце 

матері»

00.25, 2.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.30 Телемагазин

03.40 Зоряний шлях

04.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

06.39, 9.00 Kids Time

06.40 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.30 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

09.05 Т/с «Мерлін»

12.30 Т/с «Загублені»

15.10 Х/ф «То що, 

приїхали»

17.00 Хто зверху?

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Любов на виживання

23.50 Х/ф «Отже, війна»

01.55 Служба розшуку дітей

02.00, 3.00 Зона ночі

04.40 Абзац

ICTV

05.40, 10.10, 13.20 

Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «13-й район»

15.10, 16.20, 21.25, 22.35 Т/с 

«Пес»

17.45 Т/с «Фантом»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт 

Прем’єра

23.30 Х/ф «13-й район 2: 

Цегляні маєтки»

01.05 Т/с «У полі зору»

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

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, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.20, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.45 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55, 

0.35, 1.10 Погода на 

курортах

08.20 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

06.30 Х/ф «Циганка Аза»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Торпедоносці»
10.55 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»

12.50 «Будьте здоровi»

13.25, 20.10 Т/с «Альпійський 

патруль»

15.25, 16.50, 22.10, 23.45 Т/с 

«Фалько»

17.50 «Легенди карного 

розшуку»

19.30 «Вартість життя»

00.50 Т/с «Швидка»

02.55 «Випадковий свідок»

03.00 «Речовий доказ»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.05 Орегонський путівник 

06.30 Подорож відкритим 

космосом 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.10 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 

07.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

10.50 Смак Дзяннаня. 

Документальний серіал 

11.45 Китайський живопис. 

Документальний цикл 

12.30 Орегонський путівник 

13.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

13.35 Федір Стригун. Абриси 

долі. Документальна 

програма

14.30 52 вікенди

14.55 Мистецький пульс 

Америки 

15.20 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.55 Погода

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Погода

17.10 Концертна програма

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.20 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

ЗУСТРІЧ ЕПОХ. 

Вівальді – Гайдн

21.00 Новини 

21.25 Мистецький пульс 

Америки 

22.00 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа 

Даша Суворова

22.10 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа 

Blooms Corda

22.25 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа 

ЦеШо

23.00 100 років українського 

кіно. Всеукраїнське 

фотоуправління, Вертов 

і Довженко

23.10 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Джордж Гершвін. 

Легенда в стилі блюз

01.10 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Cape 

Cod

01.20 Погода

01.30 Новини

01.50 Тема дня

02.45 52 вікенди 

03.10 Август Стріндберг. 

Фрекен Жюлі. 

Київський академічний 

Молодий театр, 16+. 

04.30 РадіоДень. Життя+ 

04.50 Букоголіки 

05.20 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.20 Моя правда. В головній 

ролі — Сергій Іванов

07.15 Моя правда. В’ячеслав 

Невинний

08.10 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

10.05 МастерШеф

12.50 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 20.55 Т/с «Як довго я 

на тебе чекала»

22.50, 23.50 Т/с Любити й 

вірити.

00.50 Т/с «Коли ми вдома»

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 р.»

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, 21.35, 23.05 Т/с 

«Кістки-9»

08.50 Т/с «Ласко-кулак Бога»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15 «ДжеДАІ»

10.50 «Рішала»

11.45, 17.15 «Загублений 

світ»

13.35 «Помста природи»

15.30 Х/ф «Клин клином»
18.30 23-й тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — «Зоря»

20.30 Т/с «Дзвонар»

00.45 Т/с «Вуличне 

правосуддя-2»

01.30 Т/с «Опер 

за викликом-4»

02.15 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Фулгем» — «Ман 

Сіті». ЧА

07.45 «Кальярі» — 

«Ювентус». ЧІ

09.30 Журнал Ліги Чемпіонів

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 «Вулвергемптон» 

— «МЮ». ЧА

12.10 «Мілан» — «Удінезе». 

ЧІ

13.55 «Ліверпуль» — 

«Тоттенгем». ЧА

16.00 «Сіткорізи». Прем’єра

16.30, 18.55, 21.25 «Тур 

ONLINE»

16.55 LIVE. «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

17.45, 20.15 Футбол Tables

19.25 LIVE. «Львів» — 

«Маріуполь». ЧУ

21.45 LIVE. «Ман Сіті» 

— «Кардіфф». ЧА

23.45, 1.45, 3.45 Топ-матч

23.55 «Інтер» — «Лаціо». ЧІ

01.55 «Арсенал» — 

«Ньюкасл». ЧА

03.55 «Емполі» — «Наполі». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 17.05 Журнал Ліги 

Чемпіонів

06.30 «Парма» — 

«Аталанта». ЧІ

08.20, 13.10, 23.55, 3.50 Топ-

матч

08.30 «Рома» — «Наполі». 

ЧІ

10.25 ЧІ. Огляд туру

11.20 «Арсенал» — 

«Ньюкасл». ЧА

13.25, 4.00 Кальярі» — 

«Ювентус». ЧІ

15.15, 2.00 «Вулвергемптон» 

— «МЮ». ЧА

17.35 «Мілан» — «Удінезе». 

ЧІ

19.25 «Сіткорізи»

19.55 LIVE. «Емполі» 

— «Наполі». ЧІ

20.45, 22.45 Футбол Tables

21.55 LIVE. «Рома» — 

«Фіорентина». ЧІ

00.10 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.30, 14.00 Правда життя

09.30, 17.05, 0.15 Шалена 

подорож

10.15, 17.55 Дикі й озброєні

11.10 Скептик

12.10 Україна: забута історія

13.00, 19.40 Речовий доказ

15.15, 23.20 Шпигунство та 

змови

16.10, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

18.45, 20.50 Битва цивілізацій

22.35 Невідома Південна 

Америка

01.05 Містична Україна

02.35 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.00 «Ух ти show»

08.35 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.10 Х/ф «Одержимість»
12.20 «Бєдняков+1»

13.10 «Вірю не вірю»

15.00, 1.00 «Орел і решка. 

Шопінг»

15.50, 23.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.50, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження-3»

17.50 Т/с «Доктор Хаус»

00.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Соляна 
принцеса»

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

22.00 Сімейка У

23.00 Одного разу в Одесі

00.00 ЛавЛавСar

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, 23.10, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

09.30 Т/с «Галерея Вельвет»

12.25 «Кухня По»

13.15, 4.30 РадіоДень

13.45 «Світ дикої природи»

14.30 52 вікенди

15.15 Т/с «Іспанська легенда»

16.40 Пліч-о-пліч

16.55 Сильна доля

18.25, 2.35 Тема дня

19.25 Своя земля

19.55 «Особливий загін»

21.25, 23.35, 2.25 UA:Спорт

21.45 Разом

22.20 Схеми. Корупція в 

деталях

00.00 Телепродаж Тюсо

03.35 #ВУКРАЇНІ

04.00 Спільно

05.30 «Цікаво.com»
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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»

11.20, 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»

20.40 «Чистоnews-2019»

20.45, 21.15, 21.45, 22.15 

Комедія «Кухня»

22.30 «Право на владу-2019»

01.00 «Гроші-2019»

02.00 «Київ вечірній»

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 «Ранок з «Інтером»

09.20 Х/ф «Манія величі»
11.30, 12.25 Х/ф «Осляча 

шкіра»
13.45 «Правила виживання»

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 2.05 «Стосується 

кожного»

20.00, 4.10 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже 

багатство»

23.55 Т/с «Рідкісна група 

крові»

02.50 «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, 2.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Місія: краса. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 «Говорить Україна»

21.00, 23.30 Т/с «Серце 

матері»

00.25, 2.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.30 Телемагазин

03.40 Зоряний шлях

04.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

06.29, 8.49 Kids Time

06.30 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.30 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.50 Т/с «Мерлін»

12.30 Т/с «Загублені»

15.00 Хто зверху?

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Хто проти блондинок

00.00 Х/ф «Центуріон»

01.55 Служба розшуку дітей

02.00, 3.00 Зона ночі

04.00 Абзац

ICTV

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10, 13.20 Секретний фронт

12.45, 15.45 Факти. День

13.30 Х/ф «13-й район 2: 

Цегляні маєтки»

15.05, 16.20, 21.25, 22.30 Т/с 

«Пес»

17.45 Т/с «Фантом»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

23.30 Х/ф «Миротворець»

01.45 Т/с «У полі зору»

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.20 Невигадані історії

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.25, 8.25, 0.50 Огляд преси

07.30, 8.30, 10.10, 1.15, 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

06.35 Х/ф «Ніагара»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Постарайся 
залишитися живим»

10.25 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 

«Свідок»

12.50 «Вартість життя»

13.25, 20.10 Т/с «Альпійський 

патруль»

15.25, 16.50, 22.10, 23.45 Т/с 

«Фалько»

17.50 «Легенди карного 

розшуку»

19.30 «Правда життя»

00.50 Т/с «Швидка»

02.50 «Випадковий свідок»

03.05 «Речовий доказ»

04.05 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.05 Орегонський путівник 

06.30 Погляд зсередини 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.05 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 

07.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

10.50 Смак Дзяннаня. 

Документальний серіал 

11.45 Китайський живопис. 

Документальний цикл 

12.30 Орегонський путівник 

13.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

13.35 Україна 1917-2017. 

Архівний проект Юрія 

Шаповала. Винниченко 

без брому

14.30 РадіоДень

14.55 Мистецький пульс 

Америки 

15.20 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.55 Погода

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Погода

16.55 Енеїда 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.25 Лауреати 

Шевченківської премії. 

Володимир Шейко

19.45 UA.МУЗИКА. Кліп 

19.50 Погода

19.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

20.00 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

20.20 UA.МУЗИКА. Кліп 

20.25 Чемпіонат світу з 

фігурного катання 2019. 

Найкращі виступи

21.00 Новини 

21.25 Мистецький пульс 

Америки 

22.00 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Bahroma. 

22.15 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Panivalkova. 

22.30 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Fontaliza. 

22.45 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Cape 

Cod. 

23.00 100 років українського 

кіно. Воєнний 

та повоєнний 

кінематограф

23.10 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Хорея Козацька

00.30 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Даша 

Суворова

00.40 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Blooms 

Corda

00.55 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. ЦеШо

01.20 Погода

01.30 Новини 

01.50 Тема дня

02.45 РадіоДень 

03.10 Ремі Де Вос. Поки мама 

не прийшла. Київський 

академічний Молодий 

театр, 16+. 

04.30 РадіоДень. Життя+ 

04.50 Букоголіки 

05.20 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.10 Моя правда. Інокентій 

Смоктуновський

07.05 Моя правда. 

Реінкарнація. Наталія 

Андрейченко

08.00 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

09.55 МастерШеф

12.20 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00, 19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 20.55 Т/с «Як довго я 

на тебе чекала»

22.50 Х/ф «Рік Золотої 
рибки»

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 р.»

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, 21.25, 22.55 Т/с 

«Кістки-9»

08.50 Т/с «Ласко-кулак Бога»

09.45, 18.15 «Спецкор»

10.00 «ДжеДАІ-2018»

11.00 «Рішала»

11.55, 17.20 «Загублений 

світ»

13.40, 2.10 «Облом.UA.»

15.45 Х/ф «Ласкаво 
просимо в джунглі»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25, 20.25 Т/с «Дзвонар»

00.35 Т/с «Вуличне 

правосуддя-2»

01.25 Т/с «Опер 

за викликом-4»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Вулвергемптон» 

— «МЮ». ЧА

07.45 «Сіткорізи»

08.15 «Рома» — 

«Фіорентина». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25, 20.40 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

12.10, 2.05 «Ман Сіті» 

— «Кардіфф». ЧА

13.55 «Мілан» — «Удінезе». 

ЧІ

16.05 «Львів» — 

«Маріуполь». ЧУ

17.55 ЧА. Огляд туру. 

Прем’єра

18.50 «Ліверпуль» — 

«Тоттенгем». ЧА

22.50 ЧА. Огляд туру

23.45 «Емполі» — «Наполі». 

ЧІ

01.35 Журнал Ліги Чемпіонів

03.55 «Сассуоло» — «К’єво». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 15.00 «Сіткорізи»

06.30 «Ман Сіті» — 

«Кардіфф». ЧА

08.20, 10.20, 17.20, 23.55, 3.50 

Топ-матч

08.30, 0.10 «Львів» — 

«Маріуполь». ЧУ

10.50 «Вулвергемптон» 

— «МЮ». ЧА

12.40, 19.25 Журнал Ліги 

Чемпіонів

13.10 «Емполі» — «Наполі». 

ЧІ

15.30, 4.00 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

17.35 «Рома» — 

«Фіорентина». ЧІ

19.55 LIVE. «Сассуоло» 

— «К’єво». ЧІ

21.55 LIVE. «Аталанта» 

— «Болонья». ЧІ

02.00 «Кальярі» — 

«Ювентус». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.50, 14.00 Правда життя

09.30, 17.05, 0.15 Шалена 

подорож

10.15, 17.55 Дикі й озброєні

11.10 Скептик

12.10 Україна: забута історія

13.00, 19.40 Речовий доказ

15.15, 23.20 Шпигунство та 

змови

16.10, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

18.45, 20.50 Битва цивілізацій

22.35 Невідома Австралія

01.00 Містична Україна

02.30 Квітка Цісик

03.00 Таємниці дефіциту

05.05 Жертви краси

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

09.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.40 Х/ф «Свідок на 
весіллі»

12.20 «Бєдняков+1»

13.10 «Вірю не вірю»

15.00, 0.50 «Орел і решка. 

Шопінг»

15.50, 23.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.50, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження-3»

17.50 Т/с «Доктор Хаус»

00.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

01.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.15 Х/ф «Мавпячі 
витівки»

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 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

22.00 Сімейка У

23.00 Одного разу в Одесі

00.00 ЛавЛавСar

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, 23.25, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

09.30 Т/с «Галерея Вельвет»

10.55 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.50 «Кухня По»

13.15, 14.30, 4.30 РадіоДень

13.45 «Світ дикої природи»

15.15 Т/с «Римська імперія»

16.40 Пліч-о-пліч

16.55 Концертна програма 

Марії Бурмаки «Нове та 

улюблене»

18.25, 2.35 Тема дня

19.25 #ВУКРАЇНІ

19.55 «Особливий загін»

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.20 Д/с «Життя з левами»

22.50 Наші гроші

00.00 Телепродаж Тюсо

03.35 Разом

04.00 Спільно

05.30 «Цікаво.com»
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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 «#Гуднайт_клаб»

23.20 «Ліга сміху-2018»

01.20 «Київ вечірній»

ІНТЕР

05.25, 22.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 Х/ф «Авантюристи»
11.20, 12.25 Х/ф 

«Зачароване 
кохання»

13.45 «Правила виживання»

14.50, 15.50, 16.45, 0.00 

«Речдок»

18.00, 2.30 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

21.00 «Подробиці вибору»

04.15 «Школа доктора 

Комаровського. 

Невідкладна допомога»

04.45 Top Shop

05.15 Х/ф «Дама з 
папугою»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Т/с «Серце матері»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.15 Сьогодні

07.10, 8.15 Ранок з Україною

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.00 Реальна містика. Новий 

сезон

13.00, 15.30 Т/с «З минулого з 

любов’ю»

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Головна тема. Вибір

23.20 По слідах

00.00 Х/ф «Нульовий цикл»
01.45 Телемагазин

03.10 Реальна містика

04.50 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

05.50 Ревізор. Крамниці

07.40 Т/с «Містер Хутен і леді 

Олександра»

15.10 Хто зверху?

19.00 Імпрув шоу

21.00 Аферисти 

в мережах

22.10 Х/ф «Пограбування 

по-італійськи»

00.20 Х/ф «Ідальго»

03.00 Служба 

розшуку дітей

03.05 Зона ночі

ICTV

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок 

у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Антизомбі

11.00, 13.20, 22.45 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

15.05, 16.20, 17.40 Т/с «Пес»

18.45, 1.45 Факти. Вечір

20.10, 21.30 Дизель-шоу

02.10 Lабіринт. Містика поруч

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15, 8.25 Огляд преси

06.20 Діалоги з Патріархом

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.15, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.10 

Погода в Україні

07.25 Драйв

07.30, 8.30, 10.10, 0.35, 1.15 

Машина часу

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 16.55, 

17.55, 0.30 Погода на 

курортах

08.00, 17.00 Час новин. Київ

09.25, 16.45 Час громади

11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало 

історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

13.05 БлогПост

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10 КЕНДЗЬОР

18.15 ТОМОС

19.25 Інформаційний вечір

22.00 БлогПост HATE FRIDAY 

NIGHT

02.15 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія мандрів

05.15 Рандеву

НТН

05.00, 4.45 Top Shop

07.05 Х/ф «Ні пуху, ні пера»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Дурні 
помирають по 
п’ятницях»

10.55 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 

«Свідок»

12.50 «Правда життя»

13.25, 20.10 Т/с «Альпійський 

патруль»

15.25, 16.50, 22.10, 23.45 Т/с 

«Фалько»

17.50 «Легенди карного 

розшуку»

19.30 «Таємниці світу»

00.50 Х/ф «Гладіатор за 
наймом»

02.50 «Випадковий свідок»

03.00 «Легенди бандитської 

Одеси»

03.45 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.05 Орегонський путівник 

06.30 Як це працює?

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.05 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 

07.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 

10.50 Смак Дзяннаня. 

Документальний серіал 

11.45 Китайський живопис. 

Документальний цикл 

12.30 Орегонський путівник 

13.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

13.35 Леонід Осика. 

Документальний цикл 

«Сімдесятники» 

14.30 РадіоДень

14.55 Мистецький пульс 

Америки 

15.20 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.55 Погода

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Погода

16.55 По обіді шоу 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.25 Docudays UA 2019. 

DOCU/Культура з 

Надією Парфан

19.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

20.00 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

20.20 UA.МУЗИКА. Кліп 

20.25 Чемпіонат світу з 

фігурного катання 2019. 

Найкращі виступи

21.00 Новини 

21.25 Мистецький пульс 

Америки 

21.55 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. The ВЙО

22.10 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. OY 

Sound System

22.25 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Даша 

Суворова

22.35 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Індіра

22.45 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Jonych

23.00 100 років українського 

кіно. ТарасШевченко 

чекає на веcну на 

Зарічній вулиці

23.10 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

ЗУСТРІЧ ЕПОХ. 

Вівальді – Гайдн

00.45 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА.

01.00 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Mari 

Cheba

01.10 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Jonych

01.20 Погода

01.30 Новини 

01.50 Тема дня

02.45 РадіоДень 

03.10 Вадим Лєванов. Піаніст. 

Київський академічний 

Молодий театр 16+. 

04.30 РадіоДень. Життя+ 

04.50 Букоголіки 

05.20 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

05.35, 18.00 Хата на тата

10.00, 20.00, 22.50 Холостяк

12.50 Х/ф «Мачуха»
15.15 Х/ф «У ліжку з 

ворогом»
17.30, 22.00 Вiкна-Новини

00.00 Холостяк. Як вийти 

заміж

01.00 Т/с «Коли ми вдома»

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 р.»

17.00 «Ситуація»

19.00 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

22.30 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Кістки-9»

08.50 Т/с «Ласко-кулак Бога»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50 «Рішала»

11.45, 17.15 «Загублений 

світ»

13.30 Відеобімба

15.50 Х/ф «Морський 
піхотинець-3»

19.25 Х/ф «В тилу ворога: 
вісь зла»

21.15 Х/ф «В тилу ворога: 
Колумбія»

23.00 Х/ф «Хижак»
01.00 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 0.00, 3.50 Топ-

матч

06.10 «Львів» — 

«Маріуполь». ЧУ

08.10 «Аталанта» — 

«Болонья». ЧІ

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Ліверпуль» — 

«Тоттенгем». ЧА

12.10 «Емполі» — «Наполі». 

ЧІ

13.55, 2.00 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

16.00 «Рома» — 

«Фіорентина». ЧІ

17.45 ЧІ. Огляд туру. 

Прем’єра

18.40 «Ман Сіті» — 

«Кардіфф». ЧА

20.30 Світ Прем’єр-Ліги

21.00 ЧА. Огляд туру

21.55 LIVE. «Саутгемптон» 

— «Ліверпуль». ЧА

00.10 «Кальярі» — 

«Ювентус». ЧІ

04.00 «Вулвергемптон» 

— «МЮ». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 15.10 ЧА. Огляд туру

06.55 «Арсенал» — 

«Ньюкасл». ЧА

08.45, 13.05 Топ-матч

08.55 «Рома» — 

«Фіорентина». ЧІ

10.45 Журнал Ліги Чемпіонів

11.15, 23.30 «Ман Сіті» 

— «Кардіфф». ЧА

13.20 «Львів» — 

«Маріуполь». ЧУ

16.05 «Ліверпуль» — 

«Тоттенгем». ЧА

17.55 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

18.25 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

20.15, 1.20 ЧІ. Огляд туру

21.10 «Кальярі» — 

«Ювентус». ЧІ

23.00 Світ Прем’єр-Ліги

02.15 «Сассуоло» — «К’єво». 

ЧІ

04.05 «Аталанта» — 

«Болонья». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.30, 14.00 Правда життя

09.30, 0.15 Шалена подорож

10.15, 18.00 Дикі і озброєні

11.10 Скептик

13.00, 19.40 Речовий доказ

15.15, 23.20 Шпигунство та 

змови

16.10, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

17.05 Невідома Південна 

Америка

18.50, 20.50 Битва цивілізацій

22.35 Невідома Австралія

01.00 Містична Україна

02.30 Бандитський Київ

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

08.50 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.40 Х/ф «Кохання не за 
розміром»

12.20 «Бєдняков+1»

13.10 «Вірю не Вірю»

15.00, 1.00 «Орел і решка. 

Шопінг»

15.50, 23.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.50, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження-3»

17.50 Т/с «Доктор Хаус»

00.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.15 Х/ф «Красуня й 
чудовисько»

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 Х/ф «Фантастична 
четвірка (2015)»

18.00 4 весілля

21.00 Х/ф «Озброєні і 
небезпечні»

23.00 Х/ф «Вірус кохання»
01.00 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, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 2.00, 5.05 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

09.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.20 «Кухня По»

13.15, 14.30 РадіоДень

13.45 «Світ дикої природи»

15.15 Т/с «Римська імперія»

16.40, 3.45 Пліч-о-пліч

16.55 «Браво, шеф!»

18.25, 2.45 Тема дня

19.25 Перший на селі

19.55 «Особливий загін»

21.25, 2.20 UA:Спорт

22.00 Перша шпальта

22.25 Д/с «Життя з левами»

23.00 #ВУКРАЇНІ

00.00 Телепродаж Тюсо

04.10 Хто в домі хазяїн?

04.35 52 вікенди

05.30 «Цікаво.com»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 23.40, 0.40 «Світське 

життя-2019»

06.45 «Гроші-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 11.10 «Світ навиворіт-

6»

13.00, 14.15, 15.25 «Світ 

навиворіт-5»

16.30, 21.40 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка. 

Діти»

19.30 ТСН

20.15 «Чистоnews-2019»

20.25 «Українські сенсації-

2019»

01.40 «Ліга сміху-2018»

04.00 «Київ вечірній»

ІНТЕР

07.00 «Жди мене. Україна»

08.50 «Слово Предстоятеля»

09.00 «Шість соток» Прем’єра

10.00 «Готуємо разом. 

Випічка». Прем’єра

11.05 Х/ф «Розмах крил»
12.45 Х/ф «Екіпаж»
15.45 Т/с «Прекрасна Рані»

20.00, 4.20 «Подробиці»

20.30 «Крутіший за всіх. 

Новий сезон»

22.20 «Бенефіс Ірини 

Аллегрової»

01.00 Х/ф «Арифметика 
підлості»

02.35 Х/ф «Другорядні 
люди»

04.50 Х/ф «Без сина не 
приходь!»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.50 

Сьогодні

07.30, 15.20 Т/с «Серце 

матері»

16.00, 20.00 Т/с «Не смій мені 

говорити «Прощай!»

21.00 Шоу «Дивовижні 

люди»

23.00, 2.15 Т/с «Мій»

01.45 Телемагазин

03.40 Реальна містика

05.20 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 8.00 Kids Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.30 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.05 Таємний агент

09.10, 11.10 Подіум

13.00 Імпрув шоу

15.00 Хто зверху?

17.00 М/ф «Альоша Попович 

і Тугарин змій»

18.30 Х/ф «Персі Джексон і 
викрадач блискавок»

21.00 Х/ф «Персі Джексон: 
море чудовиськ»

23.00 Х/ф «Сонна лощина»
01.00 Х/ф «Крута 

Джорджія»
03.10 Зона ночі

ICTV

05.45, 4.05 Скарб нації

05.55, 4.15 Еврика!

06.00, 4.25 Факти

06.25 Більше ніж правда

08.00 Я зняв!

09.50 Дизель-шоу

11.05 Особливості 

національної роботи

11.55 Особливості 

національної роботи 

Прем’єра

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

13.20 Т/с «Пес»

16.15 Х/ф «Міцний 

горішок»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Міцний 

горішок 2»

21.25 Х/ф «Міцний горішок 

3: Помирати з 

піснею»

23.55 Х/ф «Швидше кулі»

01.45 Lабіринт. Містика поруч

04.50 Громадянська оборона

5 канал

06.00 Час-Time

06.20, 0.20 КЕНДЗЬОР

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 12.55, 15.15, 

18.10, 23.55 Погода в 

Україні

07.20, 2.15 Дзеркало історії

07.45, 8.50, 21.55, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 0.55 

Погода на курортах

08.20 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.25 Укравтоконтинент

09.35 Натхнення

10.10 Майстри ремонту

10.35 Медекспертиза

11.10 5 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

18.2 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

05.45 Х/ф «Грачі»
07.25 Х/ф «Зникнення»
09.20 Х/ф «Золота міна»
12.00 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»

15.30 «Таємниці 

кримінального світу»

17.10, 1.10 «Самооборона»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.10 «Свідок»

19.30 Х/ф «Суєта суєт»
21.15 Х/ф «Багрові ріки»
23.20 Х/ф «Ніндзя-2»
02.45 «Випадковий свідок»

02.50 «Речовий доказ»

03.50 «Професії»

04.20 «Легенди бандитського 

Києва»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.05 Незвідані шляхи 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.10 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 

08.25 Цікаво. com 

08.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

09.00 Новини 

09.10 Казки, перевірені 

часом. Розбійники 

мимоволі. Художній 

фільм 

10.25 Мальовничі села. 

Документальний цикл 

11.20 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

11.45 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

12.35 Кухня По. Кулінарна 

програма 

13.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

14.40 Країна на смак 

15.45 В#Україні 

16.15 Прем’єра. Спільно

16.50 Погода

17.10 UA.Фольк 

18.05 З весною у серці. 

Концертна програма 

19.35 Будинок «Слово». 

Документальна 

програма

21.00 Новини 

21.25 Секрети замків 

Великобританії. 

Замки Британії. 

Документальний серіал 

22.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

23.00 Джузеппе Верді. 

Макбет. Національна 

опера України ім. 

Тараса Шевченка 

01.30 UA. Фольк 

02.25 Степан Васильченко. 

Ніч кохання. Київський 

академічний театр 

«Колесо», 18+ 

04.00 Орегонський путівник 

 

СТБ

05.50, 16.15, 22.55 Хата на 

тата

07.25 Страва честі

08.25 Т/с «Як довго я на тебе 

чекала»

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 Урочиста церемонія 

вручення премії 

«Людина року-2018 

р.», ч. 1

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»

08.50 ДжеДАІ. Дайджест 

2017 р.

09.45 «Загублений світ»

13.35 Х/ф «Морський 
піхотинець-2»

15.10 Т/с «Ласко-кулак Бога»

16.55 Х/ф «В тилу ворога: 
Колумбія»

18.40 Х/ф «Команда вісім: 
У тилу ворога»

20.20 Х/ф «Джон Вік»
22.10 Х/ф «Хижак-2»
00.05 Х/ф «Вампаріах»
01.35 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 15.30, 17.55, 

18.40, 20.55, 23.25, 

1.30, 3.35, 5.40 Топ-

матч

06.10 «Рома» — 

«Фіорентина». ЧІ

08.10 «Ман Сіті» — 

«Кардіфф». ЧА

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.25 ЧА. Передмова до туру. 

Прем’єра

10.55 «Львів» — 

«Маріуполь». ЧУ

12.45 ЧІ. Огляд туру

13.40, 1.45 «Саутгемптон» 

— «Ліверпуль». ЧА

15.55 LIVE. «Парма» 

— «Торіно». ЧІ

16.45, 19.45 Футбол Tables

18.10 Світ Прем’єр-Ліги

18.55 LIVE. «Ювентус» 

— «Мілан». ЧІ

21.25 LIVE. «Сампдорія» 

— «Рома». ЧІ

23.40 «Олімпік» — «Десна». 

ЧУ

03.50 «Чорноморець» 

— «Арсенал-Київ». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 21.10, 23.15, 3.35, 5.35 

Топ-матч

06.05, 19.20 «Саутгемптон» 

— «Ліверпуль». ЧА

07.55 ЧІ. Огляд туру

08.50 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

10.40, 1.15 Світ Прем’єр-Ліги

11.10 «Кальярі» — 

«Ювентус». ЧІ

13.00 ЧА. Передмова до туру

13.30, 15.55, 18.55 «Тур 

ONLINE»

13.55 LIVE. «Олімпік» 

— «Десна». ЧУ

14.45, 17.45 Футбол Tables

16.55 LIVE. «Чорноморець» 

— «Арсенал-Київ». ЧУ

21.25 «Парма» — «Торіно». 

ЧІ

23.25 «Ювентус» — 

«Мілан». ЧІ

01.45 «Львів» — 

«Маріуполь». ЧУ

03.45 «Сампдорія» — 

«Рома». ЧІ

 

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.00, 0.35 Містична Україна

08.45, 18.35 Брама часу

10.20 Шпигунство та змови

12.10 Китайські 

першопрохідці

14.10 Справжня історія 

золота

15.05 Шалена подорож

15.50 Невідома Південна 

Америка

16.50 Невідома Австралія

17.45 Полювання на рибу-

монстра

21.00 Британія: міфи та 

легенди

21.55 Втрачена фреска да 

Вінчі

22.50 Куля для Кеннеді

23.40 Битва цивілізацій

01.25 Аджимушкай. 

Підземелля смерті

02.15 Майор «Вихор»

03.05 Запрограмовані долі

03.55 Прокляття скіфських 

курганів

04.40 Легендарні замки 

Закарпаття

05.20 Легендарні замки 

України

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Дай Лапу»

09.00 «Ух ти show»

10.00 М/с «Земля до початку 

часів»

11.20 М/ф «Альфа і омега: 

зубата братва»

13.00 Х/ф «Кохання не за 
розміром»

14.45 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.00 Х/ф «Жінка в 
чорному»

01.50 «Орел і решка. Шопінг»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.00 М/ф «Діномама»

12.35 Х/ф «Мавпячі 
витівки»

14.15 4 весілля

17.15 М/ф «Ліно»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

22.30 Танька і Володька

00.30 Панянка-селянка

01.30 Теорія зради

02.20 БарДак

03.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

2.00, 4.10 Новини

09.30 Країна на смак

10.40 Хто в домі хазяїн?

11.05 «Погляд зсередини»

12.05 Сильна доля

13.05 Х/ф «Грозовий 

перевал»

14.25 «Мальовничі села»

15.00 По обіді шоу

16.00 Спільно

16.35, 3.40 Своя земля

17.00 «Особливий загін»

18.00 Т/с «Римська імперія»

19.30 «Мегаполіси»

19.55 Д/с «Дивовижні міста 

світу»

21.25 Розсекречена історія

22.25 «Подорож відкритим 

космосом»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.20 UA:Фольк

03.15 «Аромати Колумбії»

04.30 Світло

05.30 «Цікаво.com»
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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, 4.00 «Світ навиворіт 

10: Бразилія»

11.00 Комедія «Кухня»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни 9»

00.15 «Ліга сміху-2019»

02.10, 3.15 «Розсміши коміка. 

Діти»

ІНТЕР

06.10 Х/ф «Формула 
кохання»

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

12.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

3 сезон»

13.00 «Крутіший за всіх. 

Новий сезон»

15.00 Д/п «Життя»

16.00 Т/с «Плата за 

порятунок»

20.00 «Подробиці»

20.30 Д/п «Пліснява»

22.00 Х/ф «Гроші для 
дочки»

23.45 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.10 Т/с «Не смій мені 

говорити «Прощай!»

13.10 Т/с «Соломонове 

рішення»

17.00, 21.00 Т/с «Торкнувшись 

серця»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

23.00 Х/ф «Любов для 

бідних»

00.50, 2.15 Історія одного 

злочину

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Стендап шоу

07.00, 8.00 Kids Time

07.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

08.05 Х/ф «Крихітка із 
Беверлі-Гіллз»

09.50 Х/ф «Сонна лощина»
11.50 М/ф «Зубна фея»

13.50 М/ф «Альоша Попович 

і Тугарин змій»

15.20 Х/ф «Персі Джексон і 
викрадач блискавок»

18.00 Х/ф «Персі Джексон: 
Море чудовиськ»

20.00 Х/ф «Останній 
мисливець на 
відьом»

22.00 Х/ф «Мисливці за 
відьмами»

00.00 Х/ф «Знайомство зі 
спартанцями»

01.40 Х/ф «Ідальго»

ICTV

06.25 Антизомбі

08.05 Т/с «Відділ 44»

12.05, 13.00 Х/ф «Міцний 

горішок»

12.45 Факти. День

14.00 Х/ф «Міцний 

горішок 2»

16.15 Х/ф «Міцний 

горішок 3: Помирати 

з піснею»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

20.30 Х/ф «Міцний горішок 

4.0»

23.00 Х/ф «Міцний 

горішок 5: Гарний 

день, щоб померти»

00.50 Х/ф «Цунамі. Удар 

із глибини»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 16.10, 23.15 ТОМОС

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 12.55, 15.15, 18.55, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.45, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 

11.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55, 0.15 

Погода на курортах

08.20 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Автопілот-Тест

09.20 Технопарк

09.25 Драйв

10.10, 14.10, 20.00, 5.10 

Машина часу

10.30, 3.15 Кіно з Я. 

Соколовою

11.10 Кордон держави

11.20, 11.25 Будемо жити

11.35 Гра інтересів

12.10 Невигадані історії

12.30 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

12.35 Континент

13.10 Медекспертиза

13.30, 0.20 Діалоги з 

Патріархом

15.20 П’ятий поверх

15.40 Паспортний сервіс

17.15 Особливий погляд

18.00, 1.00 Час: Підсумки 

тижня

19.25 Стоп корупції!

21.40, 3.00 Час-Time

22.05 Док. Фільм

00.45, 1.55 Огляд преси

02.15 Дзеркало історії

02.35 Нові герої Донбасу

НТН

05.45 Х/ф «Погань»
07.25 «Страх у твоєму домі»
11.00 Х/ф «На Вас 

чекає громадянка 
Никанорова»

12.45 Х/ф «Самотня 
жінка бажає 
познайомитись»

14.25 Х/ф «Скарби 
стародавнього 
храму»

17.00 Х/ф «Багрові ріки»
19.00 Х/ф «Здрастуй і 

прощавай»
20.50 Х/ф «Чужий проти 

чужого»
22.45 Х/ф «Контракт»
00.35 Х/ф «Ніндзя-2»
02.20 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.05 Незвідані шляхи 
06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
07.00 Новини 
07.05 Погода
07.10 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 
08.25 Як це працює?
08.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
09.00 Новини 
09.10 Казки, перевірені 

часом. Літаючий млин. 
Мультиплікаційний 
фільм

10.25 Мальовничі села. 
Документальний цикл 

11.20 Аромати Колумбії. 
Документальний цикл 

11.45 Аромати Іспанії. . 
Документальний цикл 

12.35 Кухня По. Кулінарна 
програма 

13.00 Еліза. Телевізійний 
серіал 12+ 

15.40 Погода
15.50 Мегаполіси. 

Документальний серіал 
16.50 Погода
17.10 UA.Фольк 

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

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 Леся Українка. Лісова 

пісня. Львівський 
академічний театр ім. 
Леся Курбаса 

01.30 UA.Фольк 
02.20 Райнер Марія 

Рільке. Завчасна 
паморозь. Львівський 
Національний 
академічний 
український 
драматичний театр ім. 
М. Заньковецької

04.15 Незвідані шляхи. 
Документальний цикл 

 
СТБ

05.30, 7.45, 9.55 Хата на тата
06.45 Холостяк. Як вийти 

заміж
09.00 Страва честі
15.05 МастерШеф. 

Професіонали
19.00, 19.55 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, 
20.45 «Репортер». 
Новини

10.10 «18 плюс»
11.10 «Кримінал» з 

Катериною Трушик
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15 Марафон 
«Вибори-2019»

17.00 Урочиста церемонія 
вручення премії 
«Людина 
року-2018», ч. 2

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 «Зловмисники»
11.05, 0.00 «Шалені 

перегони»
13.50 Х/ф «Місія на Марс»
15.50 Т/с «Ласко-кулак Бога»
17.30 Х/ф «В тилу ворога: 

вісь зла»
19.15 Х/ф «Атака на 

королеву»
21.00 Х/ф «Охоронець»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
01.45 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Парма» — «Торіно». 
ЧІ

07.45, 12.55, 3.10 Світ 
Прем’єр-Ліги

08.15 «Вулвергемптон» 
— «МЮ». ЧА

10.00, 15.40, 21.00 Футбол 
NEWS

10.25 Журнал Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра

10.55 «Чорноморець» 
— «Арсенал-Київ». ЧУ

12.45, 15.25, 15.55, 5.30 Топ-
матч

13.25 LIVE. «Фіорентина» 
— «Фрозіноне». ЧІ

14.15, 17.45 Футбол Tables
16.15, 18.55 «Студія LIVE»
16.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Динамо». 1/4 
фіналу. Кубок України

19.25 «Сампдорія» — 
«Рома». ЧІ

21.20 «Великий футбол»
23.00 «Львів» — «Зоря». 1/4 

фіналу. Кубок України
00.50 Журнал Ліги Чемпіонів
01.20 «Евертон» — 

«Арсенал». ЧА
03.40 «Лаціо» — 

«Сассуоло». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

07.45, 3.50 «Олімпік» 

— «Десна». ЧУ

09.30 «Саутгемптон» 

— «Ліверпуль». ЧА

11.15 «Ювентус» — 

«Мілан». ЧІ

13.00, 20.55 Журнал Ліги 

Чемпіонів

13.30, 15.55 «Студія LIVE»

13.55 LIVE. «Львів» 

— «Зоря». 1/4 фіналу. 

Кубок України

14.45, 17.00, 19.45, 22.15 

Футбол Tables

16.20 LIVE. «Евертон» 

— «Арсенал». ЧА

18.00 «Евертон» — 

«Арсенал» 2009 р. / 

2010 р. Класичні матчі 

АПЛ

18.30 Світ Прем’єр-Ліги

18.55 LIVE. «Лаціо» — 

«Сассуоло». ЧІ

21.25 LIVE. «Наполі» 

— «Дженоа». ЧІ

23.25, 1.30, 3.35, 5.40 Топ-

матч

23.40 «Шахтар» — 

«Динамо». 1/4 фіналу. 

Кубок України

01.45 «Фіорентина» 

— «Фрозіноне». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.15, 0.45 Містична Україна

09.05, 18.30 Брама часу

10.45 Великі танкові битви

12.25 Британія: міфи та 

легенди

13.20 Втрачена фреска да 

Вінчі

14.15 Куля для Кеннеді

15.05 Шалена подорож

15.50 Невідома Австралія

17.40 Полювання на рибу-

монстра

21.00 Справжня історія 

золота

21.55 Китайські 

першопрохідці

23.50 Битва цивілізацій

01.35 Теорія Змови

К1

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

часів»
10.35 Х/ф «Космічні воїни»
12.15 Х/ф «Свідок на 

весіллі»
14.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»
22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»
02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Марко-макако»
12.15 Х/ф «Красуня й 

чудовисько»
14.00 4 весілля
17.00 Х/ф «Озброєні і 

небезпечні»
19.00 Одного разу під Полтавою
22.30 Танька і Володька
00.30 Панянка-селянка
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

2.00, 4.10 Новини

09.40 Х/ф «Вероніка»
11.15 «Супер Чуття»

12.00 «Кухня По»

13.05 «Неповторна природа»

13.40 Пліч-о-пліч

13.55 #ВУКРАЇНІ

14.20 Перший на селі

14.55 UA:Фольк

16.00 Країна на смак

17.00 «Особливий загін»

18.00 Т/с «Римська імперія»

19.30 «Мегаполіси»

19.55 Д/с «Дивовижні міста 

світу»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

21.55 «Подорож відкритим 

космосом»

23.00 «Мальовничі села»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.20 По обіді шоу

03.15 «Аромати Колумбії»

03.40 Своя земля

04.30 Розсекречена історія

05.30 «Цікаво.com»
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Після того як британський 
парламент двічі відхилив уз-
годження угоди щодо «Брек-
зиту», внесеної урядом Тере-
зи Мей, різні партії та політич-
ні групи парламенту подали 16 
альтернативних варіантів вирі-
шення проблеми. Спікер Пала-
ти громад відібрав з них вісім, 
які узагальнювали всі альтер-
нативні варіанти розлучення 
Британії з Євросоюзом.
 Голосування відбулося піз-
но ввечері 27 березня. Жоден iз 
восьми альтернативних варіан-
тів не набрав потрібної кіль-
кості голосів. Тобто парламен-
тарії не підтримали ні «Брек-
зит» без угоди, ні варіант, що 
передбачав збереження членс-
тва в Європейській економічній 
зоні, ні той варіант, що передба-
чав новий референдум, хоча під 
відповідною петицією вже під-
писалися шість мільйонів бри-

танців (результати досліджень 
громадської думки свідчать, 
що після протверезіння реаль-
ністю тепер проти «Брекзиту» 
виступають 62% мешканців ос-
тровів). Єдине, на що спромог-
лися законодавці, — підтрима-
ти більшістю голосів перенесен-
ня дати «Брекзиту» з 29 берез-
ня на пізніший термін, передає 
агенція новин «Франс Пресс».
 Провал під час голосуван-
ня за альтернативними варіан-
тами лише посилив безвихідь 
щодо узгодження питання 
«Брекзиту» з провідними полі-
тичними гравцями в парла-
менті. Наразі невідомо, чи ста-
не Тереза Мей утретє виносити 
на голосування узгоджений з 
Брюсселем договір щодо вихо-
ду Великобританії з ЄС. Раніше 
вона наголошувала, що зробить 
це тільки в випадку «достат  н ь ої 
підтримки» в парламенті.
 Раніше Мей розкритику-
вала парламент за його «не-

здатність досягти єдності щодо 
здійснення виходу Сполучено-
го Королівства з Євросоюзу». 
Результат цього — те, що «роз-
лучення» не зможе відбутися 
29 березня — як було заплано-
вано. 
 Тереза Мей також оголоси-
ла про готовність піти у відстав-
ку в найближчому майбутньо-
му, після її участі у саміті «Ве-
ликої двадцятки» у червні. За 
її словами, вона готова склас-
ти з себе повноваження глави 
уряду перед початком перего-
ворів про майбутні відносини 
між Великою Британією і Єв-
росоюзом.
 Але які ще можуть бути пе-
реговори, якщо Брюссель виста-
вив однозначну умову: якщо 
британські законодавці не змо-
жуть затвердити договір, то ЄС 

згоден відкласти «Брекзит» 
лише до 12 квітня. До цієї дати 
Велика Британія має надати Єв-
ропейській раді інформацію про 
можливі сценарії своїх подаль-
ших дій. Такого сценарію ні Те-
реза Мей, ні її уряд, ні парла-
мент не мають.
 Схоже, що Тереза Мей не до-
чекається участі у червневому 
саміті «Великої двадцятки». Її 
непоступливість i нездатність 
до компромісів уже набридли 
всім, як у Британії, так і за її 
межами. Точну дату відставки 
не називають, але вибори ліде-
ра Консервативної партії, тобто 
і нового прем’єр-міністра, мож-
на очікувати у травні. Парла-
мент уже й так відтіснив Тере-
зу Мей від процесу «розлучен-
ня» з ЄС і намагається знайти 
вихід з ситуації самостійно. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Європарламент скасував 
переведення стрілок годинників 
з 2021 року
 Європарламент ухвалив рішення скасу-
вати перехід на літній і зимовий час у ЄС iз 
2021 року. За це віддали голоси 410 євро-
депутатів, проти проголосували 192, передає 
агенція «Франс Пресс». Утримався від голо-
сування 51 депутат. За рішення щодо скасу-
вання переведення стрілок годинників ще ма-
ють проголосувати і країни-члени ЄС. Для 
тих країн, які оберуть залишитися на зимо-
вому часі, останнє переведення стрілок го-
динників відбудеться в жовтні 2021 року.

Усі авто в ЄС — з обмежувачами 
швидкості з 2022 року
 Технологія обмеження швидкості, схо-
же, стане обов’язковою для всіх автомобілів, 
проданих у Європі з 2022 року. Єврокомісія 
попередньо схвалила нові правила, згідно з 
якими європейські автомобілі зобов’яжуть 
мати систему «розумної» корекції швид-
кості (ISA), вдосконалені екстрені гальма та 
технологію, яка перешкоджатиме виїзду авто 
за межі смуги. Серед інших заходів безпе-
ки, які планують зробити обов’язковими для 
європейських автомобілів, вантажівок і авто-
бусів, називають систему попередження про 
те, що водій засинає або відволікся, напри-
клад, через смартфон. Автівки також оснащу-
ватимуть бортовим самописцем, подібним до 
«чорного ящика» в літаках, щоб у разі аварії 
було легше з’ясувати причину. 

Нідерланди й Австралія 
консультуються з РФ щодо 
авіакатастрофи МН17
 Нідерланди й Австралія розпочали пе-
реговори з Росією про юридичну відпові-
дальність за трагедію рейсу МН17, що ста-
лася 17 липня 2014 року в Донецькій облас-
ті. Про це повідомив у спільній заяві міністр 
закордонних справ Нідерландів Стеф Блок у 
листі до парламенту країни, передає агенція 
новин dpa. Факт проведення переговорів iз 
двома країнами підтвердив також і заступ-
ник міністра закордонних справ РФ Олек-
сандр Грушко в розмові з журналістами ін-
формагенції ТАСС. 

Найбільший аеропорт Канади 
почав коректно вказувати назву 
Києва 
 Аеропорт імені Лестера Пірсона у Торон-
то змінив транслітерацію української столи-
ці відповідно до національного стандарту 
— Kyiv. Коректна транслітерація використо-
вується як безпосередньо на табло в аеро-
порту, так і на сайті летовища, що є найбіль-
шим у Канаді. 

Мігранти захопили танкер 
у Середземному морі 
 Група мігрантів захопила вантажне суд-
но, яке раніше врятувало їх недалеко від 
узбережжя Лівії, повідомив учора віце-
прем’єр Італії Матео Сальвіні. Судно, на яко-
му перебуває близько ста мігрантів, прямує 
до берегів або Італії, або Мальти. Сальвіні 
назвав дії мігрантів «піратством» і заявив, 
що викрадене судно не буде допущене до те-
риторіальних вод Італії. За повідомленнями 
італійських ЗМІ, судно прямувало до узбе-
режжя Лівії, щоб залишити в порту врятова-
них у відкритому морі мігрантів, однак при-
близно за 10 кілометрів від берега мігранти 
захопили судно і, ймовірно, змусили екіпаж 
узяти курс на Європу. Мальта не має наміру 
допускати судно в свої територіальні води.

Пластик заборонений у Європі 
з 2021 року
 Європарламент схвалив законопро-
ект, що забороняє з 2021 року на території 
ЄС виробництво і продаж одноразових ви-
робів із пластику, зокрема — посуду, столо-
вих приборів, соломинок для напоїв. Ініціа-
тиву підтримали 560 депутатів, 35 виступи-
ли проти, 28 утрималися. Через низьку швид-
кість розкладання пластик накопичується в 
морях, океанах і на пляжах, що призводить 
до забруднення навколишнього середовища 
і загибелі тварин. За даними Єврокомісії, на 
пластик припадає 85 відсотків усього сміт-
тя у Світовому океані. Близько половини цих 
пластикових виробів — одноразові. Згідно з 
документом, до 2029 року в країнах ЄС пови-
нен бути забезпечений 90-відсотковий рівень 
збору використаних пластикових пляшок для 
подальшої переробки.

■ Ігор ВІТОВИЧ

 Вільнюський окружний адміністратив-
ний суд (ВОС)  27 березня оголосив вердикт 
у справі про події 13 січня 1991 року, пові-
домляє балтійська агенція «Делфі». ВОС 
визнав колишнього міністра оборони СРСР 
Дмитра Язова та ще більше шістдесяти ко-
лишніх посадових осіб винними у воєнних 
злочинах та злочинах проти людяності за 
участь у радянській агресії у Вільнюсі 13 
січня 1991 року. 
 Суд заочно засудив 94-річного екс-мініс-
тра оборони СРСР Дмитра Язова і 69-річ-
ного радянського військовослужбовця, ко-
лишнього офіцера Комітету державної без-
пеки (КДБ) Михайла Головатова до 10 і 
12 років позбавлення волі. Колишній гла-
ва Вільнюського гарнізону Радянської ар-
мії Володимир Усхопчик засуджений до 14 
років позбавлення свободи. Вердикт оголо-
шено стосовно 67-ми громадян Росії, Біло-
русі та України, вони покарані позбавлен-
ням свободи термінами від 4 до 14 років. 
 Ідеться про події з 11 по 13 січня 1991 
року в литовській столиці, коли радянсь-
ка влада спробувала з допомогою військо-
вої сили повалити владу в Литві, яка 11 бе-
резня 1990 року проголосила незалежність 
від СРСР. За версією прокуратури, Дмитро 
Язов брав участь у створенні організованої 
групи у складі 160 військових і політичних 
діячів iз метою повернення Литви до скла-
ду СРСР.
 Згідно з обвинувальним актом, Язов 
створив організовану групу разом із нині 
покійними радянськими діячами — колиш-
нім главою МВС СРСР Борисом Пуго, голо-
вою КДБ СРСР Володимиром Крючковим, 
секретарем ЦК КПРС і членом Політбюро 
КПРС Олегом Шеніним. За даними слідс-
тва, Михайло Головатов у 1991-92 роках 
був командувачем загону «Альфа», його 
направили у Вільнюс для проведення вій-
ськової операції.
 Колегія судила більшість обвинуваче-
них заочно, тому що Росія і Білорусь від-
мовились їх видати. Перед судом постали 
лише двоє радянських офіцерів, це грома-
дяни Росії — затриманий у Литві 2014 року 
офіцер Юрій Мель та мешканець Вільню-
са Геннадій Іванов. Меля засудили до чо-
тирьох років позбавлення волі. У термін 
покарання зараховано час його перебуван-
ня під арештом, тому якщо вирок не оскар-
жать, він вийде на волю через два роки. Іва-
нов засуджений також на чотири роки, але 
він може перебувати на волі до набуття ви-

роком чинності — щодо нього суд не при-
значив запобіжний засіб у вигляді арешту. 
Іванов не згоден з вироком і оскаржувати-
ме його. 
 Призначені покарання Вільнюський ок-
ружний суд обґрунтував міжнародним пра-
вом, постановами Конституційного суду, 
Кримінальним кодексом Литви. На думку 
суду, події 1991 року були агресією СРСР 
проти Литви, а дії радянських військових 
підпадають під передбачені міжнародним 
правом злочини проти людяності. За виснов-
ком суду, при підготовці захоплення у Віль-
нюсі цивільних об’єктів радянським керів-
ництвом планувались людські жертви. Суд 
наголосив, що вбивства цивільних осіб під 
час військової операції були «не випадковим 
злочином, а цілеспрямованою, заздалегідь 
спланованою частиною широкомасштабно-
го і системного нападу на мирних мешкан-
ців на виконання політики Радянського Со-
юзу і його партійної організації — Комуніс-
тичної партії, метою якої було зберегти Лит-
ву у складі Радянського Союзу». 

 З огляду на велику зацікавленість, до 
залу засідань суду під час оголошення ви-
року були допущені лише особи, які за-
реєструвались заздалегідь, тому російські 
дипломати і частина журналістів залиши-
лись за дверима. 
 Варто нагадати, що при захопленні 
радянськими військовими частинами та 
спецпідрозділами Вільнюської телевежі 
та приміщення Литовського радіо і теле-
бачення в ніч на 13 січня 1991 року заги-
нули 14 людей, більше тисячі беззбройних 
людей постраждали. Низка підозрюваних 
була оголошена в міжнародний розшук у 
країнах Євросоюзу, на їх затримання ви-
дані європейські ордери.
 Президент Литви Даля Грібаускайте 
назвала судовий вердикт у цій справі оч-
ною ставкою з правдою та днем історично-
го правосуддя. «Це важливий момент пра-
восуддя. Ми чекали на нього довгі роки. 
Особливо близькі жертв подій 13 січня», 
— зазначила Грібаускайте у своєму звер-
ненні. ■ 

Міністр оборони СРСР Дмитро Язов (за зброєю).
Архівне фото.

❙
❙

ЗЛОЧИН І КАРА

Очна ставка з правдою 
Литовський суд майже через 30 років покарав 
організаторів кривавої бійні у Вільнюсі 1991 року

■

ГЛУХИЙ КУТ

Мей готова 
до відставки
Цієї п’ятниці, 29 березня, Великобританія 
має вийти із ЄС, але процес «розлучення» 
вийшов з-під контролю

■

Анархія у британському парламенті.❙
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Катерина МАРТИЧ

Вадим Прокопенко дев’ять ос-
танніх років працює у Націо-
нальному театрі оперети України 
. Головний балетмейстер упро-
довж нинішнього, 84-го сезону, 
поставив усі гала-концерти. Ре-
жисує і вистави. А в квітні роз-
почнуться репетиції «Баядери», 
прем’єру якої обіцяють показати 
вже восени. 
Про тонкощі роботи постанов-
ника хореографічних номерів у 
театральних виставах й унікаль-
ність театру — з перших вуст.

Улюблені композитори — 
Моцарт, Шопен, Бетховен 
та Чайковський
 ■ Вадиме, постановка опе-
рети угорського композито-
ра Імре Кальмана «Баядера» 
— це продовження співпраці 
Театру оперети з посольством 
цієї країни?
 — Ні, постановка «Баяде-
ри» — ініціатива та ідея нашо-
го театру. Це цікава, класична 
оперета по музиці, по лібрето. 
Прем’єра виконання відбула-
ся в 1921 році у Відні. Але ми 
її будемо робити абсолютно по-
іншому, в сучасному стилі. 
 Це дуже великий проект. 
Ми вже бачимо, яким він буде. 
Роботи чимало для всіх: і для 
сценографа Олександра Біло-
зуба, і для диригента-поста-
новника Ігоря Ярошенка, і для 
хору, і для акторів. Репетиції 
розпочнемо у квітні. 
 Загалом, що ставити, кого 
запрошувати з режисерів, ба-
летмейстерів — вирішуємо ко-
лективом. От і в цьому році пос-
тавили кілька вистав з іншими 
режисерами. У квітні вийде 
бродвейський мюзикл «Сімей-
ка Аддамсів», над якою працює 
литовська постановча група. У 
наступному сезоні буде «Герцо-
гиня з Чикаго» з Будапештсь-
ким театром оперети.
 ■ Чи існують в театрі уста-
лені правила про число поста-
новок головним балетмейсте-
ром і запрошеними? 
 — Ні, таких правил немає. 
Наш театр планує прем’єри 
на три роки вперед і прописує 
постановників, режисерів. Те-
атр працює на успіх. А він, на 
нашу думку, не залежить від 
кількості постановок власни-
ми силами чи запрошеними. 
 ■ А чи можете ви, головний 
балетмейстер, наполягати на 

якихось мистецьких рішеннях, 
якщо постановник вистави те-
атру — інший фахівець?
 — Ні. Це ж абсолютно інше 
авторство. Як я можу втруча-
тись?! Важливо те, як ми від-
бираємо запрошених. На сцені 
Національного театру оперети 
немає вистав, які не бачив ге-
неральний директор, художній 
керівник Богдан Струтинсь-
кий. Саме він вирішує, кому 
віддати простір. Непрофесій-
них вистав у нас немає. 
 ■ Чи маєте як балетмейстер 
улюбленого композитора і чи 
ставите його твори на сцені? 
Чи натхнення, більшою мірою, 
корегують плани театру?
 — У мене декілька улюбле-
них композиторів. Це — Мо-
царт, Шопен, Бетховен, Чай-
ковський. Часто на їхніх тво-
рах будуються концертні но-
мери. Крім цього, я поставив 
«Моцарт Underground». Уза-
галі вважаю, що твори на-
званих митців — найкращі. І 
якщо є люди, яким вони не по-
добаються, то вони нічого не 

розуміють у музиці.

Артисти балету працюють 
по десять, а інколи — 
і по дванадцять годин
 ■ Чи є серед ваших власних 
постановок улюблені ?
 — Одна з улюблених моїх 
постановок — це «Скрипаль на 
даху» Джеремі Бока. Прем’єра 
відбулася у минулому теат-
ральному сезоні, а найближ-
чий показ — 30 березня. Робота 
над цим твором — одна з моїх 
творчих мрій. Права на поста-
новку наш театр очікував по-
над п’ять років, тому це дуже 
особлива вистава. У ній ми по-
казали традиції єврейського 
народу, зокрема весільні. Мій 
улюблений момент — сон. 
 Для балетмейстера голо-
вне — це музика. Вона нади-
хає щось робити. Якщо музика 
мені не подобається — я ніко-
ли в житті не ставитимуть пос-
тановку. 
 ■ Над чим працюєте нині?
 — До Дня театру — 27 бе-
резня — підготували концерт 

«Музика з кінофільмів», у ньо-
му декілька прем’єр. Зокре-
ма, пісня з кінофільму «Спій-
май мене, якщо зможеш», де 
знімався Леонардо Ді Капріо. 
А у травні — «Вечір угорської 
музики». І готуємось до «Бая-
дери».
 ■ Розкажіть про репетиції 
артистів балету. Як зазвичай 
вони відбуваються, скільки 
часу займають?
 — У Театру оперети дуже ве-
ликий репертуар, а артистів ба-
лету лише тридцять два, з яких 
вісім — солісти. Навантажен-
ня надзвичайне і репетиції від-
буваються щодня, зранку до ве-
чора. Спочатку — прогон однієї 
вистави, потім — звірка спек-
таклю, який увечері на сцені, і 
в кінці робочого дня — власне 
сам виступ. 
 Наші артисти балету працю-
ють по десять, а інколи — і по 
дванадцять годин. А на тиждень 
лише один день вихідний — по-
неділок. Це шалений ритм жит-
тя театру. Але якщо ти любиш 
справу, якою займаєшся, то від-
чуваєш приємну втому. Між ін-
шим, у нашій трупі є дві заслу-
жені артистки України — Юлія 
Ільченко і Яніна Сазонова. 
 Балетний вік короткий 
— 20 років. Серед наших ар-
тистів багато молоді, але є й 
ті, які грають останній сезон. 
Утім усі вони — універсальні, 
вони вміють усе, володіють усі-
ма стилями.
 ■ Свій творчий шлях ви по-
чинали у народному ансамблі 
танцю «Галичина», були соліс-
том модерн-балету «Акверіас» 
у Львові. Після того тривалий 
час співпрацювали із Софією 
Ротару як соліст балету та хо-
реограф-постановник. Ніколи 
не виникало бажання поверну-
тися до попередніх царин: на-

родно-фольклорного мистец-
тва чи естради?
 — Свою творчість я починав 
з дитячого ансамблю «Сонеч-
ко». І вже там пропонував свої 
ідеї. Коли мені було 10 років, 
творчий керівник мені сказа-
ла: «Вадиме, у тебе дуже вели-
кий хист до постановки». У 14 
років пробував ставити балетні 
номери в ансамблі і в школі. 
 Перші серйозні постанов-
ки у мене були у 19 років у те-
атрі «Гаудеамус», під керів-
ництвом відомого театрально-
го режисера Бориса Озерова, 
нині покійного. А в 2000-му — 
створив перший чоловічий мо-
дерн-балет «Хлопці з небес». І в 
шоу-бізнесі з багатьма зірками 
співпрацював. Робив їм поста-
новки балетні, номери, кліпи. 
Але в один день я прокинувся 
і зрозумів, що все: пора з цим 
зав’язувати. 
 Театр мені подобався усе сві-
доме життя. На його сцені мож-
на зробити ціле дійство на дві 
години-три, а не трихвилинне 
шоу. Театр — вічний, що б там 
говорили. Він — справжній.
 ■ Премію «Київська пекто-
раль» 2015 року ви отримали 
у номінації «Режисерський де-
бют» за постановку «Кармен-
сюїта» Бізе. Який поступ від-
тоді у цьому напрямі?
 — До нагород узагалі став-
люся скептично. Я просто роб-
лю свою роботу, з віддачею. 
Із 2010 року в Театрі опере-
ти поставив 15 вистав. І я на-
стільки закоханий у цей те-
атр, у цю трупу, що навіть не 
уявляю себе без них. Для мене 
це — сім’я. Дуже переживаю 
за кожного з колег. Саме вони 
— моя цінність і найвища на-
города. 
 ■ Які творчі мрії хочете вті-
лити у життя найбільше?
 — Дуже хочу поставити 
«Ромео і Джульєтта» і «Від-
торгнені». Це — мюзикли, 
вони екранізовані, але я бачу 
їх по-іншому. Коли ми стави-
ли «В джазі тільки дівчата» 
або «За двома зайцями», бага-
то хто казав: навіщо, є фільм. 
Але нас це не зупинило і тепер 
квитків на ці постановки не всі 
охочі встигають купити. Мені 
знайомі телефонують, кажуть, 
щоб допоміг потрапити на ці 
спектаклі. А я їм відповідаю: 
«Чим я можу допомогти? Віль-
них місць немає. Купуйте за 
три місяці». ■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Справжня історія може бути 
не лише несподіваною і цікавою, 
а й живою, креативною, сповне-
ною яскравих вражень і відкрит-
тів. Саме таке відчуття залишив 
у закарпатців започаткований 
Українським інститутом націо-
нальної пам’яті фестиваль «Іс-
торія.UA», який на два дні пе-
ретворив Ужгород на марафон 
яскравих мистецьких подій.
 Головною темою фестивалю 
стало 80-річчя Карпатської Ук-
раїни. Донедавна ця подія була 
практично не відомою, і навіть 
на Закарпатті можна було почу-

ти: «Та що там говорити про ту 
державу, яка проіснувала лише 
півтора дні». На думку ж голо-
ви Інституту нацпам’яті Воло-
димира В’ятровича, її варто ста-
вити в один ряд із 22 січня 1918 
року, із проголошенням ЗУНР 
1 листопада 1918 року, із 30 
червня 1941 року чи 24 серпня 
1991 року. Про це він заявив на 
«круглому столі» за участю про-
відних істориків із Києва та За-
карпаття, який став платфор-
мою для налагодження плідно-
го діалогу. 
 «Для нас, київських істори-
ків, надзвичайно цікаво було по-
чути з перших вуст про те, що 

відбувається в ментальності за-
карпатців різних поколінь. І таке 
спілкування надзвичайно ко-
рисне, бо у нас, в Києві, можуть 
виникати свої фантазії та ілюзії, 
з Київських гір видно недалеко, 
тому нам треба їхати в Ужгород, 
у Львів, у Харків, на Донбас, щоб 
відчувати реальний стан речей і 
формувати системне бачення», 
— зазначив координатор проек-
ту «LikБез. Історичний фронт» 
Кирило Галушко.
  До Ужгорода приїхали зір-

ки екрана та «Ютуба» Юрко 
Журавель та Вахтанг Кіпіані, 
автори книжки «Люди «сірої 
зони» про окупацію Криму Оле-
на Халімон та Анна Андрієвсь-
ка, авторка книги «Дівчата зрі-
зають коси» Євгенія Подобна та 
дві її героїні — Галина Клемпо-
уз та Ірина Цвіла. А ще — Та-
рас Компаніченко з гуртом «Хо-
рея Козацька», гурти «Рокаш» 
та Kozak System.
 Але найбільшою несподіван-
кою стало знайомство із вико-

навцем головної негативної ролі 
у фільмі «Позивний «Бандерас» 
Миколою Змієвським. «Борода» 
із фільму виявився абсолютною 
протилежністю своєму герою: 
щирим, добрим, відкритим, поп-
ри свій зріст і неабияку фізичну 
силу. З’ясувалося, що за про-
фесією він металург і в кіно пот-
рапив випадково: під час зйомок 
у масовці фільму «Червоний» 
на нього звернув увагу режисер 
Заза Буадзе, а тоді запросив у но-
вий проект. Зйомки у фільмі ста-
ли своєрідною психологічною 
реабілітацією для Змієвського 
— у 2014-15 роках він воював у 
складі 79-ї Десантно-штурмової 
бригади. А ще йому було дуже 
незручно за свого героя, хоча ак-
тор і зізнавався, що «хтось же 
мав його зіграти».
 В Інституті національної 
пам’яті вже беруться до підго-
товки наступного етапу фести-
валю — восени «Історія.UA» по-
мандрує на Донбас, у Сіверсько-
донецьк. Нагадаємо, попередні 
були — два в Києві та один у За-
поріжжі. «Історію:UA» під гас-
лом «Історія без брому і наф-
таліну» національної пам’яті 
започаткував у 2017 році. ■

ЗАКУЛІССЯ

Вадим Прокопенко: 
Для балетмейстера головне — 
музика, яка надихає
У Київській опереті він поставив півтора десятка вистав, серед 
яких найулюбленіша «Скрипаль на даху» про Тев’є-Тевеля

■

Вадим Прокопенко.
Фото надане Національним театром оперети України.
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ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Без брому і нафталіну
Тарас Компаніченко з гуртом «Хорея 
Козацька» та Kozak System в Ужгороді 
долучилися до вшанування 80-річчя 
Карпатської України

■

На фестивалі «Історія: UA» в Ужгороді виступив гурт Kozak System.
Фото Інституту національної пам’яті.
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«Ми консультувалися з експертами ФІФА та УЄФА, котрі підтвердили 

правомiрність запрошення Мораеса до збірної України».
Юрій Запісоцький
генеральний секретар Федерації футболу України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Опинившись у лідерах своєї 
групи у відборі на Євро-2020, 
збірна України одразу ж стала 
об’єктом підвищеної уваги для 
своїх головних опонентів у бо-
ротьбі за дві прямі перепустки 
до фінальної частини турніру. 
І, можливо, детальніше приди-
витися до себе суперників «си-
ньо-жовті» змусили не стільки 
своєю грою, як новими персо-
нами у своєму складі, та факт 
залишається фактом: федера-
ції футболу Люксембургу та 
Португалії подали протест до 
УЄФА на законність участі на-
туралізованого ФФУ бразиль-
ця Жуніора Мораеса в старто-
вих поєдинках єврокваліфіка-
ції-2020.
 Генеральний секретар Фе-
дерації футболу України Юрій 
Запісоцький підтвердив, що в 
УЄФА відкрили дисциплінар-
не провадження й на найближ-
чому своєму засіданні конт-
рольно-дисциплінарний комі-
тет організації винесе вердикт 
у цій справі. За словами генсе-
ка ФФУ, під час натуралізації 
форварда «Шахтаря» Мораеса 
у вітчизняному футбольному 
господарстві проаналізували 
всі аспекти отримання гравцем 
українського громадянства. 
«Ми консультувалися з екс-
пертами ФІФА та УЄФА, котрі 
підтвердили правочинність за-
прошення Мораеса до збірної 
України», — наголосив Запі-
соцький, закликавши при цьо-
му вітчизняних шанувальни-
ків футболу зберігати спокій.
 Водночас, якщо в УЄФА все 
ж визнають, що українське фут-
больне громадянство бразилець 
отримав iз порушенням, — тоб-
то достроково, не проживши в 

новій для себе країні п’ять без-
перервних років, — тоді «си-
ньо-жовтим» загрожують тех-
нічні поразки в матчах, у яких 
виходив на поле Мораес, а саме 
проти Португалії та Люксем-
бургу.
 Варто нагадати, що нату-
ралізацію Мораеса в Україні 
почали обговорювати ще в 
2016 році. Тоді ФФУ розгля-
дало можливість залучення до 
збірної України одразу трьох 
уродженців Бразилії — Мар-
лоса, Тайсона, Мораеса, котрі 
впродовж тривалого часу грали 
в українському чемпіонаті. 
 Зрештою, вийшло так, що 
після активного суспільного 
обговорення та резонансу Тай-
сон поїхав грати свій дебютний 
поєдинок за збірну Бразилії, 
Марлос одягнув «синьо-жов-
ту» футболку, а Мораеса його 
попередній клуб («Динамо») у 
лютому 2017 року відправив у 
чотиримісячну оренду до Ки-
таю. Формально вийшло так, 
що саме це нетривале відряд-
ження з України до КНР і пос-
лужило приводом для того, аби 
в Португалії засумнівалися в 
дотриманні всіх норм ФІФА під 
час отримання Мораесом нового 
футбольного громадянства.
 Проте, повторимося, ще в 
2016 році знаний в українсь-

кому футболі функціонер Єв-
ген Красніков, який у той час 
обіймав у структурі ФФУ поса-
ду спортивного директора збір-
них, наголошував, що і Тайсон, 
і Марлос, і Мораес мають закон-
не право отримати громадянс-
тво України.
 «Уболівальники вимагають 
результату — ніхто не хоче че-

кати. Тому зараз для підсилен-
ня збірної всі способи добрі», — 
одразу після гучного провалу 
«синьо-жовтих» на ЧЄ-2016 за-
явив Красніков.
 Утім якщо українська на-
туралізація бразильця Марло-
са не викликала ніякого ажіо-
тажу в європейському футболі, 
то Мораес став таким собі яблу-

ком розбрату. Дехто в Україні 
вже заявив, що хтось свідомо 
працює проти команди Андрія 
Шевченка, намагаючись «обну-
лити» результати його роботи. 
Водночас нині у європейському 
футболі прискіпливо придивля-
ються до всіх аспектів футболь-
ного життя — фінансового, іг-
рового, організаційного. ■

ФУТБОЛ

«Зберігайте спокій»
В УЄФА відкрили дисциплінарне провадження проти збірної України за участь 
у стартових матчах євровідбору натуралізованого бразильця Мораеса

■

Мораес каже, що в ФФУ «все перевірили», перш ніж він одягнув синьо-жовту форму.
Фото з сайта xsport.ua
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Григорій ХАТА

 Черговий вельми скромний виступ 
українських фігуристів на чемпіонаті 
світу, котрий у нинішньому році від-
бувся в японському місті Саїтама, при-
ніс, як має бути в такій ситуації, біль-
ше розпачу, ніж позитиву.
 Делегація, котру відрядила наша 
країна до Японії, складалася лише з 
представника чоловічого одиночного 
катання та танцювальної пари. 
 Як пояснила голова нашої делега-
ції на світовій першості Марія Тума-
новська-Чайка, відправити до Саїтами 
повноцінну команду не вдалося через 
те, що «нашій одиночниці Анастасії  
Гожві, котра змагалася на ЧЄ-2019, 
не вдалося набрати необхідний техніч-
ний мінімум для участі в «мундіалі», а 
українські спортивні пари ще занадто 
юні, аби цьогоріч виступати на дорос-
лому чемпіонаті світу.
 Ті ж з українських фігуристів, хто 
відібрався на планетарний форум, по-
казали в Країні Схiдного Сонця більш 
ніж скромні результати.
 Танцювальна пара з Харкова Олек-
сандра Назарова/Максим Нікітін за-
вершила змагання на 20-му місці. Піс-
ля першого танцю український дует 
перебував на 19-му щаблі, але нама-
гання в довільному прокаті покращи-
ти підсумковий результат завершили-
ся падінням Максима й погіршенням 
турнірної позиції. Вочевидь від учас-
ників Олімпіади-2018 подібного пер-
формансу не очікували, однак проб-
леми з підготовкою до ЧС, пов’язані 
з травмою одного з партнерів дуе-
ту, призвели до того, що на своєму 
п’ятому планетарному форумі Наза-
рова та Нікітін показали найгірший у 
кар’єрі результат.
 «Будемо розбиратися, що сталося. 
Скажу лише, що нашою метою в жит-

ті завжди був постійний рух уперед, 
покращення катання, пошук новацій 
у танцях. Ось з цих глобальних цілей 
і формуватимемо плани на майбутній 
сезон», — заявив Максим Нікітін. 

 Водночас для 17-річного Івана 
Шмуратка японський ЧС був першим 
у кар’єрі дорослим «мундіалем». Від-
так занадто суворими висновки розбо-
ру його «польотів» у Саїтамі бути не 

повинні. Не пройшовши далі корот-
кої програми, учень Марії Амірхано-
вої завершив змагання на 29-му міс-
ці. 
 «Вважаю, що Іван гідно пройшов 
це випробування: набув досвіду й по-
казав прогрес у своєму катанні», — 
сказала в коментарі прес-службі фе-
дерації фігурного катання України 
Марія Тумановська-Чайка. За її сло-
вами, на юного Шмуратка в нинішньо-
му сезоні випало серйозне наванта-
ження, адже через травму лідера ук-
раїнського чоловічого катання Ярос-
лава Паніота Іванові випало змагатися 
одразу на двох фронтах — юніорські 
етапи Гран прі, дорослий чемпіонат 
Європи, юніорський чемпіонат світу, 
а також чемпіонат світу серед дорос-
лих. 
 «Це дуже нелегко, Іванові дово-
дилося готуватися у стислі терміни, 
тому я би не поспішала давати нега-
тивну оцінку його виступу в Сайтамі», 
— резюмувала Тумановська-Чайка. 
 Що ж до лідерів світового фігурно-
го катання, то кращими на ЧС-2019 
були: серед чоловіків — Нейтон Чен 
із США, серед жінок — Аліна Загіто-
ва з Росії, поміж танцювальних пар — 
Габріелла Пападакіс/Гійом Сізерон iз 
Франції; у парному катанні — Сунь 
Веньцзин та Хань Цунь iз Китаю. ■

ФІГУРНЕ КАТАННЯ

У пошуках позитиву
Чемпіонат світу в Японії вітчизняні фігуристи відкатали 
на низькому рівні

■

На ЧС-2019 у Сайтамі Олександра Назарова та Максим Нікітін показали незвично низький 
для себе рівень катання.
Фото з сайта ufsf.com.ua

❙
❙
❙

ХРОНІКА

 Хокей
 Чемпіонат України. «Плей-оф». Півфі-
нал (серія до 4-х перемог). «Кременчук» — 
«Дніпро» — 2:6. Рахунок у серії — 3:4.
Дебютант турніру — херсонський «Дніпро» — 
став другим учасником «золотого» фіналу, в 
якому третій команді регулярного сезону про-
тистоятиме його переможець та чинний чемпіон 
країни — «Донбас».

■
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Ева Грін — за цирк 
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 — На що скаржитеся?
 — Мені 94 роки, а я все ще бі-
гаю за дівчатами.
 — У вашому віці це чудово.
 — Тільки от ніяк не згадаю, 
навіщо?

* * *
 — Дружина тепер за мною так 
доглядає, що навіть сама знімає з 
мене чоботи.
 — Це коли ти приходиш iз клу-
бу?
 — Ні, коли я збираюся в 
клуб.

* * *
 — Лiкарю, хворий iз шостої 
палати оголосив себе Цезарем і 
рветься громити карфагенян.
 — У гамівну сорочку його.
 — А з восьмої говорить, що 
він Дон Жуан.
 — А цього — в гамівні штани.

* * *
 Лорд iде з дому. Слуга про-
воджає його і запитує:
 — Пане професоре, якщо леді 
пошле мене за вами, скажіть, де 
вас не треба шукати?

По горизонталі:
 4. Фаворит російської імперат-
риці Анни Йоанівни, герцог Курлян-
дії і Семигалії. 7. Муха, яка вплину-
ла на розвиток генетики. 8. Невелич-
кий парк. 9. Військове вбрання, яке 
має честь. 10. Останній сніп на ниві, 
який не обмолочують, а зберігають 
до Різдва. 11. Вовк-одинак, вожак 
вовчого племені із «Книги джунг-
лів» Редьярда Кіплінга. 14. Низь-
кий чоловічий голос. 16. Слово, яке 
вигукнув Архімед, коли зрозумів, як 
йому визначити, чи справжня коро-
на. 17. «Жене. Невже кохана бортане 
мене? Невже мене не прийме в палкі 
свої ..., а візьме й лажане?». (Тризу-
бий Стас). 18. Хмільний напій, який 
дуже полюбляли пірати. 20. Тради-
ційний викуп за наречену в народів 
Сходу. 23. «А та ..., суча дочка роз-
кудкудахкалась, як квочка. Енея не 
любила — страх». (Іван Котляревсь-
кий). 24. Ім’я віце-прем’єрки Украї-
ни, онуки головнокомандувача Кар-
патської Січі. 25. Солодка картопля. 
26. Прилад для вимірювання жир-
ності молока. 27. Риб’яча шерсть.
По вертикалі:
 1. Село на Миколаївщині, де 
в 2013 році люди повстали проти 
свавілля міліції. 2. Лікарська росли-
на із широким листям і чіпкими пло-
дами. 3. Свіжа зелень або насіння 
коріандру. 4. Місто в Іраку, головний 
порт країни. 5. Обласний центр. 6. 
Орган в тілі людини, через який з ор-

ганізму виділяються надлишок води 
та розчинені в ній кінцеві продукти 
обміну речовин. 9. «Ви, ..., грайте, а 
ви, люди, чуйте. А ви, старі, йдіть до-
дому, молоді — танцюйте». (Народ-
на пісня). 12. Одна з іпостасей Бога 
в індуїзмі, найвищий Бог, якого зоб-
ражують блакитними чи синіми бар-
вами. 13. Російський вчений-само-
ук, який учився в Києво-Могилянсь-
кій академії. 14. Райцентр на Віннич-
чині. 15. Річкова риба. 19. Невеличкі 
млинці, що розводяться на кисляку. 
20. Столиця Афганістану. 21. Надз-
вичайно шанована в буддизмі квіт-
ка. 22. Знаряддя праці двірника. 23. 
Спортсмен віком 18—20 років, який 
бере участь у змаганнях у своїй ві-
ковій групі. ■

Кросворд №33
від 22—23 березня

ДАРА ГАВАРРА

 Чимало світових зірок виступають на захист тварин, за заборону натураль-
ного хутра й таке інше, аби лиш нашим братам меншим жилося хоч трішечки 
краще і безпечніше. Нещодавно ряди полку захисників тварин поповнила фран-
цузько-голлівудська зірка Ева Грін, яка зіграла в екранізації Тіма Бертона все-
світньо відомої історії про слоненятко з величезними вушками Дамбо (це рі-
мейк діснеївського мультика, прем’єра якого відбулася в далекому 1941 році).
 Зірка кінематографа вважає, що експлуатація тварин у циркових виста-

вах недопустима. І взагалі, актриса переконана, що їхній фільм стоїть на боці 
тих, хто облаштовує циркове дійство без залучення тварин, як от, скажімо, ві-
домий в усьому світі канадський цирк «Дю Солей», у якому працюють лише 
люди — це і акробати, й ілюзіоністи, і повітряні гімнасти. За словами Грін, це 
справжнісінька магія. 
 У фільмі «Дамбо» Ева зіграла роль повітряної гімнастки, і, за словами 
актриси, заради цієї ролі їй довелося працювати зі справжніми професіонала-
ми, які навчили її цьому ремеслу. Сподіваємось, що подібні фільми, розрахо-
вані на сімейний перегляд, викличуть емпатію як у дітей, так і в дорослих. ■

з 1 до 7 квiтня

 Овен (21.03—20.04). Тиждень буде ба-
гатий на часті поїздки та ділові відрядження. 
Ваші дипломатичні таланти побачать потріб-
ні люди — чекайте вигідних пропозицій щодо 
співпраці.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Телець (21.04—21.05). Не сумнівайтеся 
у своїх силах, навіть якщо доведеться працю-
вати в новій галузі, просто вивчіть відповідну 
літературу і трохи попрактикуйтесь.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7. 

 Близнюки (22.05—21.06). Ви смiли-
во можете планувати важливі зустрічі та пе-
реговори. Завдяки дiловим якостям вдасться 
вмовити недовірливого партнера, і він підпи-
ше будь-який контракт.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 3.

 Рак (22.06—23.07). Перевірте, скільки 
справжніх друзів у вас є, треба тiльки повi-
домити всім, що ви на мілині. Половина при-
ятелів точно випарується, але не переживайте, 
адже в цій справі головне не кількість.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

 Лев (24.07—23.08). Не чекайте, поки 
оточуючі вирішать за вас, чим ви хочете зай-
матися. Згадайте, про що ви мріяли кiлька 
років тому, і намагайтеся втiлити свої бажан-
ня в життя.
 Дні: спр. — 7; неспр. — немає.

 Діва (24.08—23.09). Нарештi вдасть-
ся визначитися з професiєю, ви станете від-
мінним фахівцем у фiнансових справах. А вже 
якщо ви виберете творчу сферу, рівних вам не 
знайдеться.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Терези (24.09—23.10). Попереду не-
сподівані зустрічі, цікаві пропозиції та багато 
чого дивного відбудеться з вами. Ви зможете 
нарешті знайти добре оплачувану роботу.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Скорпіон (24.10—22.11). Перестаньте 
бути самокритичними, ви занадто прискіпливі 
до своїх недоліків, переважно надуманих, а це 
відлякує потенційних кавалерів. Посміхніть-
ся своєму відображенню, адже ви чарівні, і це 
безперечно.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Стрілець (23.11—21.12). Сприятливий 
перiод для укладання фiнансових угод. Навіть 
iз вашою скромністю складно буде відмови-
тися від привабливих пропозицій, які сипати-
муться на вас, немов із рогу достатку.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 3.

 Козеріг (22.12—20.01). Тривалі зали-
цяння не для вас, деяким шанувальникам буде 
до душі ваша стрімкість, тому не дивуйтеся, 
коли звичайне запрошення в кафе обранець 
сприйме як пропозицію руки і серця.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 5.

 Водолій (21.01—19.02). Ваш знак у бага-
тьох асоціюватиметься з багатством. Поспішіть ку-
пити темні окуляри, тому що з’явиться багато охо-
чих позичити у вас гроші на невизначений термін.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 4.

 Риби (20.02—20.03). Ви станете при-
кладом для багатьох, ваш підприємницький 
талант здивує навіть найближчих друзів. Вони 
допоможуть вам у складній ситуації, ви сміли-
во можете взяти їх у свої компаньйони для но-
вого підприємства.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6. ■

30—31 березня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 
3-8 м/с. Температура вночi +3...+5, удень +11...+13. Пiслязавт-
ра температура вночi +3...+5, удень +14...+16.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славсь-
ке: вночi +3...+5, удень +12...+14. Яремче: вночi +3...+5, удень 
+12...+14. Мiжгiр’я: вночi 0...+2, удень +13...+15. Рахiв: уночi 
0...+2, удень +13...+15.

28 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 11 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — не-
має, Пожежевська — 49 см.

Ева Грін.

Політолог i громадський діяч Володимир 
Кухар –— про те, чому вибори-2019 
не будуть переломними та чи потрібно 
створювати ветеранську політичну силу

«Наші політико-бізнесові групи 
зацікавлені у тій системі, яка є»
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