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Основні загрози та виклики 

соцмереж обговорювали 

в рамках Міжнародного 

фестивалю 

документального кіно про 

права людини

Кандидат у президенти 

Володимир Зеленський кинув 

виклик Петру Порошенку. 

Дебати мають відбуватися 

на стадіоні НСК «Олімпійський»?

стор. 4» стор. 13»

70 років тому був 

створений НАТО

стор. 13»

Пообіцяти — не означає... прийти

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

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

На пенсію не 
збирається 

стор. 5»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,167 грн 

1 € = 30,846 грн

1 рос. руб. = 0,422 грн

Насилля онлайн і анонімність

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,081 грн 

1 € = 30,447 грн

1 рос. руб. = 0,415 грн

«Українцям не варто 
сприймати підсумки першого 
туру виборів як вирішальні. 
Є великий шанс, що 
у другому турі ситуація 
кардинально зміниться», 
— Оксана Забужко.

Як Пилип 
з конопель...



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 КВІТНЯ 20192 ІнФорУМ
«НАТО  не має наміру розміщувати наземні ядерні ракети в Європі. Однак 
НАТО завжди буде робити кроки, необхідні для забезпечення ефективного 
стримування».

Єнс Столтенберг
Генеральний секретар  

Північноатлантичного альянсу

УКРАЇНА МОЛОДА

ПІДТРИМКА

Санкції проти 
агресії
Сенатори США — за свободу 
навігації у Чорному морі
Тетяна МІЩЕНКО

 Комітет із закордонних справ Сенату США затвердив 
і рекомендував до схвалення резолюцію, яка закликає за-
безпечити свободу навігації у Чорному морі та підтримує 
скасування газопроводу «Північний потік-2», повідомило 
Посольство України у США на своїй сторінці у «Фейсбу-
ку». Співавторами резолюції стали біля семи десятків се-
наторів від Демократичної і Республіканської партій.
 «У документі законодавці закликають президен-
та США надати через відповідні програми Державного 
департаменту і Пентагону додаткову безпекову підтрим-
ку нашій державі, особливо з метою зміцнення морських 
спроможностей України попереджувати та відбивати по-
дальшу російську агресію», — йдеться у повідомленні.
 Сенатори також закликають президента США Дональда 
Трампа до невідкладного проведення спільної з союзниками 
США операції для забезпечення свободи навігації у Чорному 
морі. Метою цієї операції ініціатори називають демонстрацію 
підтримки міжнародно визнаних кордонів, двосторонніх до-
мовленостей та принципу безпечного проходження суднами 
Керченською протокою і Азовським морем. Ще законодавці 
США звертаються до НАТО із закликом посилити присутність 
та спроможності Альянсу у Чорному морі, у тому числі щодо 
моніторингу ситуації на морі та берегової оборони.
 «Санкції проти РФ, які є безпосереднім наслідком дій 
влади цієї країни, залишатимуться чинними та посилюва-
тимуться, доки російська поведінка належним чином не 
зміниться», — наголошується у документі.
 Посольство України у США зазначає: «Також сенатори 
вітають і підтримують резолюцію Європарламенту від 12 
грудня 2018 р., яка засуджує російські агресію у Керченсь-
кій протоці та закликає до скасування «Північного потоку-
2» через його загрозу енергетичній безпеці Європи». ■

■ Тарас ЗДОРОВИЛО

 Російські окупаційні війська 3 
квітня шість разів порушили режим 
припинення вогню, застосувавши 
чотири рази озброєння, заборонене 
Мінськими домовленостями. Ворог iз 
гранатометів різних систем i велико-
каліберних кулеметів обстріляв на-
ших захисників у районі Новотроїць-
кого, з автоматичних станкових грана-
тометів, великокаліберних кулеметів i 
стрілецької зброї — поблизу села Ле-
бединське. Також противник здійснив 
обстріли з мінометів калібрів 120 та 82 
мм біля села Кримське; міномет, гра-
натомети різних систем i стрілецька 
зброя ворога завдавали ударів у районі 
Новолуганського; не оминули кулі й 
позицій поблизу Станиці Луганської. 
Обійшлося без втрат. На обстріли про-
тивника Об’єднані сили давали адек-
ватну відповідь, знищивши при цьому 
двох i поранивши трьох окупантів. Та-
кож знешкоджено бойову машину пі-
хоти російсько-окупаційних військ.
 Станом на половину доби 4 квітня 
противник двічі обстріляв позиції на-
ших військ у смузі відповідальності опе-
ративно-тактичного угруповання «Схід» 
знову в районі села Лебединське, з на-
прямку населених пунктів Саханка та 
Ужівка, з артилерійських систем каліб-
ру 122 мм, мінометів калібру 82 мм i ве-
ликокаліберних кулеметів. На обстріл 
противника дали адекватну відповідь. 
Втрати противника уточнювали.
 Тим часом, за наявною у звіті СММ 
ОБСЄ інформацією, станом на 1 квітня 
стало відомо, що ще на початку берез-
ня в селі Саханка, на непідконтрольній 
урядові території, від осколкових по-
ранень загинув чоловік. Окрім того, 12 
березня працівники моргу в населено-
му пункті Старобешеве, на непідконт-
рольній урядові території, також пові-
домили, що 5 березня до них доправи-

ли тіло 59-річного чоловіка, який по-
мер від осколкових поранень голови. 
А 6 березня мешканець Саханки роз-
повів, що вранці 4 березня після об-
стрілу він знайшов свого сусіда з пора-
неннями голови в літній кухні власно-
го будинку. 
 У щоденному звіті СММ ОБСЄ 
станом на 6 березня зазначено, що в 
цивільному автомобілі троє озброєних 
чоловіків у військовому одязі перешко-
джали проїзду, перегородивши дорогу 
представникам Місії неподалік Сахан-
ки, на непідконтрольній уряду України 
території. Через деякий час автомобіль 
iз військовими поїхав, а команда Місії 
продовжила патрулювання. Щоправда, 
виникає запитання: якщо члени СММ 
ОБСЄ, попри всі перешкоджання зброй-
них формувань РФ, мали «виняткову» 
можливість потрапити саме на це місце 
обстрілу в Саханці, то чому тільки через 
місяць повідомили про факти загибелі, 
чому у жодному попередньому звіті про 
це не згадували?
 Порушень режиму припинення вог-
ню в даному районі за участю підроз-
ділів ООС не було, що спростовує при-
четність ЗС України до даного інци-
денту. Нагадаємо, факти недопущення 
спостерігачів СММ у цьому районі в бе-
резні вже неодноразово фіксувалися у 
щоденних звітах Місії за березень.
 Ці криваві факти є черговим свід-
ченням справжнього ставлення росій-
ських окупантів до мирного населення 

Донбасу, яке вони нібито прийшли виз-
воляти. У дійсності сепаратисти і росій-
ські найманці на Донбасі позбавляють 
людей засобів до існування і навіть жит-
тя. Українська сторона СЦКК зазначає, 
що окупаційна влада навмисно прихо-
вує обстріли населених пунктів зброй-
ними формуваннями сепаратистів та за-
гибель мирного населення, цілеспрямо-
вано перешкоджаючи виконанню Ман-
дату СММ ОБСЄ з метою дискредитації 
підрозділів Збройних сил України. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ 

 Прощання зі старшим солдатом Яною 
Червоною відбулося біля пам’ятника Та-
расу Шевченку, який давно став знако-
вим місцем для патріотів Харкова. І це 
не випадково. У своїх інтерв’ю вона не 
раз зізнавалася, що тільки з початком 
війни по-справжньому відкрила для 
себе Україну, тому своє рішення підпи-
сати контракт після кількох років во-
лонтерства називала усвідомленим і не-
минучим. І це при тому, що вдома лиши-
лося двоє маленьких діток. 
 Кулеметниця батальйону «Дон-
бас» Яна Червона загинула від снаря-
ду російських окупантів разом iз поб-
ратимом із Бахмута Олександром Ми-
лютою 2 квітня. Пряме влучення міни 
в бліндаж.
 Пригадуючи Яну, однополчани го-
ворять про її неперевершений оптимізм 
і тонку інтуїцію, яка допомагала жін-
ці передчувати лихо. Завдяки цій уні-
кальній якості вона отримала позивний 
«Відьма» і не раз рятувала від смерті 
побратимів. Незадовго до трагедії жінка 
опинилася в центрі уваги завдяки своїй 

кмітливості господині, бо висадила біля 
окопу грядку із зеленню. 
 «Сепарство дрібне, я ж знаю, що 
ви читаєте мене, — звернулася Яна-
«Відьма» на своїй сторінці у «Фейсбу-
цi»  зов сім недавно до супротивників. — 
Не дай Боже, на мій городик випадково 
плюхнеться ваша 82-га і пошкодить мій 

часник від нечистої сили. Кінець тоді 
вам». Ще одне відео з Яною зачепило за 
живе тих військових, хто після першого 
туру виборів Президента віддав свій го-
лос не за теперішнього головнокоманду-
вача. Їхній вибір легендарна кулеметни-
ця просто не зрозуміла.
 На своє останнє чергування Яна Чер-
вона пішла разом зі старшим сержантом 
того ж батальйону Олександром Милюті-
ним, який завдяки своїй доброті й дбай-
ливості отримав позивний «Дід». Побра-
тими кажуть, що досвідчений воїн, ок-
рім сміливості та професіоналізму, мав 
надзвичайно господарську вдачу, тому 
часто варив смачні борщі й слідкував за 
тим, аби всі іменинники навіть на фрон-
ті мали свій «тортик» і святковий салат. 
На війну він приїхав із Бахмута, де на-
разі залишилася його родина. 
 Вижити в тій м’ясорубці, яку вла-
штували окупанти 2 квітня нашим вій-
ськовим у районі населеного пункту Но-
возванівка-Попасна, було практично не-
можливо. Як повідомили у штабі ООС, 
Яна Червона та Олександр Мілютін ра-
зом iз товаришами якийсь час вели во-
гонь по ворожій піхоті з протитанкового 
гранатомета та кулемета і навіть відбили 
наступ. Але потім після наведення без-
пілотником російські бойовики ропоча-
ли стріляти із забороненої Мінською уго-
дою зброї 152-го калібру. Від отриманих 
травм обидва герої загинули на місці. 
 Попрощатися з Яною Червоною при-
йшли друзі, знайомі, харківські волон-
тери, військові та військовослужбовці. 
Спочиватиме вона на Алеї Слави цвин-
таря №18... ■

ШАНА

Миколині 
дуби
У пам’ять про загиблого 
героя АТО посадили ліс 
Людмила НІКІТЕНКО

 У Тимошівському лісництві Кам’янського лісгоспу ви-
садили 10 тисяч сіянців дуба звичайного на честь загибло-
го земляка-героя — учасника АТО Миколи Белима. Герой 
сучасної українсько-російської війни народився 1985 року 
в селі Лузанівка Кам’янського району, на війну пішов доб-
ровольцем і був поранений у боях за Дебальцеве. Смер-
тельні  рани перервали життя ще зовсім молодого героя 
18 лютого 2015 року.
 «Цьогоріч у рамках акції «Майбутнє лісу у твоїх ру-
ках» було прийнято рішення посадити цей ліс на честь 
нашого захисника Миколи Белима, який воював i віддав 
своє життя задля захисту державного суверенітету й те-
риторіальної цілісності України», — наголошує директор 
Кам’янського лісгоспу Віталій Верес.
 Миколину діброву разом iз лісівниками садили жи-
телі села Тимошівки та учні місцевого шкільного лісниц-
тва зі своїми наставниками, а ще члени обласної громад-
ської організації Товариства лісівників України. Учасники 
АТО, які проживають у Тимошівці, теж беззаперечно пого-
дилися долучитися до посадки Миколиного гаю. Кажуть: 
цей куточок діброви для них буде особливо пам’ятним, бо 
постійно нагадуватиме про загиблого побратима. ■

■

гривень
заборгували 

українці за опалення й гаряче водопостачан-
ня, поінформували в Держстаті.

22 млрд. гривень
виділив Каб-

мін місцевим бюджетам на закупівлю 
шкільних автобусів, повідомила міністр 
освіти і науки Лілія Гриневич.

євро
Австрія виді-

лила на допомогу українському малому 
бізнесу об’єднаних громад, заявила посол 
цієї країни в Україні Герміне Поппеллер. 

цивільних осіб
загинули на Донбасі від мін і вибухонебез-

печних залишків війни від початку російської агресії, повідо-
мив начальник управління екологічної безпеки і протимінної 
діяльності Міноборони України Максим Комісаров. 

тонни
корму передав Червоний 

Хрест для тварин на окуповану частину 
Донбасу, поінформувала прес-служба 
Держприкордонслужби України. 

225 млн. 269 82800 тис. 
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Війна забирає кращих
Харків попрощався з кулеметницею батальйону 
«Донбас» Яною Червоною

■

Яна Червона зі своїми дітьми.
Фото з «Фейсбука».

❙
❙

НА ФРОНТІ

Кривава гра в мовчанку
Окупанти приховують інформацію про обстріли 
сепаратистами мирного населення

■

  ДО РЕЧІ 

 За матеріалами Служби безпеки України 
двом організаторам псевдореферендуму в До-
нецькій області оголошено про підозру в скоєн-
ні злочину. Оперативники спецслужби, залу-
чені до ООС, встановили, що сільський голова 
та депутат селищної ради Бахмутського району 
брали активну участь в організації незаконного 
референдуму в селищах Миронівське та Ново-
луганське. Співробітники СБУ зафіксували, що 
зловмисники активно проводили антиукраїнсь-
ку агітацію серед мешканців району, зокрема, 
закликаючи їх до участі у так званому «волеви-
явленні». 
 Слідчі СБУ завершили досудове розслі-
дування щодо протиправної діяльності депу-
тата сільської ради та направили обвинуваль-
ний акт у вчиненні правопорушення за ч.1 ст. 
110 Кримінального кодексу України до суду. 
Стосовно другого фігуранта справи обрано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою.

■
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кримінальне провадження

відкрито через порушення на виборах Президента 
України, заявила прес-служба Міністерства 
внутрішніх справ.

71 гектарів лісу
вигоріло на Закарпат-

ті, повідомило через прес-службу 
Управління ДСНС в області.

зросли паса-
жиропотоки 
в аеропортах 

України з початку цього року, повідо-
мив міністр інфраструктури Володи-
мир Омелян.

пенсію
планують зробити 

в Україні щорічною, повідомила прес-
служба віце-прем’єра із соціальних пи-
тань Павла Розенка.

років
аграрії удвічі збільшили використан-

ня агрохімії, повідомили у відділі інформаційної полі-
тики та зв’язків із громадськістю Міністерства аграрної 
політики та продовольства України.
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Євдокія ФЕЩЕНКО

 Днями Національний му-
зей «Меморіал жертв Голодомо-
ру» та філія музею «Інститут до-
слідження Голодомору» спільно 
з Всеукраїнською правозахис-
ною організацією «Меморіал» 
імені Василя Стуса, за підтрим-
ки газети «Україна молода», у 
Вінницькому педуніверситеті 
імені Михайла Коцюбинсько-
го організували презентацію 
книг про трагедію 1932-1933 
років, встановлення Українсь-
кої державності та маніпулю-
вання Росії фактами українсь-

кої історії. Комплекти історич-
них книг — понад півсотні назв 
— спільно передали у бібліоте-
ки Вінниці та області. До реалі-
зації проекту долучився дослід-
ник Микола Герасименко, який 
передав бібліотекам книги істо-
ричної тематики з власної кни-
гозбірні. 
 Відтепер, наприклад, викла-
дачі та студенти Вінницького 
медуніверситету імені Миколи 
Пирогова  матимуть змогу ко-
ристуватися 60 примірниками 
унікальних, рідкісних видань, 
друкованих обмеженим тира-
жем, які призначені винятко-

во для бібліотек. Зокрема, тепер 
доступнішими стали моногра-
фії та дослідження «Нас вбива-
ли, бо ми — українці», «Вели-
кий терор», «Репресовані» щоде-
нники», «Українська Друга сві-
това», «Війна за свідомість». Усі 
книги мають українське патріо-
тичне спрямування, а головне — 
правдиві. Багато з них докумен-
тами та свіддченнями очевидців 
розкривають трагедію Голодомо-
ру-геноциду української нації.
 Заходи у Вінниці відбулися 
у рамках  освітньо-патріотично-
го проекту «Книги для 100 уні-
верситетів і бібліотек України». 
«Перемога народжується не на 
полі бою, а у школах та універ-
ситетах» — із цим меседжем 
проект рухається країною, від-
криваючи громадськості прав-
ду про різні хронологічні періо-
ди історії України, зазначають в 
Національному музеї «Меморіал 
жертв Голодомору». ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Багато лиха спричи-
няють бездумні підпали 
сухої трави: гинуть пта-
хи і звірі, а вогонь усе під-
ступніше підбирається до 
людських хат.
 Того дня, 3 квітня, 
найімовірніше, невідо-
мі підпалили очерет у 
Липівському орнітоло-
гічному заказнику в ад-
міністративних межах 
Благодатнівської сіль-
ської ради Золотонісь-
кого району, розповідає 
заступник начальника 
Державної екологічної 
інспекції Центрального 
регіону Олександр Поз-
няков. Цей заповідник із 
великою кількістю пред-
ставників флори і фауни 
розкинувся у Черкаській 
області на березі Кремен-
чуцького водосховища. 
 «Цього разу горіли 
дерева, очерет і все живе, 
що мешкало в плавнях та 

на островах Липівського 
орнітологічного заказни-
ка, через який проходить 
міграційний шлях десят-
ків тисяч птахів. Просто 
немає слів, птахи підні-
малися над 10-метровим 
вогнем і з жалем крича-
ли», — обурюється на-
хабності та безкарності 
підпалювачів Олександр 
Позняков. 
 Разом iз рятувальни-
ками та лісівниками пра-
цівники екологічної інс-
пекції боролися з поже-
жею, але вогонь знищив 
близько восьми гектарів 
очерету, де загинуло все 
живе. Як наголошують 
у Головному управлінні 
ДСНС у Черкаській облас-
ті, цієї весни підпалювачі 
так розійшлися, що вог-
неборці щодня виїжджа-
ють гасити пожежі сухої 
трави та сміття по кілька 
разів. Приміром, напере-
додні лиха у заповіднику 
спеціалісти ДСНС Черка-
щини за одну лише добу 

13 разів виїжджали на 
ліквідацію таких заго-
рань. Під час п’яти по-
жеж, крім шкоди навко-
лишньому середовищу, 
значних пошкоджень 
зазнали надвірні спору-
ди в Катеринопільсько-
му, Канівському, Горо-
дищенському, Драбівсь-
кому, Чорнобаївському, 
Уманському районах. 
 Більше того, на Чер-
кащині від підпалу су-
хої трави трохи не згорі-
ло село Мохнач Чорно-
баївського району. Як 
повідомив Костянтин 
Проценко, речник Чер-
каського обласного уп-
равління ДСНС, зі змі-
ною напрямку вітру змі-
нився і напрямок по-
ширення вогню, тому 
суцільна вогняна стіна 
почала швидко наближа-
тися до населеного пунк-
ту. Неконтрольоване по-
ширення вогню створило 
реальну загрозу не лише 
для житлових будинків 
Мохнача, а й для розта-
шованого неподалік лі-
сового масиву.
 «Враховуючи реаль-
ну небезпеку, що скла-
лася поряд із селом, на 
боротьбу з вогнем тер-
міново помчали ряту-
вальники двох найбли-

жчих пожежно-ряту-
вальних частин із Чор-
нобая та Золотоноші. Ці 
підрозділи були підси-
лені потужною техні-
кою аварійно-рятуваль-
ного загону спецпри-
значення управління із 
Черкас, яка здатна пе-
ревозити великий запас 
води, та бойовими розра-
хунками двох місцевих 
пожежних команд із сіл 
Велика Бурімка та Мала 
Бурімка», — розповідає 
Костянтин Проценко. 
Допомогу надали і лісни-
ки, які надіслали розра-
хунок лісової пожежної 
частини з Чорнобаївсь-
кого лісництва. 
 «Боротьба з вогнем 
тривала понад 8 годин, 
маневруючи технікою та 
наявними силами пожеж-
ники раз по раз відбивали 
атаки вогняної стихії на 
населений пункт та лісо-
вий масив. Спільним зу-
силлям розвиток пожежі 
вдалось зупинити. Про-
те для остаточної лікві-
дації вогню рятувальни-
кам довелось напружено 
працювати ще понад го-
дину», — каже Костян-
тин Проценко. Вогонь 
знищив більше 14 гек-
тарів очерету та лісової 
підстилки. ■

КРИМІНАЛ

Лікар Кошмар
Організатори псевдореабілітаційного 
центру постануть перед судом
Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду 
обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо ор-
ганізованої групи з 6 осіб, що викрадали людей та незакон-
но позбавляли їх волі у реабілітаційному центрі, розташо-
ваному поблизу Тернополя. Розслідування проводилося за 
частиною 3 статті 146 Кримінального Кодексу України — 
«викрадення людей та незаконне позбавлення їх волі, вчи-
нені організованою групою». 
 Як повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільсь-
кої області, встановлено, що організована група діяла з лип-
ня 2017-го по червень 2018-го року, створивши так званий 
псевдореабілітаційний центр для наркотично- та алкозалеж-
них осіб, та тих, що страждають від ігроманії. Встановлено 
15 осіб, яких там незаконно позбавили волі.
 Переконуючи родичів пацієнтів у необхідності лікуван-
ня останніх особливим способом, при якому необхідно, мо-
вляв, повністю позбавити їх спілкування із зовнішнім сві-
том, зловмисники забирали у хворих мобільні телефони та 
фактично зачиняли у приміщенні на кілька місяців, не лі-
куючи. А під виглядом надання корекційної психологіч-
ної допомоги особи, що не мають жодного стосунку до пси-
хології, всіляко знущались над потерпілими, принижую-
чи їх гідність. 
 Правда, був у складі цієї злочинної групи лікар обласно-
го Тернопільського наркологічного диспансеру — саме він 
скеровував хворих після завершення їх лікування у медич-
ному закладі до цього начебто реабілітаційного центру для 
нібито психологічної реабілітації та продовження лікуван-
ня від наркоманії та алкогольної залежності. Також медик 
здійснював там огляд хворих та призначав їм препарати, 
що викликали сонливість та пригнічували волю.
 Слідство встановило, що мали місце і випадки викра-
дення потенційних пацієнтів із дому та примусової їх до-
ставки до реабілітаційого центру. При цьому оборудка була 
організована таким чином, що родичі пацієнтів ще й пла-
тили за їхнє псевдолікування від 10 000 до 30 000 гривень 
щомісячно. ■

ДОВКІЛЛЯ

Посидимо 
на кришечках
Комфорт отримали з відходів 
Ірина КИРПА

 У центрі Києва, поблизу парку Шевченка, з’явилася незвичайна лава, об-
лицьована ламелями з перероблених пластикових кришечок. Десь рік тому 
адміністрація столичного ресторану, що розташований за адресою: вули-
ця Антоновича, 1, біля якого тепер і встановлене екосидіння, взяла участь в 
екологічній акції: зорганізувала збір непотрібних кришечок від використа-
них ПЕТ-пляшок. Потім мішечки з кришечками — загальною вагою у 37,5 
кілограма — доставили на станцію «Україна без сміття», де їх сортували, 
дробили, а підготовлену сировину — транспортували до Одеси. 
 Як розповіли активісти проекту «Дорогоцінний пластик. Precious 
plastic Ukraine», з побутових відходів фахівці виготовили водонепроник-
ні міцні ламелі. Потім цими «дошками» з пластику облицювали звичайну 
лавочку, створивши справжній шедевр вуличного мистецтва.
 На думку киянки Оксани Марюк, за таким принципом можна робити 
сидіння для зупинок, на яких не холодно сидіти навіть узимку, а також такі 
ж гарні велодоріжки, якими вже давно їздять у Європі. Люди готові збира-
ти та віддавати волонтерам непотрібні відходи з пластика, натомість отри-
муючи трохи більше міського комфорту. Надихнувшись першим успіхом, 
активісти проекту «Дорогоцінний пластик. Precious plastic Ukraine» по-
обіцяли довести, що з побутових відходів можна робити багато корисних 
предметів. 
 Переслати або здати мішечки з непотрібними пластиковими кришеч-
ками можна за такими адресами: у Києві станція «Україна без сміття» — 
це вулиця Саперно-Слобідська, 25/4, а в Одесі студія «Банк пластика», — 
вулиця Олександра Невського, 57, телефон: 067 910 6601. Інші адреси зі 
збору кришечок опубліковані в мережі iнтернет, на сайтах фондів «ОВЕС» 
та «Бджілка». ■

■

■

Тепер для вінничан доступнішою стала правда про українську історію.
Фото надані організаторами проекту.

❙
❙

НЕБЕЗПЕКА

Гектари вогню
Трохи не згоріло село Мохнач

■

ПРОСВІТА

Правда — на вагу золота
Бібліотеки Вінниччини поповнилися книгами 
про українську історію

■

У рамках проекту Микола 
Герасименко передав бібліотекам
книги історичної тематики з власної
книгозбірні.

❙
❙
❙
❙
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Катерина БАЧИНСЬКА

Я викликаю вас на... дебати
 Бути чи не бути? А якщо точніше — 
приходити на дебати чи ні? Питання, 
від якого кандидатам у президенти на-
передодні другого туру вже нікуди не 
дітися.  Ще 31 березня, відразу після ого-
лошення екзит-полів, Петро Порошенко 
та Володимир Зеленський відповіли, що 
готові зустрітися у прямому ефірі. Про-
те, як це часто трапляється в реаліях ук-
раїнської політики, пообіцяти — не оз-
начає прийти. Адже після опрацюван-
ня 100% електронних протоколів від 
ЦВК кандидат у президенти Володимир 
Зеленський до преси так і не вийшов. 
Хоча, за словами журналістів провідних 
видань країни, неодноразово обіцяв зус-
трітися на інтерв’ю. Ба, більше — ні гро-
мадськість, ні преса і досі не знають його 
позиції щодо подальшого розвитку краї-
ни, вектора міжнародної політики та ре-
форм. Речник штабу Зеленського Дмитро 
Разумков заявив, що подискутувати про 
майбутнє країни Зеленський таки гото-
вий, але зможе лише у випадку, якщо 
не матиме... запланованих концертів зі 
студією «Квартал 95». І на цьому радни-
ки Володимира Олександровича не зупи-
нились. Не бачив сенсу в дискусіях і ко-
лишній член Національного агентства із 
запобігання корупції, а зараз член пере-
двиборчого штабу кандидата Руслан Ря-
бошапка. 
 Та минуло лише кiлька днiв, i сам Зе-
ленський записав досить емоційне відео 
на стадіоні НСК «Олімпійський», де за-
являє, що готовий зустрітися з Петром 
Порошенком, проте за певних умов: «Ось 
мої умови: чекаю на вас тут — на НСК 
«Олімпійський». Дебати відбудуться пе-
ред народом України. Дебати зможуть 
транслювати всі телеканали, також ма-
ють бути присутні журналісти. Канди-
дати повинні обов’язково пройти медич-
ну експертизу і довести народу, що серед 
них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. 
Країні потрібен здоровий президент», — 
заявив Зеленський. Проте на цьому спи-
сок його умов не закінчився: перед цим 
пан Порошенко має звернутись до наро-
ду й заявити, що «дебати відбудуться не 
з маріонеткою Кремля чи Коломойсько-
го, не з ватніком, не з малоросом, не з бид-
лом, не з клоуном, а з кандидатом у пре-
зиденти України — Володимиром Зе-
ленським». Він дав Президенту 24 годи-
ни, аби відповісти на його умови. «Даю 
вам 24 години. Думайте!» — сказав Во-
лодимир Зеленський на відео.

«Стадіон, так стадіон»
 24 години не знадобилось. За кiлька 
годин пiсля виклику в мережі з’являється 
відео, на якому Президент Петро По-
рошенко заявляє, що готовий прийня-
ти виклик Володимира Зеленського та 
прийти на дебати: «Володимире Олексан-
дровичу, ми з Вами дуже різні. Головна 
відмінність — стрілки наших геополітич-
них компасів показують у діаметрально 
протилежні сторони світу. Моя країна — 
це сильна європейська Україна, яка ні-
коли, за жодних обставин, ні перед ким 
не стане на коліна», — заявив Порошен-
ко. «Дебати — це не шоу. Виборча кам-
панія — це подія, яка визначає майбутнє 
країни, нації на роки і десятиліття впе-
ред. Тут не до жартів. Бути Президен-
том і Верховним Головнокомандувачем 
— це не гра, це не бажання сподобатися». 
За словами Президента, дебати роблять-
ся не заради видовища на стадіоні. «Де-
бати — це серйозна дискусія про страте-
гію розвитку країни, про цінності, про іс-

торичний вектор, про пріоритети, краї-
на не просто обирає, — вона довіряє свою 
долю», — заявив чинний Президент.
 «Правила дебатів прописані в законі 
про вибори Президента, почитайте їх, 
будь ласка. Вони можуть відбутися на 
базі Суспільного телебачення з трансля-
цією по всіх телеканалах для десятків 
мільйонів людей. Такі вже усталені пра-
вила. Але стадіон, так стадіон. Я чекаю 
на вас, Володимире Олександровичу», — 
наголосив він.

А що нам каже закон про вибори? 
 І здавалося б, на цьому мали б і зій-
тися, забути про відео і зустрітися вже 
19 квітня у прямому ефірі. Але не все 
так просто. Слова словами, але що нам 
про це каже закон? А те, що проведення 
теледебатів напередодні другого туру є 
обов’язковим, а от явка кандидатів на них 
— ні. У випадку, якщо один із кандидатів 
не з’явиться на ефір, він не буде нести нія-

кого покарання. Його суперник просто 
використовуватиме весь час для агітації 
за самого себе і матиме передвиборчий не 
діалог, а монолог. Важливо, що відповід-
но до порядку проведення дебатів, затвер-
дженому ЦВК, теледебати між кандида-
тами «проводяться в студії (кімнаті) На-
ціональної суспільної телерадіокомпанії 
України». Дебати мають право безкош-
товно транслювати інші канали. Проте 
останнє слово не за НСТУ та стадіоном 
НСК «Олімпійський», а за ЦВК. Адже в 
положенні Центральної виборчої комісії 
про проведення дебатів від 2014 року за-
значено, що подія має відбуватися у студії 
Суспільного мовника. «Тому зараз — сло-
во за ЦВК. Якщо вони приймуть нове по-
ложення, в якому виключать цю норму, 
тоді дебати можливі. Якщо ні — то це 
буде шоу або дискусія, але не дебати», — 
пояснюють у прес-службі мовника. Вод-
ночас очільник НСТУ Зураб Аласанія за-
явив, що переговори і з ЦВК, і зі стадіо-
ном уже розпочалися: «Згода обох канди-
датів є, тепер залишається ЦВК, яка все 
це мусить погодити та згідно із законом — 

оплатити з державного бюджету. Тож по-
чинаємо перемовини з усіма сторонами», 
— вказав Аласанія. А от чи будуть такі 
кошти у ЦВК: на аренду стадіону, апара-
туру, проведення та організацію — поки 
питання відкрите. 

Який там футбол? У нас дебати!
 У свою чергу, недовго мовчало і керів-
ництво «Олімпійського». Вони повідоми-
ли, що заявка на проведення подібного 
заходу до них не надходила, а ідея дебатів 
не узгоджувалася з графіком проведення 
заходів на стадіоні. «У разі надходжен-
ня відповідних пропозицій адміністрація 

НСК «Олімпійський» буде розглядати їх 
у робочому порядку», — йдеться в заяві.
 Цікаво, що за всю історію незалеж-
ності України теледебати відбувалися 
лише двічі. Вперше до дебатів ще у 1994 
році вийшли тодішній Президент Леонід 
Кравчук і Прем’єр-міністр України Ле-
онід Кучма. Уже в 1999 році, коли Леонід 
Кучма вирішив продовжити свій термін 
на посаді Президента, він проігнорував 
теледебати з комуністом Петром Симо-
ненком. Очевидно, що Кучма та його ко-
манда прорахували наслідки проведен-

ня такого ефіру і просто убезпечили себе 
від низки незручних питань та критики 
тодішньої влади. І недарма, бо пригадали 
ефект 1994 року. Леонід Кучма  тоді сут-
тєво впевненіше виглядав за Кравчука 
саме завдяки критиці тодішньої влади, 
тому вирішив не ризикувати відсотка-
ми свого електорату і просто відмовив-
ся від теледебатів із Симоненком. У 2004 
році на майданчику дискусії зустрілися 
тодішній представник влади Віктор Яну-
кович та опозиціонер Віктор Ющенко. 
Майже дві години ефіру, і як результат 
— рейтинг Віктора Януковича, за дани-
ми соціологів, упав майже на 5%. Віктор 
Ющенко тоді виглядав суттєво впевнені-
ше та аргументованіше за свого против-
ника. 
 Саме ці дебати стали другими і поки 
останніми в історії України, адже  вже 
протягом 15 років кандидати другого 
туру на теледебати не приходили. В 2010 
році Янукович відмовився говорити з Ти-
мошенко, і не дарма, адже пам’ятав той 
самий ефект 2004 року, коли розмова 
з Ющенком коштувала йому втраченої 
підтримки невизначеного електорату. А 
в 2014 році вибори Президента відбулися 
в один тур, тому дебати і не проводились. 
Чи наважаться кандидати таки зустрі-
тися 19 квітня — покаже час, але те, що 
українці таки чекають від претендентів 
на пост глави держави  конкретних від-
повідей на питання — це точно не підля-
гає сумнівам. ■

Василь ЛИЗАНЧУК,
доктор філологічних наук, 
академік Національної академії 
вищої освіти України, лауреат 
Всеукраїнської премії імені 
Івана Огієнка

Шановні Юліє Володими-
рівно, Юрію Анатолійови-
чу, Олександре Юрійови-
чу, Анатолію Степановичу, 
Руслане Володимировичу, 
Олегу Валерійовичу, Ігоре 
Петровичу! Ви досить час-
то різними словами говори-
ли, писали, що дуже любите 
Україну, вболіваєте за долю 
її громадян. Тому кожний з 

вас заради реалізації своєї 
любові до людей і матері-
України хотів, щоб його об-
рали Президентом. Однак 
не так склалось, як гада-
лось. Кожному з вас сумно, 
незручно, морально боліс-
но. Але, сподіваюсь, ваша 
любов до України та її гро-
мадян не згасла, а зміцні-
ла, і вашу шану і любов до 
України та її людей можна 
підтвердити, здійснити в ін-
ший доброчинний спосіб.
 Схваливши позитивну 
діяльність нинішнього Пре-
зидента та висловивши йому 
правдиві зауваження за до-

пущені недоліки і помилки в 
роботі, прошу кожного з вас 
із чистою совістю українсь-
кого державника підтрима-
ти у другому турі ви борів 
обрання на пост Президента 
Петра Порошенка. 
 Планети зійшлися так, 
що свою любов до України 
та її жителів кожен із вас 
зможе реалізувати лише 
в один спосіб — не відкла-
даючи на потім, терміново 
під час зустрічей з вибор-
цями, у всіх засобах масо-
вої інформації закликати 
громадян України проголо-
сувати за Петра Олексійо-

вича. Викласти Порошен-
кові обґрунтовані вимоги 
щодо подальшої ефективної 
діяльності на посту Прези-
дента, щоб на засадах спра-
ведливості Росія припинила 
війну проти України, і ук-
раїнці у злагоді, порозумін-
ні розвивали духовно собор-
ну Україну.
 Прошу Господа Бога, 
щоби він осінив кожного з 
вас, шановні Юліє Володи-
мирівно, Юрію Анатолійо-
вичу, Олександре Юрійови-
чу, Анатолію Степановичу, 
Руслане Володимировичу, 
Олегу Валерійовичу, Ігоре 
Петровичу, світлою мудріс-
тю, і ваша любов до незалеж-
ної, правової, соціальної Ук-
раїни примножилась, вибор-
ці з вашого благословення 
обрали Президентом Украї-
ни Петра Порошенка.
 Не втратьмо нинішній 
єдиний шанс зберегти євро-
пейський цивілізаційний 
вибір України! ■

Дебати — це не шоу. Виборча кампанія — це подія, яка визначає 
майбутнє країни, нації на роки і десятиліття вперед.

ПІДТРИМКА

Якщо любите Україну...
Звернення до Ю. В. Тимошенко, Ю. А. Бойка, О. Ю Вілкула,
А. С. Гриценка, Р. В. Кошулинського, О. В. Ляшка, І. П. Смешка

■

НА ПРЮ!

Пообіцяти — не означає... 
прийти
Кандидат у президенти Володимир Зеленський 
кинув виклик Петру Порошенку. Дебати мають 
відбуватися на стадіоні НСК «Олімпійський»?

■

В ОСТАННЮ МИТЬ

Порошенко кличе Зеленського разом здавати аналізи
 У штабі кандидата у президенти чинного глави держави Петра Порошенка заявили, що Порошен-
ко буде чекати кандидата у президенти Володимира Зеленського зранку 5 квітня для здачі аналізів, у 
тому числі на вживання алкоголю і наркотиків.
 Про це на брифінгу 4 квітня сказав речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.
«В рамках підготовки до дебатів Петро Порошенко завтра о 9 годині ранку чекає на Володимира Зе-
ленського в медичному пункті стадіону «Олімпійський» для здачі всіх необхідних аналізів, у тому 
числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків», — сказав Медвєдєв.
 За його словами, якщо Зеленського не буде, то Порошенко сам здасть аналізи і поїде у справах.

■

Кандидати — за дебати?❙
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Вони знову брешуть!
 Як кандидата в президенти Володи-
мира Зеленського, безперечно, породив 
телеканал Коломойського «1+1». Нага-
даємо, що саме цей телеканал:
 а) брехав під час Помаранчевої ре-
волюції. Пам’ятається, як на входах до 
метро, на будинках красувалися циф-
ри «1+1», а поруч напис — «вони бре-
шуть»;
 б) телеканал для агітації за свого кан-
дидата, крім звичайної реклами, запус-
тив фільм «Слуга народу»;
 в) готує новий варіант фільму «Слуга 
народу»;
 г) готує випуск фільму «Рональд Рей-
ган — актор і президент»!
 Прозорий натяк: Рейган був актором, 
а потім успішним президентом. Чи зга-
дають автори фільму, що до президент-
ства багато років Рейган обіймав (і до-
сить успішно!) низку адміністративних 
посад державного значення.
 Може, в тому фільмі порівняють Зе-
ленського ще ну, наприклад, з Олександ-
ром Македонським чи князем Володими-
ром Великим? А чом би й ні? Порівнює 
ж себе пані Юлія Тимошенко з княгинею 
Русі Ольгою, або прем’єр-міністром Ве-
ликобританії Маргарет Тетчер!

Правда від Зеленського
 1. Щоб встановити мир в Україні, 
якого прагне весь світ, крім уламка Зо-
лотої орди — фашистської Росії, Зе-
ленський готовий впасти на коліна пе-
ред Путіним і просити миру, звичайно 
ж, на його, Путіна, умовах.
 2. У кінофільмі «Слуга народу», де 
всі персонажі говорять винятково росій-
ською мовою (навіть Наталка Сумська у 
ролі матері Вовчика говорить «по-рус-
скі»), сім’я «президента» Голобородь-
ка-Зеленського претендує на Межигір’я. 
А чом би й ні? Апетит приходить під 
час їди!

Брехня від Зеленського
 Перша. У фільмі «Слуга народу» пре-
зидент Голобородько-Зеленський відмо-
вляється від охорони, реформує роботу 
Верховної Ради, Кабінету Міністрів, ад-
міністрацію Президента і їздить на робо-
ту (увага!) — на велосипеді. Ха-ха.
 Але із мовами у Голобородька-Зе-
ленського — не склалося. Навіть з де-
ржавною. Бо з українцями Зеленський 
ніколи не говорив їхньою мовою, однією 
з найкращих мов світу, бо «по-руському 
какось лекчей». Ну не знає ж, сердеш-
ний Вовочка, біблійну істину, що люди-
на, яка не говорить мовою корінного на-
селення, є варвар, а людина свого наро-
ду, як зазначив письменник Костянтин 
Паустовський, є дикун.

 

Брехня третя — наймерзенніша. Висту-
паючи у Юрмалі, Зеленський «ізрєк», 
що Україна — то є повія! Може, «дурно-
голові темні — хохли» (Ліна Костенко) і 
проковтнуть отой пасквіль, можливо, у 
монгольській орді зрадіють, але україн-
ці... невже подарують?
 Брехня четверта (не остання). Він запе-
речує свою залежність від Коломойсько-
го. Це тоді, коли 95-й квартал «пасеться» 
лише на його телеканалі, це коли вся рек-
лама про коміка, який надумав «насміши-
ти» всю країну, йде саме через «1+1».

Юлія Тимошенко. Я лисичка, 
я сестричка, не сиджу без діла...
 Юлія Тимошенко несподівано для 
себе спіймала облизня в першому турі 
виборів. Чи не тому, що українці доста 
наїлися її брехні? Адже пані Юлія не 
приховувала, що йде в президенти, аби 
ліквідувати інститут президентства і 
натомість через парламент ввести поса-
ду канцлера, яким, звісно ж, буде вона 
сама. Для цього необхідно на референ-
думі ухвалити нову Конституцію. Таке 
вже було в історії. Так, Гітлер у 1934 
році провів «свою» Конституцію на ре-

ферендумі і став канцлером-фюрером. 
Пригадується, коли Віктор Медведчук 
хотів внести зміни до Конституції про 
обрання Президента в парламенті, тоді 
не вистачило лише чотирьох голосів, 
Юля Володимирівна справедливо кри-
чала, що у народу хочуть відібрати право 
обирати Президента. То що змінилося? 
І чи можна вірити людині, яка постійно 
бреше довірливому дрімучо-дикому оби-
вателю? Пригадаємо її найвідоміші поб-
рехеньки. 
 1. За її словами, батько її — латиш до 
десятого коліна, а по лінії матері — всі 
українці. Але, як переконливо довели 
дослідники її біографії і, зокрема Дмит-
ро Чобіт, батько її, Володимир Абрамо-
вич, син єврея Абрама Кельмановича 
Капітельмана, одружився з вірменською 
єврейкою Грігян. Отже, батьки євреї, а 
вона, за її словами — українка.
 2. В її декларації немає ні статків, ні 
будівель. Ну чистісінький собі бомж, як 
зазначав Віктор Ющенко. Але читаємо 
«Не выполненный заказ» Р. Лозы (Київ 
2002). Ось як дівчина з бідної єврейсь-
кої родини раптово з попелюшки пере-
творилась в принцесу. Цитуємо: «В 1990 
году... мы одолжили 5 тысяч рублей — 
еще старых, советских, и для начала за-

нялись экзотическим (сексуальным?) в 
то время видеопрокатом. А через пять 
лет корпорация, которую я к тому вре-
мени возглавляла, да, по сути, которую 
сама создала, несла годовой оборот де-
сять миллиардов долларов». Далі «чис-
тосердечное признание»: «В их (людей) 
понимании я, конечно, воровка».
 3. Будучи Прем’єром, твердила : «Я 
кризу в Україну не пущу!» Не пустила?
 4. Ставши Прем’єром у 2005 році, 
ЮВТ заявила, що до великодня свини-
на на ринку буде коштувати не більше 15 
гривень за кілограм. А насправді було у 
декілька разів більше.
 5. Брехня фарисейська.13 травня 2008 
року Президент України Віктор Ющенко 
мав виступати у парламенті із щорічним 
посланням до Верховної Ради. Зал був пе-
реповнений, у ложі для іноземних гостей 
були посли США, Росії, Німеччини та ін-
ших країн. Та коли до парламенту при-
був глава держави, депутати від БЮТ за-
хопили трибуну і заблокували двері, яки-
ми входять Президент і Голова Верховної 
Ради. Дикунська акція БЮТ почалася за 
20 хвилин до виступу Президента (ана-
логічне блокування трибуни фракціями 
«Батьківщина», колишня БЮТ, та Олега 
Ляшка відбулося, вже коли інший Пре-
зидент, Петро Порошенко, мав виступати 
з пропозицією введення воєнного стану). 
Рішення про блокування виступу Пре-
зидента Ющенка дала особисто тодішній 
Прем’єр Юлія Тимошенко. Мотивація — 
необхідність розглянути антиінфляцій-

ні законопроекти, а виступ Президента 
мав тривати 45 хвилин. Але, як виявило-
ся згодом, пакет документів не був підго-
товлений БЮТ, це була чергова брехня, 
а інфляція у роки прем’єрства ЮВТ під-
скочила вгору.
 6. У своїй книзі «Макуха або штри-
хи до політичного портрета «Блоку 
Юлії Тимошенко» колись однопартієць 
ЮВТ Дмитро Чобіт у розділі «Російська 
кримінальна пляма» наводить дані, що 
військове відомство Росії переказало на 
рахунок засновників ЄЕСУ 450 млн. до-
ларів США. Чому б це? За даними росій-
ської прокуратури, коли Юлія Тимо-
шенко керувала ЄЕСУ, вона давала ха-
барі за завищення цін на постачання для 
МО РФ будівельних матеріалів. Згодом 
московський гарнізонний суд за подан-
ням прокуратури 23 вересня 2003 року 
видав санкцію на арешт Юлії Тимошен-
ко, і її було оголошено в міжнародний 
розшук. Справа була закрита «за термі-
ном давності» після того, як Президент 
Віктор Ющенко відправив ЮВТ у від-
ставку, і вона злітала у Москву до прези-
дента Путіна. Сама Юлія Володимирів-
на називала цю справу «замовною» і за-
перечувала своє тяжке корупційне діян-
ня. Але хто їй повірить?

 7. Газові угоди з Путіним у 2009 році. 
Спочатку вона повідомила, що мандат 
на підписання тих газових угод Кабінет 
Міністрів у повному складі дав «добро». 
Це була перша брехня саме у цій шу-
лерській грі пані Юлії. Далі — цю газо-
ву угоду вона назвала «великою перемо-
гою», як, виявилося пізніше, оберну-
лась насправді пограбуванням кожної 
української сім’ї. Запитаємо її ж слова-
ми: «Де совість?».
 8. Перебуваючи на посаді Прем’єр-
міністра, Юлія Володимирівна разом з 
Януковичем хотіла змінити Конститу-
цію «під себе», забезпечивши собі вла-
ду на багато років. Як влучно тоді вис-
ловився один із впливових політичних 
діячів, «Баба Яга та Кощій Безсмертний 
захотіли украсти цілу країну». «Конс-
титуцію треба міняти», — казала ЮВТ 
тоді й каже тепер. Ні, Конституцію змі-
нювати не треба, це є брехня, конститу-
цію треба виконувати.
 9. У своїх публічних виступах пані 
Юлія постійно наголошує про моно-
літність своєї «кАманди». Насправді, 
розібравшись у її намірах та людських 
якостях, давно залишили «кАманду» 
«права рука» Олександр Турчинов, Сте-
пан Хмара, Дмитро Чобіт та ціла низка 
інших авторитетних політиків. Зокре-
ма, Олег Ляшко, який нині називає її 
«московською зозулею».
 10. Брехня сучасна. Пані Юля заяв-
ляла, що на другий день після її інавгу-
рації на посаду Президента ціни на газ 
будуть зменшені вдвічі. Не знає, «сер-
дешна», що ціни на газ встановлює не 
Президент, а Кабінет Міністрів, врахо-
вуючи ринкову ситуацію. Не дивно, що 
ця побрехенька не спрацювала. 

* * *
 У часи прем’єрства леді Ю економіка 
обвалилася, інфляція підскочила вгору, 
а щоб якось «залатати дірки» у бюджеті, 
взяла у МВФ багатомільярдні кредити, 
за які нинішній уряд вимушений розра-
ховуватися.
 Вона — за натурою — руйнівник, ра-
дикал і аж ніяк — не будівничий.
 Колись Леонід Кравчук сказав: «Вла-
да — це як наркотик». Отже, її нарко-
тична мета — це влада. Для цього вона 
паплюжить Президента Порошенка. Їй 
підтанцьовують у цьому питанні і Путін, 
і Медведчук, і Гриценко, і Новінський та 
інша зграя політичних невдах, які став-
лять собі за мету повалити Президента 
Порошенка, здобутки якого у захисті та 
розбудові Вітчизни очевидні.
 Чи не через те і бабуся Юля, і покір-
ний слуга Ігоря Коломойського Зе-
ленський, і колишні регіонали та інші 
«борці» за народне щастя з такою нена-
вистю говорять про Президента Петра 
Порошенка.
 Бісить цих «борців», що Президент 
успішно протистоїть імперії зла, цьому 
уламку Золотої орди, так званій Росії, 
яка 24 рази збройно (!) нападала на Ук-
раїну, а їх, принаймні, декотрих щедро 
фінансує.
 То ж може так статись, що скажемо 
собі, як відомий герой фільму: «За де-
ржаву прикро!». Боже, Україну бережи 
від них! ■

ДУМАЙ! 

«Бісові діти» 
Коломойського, 
або Дві правди та чотири брехні від Зеленського 
і десять побрехеньок від Тимошенко

■

Чи фінішує цей кандидат на Банковій, залежить від українців. 
Фото з сайта dsnews.ua.

❙
❙

Григорій ВАСИЛЕНКО, учасник бойових дій 
Другої світової війни, 
Борис ВАСИЛЬЧЕНКО, учасник війни, 
Сергій КРЕКОТЕНЬ, учасник війни

Колись прем’єр міністр Росії Столипін 
говорив, що головним завданням «го-
сударства российского была борьба с 
украинством» (В. Вернадський. «Укра-
инский вопрос и русское общество»). 
Сьогодні перед українцями знову постав 
ризик того, що в Україну може поверну-
тися панувати російська орда, і спочат-
ку почнеться той терор, який імперія зла 
творить у Криму і на Донбасі, а в перс-
пективі буде те, що в Україні вже було 
у 1918 році, коли ми втратили свою де-
ржаву, а далі у 1932—33, 1937—38 рр. 
і т.д.
І тоді вже буде не до сміху...

Може, в фільмі порівняють Зеленського ще, наприклад, 
з Олександром Македонським чи князем Володимиром Великим? 
А чом би й ні? Порівнює ж себе пані Юлія Тимошенко з княгинею 
Русі Ольгою.

Коломойському є привід посміятися 
над українцями.

❙
❙



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»

11.35, 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, 4.35 «Гроші-2019»

00.05 «Голос країни 9»

ІНТЕР

02.35 Х/ф «Ми жили по 
сусідству»

03.45 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 Top Shop

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, 1.40 

«Стосується кожного»

11.15, 12.25 Т/с «Прекрасна 

Рані»

12.00 «Новини»

15.50 «Жди меня. Україна»

20.00, 3.50 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Під чужим 

ім’ям»

23.50 Х/ф «Розмах крил»
02.25 «Орел і решка. Шопінг»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 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 «Артист»

23.30 Х/ф «Команда 
знищити»

01.30 Телемагазин

03.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.25 Зона ночі

05.15 Абзац

07.00, 8.55 Kids Time

07.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.55 М/с «Том і Джеррішоу»

09.00 Х/ф «Крихітка із 
Беверлі-Гіллз»

10.45 Х/ф «Зубна фея»
12.45 Х/ф «Пограбування 

по-італійськи»
15.00 Х/ф «Останній 

мисливець на 
відьом»

17.00 Х/ф «Час відьом»
19.00 Ревізор. Крамниці

21.00 Таємний агент

22.15 Таємний агент. Постшоу

00.00 Х/ф «Знайомство зі 
спартанцями»

01.20 Служба розшуку дітей

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

05.00 Служба розшуку дітей

05.05 Т/с «Відділ 44»

05.55 Громадянська оборона

06.45 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Антизомбі. Дайджест

11.40, 13.20, 23.55 Х/ф 

«Агент Гамільтон: 

Викрадена»

12.45, 15.45 Факти. День

13.55, 16.20 Х/ф «Міцний 

горішок-4»

16.55 Х/ф «Міцний 

горішок-5»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Багач-Бідняк

21.20 Т/с «Пес»

22.30 Свобода слова

01.40 Т/с «Кримінолог»

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

06.00, 2.50 «Випадковий 

свідок»

06.10 Х/ф «Йшов собака по 
роялю»

07.30 «Таємниці 

кримінального світу»

07.55 Х/ф «Чекаю та 
сподіваюсь»

10.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

13.25, 20.10 Т/с «Закон і 

порядок»

15.25, 16.50 Т/с «Фалько»

17.55 «Легенди карного 

розшуку»

19.30 «Свідок. Агенти»

22.00, 23.45 Т/с «Напад»

00.45 Т/с «Швидка»

03.05 «Речовий доказ»

04.05 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.02 Орегонський путівник 

06.30 Цікаво. com 

06.55 UA.МУЗИКА. 

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.10 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 

07.55 UA.МУЗИКА. 

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 

13.30 Погода

13.35 Сергій Параджанов. 

Документальний цикл 

«Сімдесятники»

14.30 РадіоДень

14.55 Мистецький пульс 

Америки 

15.25 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.55 Погода

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Погода

16.55 UA. Фольк 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.25 Будинок звукозапису 

Українського радіо 

та Циганський 

театр «Романс» 

представляють. 

«Карнавал у готелі 

«Табір»

21.00 Новини 

21.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.00 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА

23.00 100 років українського 

кіно

23.10 Концерт Ольги 

Чубаревої VIVERE в 

проекті LADY OPERA 

01.10 Погода

01.15 Новини 

01.35 Тема дня

02.30 РадіоДень

02.55 Юрій Шевченко. «За 

двома зайцями». 

Національна опера 

України ім Тараса 

Шевченка 

04.30 Вікно в Америку

04.50 Погода 

05.00 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

СТБ

05.35 Моя правда. Тетяна 

Пельтцер. Закулісся

06.20 Моя правда. Боротьба 

за право бути: Любов 

Поліщук

07.20 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

09.10 Х/ф «Мачуха»
11.50 Х/ф «У ліжку з 

ворогом»
13.50 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 «Тато Ден»

00.50 Один за всіх

02.35 Найкраще на ТБ

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 

16.10 «Кримінал»

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 

«Деталі»

16.20 «Вибори-2019 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 «Помста природи»

09.55, 18.15 «Спецкор»

10.30, 18.50 «ДжеДАІ»

11.05, 19.25, 20.25 Т/с 

«Звонар»

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

16.25 Х/ф «Джон Вік»
21.25, 22.55 Т/с «Кістки-9»

00.35 Т/с «Вуличне 

правосуддя-2»

01.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Генк» — «Гент». 

Чемпіонат Бельгії

07.45, 16.35 Журнал Ліги 

Чемпіонів

08.15 «Шахтар» — 

«Динамо». 1/4 фіналу. 

Кубок України

10.00 «Великий футбол»

11.50 Топ-матч

12.00 «Ювентус» — 

«Мілан». ЧІ

13.50 «Чорноморець» 

— «Арсенал-Київ». ЧУ

15.40, 22.45 Футбол NEWS

16.05 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

17.05 ЧІ. Огляд туру. 

Прем’єра

18.00 Передмова до «Реал-

Ювентус» (1995 р. 

/ 1996 р.). Золота 

колекція Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

18.05 «Реал» — «Ювентус». 

1/4 фіналу (1995 

р. / 1996 р.) Золота 

колекція Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

19.45 «Ювентус» — «Реал». 

1/4 фіналу (1995 

р. / 1996 р.) Золота 

колекція Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

21.25 Післямова до 

«Ювентус-Реал» (1995 

р. / 1996 р.). Золота 

колекція Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

21.30, 23.55 «Check-in»

21.55 LIVE. Челсі» — «Вест 

Гем». ЧА

00.25 ЧА. Огляд туру

01.20 «Львів» — «Зоря». 1/4 

фіналу. Кубок України

03.10 ЧІ. Огляд туру

04.05 «Наполі» — «Дженоа». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ювентус» — 

«Мілан». ЧІ

07.50, 12.10, 14.15 Топ-матч

08.00 «Андерлехт» — 

«Антверпен». Чемпіонат 

Бельгії

09.50 Журнал Ліги Чемпіонів

10.20 «Львів» — «Зоря». 1/4 

фіналу. Кубок України

12.25 «Саутгемптон» 

— «Ліверпуль». ЧА

14.25 «Шахтар» — 

«Динамо». 1/4 фіналу. 

Кубок України

16.15, 2.10 «Великий футбол»

18.00 «Евертон» — 

«Арсенал». ЧА

19.45 ЧА. Огляд туру. 

Прем’єра

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.25 «Брюгге» — 

«Стандарт». Чемпіонат 

Бельгії

23.25 ЧІ. Огляд туру

00.20 «Олімпік» — «Десна». 

ЧУ

03.55 «Генк» — «Гент». 

Чемпіонат Бельгії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.30, 14.50 Правда життя

10.00 Справжня історія 

золота

10.55, 18.05 Мисливець і 

здобич

11.50 Скептик

12.50 Місця сили

13.40, 0.20 Речовий доказ

15.50, 23.30 Великі танкові 

битви

16.40, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

17.25 Шалена подорож

19.10, 20.55 Битва цивілізацій

20.00, 1.20 Містична Україна

22.30 Невідома Австралія

02.05 Таємниці дефіциту

04.30 Жертви краси

05.20 Квітка Цісик

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

09.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.50 М/ф «Альфа і Омега: 

Зубата братва»

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 «Жінка в 
чорному»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Діномама»

11.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

12.00 Рятівники

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 «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.20 «Аромати Шотландії»

12.25 «Кухня По»

13.15, 14.30, 4.30 РадіоДень

13.45 «Світ дикої природи»

15.20 «Неповторна природа»

16.20 Хто в домі хазяїн?

16.55 По обіді шоу

18.25, 2.35 Тема дня

19.25 Разом

19.55 «Особливий загін»

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

03.40 Розсекречена історія

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»

11.15, 12.20 «Міняю жінку»

13.30 «Сімейні мелодрами»

14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 0.35 

Комедія «Кухня»

22.45 «Одруження 

наосліп 5»

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 «Апачі»
11.20, 12.25 Х/ф «Вірна 

рука — друг індіанців»
12.00 «Новини»

13.45 «Правила виживання»

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.35 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.50 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Під чужим 

ім’ям»

23.50 Х/ф «Гроші для дочки»
02.20 «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 «Артист»
23.20 Без паніки
00.00, 2.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.45 Телемагазин
04.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.40 Зона ночі

05.00 Абзац

06.40, 8.55 Kids Time

06.45 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.40 М/с «Том і Джеррішоу»

09.00 Т/с «Мерлін»

12.30 Т/с «Загублені»

15.00 Х/ф «То що, 

приїхали?»

17.00, 19.00 Заробітчани

21.00 Аферисти в мережах

21.45 Екси

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Багач-бідняк

11.10 Антизомбі. Дайджест

11.55, 13.20 Х/ф 

«Відступники»

12.45, 15.45 Факти. День

15.15, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

17.50 Битва версій

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Громадянська оборона

22.35 Т/с «Юрчишини»

23.30 Х/ф «Куля в голову»

01.10 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15, 8.20, 0.50 Огляд преси

06.20, 10.10, 1.15 Машина 

часу

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.30 Код успіху

07.45 Будівельний стандарт

07.55, 8.55, 9.40, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.35 Погода на 

курортах

08.00, 17.00 Час новин. Київ

08.30 5 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, 4.55 Top Shop

06.30 Х/ф «Запорожець за 
Дунаєм»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Дім, у якому я 
живу»

11.00 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 

«Свідок»

12.50 «Свідок. Агенти»

13.25, 20.10 Т/с «Закон і 

порядок»

15.20, 16.50 Т/с «Служба 

розслідувань»

17.50 «Легенди карного 

розшуку»

19.30 «Будьте здоровi»

22.00, 23.45 Т/с «Напад»

00.45 Т/с «Швидка»

02.50 «Випадковий свідок»

03.05 «Речовий доказ»

03.55 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.02 Орегонський путівник 

06.30 Елементи 

06.55 UA.МУЗИКА 

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.10 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 

07.55 UA.МУЗИКА 

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 

13.30 Погода

13.35 Україна 1917-2017. 

Архівний проект Юрія 

Шаповала. Цар та раб 

хитрощів 

14.30 РадіоДень

14.55 Мистецький пульс 

Америки 

15.25 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.55 Погода

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/Модуль 

знань

16.50 Погода

17.00 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. З 

весною в серці

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.25 Час поезії. Дмитро 

Павличко 

19.50 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

20.10 Яскраві моменти 

Чемпіонату світу з 

фігурного катання 2019 

20.45 UA.МУЗИКА 

21.00 Новини 

21.25 Мистецький пульс 

Америки 

22.00 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА

23.00 100 років українського 

кіно 

23.10 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. З 

весною в серці

01.10 Погода

01.15 Новини 

01.35 Тема дня

02.30 РадіоДень 

02.55 Жорж Бізе, Родіон 

Щедрін. Балет «Кармен-

сюїта». Національна 

опера України ім Тараса 

Шевченка 

03.40 Мануель де Фалья. 

Трикутний капелюх. 

Національна опера України 

ім Тараса Шевченка 

04.30 РадіоДень. Життя+ 

04.50 Букоголіки 

05.20 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/Модуль 

знань

 

СТБ

06.20 Моя правда. Микола 

Гринько. Любов Папи 

Карло

07.10 Моя правда. Едіта П’єха та 

її чоловіки

08.05 Містичні історії з Павлом 

Костіциним

10.55 МастерШеф

14.05 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 «Тато Ден»

00.45 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, 21.25, 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, 1.20 «Облом.UA.»

13.35 Х/ф «Місія на Марс»
15.35 Х/ф «В тилу ворога: 

Колумбія»
19.25, 20.25 Т/с «Звонар»

00.35 Т/с «Вуличне 

правосуддя-2»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 «Європейський 

WEEKEND»

06.45, 20.45 Журнал Ліги 

Чемпіонів

07.15 ЧА. Огляд туру

08.10 «Ювентус» — «Мілан». 

ЧІ

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

10.20 «Шахтар» — «Динамо». 

1/4 фіналу. Кубок України

12.05 «Великий футбол»

13.50 «Генк» — «Гент». 

Чемпіонат Бельгії

16.45 «Челсі» — «Вест Гем». 

ЧА

18.30 Журнал Ліги Європи

19.00 «Львів» — «Зоря». 1/4 

фіналу. Кубок України

21.15, 23.55 «Ніч Ліги Чемпіонів»

21.50 LIVE. «Тоттенгем» 

— «Ман Сіті». 1/4 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

00.25 «Евертон» — «Арсенал». 

ЧА

02.15 «Ліверпуль» — «Порту». 

1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

04.05 «Олімпік» — «Десна». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.10 «Check-in»

06.25 «Челсі» — «Вест Гем». ЧА

08.35 «Львів» — «Зоря». 1/4 

фіналу. Кубок України

10.20 «Європейський 

WEEKEND»

11.05 «Брюгге» — «Стандарт». 

Чемпіонат Бельгії

12.50 ЧА. Огляд туру

13.45 «Евертон» — «Арсенал». 

ЧА

15.30 Журнал Ліги Чемпіонів

16.00 Передмова до «Реал-

Ювентус» (1995 р. /96). 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів

16.05 «Реал» — «Ювентус». 

1/4 фіналу (1995 р. / 1996 

р.) Золота колекція Ліги 

Чемпіонів

17.50 «Ювентус» — «Реал». 

1/4 фіналу (1995 р. / 1996 

р.) Золота колекція Ліги 

Чемпіонів

19.40 Післямова до «Ювентус-

Реал» (1995 р. /96). 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів

19.45 «Ювентус» — «Мілан». 

ЧІ

21.35, 23.55, 1.55 Топ-матч

21.45 LIVE. «Ліверпуль» 

— «Порту». 1/4 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

00.05 «Шахтар» — «Динамо». 

1/4 фіналу. Кубок України

02.05 «Андерлехт» — 

«Антверпен». Чемпіонат 

Бельгії

03.55 «Сампдорія» — «Рома». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.20, 14.40, 1.55 Правда життя

09.55, 17.25 Шалена подорож

10.45, 18.10 Мисливець і здобич

11.40 Скептик

12.40 Місця сили

13.30, 0.20 Речовий доказ

15.45, 23.30 Великі танкові битви

16.35, 21.45 Полювання на рибу-

монстра

19.05 Битва цивілізацій. НЛО

20.00, 1.15 Містична Україна

20.55 Битва цивілізацій

22.30 Невідома Австралія

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

08.45 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.30 Х/ф «Саме час»
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 «Ліно»

11.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»

12.00 Рятівники

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 «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.20 «Аромати Шотландії»

12.25 «Кухня По»

13.15, 14.30, 4.30 РадіоДень

13.45 «Світ дикої природи»

15.15 Т/с «Римська імперія»

16.55 UA:Фольк. Спогади

18.25, 2.35 Тема дня

19.25, 22.50, 4.05 Спільно

19.55 «Особливий загін»

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.20 Д/с «Життя з левами»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.40 Складна розмова

05.25 «Цікаво.com»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 КВІТНЯ 2019
9 квітня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

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

ПЕРЕДПЛАТА-2019■



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, 2.15 

Комедія «Кухня»

22.45, 0.05, 1.15 «Світ 

навиворіт 10: Бразилія»

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 «Северіно»
11.10, 12.25 Х/ф «Оцеола»
13.45 «Правила виживання»

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.55 «Стосується 

кожного»

20.00, 4.05 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Під чужим 

ім’ям»

23.50 Т/с «Плата за 

порятунок»

02.40 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 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 «Артист»

23.20 Гучна справа

00.00, 2.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.45 Телемагазин

04.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі

05.00 Абзац

07.00, 8.55 Kids Time

07.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.55 М/с «Том і Джеррішоу»

09.00 Т/с «Мерлін»

12.40 Т/с «Загублені»

15.00 Х/ф «То що, приїхали: 

Ремонт»

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Кохання на виживання

01.45 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

11.05 Х/ф «Куля в голову»

12.45, 15.45 Факти. День

13.15 Х/ф «Миротворець»

15.35, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

18.20, 22.35 Т/с «Юрчишини»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

23.05 Х/ф «Патруль часу»

00.50 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15, 7.25, 10.10, 1.15, 5.15 

Машина часу

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

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

06.30 Х/ф «Гетьман»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Кар’єра Діми 
Горіна»

11.00 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 

«Свідок»

12.50 «Будьте здоровi»

13.25, 20.10 Т/с «Закон і 

порядок»

15.20, 16.50 Т/с «Служба 

розслідувань»

17.55 «Легенди карного 

розшуку»

19.30 «Вартість життя»

22.00, 23.45 Т/с «Напад»

00.45 Т/с «Швидка»

02.50 «Випадковий свідок»

03.15 «Речовий доказ»

04.05 «Професії»

04.55 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.02 Орегонський путівник 

06.30 Подорож відкритим 

космосом 

06.55 UA.МУЗИКА 

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.10 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 

07.55 UA.МУЗИКА

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, с. 11 

12.30 Орегонський путівник 

13.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

13.30 Погода

13.35 Україна 1917-2017. 

Архівний проект Юрія 

Шаповала. Цар та раб 

хитрощів 

14.30 52 вікенди

14.55 Мистецький пульс 

Америки 

15.25 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.55 Погода

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Погода

17.00 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. З 

весною в серці

17.45 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.25 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Etnovation. Квартет Усеїна 

Бекірова

20.45 UA.МУЗИКА 

21.00 Новини 

21.25 Мистецький пульс 

Америки 

22.00 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА

23.00 100 років українського 

кіно 

23.10 Будинок звукозапису 

Українського радіо 

та Циганський 

театр «Романс» 

представляють. 

Карнавал у готелі 

«Табір»

01.10 Погода

01.15 Новини 

01.35 Тема дня

02.30 52 вікенди 

02.55 Адольф Адан. Корсар. 

Національна опера 

України ім Тараса 

Шевченка 

04.30 РадіоДень. Життя+ 

04.50 Букоголіки 

05.20 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.10 Моя правда. Наталя 

Медведєва: антизірка

07.10 Моя правда. Любов 

Успенська

08.05 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

10.00 МайстерШеф

13.30 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 «Тато Ден»

00.45 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, 21.25, 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 «Помста природи»

13.50 Х/ф «Атака на 
королеву»

15.25 Х/ф «Охоронець»
19.25, 20.25, 1.20 Т/с «Звонар»

00.35 Т/с «Вуличне 

правосуддя-2»

02.05 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Наполі» — «Дженоа». 

ЧІ

07.45 Журнал Ліги Європи

08.15 «Челсі» — «Вест Гем». 

ЧА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.25, 0.25 «Ліверпуль» 

— «Порту». 1/4 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

12.15 ЧІ. Огляд туру

13.10, 21.00 Огляд вівторка. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

13.55 «Львів» — «Зоря». 1/4 

фіналу. Кубок України

16.05, 18.40 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

16.50 «Тоттенгем» — «Ман 

Сіті». 1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.10 «Шахтар» — 

«Динамо». 1/4 фіналу. 

Кубок України

21.45 LIVE. «Аякс» — 

«Ювентус». 1/4 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

23.55 Журнал Ліги Чемпіонів

02.15 «МЮ» — «Барселона». 

1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

04.05 «Евертон» — 

«Арсенал». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

06.45 «Чорноморець» 

— «Арсенал-Київ». ЧУ

08.30, 11.00, 21.15, 23.55 «Ніч 

Ліги Чемпіонів»

09.10, 0.25 «Тоттенгем» 

— «Ман Сіті». 1/4 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

11.30 «Шахтар» — 

«Динамо». 1/4 фіналу. 

Кубок України

13.20, 20.45 Журнал Ліги 

Європи

13.50 «Челсі» — «Вест Гем». 

ЧА

15.40 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.20 «Ювентус» — 

«Мілан». ЧІ

18.10 «Сіткорізи». Прем’єра

18.40 «Ліверпуль» — 

«Порту». 1/4 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

20.30 Топ-матч

21.50 LIVE. «МЮ» 

— «Барселона». 1/4 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

02.15 «Брюгге» — 

«Стандарт». Чемпіонат 

Бельгії

04.05 «Інтер» — «Аталанта». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.55, 14.40 Правда життя

10.05, 17.25 Шалена подорож

10.45, 18.10 Мисливець і 

здобич

11.40 Скептик

12.40 Місця сили

13.30, 0.20 Речовий доказ

15.45, 23.30 Великі танкові 

битви

16.35, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

19.05, 20.55 Гучна справа

20.00, 1.20 Містична Україна

22.30 Невідома Австралія

02.25 Чорна піхота

03.20 Зворотний бік Місяця

04.05 Бізнес на залякуванні

04.55 Прихована реальність

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

09.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.50 Х/ф «Кекс у 
великому місті»

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»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Марко-Макако»

11.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

12.00 Рятівники

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

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 «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.20 «Аромати Шотландії»

12.25 «Кухня По»

13.15, 4.30 РадіоДень

13.45 «Світ дикої природи»

14.30 52 вікенди

15.15 Т/с «Римська імперія»

16.55 Сильна доля

18.25, 2.35 Тема дня

19.25 Своя земля

20.00 «Спільноти тварин»

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.45 Разом

22.20 «Супер Чуття»

22.50 Схеми. Корупція в 

деталях

00.00 Телепродаж Тюсо

03.40 #ВУКРАЇНІ

04.05 Спільно

05.25 «Цікаво.com»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 КВІТНЯ 2019
10 квітня
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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»

11.25, 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»

20.40 «Чистоnews-2019»

20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 2.00 

Комедія «Кухня»

22.30 «Право на владу-2019»

01.00 «Гроші-2019»

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 «Чінгачгук 
— Великий Змій»

11.15, 12.25 Х/ф 
«Смертельна 
помилка»

13.45 «Правила виживання»

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.55 «Стосується 

кожного»

20.00, 4.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Під чужим 

ім’ям»

23.50 Т/с «Плата за 

порятунок»

02.40 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Місія: краса. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Артист»

23.20 Контролер

00.00, 2.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.45 Телемагазин

03.45 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

05.00 Абзац

07.00, 8.50 Kids Time

07.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.55 М/с «Том і Джеррішоу»

08.55 Т/с «Мерлін»

12.20 Т/с «Загублені»

15.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Хто проти блондинок

01.55 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40 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

13.50 Х/ф «Патруль часу»

15.35, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

18.20, 22.35 Т/с «Юрчишини»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі

23.00 Х/ф «Швидше за 

кулю»

00.50 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.20 Невигадані історії

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 

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

06.30 Х/ф «Гетьман»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Вершник без 
голови»

11.00 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»

12.50 «Вартість життя»

13.25, 20.10 Т/с «Закон і 

порядок»

15.25, 16.50 Т/с «Служба 

розслідувань»

17.55 «Легенди карного 

розшуку»

19.30 «Правда життя»

22.00, 23.45 Т/с «Напад»

00.45 Т/с «Швидка»

02.55 «Випадковий свідок»

03.15 «Речовий доказ»

03.55 «Професії»

04.55 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.02 Орегонський путівник 

06.30 Погляд зсередини 

06.55 UA.МУЗИКА 

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.10 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 

07.55 UA.МУЗИКА 

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 сиру. 

Документальний цикл 

11.45 Китайський живопис. 

Документальний цикл 

12.30 Орегонський путівник 

13.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

13.30 Погода

13.35 Василь Макух. 

Смолоскип. 

Документальна 

програма

14.30 РадіоДень

14.55 Мистецький пульс 

Америки 

15.25 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 «Квантовий стрибок 

Шевченка». Інтерв’ю з 

Олександром Греховим

19.40 Як це розуміти. 

«Квантовий стрибок 

Шевченка»

19.50 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

20.15 Яскраві моменти 

Чемпіонату світу з 

фігурного катання 2019 

20.45 UA.МУЗИКА 

21.00 Новини 

21.25 Мистецький пульс 

Америки 

22.00 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА

23.00 100 років українського 

кіно 

23.10 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Etnovation. Квартет 

Усеїна Бекірова

01.10 Погода

01.15 Новини від 

01.35 Тема дня

02.30 РадіоДень 

02.55 Костянтин Данькевич. 

«Лілея». Національна 

опера України ім Тараса 

Шевченка 

04.30 РадіоДень. Життя+ 

04.50 Букоголіки 

05.20 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

05.10 Моя правда. Маша 

Распутина

05.55 Моя правда. Світлана 

Крючкова: жінка-воїн

06.50 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

08.45 МастерШеф

13.10 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, 23.45 Т/с «Тато Ден»

00.45 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, 21.25, 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 «Решала»

11.45, 17.20 «Загублений світ»

13.30, 2.05 «Облом.UA.»

15.45 Х/ф «У тилу ворога: 
вісь зла»

19.25, 20.25, 1.20 Т/с 

«Звонар»

00.35 Т/с «Вуличне 

правосуддя-2»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Шахтар» — 

«Динамо». 1/4 фіналу. 

Кубок України

07.45 «Наполі» — «Дженоа». 

ЧІ

09.30 Журнал Ліги Європи

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.25, 2.15 «Аякс» — 

«Ювентус». 1/4 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

12.15 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.55, 21.00 Топ-матч

13.10 «Ліверпуль» — 

«Порту». 1/4 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

15.00 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.05, 18.40 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

16.50 «МЮ» — «Барселона». 

1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.10 «Тоттенгем» — «Ман 

Сіті». 1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.15, 23.55 «Шлях до Баку»

21.50 LIVE. «Арсенал» — 

«Наполі». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

00.25 «Бенфіка» — 

«Айнтрахт». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА. 

Прем’єра

04.05 «Славія» — «Челсі». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

06.45 «Ліверпуль» — 

«Порту». 1/4 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

08.30, 11.00 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

09.10 «МЮ» — «Барселона». 

1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

11.30, 4.05 «Львів» 

— «Зоря». 1/4 фіналу. 

Кубок України

13.20 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.00, 2.15 «Тоттенгем» 

— «Ман Сіті». 1/4 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

15.50 «Челсі» — «Вест Гем». 

ЧА

17.40 «Шахтар» — 

«Динамо». 1/4 фіналу. 

Кубок України

19.30 «Аякс» — «Ювентус». 

1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.15 Журнал Ліги Європи

21.45 LIVE. «Славія» 

— «Челсі». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

23.55 «Вільярреал» — 

«Валенсія». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА. 

Прем’єра

01.45 «Сіткорізи»

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.55, 14.40 Правда життя

10.00, 17.25, 1.20 Шалена 

подорож

10.45, 18.10 Мисливець і 

здобич

11.40 Скептик

12.40 Місця сили

13.30, 0.20 Речовий доказ

15.45, 23.30 Великі танкові 

битви

16.35, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

19.05, 20.55 Битва цивілізацій

20.00, 2.00 Містична Україна

22.30 Невідома Австралія

02.40 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

09.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.50 Х/ф «Крадене 
побачення»

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»

01.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Принц-ведмідь»
11.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

12.00 Рятівники

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

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 «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.20 «Аромати Іспанії»

12.25 «Кухня По»

13.15, 14.30, 4.30 РадіоДень

13.45 «Світ дикої природи»

15.15 Т/с «Римська імперія»

16.50 Пліч-о-пліч

17.05 Фільм-концерт 

SUPERNATION гурту 

«Друга ріка»

18.25, 2.35 Тема дня

19.25 #ВУКРАЇНІ

20.00 «Спільноти тварин»

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.20 «Супер чуття»

22.50 Наші гроші

00.00 Телепродаж Тюсо

03.40 Разом

04.05 Спільно

05.25 «Цікаво.com»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 КВІТНЯ 2019
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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»

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 «Вождь Вінету 3: 
Слід головорізів»

11.20, 12.25 Х/ф «Вождь 
Вінету і напівкровний 
Апаначі»

13.45 «Правила виживання»

14.50, 15.50, 16.45, 0.00 

«Речдок»

18.00, 1.45 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

21.00 «Подробиці вибору»

03.15 Д/п «Життя в кредит»

03.55 Х/ф «Нічна подія»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 4.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30 Т/с «Торкнувшись 

серця»

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Головна тема. Вибір

23.20 По слідах

00.00, 2.15 Т/с «Секрет Майя»

01.45 Телемагазин

04.45 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

03.35 Абзац

05.20, 6.35 Kids Time

05.25 М/с «Майлз із 

майбутнього»

06.00 М/с «Том і Джеррішоу»

06.40 Ревізор. Крамниці

08.30 Пацанки. Нове життя

15.00 Зіркові яйця

16.50 Хто зверху

19.00 Імпрув шоу

21.00 Аферисти в мережах

21.50 Х/ф «Заручниця 3»

00.05 Х/ф «Кікбоксер»

02.00 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Антизомбі

11.00, 13.20, 22.50 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

15.35, 16.20 Т/с «Пес»

18.20 Т/с «Юрчишини»

18.45, 0.45 Факти. Вечір

20.10, 21.35 Дизель-шоу

01.20 Т/с «У полі зору»

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

06.50 Х/ф «Прорив»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Табір іде в 
небо»

11.00 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»

12.50 «Правда життя»

13.25, 20.10 Т/с «Закон і 

порядок»

15.25, 16.50 Т/с «Служба 

розслідувань»

17.50 «Легенди карного 

розшуку»

19.30 «Таємниці світу»

22.00, 23.45 Т/с «Напад»

00.45 Х/ф «Дот»
02.55 «Випадковий свідок»

03.25 «Речовий доказ»

03.55 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.15 «Професії»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.02 Орегонський путівник 

06.30 Як це працює? 

06.55 UA.МУЗИКА 

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.10 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 

07.55 UA.МУЗИКА 

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 сиру. 

Документальний цикл 

11.45 Китайський живопис. 

Документальний цикл 

12.30 Орегонський путівник 

13.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

13.30 Погода

13.35 Геній в обставинах. 

Документальна 

програма про Юрія 

Кондратюка

14.30 РадіоДень

14.55 Мистецький пульс 

Америки 

15.25 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.55 Погода

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

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 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

20.15 Яскраві моменти 

Чемпіонату світу з 

фігурного катання 2019 

20.45 UA.МУЗИКА 

21.00 Новини 

21.25 Тема дня. Спецвипуск 

щодо розслідування 

вбивства Катерини 

Гандзюк

21.30 Фільм-розслідування 

«Гандзюк. Системне 

вбивство» 

22.30 Тема дня. Спецвипуск 

щодо розслідування 

вбивства Катерини 

Гандзюк

23.00 100 років українського 

кіно 

23.10 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

«Хорея Козацька. Од 

синього Дону до сивих 

Карпат» 

01.10 Погода

01.15 Новини 

01.35 Тема дня

02.30 РадіоДень 

02.55 Джакомо Пуччіні. 

Джанні Скіккі. 

Національна опера 

України ім Тараса 

Шевченка 

03.50 Мануель де Фалья. 

Ночі в садах Іспанії. 

Національна опера 

України ім Тараса 

Шевченка 

04.30 РадіоДень. Життя+ 

04.50 Букоголіки 

05.20 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

05.45, 18.00 Хата на тата

09.10, 20.00, 23.05 Холостяк

12.30 Х/ф «Свекруха 
— монстр»

14.35 Х/ф «Охоронець»
17.30, 22.00 Вiкна-Новини

22.50 Небачене Євробачення 

2019 р.

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»

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, 17.20, 0.50 

«Загублений світ»

13.35 Відеобімба

15.25 Х/ф «Ніндзя: Крок у 
невідомість»

19.25 Х/ф «Під прицілом»
21.15 Х/ф «Морські котики 

проти зомбі»
23.00 Х/ф «Американський 

йєті»
01.35 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Тоттенгем» — «Ман 

Сіті». 1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.45 «Сіткорізи»

08.15, 2.10 «Вільярреал» 

— «Валенсія». 1/4 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.25 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

11.05 «Бенфіка» — 

«Айнтрахт». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

12.55 «Аякс» — «Ювентус». 

1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

16.05, 20.30 «Шлях до Баку»

16.50 «Арсенал» — 

«Наполі». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

18.40 «Славія» — «Челсі». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

21.00 ЧІ. Передмова до туру

21.25 LIVE. «Стандарт» 

— «Андерлехт». 

Чемпіонат Бельгії

23.25 «Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

00.20 «МЮ» — «Барселона». 

1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

04.00 «Ліверпуль» — 

«Порту». 1/4 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Сіткорізи»

06.30, 19.35, 4.05 «Бенфіка» 

— «Айнтрахт». 1/4 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

08.20, 12.45 «Шлях до Баку»

09.05, 0.30 «Арсенал» — 

«Наполі». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

10.55 «Славія» — «Челсі». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

13.15 «МЮ» — «Барселона». 

1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

15.00 «Вільярреал» — 

«Валенсія». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

16.45 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

17.15 «Ліверпуль» — 

«Порту». 1/4 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

19.05 ЧІ. Передмова до туру. 

Прем’єра

21.25 Світ Прем’єр-Ліги

21.55 LIVE. «Лестер» 

— «Ньюкасл». ЧА

00.00 ЧА. Передмова до туру. 

Прем’єра

02.15 «Стандарт» 

— «Андерлехт». 

Чемпіонат Бельгії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.05, 13.55 Правда життя

09.15, 1.20 Шалена подорож

10.00, 18.05 Мисливець і 

здобич

10.55 Скептик

11.55 Місця сили

12.45, 0.20 Речовий доказ

15.35, 23.30 Великі танкові битви

16.25, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

17.10 Невідома Австралія

19.05 Битва цивілізацій

20.00, 2.00 Містична Україна

20.55 Гучна справа

22.30 Полярний ведмідь

02.45 Ризиковане життя

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.00 «Ух ти show»

08.35 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.20 Х/ф «Дихай заради 
нас»

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»

01.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Мій улюблений 
динозавр»

11.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

12.00 Рятівники

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30 Танька і Володька

15.00 Х/ф «Озброєні та 
небезпечні»

18.00 4 весілля

21.00 Х/ф «Ерагон»
23.00 Х/ф «Не погрожуй 

Південному Центру, 
попиваючи сік у 
чорному кварталі»

00.45 Панянка-селянка

01.45 Теорія зради

02.35 БарДак

03.25 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

09.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.20 «Аромати Іспанії»

12.30 «Смак сиру»

13.15, 14.30 РадіоДень

13.45 «Світ дикої природи»

15.15 Т/с «Римська імперія»

16.55 «Браво, шеф!»

18.25, 2.45 Тема дня

19.25 Перший на селі

20.00 «Спільноти тварин»

21.25, 2.20 UA:Спорт

22.00 Перша шпальта

22.25 «Супер Чуття»

23.00 #ВУКРАЇНІ

00.00 Телепродаж Тюсо

03.40 Букоголіки

04.05 Своя земля

04.30 52 вікенди

05.25 «Цікаво.com»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 КВІТНЯ 2019
12 квітня
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 23.35, 0.35 «Світське 

життя-2019»

06.45 «Гроші-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.15, 15.20 «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»

01.35 «Ліга сміху»

04.00 «Київ вечірній»

ІНТЕР

05.20 Д/п «Перший»

05.50 «Великий бокс. Василь 

Ломаченко — Ентоні 

Кролла»

08.50 «Слово Предстоятеля»

09.00 «Шість соток»

10.00 «Готуємо разом. 

Випічка»

11.00, 3.20 Х/ф «Зайчик»
12.40, 4.40 Х/ф 

«Приборкувачка 
тигрів»

14.30 Х/ф «Максим 
Перепелиця»

16.15 Т/с «Прекрасна Рані»

20.00, 2.50 «Подробиці»

20.30 «Крутіші за всіх. Новий 

сезон»

22.30 Т/с «Господиня 

великого міста»

02.05 «Стосується кожного»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.50 

Сьогодні

07.30, 5.20 Зоряний шлях

08.00, 15.20 Т/с «Артист»

16.00, 20.00 Т/с «Бійся 

бажань своїх»

21.00 Шоу «Дивовижні 

люди»

23.00, 2.15 Т/с «Печалі-

радості Надії»

01.45 Телемагазин

03.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.10 М/с «Лунтик»

06.10, 8.00 Kids Time

06.15 М/с «Майлз із 

майбутнього»

08.05 Таємний агент

09.20, 11.20 Подіум

13.15 Імпрув шоу

15.15 Хто зверху?

17.15 М/ф «Добриня Микитич 

та Змій Горинич»

18.45 Х/ф «Той, що біжить 
лабіринтом»

21.00 Х/ф «Той, що 
біжить лабіринтом: 
Випробування 
вогнем»

23.30 Х/ф «Мисливці на 
відьом»

01.10 Х/ф «Кікбоксер

ICTV

05.35 Скарб нації

05.45 Еврика!

05.50 Факти

06.15 Більше ніж правда

07.55 Я зняв!

09.45 Дизель-шоу

11.00 Особливості 

національної роботи

11.50 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «Юрчишини»

14.35 Т/с «Пес»

16.35 Х/ф «11 друзів 

Оушена»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «12 друзів 

Оушена»

21.20 Х/ф «13 друзів 

Оушена»

23.40 Х/ф «Відступники»

02.25 Т/с «У полі зору»

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

18.25 Полігон

19.25 Особливий погляд

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.00 Док. Фільм

23.15 ТОМОС

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.15 Х/ф «Добрі наміри»
06.45 Х/ф «Тіні зникають 

опівдні»
11.10 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»

13.00 Т/с «Спецзагін «Кобра 

11»

14.55 «Таємниці 

кримінального світу»

16.35 «Втеча. Реальні історії»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.35 «Свідок»

19.30 Х/ф «Вечори 
на хуторі біля 
Диканьки»

21.00 Х/ф «Ро-Бі-Гуд»
23.30 Х/ф «Тіло»
01.35 «Самооборона»

03.05 «Випадковий свідок»

03.30 «Речовий доказ»

04.30 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.02 Незвідані шляхи 

06.55 UA.МУЗИКА 

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.10 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 

08.25 Цікаво. com 

08.50 UA.МУЗИКА 

09.00 Новини 

09.10 Казки, перевірені 

часом. Я, Ганс Рьоклє і 

чорт. Художній фільм

10.25 Мальовничі села. 

Документальний цикл 

11.20 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

12.35 Кухня По. Кулінарна 

програма 

13.05 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

14.40 Країна на смак 

15.45 В#Україні 

16.15 Спільно 

17.10 UA.Фольк 

18.00 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА

19.00 Яскраві моменти 

Чемпіонату світу з 

фігурного катання 2019 

20.00 Документальний фільм

20.50 Пісенний конкурс 

«Євробачення». Кліп 

21.00 Новини 

21.25 Секрети замків 

Великобританії. 

Замки Британії. 

Документальний серіал 

22.05 Репортаж від 

Громадського

22.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

23.00 Адольф Адан. Жізель. 

Національна опера 

України ім. Тараса 

Шевченка 

00.45 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА

01.50 UA.Фольк 

02.45 Йоганн Нестрой. 

Колишні справи. 

Київський академічний 

театр «Колесо». 16+ 

04.00 Орегонський путівник

 

СТБ

06.25, 17.00, 22.50 Хата на 

тата

08.05 Страва честі

09.00 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

10.10 «18 мінус»

11.15 «Споживач»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15 Марафон 

«Вибори-2019»

17.00 «Кисельов. Авторське»

18.00, 19.00, 20.00 «Вибори-

2019»

21.00 «Закрита зона»

22.00 «THE WEEK»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «102. Поліція»

08.50 ДжеДАІ. Дайджест 

2017 р.

09.45, 0.50 «Загублений світ»

14.15 Х/ф «Команда вісім: 

У тилу ворога»

16.05 Т/с «Ласко-кулак Бога»

17.50 Х/ф «12 раундів»

19.50 Х/ф «12 раундів-2: 

Перезавантаження»

21.35 Х/ф «12 раундів-3: 

Блокада»

23.05 Х/ф «Бладрейн»

01.40 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Лестер» — 

«Ньюкасл». ЧА

07.45 ЧІ. Передмова до туру

08.15 «Аякс» — «Ювентус». 

1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.00, 22.15 Футбол NEWS

10.25 ЧА. Передмова до туру

10.55, 1.45 «Арсенал» — 

«Наполі». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

12.40 «Тоттенгем» — «Ман 

Сіті». 1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.25 LIVE. «Тоттенгем» 

— «Гаддерсфілд». ЧА

16.25 LIVE. «СПАЛ» — 

«Ювентус». ЧІ

16.45 Футбол Tables

17.55 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.35 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

19.25 LIVE. «МЮ» — «Вест 

Гем». ЧА

21.25 LIVE. «Мілан» 

— «Лаціо». ЧІ

23.25, 1.40, 3.35, 5.40 Топ-

матч

23.40 «Маріуполь» — 

«Динамо». ЧУ

03.50 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ (II)

ФУТБОЛ-2

06.00 Топ-матч

06.05 «Вільярреал» — 

«Валенсія». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

07.55, 1.15 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

08.50 «Славія» — «Челсі». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

10.40 Світ Прем’єр-Ліги

11.10 «МЮ» — «Барселона». 

1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.00 ЧА. Передмова до туру

13.30, 15.55, 16.30, 18.55 

«Тур ONLINE»

13.55 LIVE. «Маріуполь» 

— «Динамо». ЧУ

14.45, 17.45 Футбол Tables

16.15, 20.15 Футбол NEWS

16.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Зоря». ЧУ

19.25 LIVE. «Львів» — 

«Олександрія». ЧУ

21.25 LIVE. «Гент» — 

«Антверпен». Чемпіонат 

Бельгії

23.25 «Рома» — «Удінезе». 

ЧІ. Прем’єра

02.10 «Тоттенгем» — 

«Гаддерсфілд». ЧА

04.00 «СПАЛ» — «Ювентус». 

ЧІ

МЕГА

06.30 Бандитський Київ

07.55 Містична Україна

08.40, 18.40 У пошуках істини

10.35 Великі танкові битви

12.15 Дивовижна планета

15.15 Шалена подорож

16.00 Невідома Австралія

17.50 Полювання на рибу-

монстра

21.00 Як будували замки

23.45 Гучна справа. Загадки 

пам’яті

00.40 Скарб.UA

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Дай Лапу»

09.00 «Ух ти show»

10.50 М/ф «Оллі та скарби 

піратів»

12.10 М/с «Земля до початку 

часів»

13.30 Х/ф «Дихай заради 

нас»

15.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

22.00 « Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.00 Х/ф «Машина часу в 

джакузі»

01.50 «Орел і решка. Шопінг»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.20 М/ф «Супергерой»

12.50 Х/ф «Принц-ведмідь»

14.00 4 весілля

17.00 Х/ф «Монте Карло»

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, 7.05, 8.05, 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

10.35 Хто в домі хазяїн?

11.05 «Погляд зсередини»

12.00 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

16.50 «Особливий загін»

17.50 Т/с «Римська імперія»

19.30 Війна: історії початку

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»

04.35 Світло

05.25 « Цікаво.com»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 КВІТНЯ 2019

УКРАЇНА МОЛОДА
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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 «Лото-забава»

09.45, 4.10 «Світ навиворіт-10: 

Бразилія»

11.00 Комедія «Кухня»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни-9»

00.30 «Ліга сміху»-2019»

02.25 «Київ вечірній»

ІНТЕР

06.10 Х/ф «Максим 
Перепелиця»

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон-3»

12.00 «Орел і решка. 

Морський сезон-2»

13.00 «Крутіше за всіх. Новий 

сезон»

15.00 Д/п «Життя»

16.00 Т/с «Таїсія»

20.00 «Подробиці»

20.30 Д/п «Пліснява»

22.00 Концерт «Алла 

Пугачова. Сни про 

кохання»

00.05 Х/ф «Жінка, яка 
співає»

01.45 Д/п «Алла Пугачова. 

Чоловіки її величності»

02.25 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.10 Т/с «Бійся бажань 

своїх»

13.20 Т/с «Секрет Майя»

17.00, 21.00 Т/с «Конюшина 

бажань»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

23.00 Х/ф «Роза 

прощальних вітрів»

00.50, 2.15 Історія одного 

злочину

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.50 Стендап шоу

06.45, 8.10 Kids Time

06.50 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.50 М/с «Том і Джеррі-шоу»

08.15 Х/ф «Крихітка із 
Беверлі-Гіллз-2»

10.00 Х/ф «Час відьом»
11.45 М/ф «Добриня Микитич 

та Змій Горинич»

13.00 Х/ф «Той, що біжить 
лабіринтом»

15.20 Х/ф «Той, що 
біжить лабіринтом: 
Випробування 
вогнем»

18.00 Х/ф «Той, що біжить 
лабіринтом: Ліки від 
смерті»

21.00 Х/ф «2012»
00.10 Х/ф «Загибель: Лос-

Анджелес»
02.00 Х/ф «Знайомство зі 

спартанцями»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Факти

04.50 Громадянська оборона

06.30 Антизомбі

08.20 Т/с «Відділ 44»

11.50, 13.00 Х/ф «11 друзів 
Оушена»

12.45 Факти. День

14.10 Х/ф «12 друзів 
Оушена»

16.30 Х/ф «13 друзів 
Оушена»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

20.30 Х/ф «Паркер»
22.50 Х/ф «Без 

компромісів»
00.35 Т/с «У полі зору»

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

05.00 «Легенди бандитського 

Києва»

05.25 Top Shop

05.55 Х/ф «Звинувачується 
весілля»

07.20 «Страх у твоєму домі»

10.55 Х/ф «Вечори 
на хуторі біля 
Диканьки»

12.20 Х/ф «Грішник»
14.00 Х/ф «Як три 

мушкетери»
16.30 Х/ф «Ро-Бі-Гуд»
19.00 Х/ф «Не можу 

сказати «прощавай»
20.45 Х/ф «Соломон Кейн»
22.45 Х/ф «Бунраку»
01.00 Х/ф «Тіло»
03.00 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.02 Незвідані шляхи 

06.55 UA.МУЗИКА 

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.10 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 

08.25 Як це працює?

08.50 UA.МУЗИКА 

09.00 Новини 

09.10 Казки перевірені часом. 

Саффі. Мультфільм

10.25 Мальовничі села. 

Документальний цикл 

11.20 Аромати Іспаніїї. 

Документальний цикл 

12.35 Кухня По. Кулінарна 

програма 

13.05 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

15.45 Мегаполіси. 

Документальний серіал 

16.45 Своя земля. 

17.10 UA.Фольк 

18.00 XVII Мiжнародний 

турнiр зi спортивної 

гімнастики Ukraine 

International Cup

20.00 Розсекречена історія 

21.00 Новини 

21.25 Сильна доля

22.10 Репортаж від 

Громадського

22.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

23.00 Жан Ануй. «Голубка». 

Київський академічний 

Молодий театр, 16+. 

01.50 UA. Фольк 

02.45 «Моцарт underground». 

Балет. Киівський театр 

оперети 

04.15 Незвідані шляхи. 

Документальний цикл

 

СТБ

05.30, 8.10, 9.55 Хата на тата

07.10 Холостяк. Як вийти 

заміж

09.00 Страва честі

15.10 МастерШеф 

Професіонали

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Один за всіх

22.15 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 20.45 

«Репортер». Новини

10.10 «18 плюс»

11.10 «Кримінал»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15 Марафон 

«Вибори-2019»

17.15 «Ехо України»

18.00, 19.00, 20.00 «Вибори-

2019»

21.00 «Підсумки тижня»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Зловмисники»

11.05, 0.00 «Шалені перегони»

12.50 Х/ф «Небезпечний 
елемент»

14.40 Х/ф «Під прицілом»
16.15 Х/ф «Кон експрес»
18.00 Х/ф «Війни 

безсмертних»
19.45 Х/ф «Ямакасі»
21.20 Х/ф «Юрські ігри»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

01.45 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Гент» — «Антверпен». 

Чемпіонат Бельгії

07.45, 12.55 Світ Прем’єр-

Ліги». ЧА

08.15 «Львів» — 

«Олександрія». ЧУ

10.00, 16.15 Футбол NEWS

10.25 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

10.55 «Рома» — «Удінезе». 

ЧІ

12.45 Топ-матч

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 «Тур 

ONLINE»

13.55 LIVE. «Десна» 

— «Карпати». ЧУ

14.45, 17.45, 20.15 Футбол 

Tables

16.55 LIVE. «Арсенал-Київ» 

— «Ворскла». ЧУ

19.25 LIVE. «Чорноморець» 

— «Олімпік». ЧУ

21.20 «Великий футбол»

23.00 «Генк» — «Брюгге». 

Чемпіонат Бельгії. 

Прем’єра

00.50 Журнал Ліги Чемпіонів

01.20 «Кристал Пелес» 

— «Ман Сіті». ЧА

03.10 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

04.05 «Ліверпуль» — 

«Челсі». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «МЮ» — «Вест Гем». 

ЧА

07.45 «Маріуполь» — 

«Динамо». ЧУ

09.30 «Мілан» — «Лаціо». ЧІ

11.15 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

13.00 Журнал Ліги Чемпіонів

13.25 LIVE. «Торіно» 

— «Кальярі». ЧІ

14.15, 17.00, 19.25, 22.15 

Футбол Tables

15.20, 21.15, 23.25, 1.30, 3.35, 

5.40 Топ-матч

15.30 Світ Прем’єр-Ліги

16.00 LIVE. «Кристал Пелес» 

— «Ман Сіті». ЧА

18.00, 20.25 «Check-in»

18.25 LIVE. «Ліверпуль» 

— «Челсі». ЧА

20.55 Футбол NEWS

21.25 LIVE. «Фрозіноне» 

— «Інтер». ЧІ

23.40 «Десна» — «Карпати». 

ЧУ

01.45 «Арсенал-Київ» 

— «Ворскла». ЧУ

03.50 «Чорноморець» 

— «Олімпік». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.10 Містична Україна

09.00, 18.15 У пошуках істини

10.35 Великі танкові битви

12.15 Як будували замки

15.00 Шалена подорож

15.45 Полярний ведмідь

17.25 Полювання на рибу-

монстра

21.00 Дивовижна планета

00.00 Гучна справа

00.50 Підроблена історія

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

09.30 М/с «Земля до початку 

часів»

10.20 Х/ф «Вікі, маленький 
вікінг»

12.00 Х/ф «Джунглі: 
У пошуках 
Марсупіламі»

13.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.45 М/ф «Дюймовочка»

13.15 Х/ф «Мій улюблений 
динозавр»

15.00 4 весілля

17.00 Х/ф «Ерагон»
19.00 Одного разу під 

Полтавою

22.30 Танька і Володька

00.00 Х/ф «Не погрожуй 
Південному Центру, 
попиваючи сік у 
чорному кварталі»

01.30 Теорія зради

02.20 БарДак

03.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

2.00, 4.10 Новини

09.35 XVII Мiжнародний 

турнiр зi спортивної 

гімнастики «Ukraine 

International Cup 2019»

12.00 «Кухня По»

13.05 «Неповторна природа»

13.40 Пліч-о-пліч

13.55 #ВУКРАЇНІ

14.25 Перший на селі

15.00 UA:Фольк. Спогади

16.00 Країна на смак

17.05 «Особливий загін»

18.00 Т/с «Римська імперія»

19.50 Д/с «Дивовижні міста 

світу»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

21.55 «Елементи»

23.00 «Мальовничі села»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.20 По обіді шоу

03.15 «Аромати Колумбії»

03.40 Своя земля

04.35 Розсекречена історія

05.25 «Цікаво.com»
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Вимремо, як 
динозаври?
Уперше кількість 
дідусів і бабусь у світі 
перевищила кількість 
онуків
Олег БОРОВСЬКИЙ

 За даними ООН, оприлюдненими 3 
квітня, вперше у світовій історії кіль-
кість літніх людей на Землі перевищує 
кількість дітей. В організації кажуть, 
що зараз у світі проживають близько 
705 мільйонів людей віком за 65 років 
і тільки 680 мільйонів дітей віком до 5 
років.
 Нинішні тенденції дозволяють спро-
гнозувати, що вже до 2050 року на кож-
ну дитину 1-4 років припадатиме двоє 
літніх людей віком за 65. Ця тенден-
ція підтверджує те, про що демогра-
фи кажуть уже не перше десятиліття: 
люди у більшості країн живуть довше і 
не народжують тієї кількості дітей, яка 
була б достатньою для підтримки балан-
су  населення, зазначається у матеріалі 
Бі-Бі-Сі.
 Крістофер Мюррей, директор Інсти-
туту метрик і оцінки здоров’я при Ва-
шингтонському університеті, наголо-
шує, що через цей віковий дисбаланс 
«підтримувати існування глобально-
го суспільства буде важко». Минуло-
го року Мюррей оприлюднив статтю, в 
якій спрогнозував, що майже половина 
країн світу матиме справу з «дитячою 
кризою», яка означатиме недостатню 
кількістю дітей для підтримки чисель-
ності населення. «Тільки подумайте про 
всі соціальні та економічні наслідки для 
суспільства, в якому більше дідусів і ба-
бусь, аніж онуків», — каже він.
 Ще в 1960-х роках на одну жін-
ку припадало п’ятеро дітей, кажуть у 
Всесвітньому банку. Зараз цей показ-
ник більш ніж удвічі менший — всього 
2,4 дитини на жінку. Водночас соціаль-
но-економічні обставини відтоді суттє-
во покращилися, а це призвело до зрос-
тання очікуваної тривалості життя. У 
1960-х вона в середньому становила 52 
роки, у 2017 — 72. Ми живемо дедалі 
довше, потребуємо дедалі більше ре-
сурсів, і тим самим посилюємо тиск на 
такі галузі, як пенсійне забезпечення і 
охорона здоров’я.
 Проблема старіння населення най-
гостріше проявляється в розвинених 
країнах. Дитяча смертність тут нижча, 
але виховання дітей коштує дорожче. 
Жінки тут заводять дітей у більш піз н-
ьому віці і загалом мають менше по-
томства.
 Як позначається збільшення трива-
лості життя на країнi, красномовно де-
монструє приклад Японії. Тут очікува-
на тривалість життя становить 84 роки, 
люди віком за 65 років становлять 27% 
населення. Водночас частка дітей ві-
ком до 5 років, за даними ООН, усього 
3,85%. Ця проблема хвилює японську 
владу впродовж багатьох десятиліть, і 
минулого року уряд анонсував плани 
щодо підвищення пенсійного віку з 65 
до 70 років.
 2,1 дитини на жінку — це магічна  
цифра. За словами демографів, це міні-
мальний показник, необхідний для 
того, щоб кожна нація самовідтворю-
валась. Найсвіжіші дані ООН свідчать 
про те, що лише 113 країн світу досяга-
ють цієї позначки. 
 Експерти з питань демографії кажуть, 
що ключову роль найближчим часом 
відігратимуть системи охорони здоров’я і 
їхня здатність пом’якшити негативні на-
слідки від процесів старіння населення. 
Їхній аргумент полягає у тому, що здо-
ровіші громадяни зможуть довше пра-
цювати, а це, у свою чергу, пом’якшить 
удар по економікам країн. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Майже 80 відсотків росіян 
не можуть дозволити собі ку-
пувати найнеобхідніші това-
ри, повідомляє Федеральна 
служба державної статисти-
ки (Росстат). Установа про-
вела дослідження серед 60 
тисяч жінок, які керують до-
могосподарствами, і отрима-
ла не надто втішні результи. 
Виявилося, що 53% сімей не 
можуть дозволити собі так 
звані «несподівані витрати», 
пов’язані з медичною допомо-
гою або ремонтом квартири. 
Принаймні 35 відсотків до-
могосподарств не мають до-
статньо грошей для придбан-
ня нового взуття для кожного 
члена сім’ї. Близько 50% сі-
мей не можуть дозволити собі 
жодної поїздки на рік.
 Правозахисники та орга-
нізації, що здійснюють моні-
торинг соціальної ситуації, 
неодноразово сигналізували, 
що кількість росіян, які жи-
вуть за межею бідності, сис-
тематично зростає. За різни-
ми джерелами, це стосується 
понад 20 мільйонів осіб.
 Також підвищується рі-
вень смертності. За словами 
віце-прем’єр-міністра Тетя-
ни Голікової, така тенденція 
спостерігається у щонаймен-
ше 32 регіонах Росії. Чинов-
ниця заявила, що за 11 мі-
сяців 2018 року смертність у 
Росії перевищила народжу-
ваність на 193 тисячі осіб.
 У Кремлі були зовсім не 
готовими до таких даних Рос-
стату. Коли журналісти по-
просили прокоментувати їх 
прес-секретаря президента 
Путіна Дмитра Пєскова, він 

сказав: «Мені важко це ко-
ментувати. Звідки ці цифри? 
Я був би вдячний Росстату за 
роз’яснення цих даних». Піс-
ля цього вже Росстату дове-
лося виправдовуватися, мо-
вляв, «відповіді на більшість 
питань мають суб’єктивний 
характер, який відображає 
уявлення опитаних про до-
стойний рівень життя, ба-
гатство і бідність». Тобто 
якщо кожна третя російська 
родина не має грошей на хо-
роше взуття, але може дозво-
лити собі лапті, то її уявлен-
ня «мають суб’єктивний ха-
рактер». А отже, не все так 
погано... 
 Проте більшість росіян 
усе ще підтримує анексію ук-
раїнського Криму, але виз-
нає, що міжнародна політи-
ка Москви погіршила еко-
номічні показники і рівень 
життя в країні. Про це свід-
чать оприлюднені 3 квіт-
ня результати опитування, 
проведеного спільно соціо-
логічною службою «Левада-
центр» та Чиказькою радою 
з глобальних питань (США), 
на які посилається «Радіо 
«Свобода».
 Після окупації Криму в 
2014 році росіяни підтрима-
ли рішення президента Во-
лодимира Путіна. Але ця 

підтримка знизилася, коли 
російська економіка зазнала 
втрат, а витрати на інтегра-
цію Криму до Росії зросли.
 Соціологи у своєму звіті 
вказують, що в березні 2015 
року, через рік після анексії, 
близько 70% опитаних росіян 
вважали її позитивною для 
країни. Це число знизилося 
до 59% до серпня 2015 року, 
коли ціни на нафту у світі 
різко впали, а для російської 
економіки стали відчутними 
наслідки західних економіч-

них санкцій. До березня 2018 
року підтримка анексії зрос-
ла до рівня, співставного з по-
казниками 2015-го, але в лю-
тому 2019 року знову знизи-
лася до 62%. Що ж, босі зате 
із Кримом. 
 Також соціологи вста-
новили, що набагато мен-
ша кількість росіян схвалює 
подібні до окупації Криму дії 
своєї країни щодо інших ук-
раїнських територій – частин 
Донецької та Луганської об-
ластей. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Минуло 70 років iз момен-
ту створення Організації Пів-
нічноатлантичного договору 
(НАТО). Нагадаємо, 4 квітня 
1949-го 12 європейських де-
ржав та США утворили блок 
НАТО, погодившись таким чи-
ном виступити на захист одна 
одної в разі нападу на будь-яку 
з них. 
 Напередодні «дня наро-
дження», 3 квітня, Генераль-
ний секретар НАТО Єнс Стол-
тенберґ виступив з нагоди 
ювілею в Конгресі США. «Щоб 
залишатися сильним, НАТО 
має бути справедливим альян-
сом. В ідеальному світі нам не 
потрібно було б витрачати гро-
ші на оборону. Але ми не жи-
вемо в ідеальному світі. Сво-
бода має ворогів, і їх потріб-
но стримувати. І якщо стри-
мування не вдається, з ними 
потрібно боротися. Гітлера не 
можна було зупинити мирним 
протестом. Сталін не міг бути 
стриманий словами. «Ісламсь-
ка держава» не могла бути пе-
реможена діалогом», — наго-
лосив Генсекретар.
 Однією з проблем НАТО у 
своєму виступі Столтенберґ 
назвав розрив Договору про 
ліквідацію ракет середньої і 
меншої дальності між Росією 
і США. Генеральний секретар 
знову закликав Москву по-
вернутися до дотримання уго-
ди. Столтенберґ нагадав, що 
НАТО не буде розгортати раке-
ти наземного базування в Єв-
ропі у відповідь на вихід Росії 
з договору. «Ми не хочемо но-
вої «холодної війни», — наго-
лосив очільник НАТО.
 Оскільки раніше прези-
дент США Дональд Трамп при-
грозив виходом Сполучених 
Штатів з НАТО в разі, якщо 

інші члени союзу не збільшать 
розмір платежів на оборону, 
то і Єнс Столтенберґ у своєму 
виступі перед обома палатами 
Конгресу США висловився на 
користь збільшення оборон-
ного бюджету. Передбачаєть-
ся, що тепер союзники будуть 
витрачати на оборону два від-
сотки від ВВП своїх країн. На 
такий крок, зокрема, вже по-
годилися США, Велика Бри-
танія, Польща, країни Балтії, 
Греція і Румунія.
 А вчора у Вашингтоні роз-
почався саміт глав МЗС країн 
НАТО з нагоди 70-річчя. Під 
час першої сесії міністри мали 
зосередиться на загрозі з боку 
Росії, друга була присвячена 
ситуації в Афганістані. Під 
час робочого обіду міністри об-
говорили питання збільшення 
витрат на оборону країн-членів 
НАТО. Також мала відбутися 
вечірка з нагоди ювілею Аль-
янсу.
 Після завершення «холод-
ної війни» багато хто більше 
не бачив у НАТО сенсу. Аль-
янс це пережив і нині знову є 
оплотом на противагу Росії. 
Через це потреба в спільному 
захисті існуватиме й надалі. 
«Ніхто не дасть гарантії, що 
Трансатлантичний альянс іс-
нуватиме вічно», — сказав 
торік Генсек НАТО Єнс Стол-
тенберґ, але й закликав зали-
шатися оптимістами: «І рані-
ше між нами виникали розбіж-

ності. Але історія підказує, що 
ми щоразу уміли їх долати». 
 Ще 20 років тому НАТО ба-
гато хто вважав світовим полі-
цейським. Сьогодні ця ситу-
ація принципово змінилася. 
Нині на першому місці по-
рядку денного Альянсу зно-
ву стоїть захист тилу й тери-
торіальна оборона.
 НАТО створив своїм євро-
пейським членам захист за 
допомогою так званої «атом-
ної парасольки» США, яка ся-
гає через Атлантичний оке-
ан. Ефект відлякування, який 
вона спричиняє, до сьогодні 
є незамінним стабілізуючим 
фактором. Саме він забезпечив 
блокові економічно потужних 
і орієнтованих на Захід держав 
перемогу в «холодній війні» 
над радянською диктатурою 
та її державами-сателітами.
 При цьому не всі 29 країн-
членів НАТО весь час були де-
мократіями. У випадку Пор-
тугалії, Іспанії, Греції та Ту-

реччини в окремі періоди 
 йшлося про справжні війсь-
кові диктатури. На сьогодні 
всі країни-члени, окрім Туреч-
чини за правління автократа 
Ердогана, розвинулися до де-
мократій. НАТО дедалі біль-
ше перетворювався і на блок 
політичних цінностей. Через 
це до нього прагнуть вступи-
ти дедалі більше нових країн: 
Північна Македонія, Боснія і 
Герцеговина, Грузія та Украї-
на, зазначає у своєму комен-
тарі «Німецька хвиля». 
 Сьогодні НАТО пропонує 
захист від Росії, яка за пре-
зидента Путіна стає все агре-
сивнішою. До речі, того само-
го Путіна, який ще 2001 року 
не виключав і членства Росії 
в НАТО. Він вибрав інший 
шлях. На жаль, НАТО й Росія 
сьогодні знову вбачають одне в 
одному ворогів, а не стратегіч-
них партнерів, як було ще під 
час відзначення 50-річчя Аль-
янсу. ■

ЮВІЛЕЙ

На пенсію не збирається 
70 років тому був 
створений НАТО

■

ТЕНДЕНЦІЯ, ОДНАЧЕ

Кримом ситий не будеш 
Росіяни бідніють, смертність зростає, але підтримка влади 
надалі висока

■

35% росіян не можуть купити собі найнеобхіднішого. 
Босі, зате з Кримом. 

❙
❙

Єнс Столтенберґ під час виступу в Конгресі США.❙
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Аліна НЕБЕЛЬСЬКА, 
магістратура соціально-
правозахисної журналістики

Сьогодні ми не уявляємо свого 
життя без інтернету, а тим паче 
соціальних мереж. Зависаємо 
в них, ще не встигнувши навіть 
нормально прокинутися. Не 
можемо спокійно поїсти, не пе-
ревіривши месенджери або не 
переглядаючи щось у мережі. 
Постимо наші уподобання, пла-
ни, мрії, подорожі, події з пов-
сякденного життя, фотографії 
перед сотнями друзів та підпис-
ників, багатьох з яких навіть не 
знаємо, нітрохи не замислю-
ючись над тим, наскільки ви-
світлення всієї цієї інформації 
може бути небезпечним для нас 
та зіграти із нами злий жарт. 
Про нові форми насильства в 
інтернеті, способи самозахисту 
від них та протидію на суспіль-
ному рівні дискутували на заході 
«Діджиталізація насильства: 
сталкінг, булінг, порнопомста» 
в рамках шістнадцятого Міжна-
родного фестивалю докумен-
тального кіно про права людини 
Docudays UA. 

Ніхто не застрахований
 Олена Кривуляк — дирек-
торка департаменту національ-
них гарячих ліній ГО «Ла Стра-
да-Україна». Ця правозахисна 
організація працює для забез-
печення гендерної рівності, за-
побігання всім видам насиль-
ства, зокрема, і в сім’ї, про-
тидії торгівлі людьми. Також 
організація допомагає людям, 
які стикнулися з проблема-
ми, пов’язаними зі сталкінгом. 
«Переважно ми вже працюємо 
з ситуаціями, коли людина пот-
рапила в біду і тепер намагаєть-
ся з неї вибратися, тобто коли 
факт інтернет-насильства від-
бувся, — розповідає Олена. — 
У роботі нашої організації ми 
намагаємося дорослим доноси-
ти якусь превентивну інформа-
цію, але досить часто буває піз-
но».
 Спікерка наголошує, що 
дуже важливо і потрібно про-
водити та популяризувати пре-
вентивні заходи щодо безпеки в 
інтернеті не тільки для дітей у 
школах, а й для дорослих. При 
поширенні в соцмережах осо-
бистої інформації та фотогра-
фій для своєї коханої людини, 
Олена радить завжди пам’ятати 
та враховувати, що не всі сто-
сунки у парі можуть закінчи-
тися одруженням і щасливою 
сім’єю. Тому, після розірван-
ня стосунків, раніше отрима-

на партнером інформація може 
стати компроматом для шанта-
жу, маніпуляцій та помсти. 
 Щоб убезпечити себе від на-
сильства в інтернеті, Олена дає 
кілька порад, які стосуються і 
дорослих, і підлітків, і дітей:
 1. Не надавати своїм коха-
ним логіни та паролі від со-
ціальних мереж, якою б висо-
кою не була довіра і яким би 
сильним не було кохання.
 2. Не створювати у соцмере-
жах один акаунт на двох.
 3. Думати перед тим, як над-
силати свої інтимні фотогра-
фії. Якщо партнер аргументує 
це тим, що відмову це зробити 
сприймає як вияв недовіри і не-
любові — він маніпулює ваши-
ми почуттями. 
 4. Бути обережним у пере-
писках, пам’ятаючи про те, що 
є ймовірність, що їх також мо-
жуть викласти на загал.
 Психологиня Світлана Пані-
на зазначає: батьки ні в якому 
разі не повинні втрачати кон-
такт із дітьми, а пояснювати їм, 
що поширювати про себе будь-
яку особисту інформацію — це 
небезпечно. Має бути, зокрема, 
і кібервиховання підростаючо-
го покоління. 
 «Коли йдеться про про-
філактику зґвалтувань, то ка-
жуть, що жінка не повинна 
відверто одягатися, ходити по 
темних місцях, — констатує 
Світлана Паніна. — Але чому не 
кажуть про те, що повинні бути 
виховані люди? Чому чоловіки 
та хлопчики не виховані в дусі 
того, що провокація, навіть 
пряма провокація, не є приво-
дом до зґвалтування? Вже з ди-
тинства їм треба пояснювати, 
що таке злочин і яке за це може 
бути покарання. А безкарність 
породжує насилля». 
 Посилаючись на досліджен-
ня американського психоло-
га Філіпа Зімбардо, спікерка 
акцентує увагу й на тому, що 
насильство стимулює анонім-
ність. А в інтернеті залишатися 
анонімним просто. «Ми любимо 
інтернет за анонімність. Це міс-
це, де ми можемо бути не тіль-

ки самими собою, а створюва-
ти собі паралельну особистість, 
множинні особистості: по кіль-
ка акаунтів у «Фейсбуці», «Інс-
таграмі». І всюди репрезентува-
ти себе по-різному. Цілком доб-
ропорядні громадяни, у яких 
котики та песики на соціаль-
ній сторінці, можуть бути до-
волі агресивними людьми, які 
наражають інших на булінг чи 
скоюють будь-які інші злочини 
зі свого акаунту», — говорить 
Світлана. 
 Старший дослідник та за-
ступник директора Amnesty 
Tech в Amnesty International 
Джошуа Франко нагадує, що 
приводом до насильства мо-
жуть стати дуже різні аспекти. 
Такі висновки отримані за ре-
зультатами дослідження, про-
веденого організацією у США 
та Великобританії. Зазна-
ти насильства може кожен, у 
тому числі й чоловіки. Але на 
84% збільшується можливість 
постраждати від насильства у 
темношкірої жінки. Також 
ризик збільшується, якщо ця 
людина лесбійка або транс-
гендер, або єврей, або мусуль-
манин. Потрібно створювати 
рівнобезпечні умови для всіх. 
З цього приводу дослідник за-
цитував: «Знаєте, що найгір-
ше в залякуванні — це те, що 
тобі кажуть: «Ну то не сиди на 
твітері, не сиди в соц мережі, 

чому ти там проводиш час?» 
Це схоже на те, коли тобі ка-
жуть: «Не ходи одна пізно вве-
чері по вулиці». Це суспільний 
простір, це місце суспільного 
користування, так само, як і 
міська площа. А це означає, 
що жінки мають бути присут-
німи у цих місцях. Тому почу-
ти такі поради — просто нон-
сенс. Це стосується права на 
свободу самовираження та 
можливості брати повноцінну 
участь у суспільному житті». 

Чому держава і депутати 
бояться слова «гендер»
 Усі спікери одностайні в 
тому, що українське законо-
давство потребує прийняття 
нових законів та статей, які 
б регулювали різні форми ін-
тернет-насильства: сталкінг, 
булінг, порнопомста. Світла-
на Паніна за те, щоб за кібер-
злочини була кримінальна від-
повідальність. Також радить 
об’єднуватися людям, ство-
рюючи спільноти антитролін-
гу: «Проблема не в тому, що 
ми живемо соціальним жит-
тям. Проблема не в тому, що 
ми живемо, як звичайні люди. 
У нас є право фотографуватися, 
у нас є право на самовиражен-
ня, у нас є право бути захище-
ними. Це теж наше невід’ємне 
право. І те, на що ми як сус-
пільство повинні робити запит 

і чого добиватися, — щоб зако-
ни в нашій країні встигали за 
сьогоденням, а не відставали 
на півстоліття від того, як ми 
живемо. 
 Нашим законодавчим ор-
ганам потрібно бути гнучкі-
шими. Тому що кіберполіція у 
нас є, але немає статті за кібер-
злочини. Коли ви зустрінетеся 
з булінгом у мережі, то вину-
ватцю нічого буде пред’явити. 
Часто навіть нікому, через 
анонімність. Хороших виходів 
поки ще не знайдено. Якщо 
зробити інтернет, як у Китаї, 
з нульовою толерантністю до 
анонімності, то це буде анти-
демократично. Так ми вчини-
ти не можемо. Зімбардо бачить 
вихід у тому, щоб люди органі-
зовували спільноти: коли люди 
об’єднуються однією ідеєю та 
намагаються змінити щось у 
тому просторі, де вони живуть, 
включаючи закони, включа-
ючи підтримку одне одного. 
Створювати групи антитролін-
гу». 
 Національна експертка із 
захисту дітей від насильства 
Анастасія Дьякова зазначила, 
що кібербулінг стосовно учас-
ників освітнього процесу про-
писаний в Законі «Про про-
тидію булінгу». Але зараз вони 
працюють над змінами в зако-
нодавстві, які б регулювали 
злочини, пов’язані із сексин-
гом у мережі. 
 Олена Кривуляк наголошує 
на необхідності ратифікації 
Стамбульської конвенції Ради 
Європи: «У минулому році ми 
прийняли дуже хороший за-
кон. Закон «Про запобігання 
та протидію домашньо му на-
сильству». Цей закон розпов-
сюджується не тільки на под-
ружжя, а загалом на пари, 
на колишніх партнерів та на 
тих, хто перебуває в неофіцій-
них стосунках. Він є прообра-
зом Стамбульської конвенції 
— міжнародного документа. У 
Стамбульській конвенції прямо 
прописано все, що стосується 
онлайн сфери, сталкінгу. Але в 
нашому законі таких відповід-
ностей Стамбульській конвен-
ції немає. І ми сподіваємося, 
що цей закон буде доопрацьо-
ваний. Але нам було б важливо 
ратифікувати саме міжнарод-
ний документ — Стамбульську 
конвенцію. Проте ми як держа-
ва, як депутати боїмося сло-
ва «гендер». Не розуміючи, ми 
дуже сильно боїмося це ратифі-
кувати. Сподіваюся, що будемо 
маленькими кроками до цього 
якось наближатися». ■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 «Усе таємне рано чи пізно стає яв-
ним» — нещодавно випало переконати-
ся в цьому під час олімпіади з цивільного 
захисту, яку проводили в одному зі сто-
личних ЗВО. Там випадково познайо-
мився з Юрієм Кулішем (командиром 
оперативно-рятувальної служби міс-
та Харків, одним з ініціаторів створен-
ня у 2004 році Комунальної аварійно-
рятувальної служби «Київська служба 
порятунку»), який і привідкрив засіву 
утаємниченості щодо заводу «Радикал», 
розташованого на лівому березі Києва у 
«бермудському трикутнику» (Хімволок-
но—ДШК—«Радикал»). Я, як корінний 
киянин, котрий усе життя прожив непо-
далік тих місцин, був шокований почу-
тим...

 Як розповів Юрій Олексійович, у 
2000—2006 роках їхня організація зай-
малася санацією (очищенням) території 
заводу «Радикал». За ті роки їхня служ-
ба вилучила... 120 тонн ртуті та більше 
тисячі тонн інших хімічно небезпечних 
речовин. Тоді це не афішувалося (та й за-
раз теж), бо за «мерування» Олександра 
Омельченка, знаючи про реальний стан 
справ на злощасному заводі, влада боя-
лася, що в разі розголосу у столиці поч-
неться сильна паніка. 
 І біда в тому, що чимало ртуті й ін-
ших хімічно-небезпечних речовин із за-
воду тоді повністю так і не було зібра-
но та вивезено за межі Києва. Спитаєте 
чому? А відповідь дуже проста! «Нам не 
дали закінчити цю роботу, тому що цю 
територію, а це 64 гектари, почали... 
продавати», — із сумом пояснив Юрій 

Куліш. (Здогадайтеся, шановні читачі, 
з першого разу, зокрема, на якій тери-
торії наразі розташовано всім відомий 
«Даринок»).
 «Усе те шкідливе «добро» з’явилося 
на «Радикалі» тому, — продовжує Юрій 
Куліш, — що на заводі отримували каль-
циновану соду, яка йшла на важку про-
мисловість, енергетику тощо. І соду от-
римували методом гідролізу, де одним 
із елементів була ртуть. На заводі було 
близько 20 величезних електолізерів, у 
кожному з яких — не менш ніж по 1,2 
тонни ртуті... 
 У 1996 році це режимне підприєм-
ство збанкрутувало — його закрили й 
опломбували. Потім, десь до 1999 року, 
його фактично було пограбовано: вилу-
чали кольоровий метал і т.п. Коли ін-
формація про цей безлад «вилилась» на-
зовні — почалася паніка... І тоді тендер 
дали можливість виграти харків’янам, 
щоб кияни поменше знали про реаль-
ні справи всередині заводу. Омельчен-
ко нас сильно опікав і казав: «Ці хлоп-
ці виграли тендер, тож прошу їм не за-
важати!».
 Тож шість років ми й відпрацювали 
без зайвого суспільного галасу. Лише у 

2004 році ми вилучили 500 тонн берто-
летової солі, а це дуже вибухонебезпеч-
на речовина. Ми ще жартували, що, мо-
вляв, Бен-Ладен не знав, що у нас є така 
колосальна кількість, по суті, вибухів-
ки! (Усміхається).
 Вивозили ртуть із «Радикалу» в 
«Нікітртуть» — підприємство на сході 
України. Там її очистили й продали десь 
далі. А зараз територія, на якій «Нікіт-
ртуть», — по той бік фронту, в руках 
російських окупантів. І проблема в тому, 
що ртуть зараз нікуди здавати — її ніхто 
не хоче брати на утилізацію! Я вже не го-
ворю про проблему ртутних ламп». 
 До речі, метод (подібний до «ради-
калівського») використання ртуті на 
підприємствах уже давно не практи-
кується у всьому світі (хіба що в Росії 
та Казахстані) — то вчорашній день. 
Нагадаємо, що столичний завод «Ра-
дикал» збудували у 1951 році (непо-
далік теперішньої станції метро «Лісо-
ва») — він був одним із трьох підпри-
ємств у СРСР, які на той час виробля-
ли рідкісну й необхідну для оборони, 
енергетики та хімічної промисловості 
продукцію, для створення якої засто-
совували ртуть. ■

ІНТЕРНЕТРІ

Насилля онлайн і анонімність
Основні загрози та виклики соцмереж обговорили в рамках 
Міжнародного фестивалю документального кіно про права 
людини Docudays UA

■

Інтернету не варто довіряти інтимні справи.
Фото з сайта aif.md.
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НЕБЕЗПЕКА

Радикальний «Радикал»
Скільки ртуті було у столиці біля ринку

■
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«Хацкевич сказав, що ми — супермужики».Денис Гармаш
півзахисник ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Через матчі національної збір-
ної у кваліфікації чемпіонату Єв-
ропи та перший тур президент-
ських виборів пауза в чемпіонаті 
країни видалася дещо довшою, 
ніж були традиційні перерви. 
 Заповнювати футбольний го-
лод довелося навколофутболь-
ними новинами, котрі стосува-
лися «паспортної справи Морае-
са». Після того, як в УЄФА поча-
ли дисциплнірне провадження 
в питанні можливого порушен-
ня в процесі надання бразиль-
цеві українського громадянства, 
в Україні з острахом очікують фі-
нального вердикту. Якщо дис-
циплінарний комітет Європей-
ського футбольного союзу визнає 
неправомiрність отримання Мо-
раесом українського громадянс-
тва, то в двох матчах євровідбору-
2020, в яких брав участь форвард 
доне цького «Шахтаря», збірній 
України зарахують технічні по-
разки, й тоді здобуті «синьо-жов-
тими» у поєдинках проти Порту-
галії та Люксембургу чотири очки 
перетворяться на «бублик».
 Поки ж генеральний секретар 
ФФУ Юрій Запісоцький регуляр-
но навідується до штаб-квартири 
УЄФА в Ньоні, де, вочевидь, ак-
тивно переконує своїх міжнарод-
них колег у законності всіх проце-
дур, пов’язаних із набуттям Морає-
сом українського громадянства.
 Матчі ж другої частини чем-
піонату, в якій його учасники вже 
розділені на два незалежних секс-
тети, розпочалися з розгромної по-
разки учасника групового раунду 
Ліги Європи-2018/2019 — «Вор-
скли». Після того, як у поточній 
першості полтавчани не змогли 
потрапити до єврокубкової шіст-
ки, втративши таким чином наго-
ду в наступному сезоні знову пог-
рати на євроарені, керівництво 
клубу попрощалося з наставни-
ком команди Василем Сачком. 
 Загалом, трохи більше десяти 
років Сачко — як гравець, а потім 
тренер — присвятив «Ворсклі». А 
його наступником на тренерсько-

му посту став відомий у минуло-
му лівий півзахисник київського 
«Динамо» Віталій Косовський. 
На початку 2019 року він очолив 
молодіжний склад «ворсклян», 
але після відставки Сачка перей-
шов у полтавському клубі на ви-
щий щабель.
 Дебют Косовського біля керма 
першої команди Полтави відвер-
то не вдався. Причину програшу 
«Карпатам» (0:4) в.о. головного 
тренера «Ворскли» побачив у від-
сутності порозуміння між новим 
наставником та гравцями: «Не 
можна за кілька днів познайоми-
тися з колективом». 

 Укотре, забивши в матчі два 
м’ячі, про свій бомбардирський 
талант нагадав форвард «біло-зе-
лених» Мар’ян Швед. Як відомо, 
взимку він підписав попередній 
контракт iз шотландським гран-
дом, який грає в аналогічних 
«карпатівським» кольорах, — 
«Селтіком». Дограючи ж сезон в 
Україні, Мар’ян на своєму рахун-
ку вже має 13 голів.
 Водночас наздогнати ліде-
ра бомбардирських перегонів — 
«гірника» Мораеса — намагаєть-
ся й капітан «Динамо» Віктор Ци-
ганков. У виїзній грі проти «Зорі» 
він також відзначився «дублем», 

допомігши киянам таким чином 
здобути важку вольову перемогу 
над командою Юрія Вернидуба — 
3:2. 
 Програючи по ходу поєдинка 
два м’ячі й граючи після вилучен-
ня Томаша Кадара в меншості, 
столичні футболісти спромоглися 
вирівняти рахунок у матчі. Коли 
ж суддя зрівняв чисельні скла-
ди команд, покаравши червоною 
карткою гравця «Зорі» Максима 
Білого, динамівцям завдяки вда-
ло реалізованому Циганковим пе-
нальті вдалося вирвати перемогу. 
«Ми занадто рано розслабилися», 
— пояснив Білий.

 Попри продемонстрований пі-
допічними Олександра Хацкеви-
ча героїзм, не всім зрозумілі дії 
команди Юрія Вернидуба. Зна-
ний у минулому гравець «Шах-
таря» Віктор Грачов наголошує, 
що за 30 років у футболі він тако-
го не бачив. «Луганчани стояли, 
як фішки на тренуванні, а дина-
мівці їх спокійно оббігали й заби-
вали голи. Мабуть, таких матчів 
й у чемпіонаті Бангладеш немає. 
Зовсім не зрозумів, чому «Зоря» 
зупинилася, коли забила два 
м’ячі», — наголосив футбольний 
експерт  телеканала «Футбол». 
 У свою чергу, «гірники» так 
само завдяки влучному удару з 
11-метрової позначки, завданого 
його кращим снайпером Морае-
сом, здолали мінімально у гостях 
«Олександрію», котра, починаю-
чи з 12-ї хвилини матчу, залиши-
лася вдесятьох.
 Водночас у «Динамо» неа-
бияк радіють здобутому в За-
поріжжі результату, котрий 
дозволив команді втриматися на 
старій семиочковій відстані від 
«Шахтаря» напередодні їхнього 
очного побачення в Києві. «Хац-
кевич сказав, що ми — суперму-
жики», — заявив динамівець Де-
нис Гармаш. ■

ФУТБОЛ

Незрозуміле диво
Скориставшись передчасною розслабленістю опонента, динамівці 
зуміли вийти переможцями з непростих обставин

■

Динамівцям вдався переможний «камбек» у матчі проти «Зорі».
Фото з сайта УПЛ.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Матчі дру-
гого етапу. 23-й тур. «Карпати» — 
«Ворскла» — 4:0 (Понде, 26; Швед, 
38, 62; Йода, 70 (пен.)), «Олександ-
рія» — «Шахтар» — 0:1 (Мораєс, 12 
(пен.); вилучення: Цуриков, 12 («О»)), 
«Зоря» — «Динамо» — 2:3 (Кара-
ваєв, 32; Білий, 54 — Буяльський, 58; 
Циганков, 63, 82 (пен.); вилучення: 
Білий, 69 — Кадар, 54), «Львів» — 
«Маріуполь» — 2:3 (Велозо, 22; При-
ймак, 80 — Зубков, 54 (пен.), 77; Бо-
рячук, 71). Матчі «Олімпік» — «Де-
сна» та «Чорноморець» — «Арсенал-
Київ» — відбулися вчора ввечері.
 Турнірне становище в першій шіст-
ці: «Шахтар» — 60, «Динамо» — 53, 
«Олександрія» — 41, «Маріуполь» 
— 33, «Зоря» — 32.

■

Віталій МОХНАЧ

 За кілька днів вітчизняні спор-
тивні гімнасти вирушать до поль-
ського Щецина, де 10—14 квітня 
проходитиме VIII індивідуальний 
чемпіонат Європи. У Польщі піс-
ля тривалої перерви, пов’язаної з 
травмами, на поміст знову вийде 
лідер чоловічої збірної України 
Олег Верняєв. Попри те, що олім-
пійський чемпіон Ріо-2016 пере-
ніс кілька операцій і лише нещо-
давно повернувся до тренувальної 
зали, на ЧЄ-2019 він спробує по-
боротися за нагороди на кількох 
снарядах.
 Як розповів у коментарі «УМ» 
головний тренер чоловічої збірної 
України Геннадій Сартинський, 
у Щецині Верняєв виступить на 
«коні» та паралельних брусах — 
снарядах, які не потребують ве-
ликих навантажень на проблем-

ні суглоби нижніх кінцівок.
 Примітно, що повернення 
Олега на змагальний поміст від-
булося в Києві, де в останні дні 
березня проходив 17-й за ліком 
Міжнародний турнір зі спортив-
ної гімнастики, організатором та 
натхненником якого є олімпійсь-
ка чемпіонка Ігор-1980 Стела За-
харова. За словами Геннадія Сар-
тинського, на ці змагання його 
іменитий вихованець «стояв» у 
ролі запасного, однак через трав-
му партнера у Верняєва неочіку-
вано для самого себе з’явилася хо-
роша нагода відчути перед чем-
піонатом Європи дух міжнарод-
них змагань.
 Щоправда, під куполом 
київського Палацу спорту, на 
XVII Ukraine International Cup, 
лідер нашої чоловічої команди 
робив лише те, що виглядало без-
печним для його оперованої ноги. 

Упевнено, але без зайвого ризику 
та надмірної складності, виконав-
ши в перший змагальний день 
вправи на «коні» та брусах, Олег 
допоміг молодій українській збір-
ній, до складу котрої, окрім ньо-
го, входили юніори Ілля Ковтун 
та Назар Чепурний, стати другою 
в командному заліку. 
 Інша українська трійка (Мак-
сим Василенко, Антон Смірнов, 
Максим Курябцев) у командних 
змаганнях посіла четверте міс-
це. При цьому абсолютний залік, 
в якому кращим з українських 
гімнастів (п’ятим) був Василен-
ко, виграв представник Туреччи-
ни Ахмет Ондер.
 Загалом, київський Міжна-

родний турнір-2019, в якому взя-
ли участь більше 100 спортсменів 
з 20 країн світу, виглядав хоро-
шим місцем для перевірки готов-
ності резервів, якими володіє віт-
чизняна спортивна гімнастика. 
Приміром, у змаганнях юніорів 
не було рівних чемпіону ІІІ Літ-
ніх юнацьких ігор-2018 Чепур-
ному, який виграв усі без винят-
ку окремі дисципліни. 
 Водночас у «малих» фіналах 
серед дорослих гімнастів доміну-
вав турок Ондер, який тріумфу-
вав на кільцях, брусах та в опор-
ному стрибку. По одному «золо-
ту» (на поперечині та у вільних 
вправах) здобули представники 
Ізраїлю — Алекс Мякінін та Ар-

тем Долгопят, відповідно. На най-
вищу сходинку п’єдесталу у дру-
гий день змагань вдалося підня-
тися й нашому співвітчизнику — 
Петро Пахнюк краще за інших 
виконав вправи на «коні». Щодо 
Верняєва, то, змагаючись в еко-
номному режимі, на коні й бру-
сах він показав скромний четвер-
тий результат.
 Значно успішнішими видали-
ся «малі» фінали для українських 
гімнасток. Лідери «синьо-жов-
тих»— Ангеліна Радивілова (до 
заміжжя — Кисла) та Діана Ва-
ринська — на двох взяли три зо-
лоті відзнаки. Варинській не було 
рівних на колоді, а дружина брон-
зового призера Лондона-2012 Іго-
ря Радивілова показала найкра-
щий результат у вільних вправах 
та в опорному стрибку. Відзначи-
мо, що доклалася Ангеліна й до 
перемоги «синьо-жовтих» у ко-
мандних змаганнях, а також пе-
ремогла в багатоборстві. ■

СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА

Серйозний підхід
Перед виходом на європейський поміст 
іменитий Олег Верняєв виконав «пробу 
пера» на традиційному Міжнародному 
турнірі у Києві

■

На Міжнародному турнірі-2019 зі спортивної гімнастики в Києві Олег 
Верняєв зробив свої перші після тривалого лікування змагальні підходи.
Фото автора.

❙
❙
❙

Хокей
 Чемпіонат України. «Плей-оф». 
Фінал (серія до 4-х перемог). «Донбас» 
— «Дніпро» — 1:2. Рахунок у серії — 
0:1.
 Сенсаційний дебютант турніру — 
херсонський «Дніпро» — несподіва-
но виграв перший матч «золотої серії» у 
чинного чемпіона країни. ■

ХРОНІКА■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 — Дякую за фотографію. Ви 
високопрофесійний фотограф. Ви 
робите знiмок лише за одну тисяч-
ну секунди.
 — А чому ви так думаєте?
 — На вашій фотографії моя 
дружина із закритим ротом.
* * *
 У генерала народився онук. 
Щоб дізнатися, на кого він схо-
жий, генерал посилає в пологовий 
будинок ад’ютанта.
 — На вас! — радісно повідом-
ляє ад’ютант.
 — Доповідай деталі.
 — Онук ваш лисий, пузатий, 
нічого не тямить і весь час кри-
чить.
* * *
 Купив ліки. Читаю побічні 
ефекти: сонливість, біль в очах, 
нервозність, безсоння, судоми, 
сухість у роті, блювання, гастрит... 
Сиджу i думаю: може, не звертати 
увагу на нежить?

* * *
 Головлікар клініки навчає моло-
дого співробітника:
 — І запам’ятайте, Юхиме Мар-
ковичу, шо головне завдання платної 
медицини — перевести гострий біль 
у хронічний.
* * *
 Чоловік — дружині:
 — Схоже, твою маму скоро ви-
пишуть iз лікарні.
 — Чому ти так вирішив?
 — Лікар сказав, що потрібно го-
туватися до гіршого.

* * *
 Дзвінок у двері. Hа порозі не-
знайомець.
 — У вас тече кpан?
 — Hі.
 — Іванови тyт живyть?
 — Ні, вони виїхали три місяці 
томy.
 — Що за люди, сантехніка 
викликали, а самі кудись поїхали.

Володимир Сосюра: «Любiть Україну в грому канонад...»
70 рокiв тому Москва затаврувала бесмертний вiрш i самого поета

По горизонталі:
 1. Дворянський титул власника 
Кота в чоботях. 4. Один із найвідо-
міших піратів. 8. Рівень довіри ви-
борців до кандидата. 10. Офіційний 
папір, який утверджує автокефалію 
помісної церкви. 11. Американська 
космічна агенція. 12. Збірка літера-
турно-художніх творів, об’єднаних за 
якою-небудь ознакою. 14. Зневаж-
лива назва хлібороба. 17. Корот-
ка бібліографічна довідка, яка роз-
повідає про зміст книги. 18. Гострий 
зуб хижака. 21. Жалоба. 22. Річка 
на Тернопільщині. 23. Тонкосльоза 
людина. 24. Сарана, павук, богомол, 
метелик. 
По вертикалі:
 1. Морський пейзаж. 2. Фран-
цузьке місто, столиця провінції 
Шампань. 3. Одна з двох єврейсь-
ких мов. 5. Людина, яка в усьому 
бачить позитив, не падає духом. 6. 
Давньогрецький бог шлюбу. 7. Неве-
лика тварина родини єнотових, по-
ширена на американському конти-

ненті. 9. Поширене в Грузії чолові-
че ім’я давньогрецького походжен-
ня, що означає «Чумацький шлях». 
13. Словник, що подає лексику пев-
ної мови в усьому її обсязі. 14. Пер-
ша партія Юлії Тимошенко. 15. Лопа-
та. 16. Річка у Сербії, притока Дунаю. 
19. Злодійка зі скоромовки, яка по-
цупила кларнет. 20. Бали у спортив-
них іграх.

Кросворд №36
 від 29—30 березня

з 8 до 14 квiтня
 Овен (21.03—20.04). Ви навчитеся ро-
бити гроші з нічого, тільки не сприймайте цю 
фразу буквально і не купуйте пензлик iз фар-
бами для малювання купюр. Просто всі ваші 
ідеї люди почнуть сприймати як геніальні.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.
 Телець (21.04—21.05). Більше мовчiть 
і не діліться планами. У вашому випадку вис-
лiв «мовчання — золото» може не спрацю-
вати, тому оцінiть самі, скільки коштує одне 
ваше слово, висловлене по суті.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11. 
 Близнюки (22.05—21.06). Розумова 
праця принесе вам більше капіталів, ніж фі-
зична робота. Тому вчіть мови, більше читай-
те і пробуйте себе в новій справі. Пам’ятайте, 
що кількість майже завжди переростає в 
якість.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.
 Рак (22.06—23.07). Декому з вас ви-
паде шанс змінити професію, не пропустіть 
його. Вам надійдуть цікаві та вигідні пропо-
зиції, деякі з них будуть від давніх друзів.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 14.

 Лев (24.07—23.08). Друзi допоможуть 
вам розібратися в тонкощах нової справи, а 
вам залишиться лише одягнутися для солід-
ності. Особисте життя також складеться непо-
гано, ви просто купатиметеся в коханнi.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.
 Діва (24.08—23.09). На цьому тижнi 
слово «нудьга» не для вас. Любовних пригод 
буде море, тільки постарайтеся іноді виринати 
і озиратися. Фiнансовi переговори будуть уда-
лими.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.
 Терези (24.09—23.10). Вiдвiдайте сало-
ни краси та модні магазини, нехай у майбутніх 
обранців не залишиться жодного шансу вря-
туватися. Однак у низці романів не пропусти-
те зустріч з єдиною і довгоочікуваної половин-
кою.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.
 Скорпіон (24.10—22.11). Ваш нестан-
дартний підхід до будь-якої справи може ста-
ти в нагоді — поки всі діють за правилами, ви 
будете вже далеко. У компаньйони краще бра-
ти таких швидких людей, як і ви самі.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 10.

 Стрілець (23.11—21.12).  На горизонті 
може замаячити майбутній обранець, підго-
туйтеся до побачення, все має бути на висоті. 
Рiвних вам у питаннях зваблювання не знай-
деться, але підстрахуватися не завадить.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 13.
 Козеріг (22.12—20.01). Ваше бажан-
ня здобути владу може здійснитися. Але не 
забудьте, що за блискучою мішурою з най-
красивіших кабінетів і довгоногих секрета-
рок ховається наполеглива праця, безсонні 
ночі та нескінченні підступи конкурентів.
 Дні: спр. — 12; неспр. — немає.
 Водолій (21.01—19.02). У вас буде 
надзвичайно розвинене почуття відпові-
дальності, вам довiрятимуть найскладніші 
справи на підприємстві. Але не дозволяй-
те сідати вам на шию, зберігайте особистий 
простір.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 14.
 Риби (20.02—20.03). У вас є всі шанси 
для того, щоб стати акулами бізнесу. Тільки 
постарайтеся сильно не кусатися і боріться 
з конкурентами законними методами.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9. ■

Дара ГАВАРРА

 Чимало є історій, коли діти відомих бать-
ків настільки втомлюються бути під приціла-
ми фотокамер або ж, навпаки, перебувати у 
тіні своїх знаменитих «предків», що шука-
ють прихистку в наркотичному дурмані чи 
алкогольній нірвані. Але є й проти-
лежні приклади: чимало дітей зірок 
торують батьківську стежину — кі-
нематограф чи сцену — або ж ви-
бирають легший, на перший пог-
ляд, шлях — подіум. Донька поп-
зірки Мадонни обрала для себе саме 
таку дорогу: ще в 2016 році Лурдес 
Леон знялася в рекламній кампанії 
парфумів Pop Стелли Маккартні, а 
вже наступного року дебютувала на 
подіумі на Тижні моди в Нью-Йор-
ку, демонструючи колекцію Gypsy 

Sport. Яскрава зовнішність 
(Лола, як пестливо називають 

Лурдес, узяла від матері найкра-
ще, проте не стала перефарбовува-
тись у пергідрольну блондинку, а 
залишилась жагучою брюнеткою) 
при незначному, як для моделей, 
зрості дозволила дівчині конку-
рувати з довгоногими красунями, 
тож тепер її кар’єра на злеті.
 Нещодавно в instagram-

профілі Supreme було представ-
лено колекцію для жінок і 

чоловіків, створену аме-
риканським streetwear-
брендом у співробітниц-
тві з відомим французь-

ким Будинком моди Жан 
Поль Готьє. Серед представ-

лених моделей фігурувала і 
Лола, показуючи комплект на сти-

ку двох стилів — гранж 
і streetwear: на 22-річ-
ній Лурдес був сму-
гастий піджак, чер-
воні брюки з принтом, 
біла майка і пояс із ло-
готипами брендів.
 До слова, нещодав-
но дівчина представля-
ла ще одну компанію 
— Miu Miu, демонс-
труючи весняно-літ-
ню колекцію одягу. ■

БЕЙБІ-РУМ

Лола Леон — 
зірка подіумів
Донька Мадонни підкорила 
рекламний бізнес

■

Лурдес Леон.❙

6—7 квiтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +2...+4, удень +13...+15. Пiсля-
завтра температура вночi +2...+4, удень +13...+15.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славсь-
ке: вночi +2...+4, удень +13...+15. Яремче: вночi +2...+4, 
удень +14...+16. Мiжгiр’я: вночi +3...+5, удень +17...+19. 
Рахiв: уночi +6...+8, удень +17...+19.
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