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«Христос воскрес — воскресне Україна!»

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
стягнуто з 

неплатників аліментів, написав у «Фейс-
буцi» міністр юстиції Павло Петренко.

6,1 млрд. гривень
угод домог-

лося анулювати  Національне антикоруп-
ційне бюро, повідомив директор цього ві-
домства Артем Ситник.

тюльпанів
можна поба-

чити в столиці на щорічній виставці квітів у 
ландшафтному парку «Співоче поле», пох-
валилася прес-служба КМДА.

росіян
не пусти-

ли в Україну з початку цього року, за 
даними голови Держприкордонслужби 
Павла Цігікала.

захищених сховищ
для зберігання боєзапасів побуду-

ють в Україні до 2021 року, заявив начальник Цен-
трального управління безпеки військової служ-
би ЗСУ полковник Микола Швець.

На 5 млрд. 2 тис. 800 130180 тис. 
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ДОБРА СПРАВА

Готель чи 
музей? 
Ентузіасти шукають гроші 
для викупу квартири 
видатного філолога 
Юрія Шевельова, щоб 
відкрити в її стінах 
культурно-мистецький 
центр 
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Квартиру у знаменитому будинку 
«Саламандра», де з 1915-го по 1943 
рік мешкав Юрій Шевельов, вистави-
ли на продаж, тому в Харкова з’явився 
шанс відкрити музей видатного лінг-
віста. Ентузіасти вже оголосили збір 
необхідних для викупу коштів. Ідеть-
ся про 3 мільйони гривень, які потріб-
но зібрати до 12 травня. Рівно стільки 
часу погодилася почекати теперішня 
власниця помешкання, взявши неве-
лику передоплату. Втім якщо гроші не 
знайдуться, квартиру викуплять біз-
несмени, що запланували відкрити в 
історичному місці невеликий готель. 
 Прихильники творчості Шевельо-
ва звернулися до представників діас-
пори, творчої інтелігенції, відомих 
харків’ян і всіх небайдужих до ук-
раїнської культури людей із прохан-
ням приєднатися до збору коштів. 
«Нам потрібні 12 апостолів, які ски-
нуться по 10 тисяч доларів або, ска-
жімо, бізнесмен, що захоче розмісти-
ти в центрі міста офіс, а частину при-
міщень віддасть нам, — каже організа-
тор акції, філолог Олександр Савчук. 
— У різний час окремі кімнати тут зай-
мали різні родини. Потім там розміщу-
валися держструктури, але при цьому 
квартира дуже добротна. Все ідеаль-
но збереглося: ліпнина, столярка, під-
лога, двері. Насправді, це диво!». Ав-
тори ідеї сподіваються у разі успіху 
створити на базі квартири-музею май-
данчик для проведення презентацій, 
семінарів, конференцій та виставок, а 
також резиденцію для творчої й науко-
вої інтелігенції.
 Про те, що колишню квартиру Юрія 
Шевельова теперішні власники виста-
вили на продаж, Олександр Савчук 
дізнався випадково. Він брав участь у 
впорядкуванні книги спогадів про відо-
мого земляка, де вперше опублікували 
план його квартири. «Читачі нам пові-
домили, що це помешкання продається, 
— каже він. — Уявіть собі — 150 квад-
ратних метрів ідеально збереженої пло-
щі з оригінальним плануванням, пар-
кетом, вікнами, балконом. Звертаємося 
до всіх небайдужих за порадою та пошу-
ком фінансів для створення культурно-
мистецького центру «Квартира-музей 
Юрія Шевельова». Ідея цікава і тим, що 
може бути реалізована в будинку, який 
має власну самобутню історію. Це пер-
ша будівля у Харкові, яка була обладна-
на передовими на той час технологіями 
— ліфтом, сміттєпроводом i внутрішнім 
водовідведенням. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Як за розкладом, укотре збройні фор-
мування РФ порушили режим припинен-
ня вогню: 24 квітня 14 разів гатили по по-
зиціях українських військовослужбовців, 
iз них вісім разів — із застосуванням забо-
ронених Мінськими угодами артилерій-
ських систем калібру 122 мм та мінометів 
калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрі-
лював наших захисників із гранатометів 
різних систем, великокаліберних куле-
метів i стрілецької зброї.
 У зоні відповідальності оператив-
но-тактичного угруповання «Схід» оку-
панти шість разів гатили по позиціях 
Об’єднаних сил: біля Миколаївки, Ав-
діївки, Верхньоторецького, Новогнатів-
ки, Водяного, міста Мар’їнка.
 А на території, за яку відповідає опе-
ративно-тактичне угруповання «Пів-
ніч», противник вісім разів обстріляв по-
зиції наших захисників: біля населених 
пунктiв Новозванівка, Троїцьке, Попас-
на, Шуми, Луганське.
 Унаслідок збройних атак один війсь-
ковослужбовець Об’єднаних сил отри-
мав поранення. Жоден обстріл противни-
ка не залишився без адекватної відповіді 
Об’єднаних сил. За даними розвідки, в 
середу двох окупантів було знищено, ще 
трьох — поранено.
 На жаль, напередодні — 23 квітня — 
Україна знову понесла втрату. На росій-
сько-українській війні внаслідок про-
никаючого кульового поранення грудей 
загинув молодший сержант 53-ї ОМБр 
батальйону «Айдар» Юрій Коновод із 
Полтавщини. 1964 р. н., він був учасни-
ком війни в Афганістані, а в мирному 
житті викладав історію. 
 Станом на 7-му годину ранку 25 квіт-
ня противник здійснив три обстріли пози-

цій Об’єднаних сил із гранатометів різних 
систем — поблизу населеного пункту Гну-
тове; двічі з великокаліберних кулеметів 
i стрілецької зброї — в районі села Лебе-
динське.
 Втрат серед наших військовослужбов-
ців немає. На обстріл противника наші за-
хисники дали адекватну відповідь. Втрати 
окупантів уточнюють. ЗСУ надійно конт-
ролюють противника на лінії зіткнення, 
дотримуючись при цьому умов припинен-
ня вогню.
 Наголосимо, що збройні формування 
РФ продовжують використовувати окупо-
вані землі українського Донбасу як полігон 
для випробування нових систем озброєн-
ня. Згідно зi звітами Спеціальної моніто-
рингової місії ОБСЄ, тільки за останні два 
місяці міжнародні спостерігачі задокумен-
тували використання російсько-терорис-
тичними військами таких систем, як «По-
шук» Р-161-A2M, автоматизованої станції 
перешкод Р-330Ж «Житель», комплексів 
радіоелектронної боротьби «Тірада-2» та 
РБ 341В «Леєр 3», радіолокаційної стан-
ції артилерійської розвідки та цілевказан-
ня 1Л259 та інших.
 Також спостерігачі Місії неоднора-
зово фіксували спроби збройних форму-
вань Російської Федерації використову-
вати дрони під час спостережних польотів 
безпілотників СММ ОБСЄ. При цьому під 
«прикриттям» апаратів Місії російські за-
гарбники застосовували як спостережні, 
так і ударні БПЛА.
 Окрім використання власних літаль-
них апаратів, росіяни регулярно вплива-
ють на безпілотні літальні апарати СММ 
ОБСЄ засобами радіоелектронної бороть-
би, створюючи перешкоди для виявлен-

ня порушень Мінських домовленостей 
збройними формуваннями Російської Фе-
дерації, а саме — розміщення підрозділів 
та військової техніки на тимчасово оку-
пованій території України. Найчастіше 
робота радіоелектронних засобів ворога 
фіксувалася підрозділами Збройних сил 
України на ділянках Маріуполь — Вол-
новаха та Донецьк — Горлівка, що може 
свідчити про наявність в окупантів знач-
ної кількості озброєнь та військової техні-
ки саме в цих районах.
 Наслідками таких дій є виведення з 
ладу або повна втрата літальних апаратів 
Місії, що ставить під загрозу ефективний 
моніторинг безпекової ситуації як уздовж 
лінії розмежування, так і на тимчасово 
окупованій території нашої держави. Ос-
танній випадок, коли СММ ОБСЄ втрати-
ла безпілотний літальний апарат дальньо-
го радіусу дії, стався 19 квітня 2019 року 
саме в районі міста Горлівка. Відповідно 
до звіту Місії, перед падінням навігацій-
на апаратура літального апарата впро-
довж більш ніж години зазнавала потуж-
ного впливу радіоелектронних засобів. 
Через це зв’язок iз БПЛА було втрачено, 
а місцезнаходження апарату досі не відо-
ме. Окрім Місії ОБСЄ, роботу засобів РЕБ 
у той же час i в тому ж районі зафіксува-
ли відповідні підрозділи українських вій-
ськових.
 Отже, навмисні дії російських оку-
пантів беззаперечно вказують як на наяв-
ність на тимчасово окупованій території 
України засобів, що є на озброєнні винят-
ково Збройних сил Російської Федерації, 
так і на присутність російських військо-
вих, які є співучасниками злочинів росій-
ської влади на українській території. ■

Ярослава МУЗИЧЕНКО

 «Христос воскрес — воскресне Украї-
на!» — віталися українці одне з одним що-
Великодня в час, коли наша нація була 
бездержавною. Тоді здавалося, що тіль-
ки диво може змінити ситуацію і повер-
нути нам свободу, людські права і визнан-
ня у світі. І диво сталося, якщо можна так 
назвати ту гарячу віру, негаснучу надію і 
світлу любов, якими впродовж останнього 
століття керувалися покоління українців 
— від Січових стрільців і героїв Крут — до 
воїнів УПА, дисидентів, майданівців. Ук-
раїна є. І є Українська церква, визнана у 
світовій християнській родині.
 Воскресінню Христа передували зра-
да і занурення в пекло. Бог пережив люд-

ські муки, взявши всі гріхи людства на 
Себе. Тепер Іменем Його спасаємося, ма-
ючи вільний вибір між пеклом і раєм. 
Доти, до Воскресіння, рай був для люд-
ства закритий. Визволивши з пекла пра-
отців — Адама і Єву, Христос відновив 
зв’язок між Богом і людиною, який ур-
вав було гріх супротиву. Змій намовляв: 
«Обравши непослух, матимете все, стане-
те, як боги». Адам і Єва повірили «обіцян-
кам» і... не отримали нічого, крім «хліба в 
поті лиця». А далі були в досвіді людства 
Ной iз ковчегом, Вавилонська вежа, Бла-
говіщення і Розп’яття...
 Христос прийшов з учнями до Єруса-
лима, щоб відзначити за стародавнім зви-
чаєм єврейську Пасху. Це свято Виходу 
народу з єгипетського рабства, свято сво-

боди й самоусвідомлення. Сам вихід став-
ся швидко, утім його осмислення і оста-
точне прийняття — упродовж 40 років 
блукання пустелею, де й тільця золото-
го ставили, і сварилися та билися між со-
бою, і постійно озиралися «назад», суму-
ючи за мискою запашної юшки зі шмат-
ком м’яса. Ісусові ж учні заозиралися 
назад, навіть не дочекавшись власно-
го виходу з рабства — Христового Вос-
кресіння...
 А як ми? Озираємося чи чекаємо, ві-
римо? Великдень — свято й особисте для 
кожного, і громадське. Особиста свобода 
й гідність тісно переплетенi зі свободою 
й відповідальністю всієї громади, нації. 
Пам’ятаймо про це, вітаючись: «Христос 
воскрес — воскресла Україна!». ■

НА ФРОНТІ

Повітряна 
тривога
Окупанти застосовують 
новітні системи 
радіоелектронної бротьби

■

СВЯТО

Великдень: особистий і громадський
Цієї неділі християни східного обряду відзначають Христове Воскресіння

■

Безпілотники ОБСЄ росіяни «глушать».❙
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капеланів
офіційно слу-

жить в українській армії, інформує прес-служ-
ба Єдиної помісної української православної 
церкви.

Близько  100 прибутку
віддавати в 

бюджет зобов’язав Кабмін 
держ підприємства, розповіли 
у прес-службі КМУ.

українських підлітків
потенційно можуть опинитися 

в руках торговців людьми, занепокоєні в ООН і наводять дані 
відповідного опитування.

додатковi поїзди
призначила на Великдень 

Укрзалізниця, за словами представ-
ників прес-служби УЗ.

збільшився 
валовий на-

ціональний дохід України за минулий рік, 
засвідчили у Держслужбі статистики Ук-
раїни.

90% Понад  60 % 24 На 19,3%
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ФЕМІДА

Без «Кота» й 
тюрма не та
Суд у Донецькій області 
виніс суворий вирок 
бойовику 
Ірина КИРПА
Херсон

 Рішенням Костянтинівського міськ-
районного суду Донецької області  теро-
рист із позивним «Кот» заочно отримав 
10 років в’язниці за службу в незаконних 
воєнізованих формуваннях. Початок тер-
міну відбування покарання буде обчислю-
ватися з дня затримання бойовика.
 Із 2014 року уродженець Херсонсь-
кої області 43-річний Костянтин Шеста-
ков командував у тому числі й так зва-
ним другим слов’янським батальйоном 
у складі ОРДЛО. Згідно з вироком, засу-
джений також був командиром 1-го мото-
стрілецького батальйону «ДНР», у складі 
якого влітку 2014-го брав активну участь 
у боях проти українських військовослуж-
бовців у районі Дебальцевого. А з жовтня 
2014-го до кінця 2015 року, перебуваючи 
у Донецьку та Шахтарську, він здійсню-
вав командування 2-м механізованим ба-
тальйоном у складі «ДНР».
 Як розповіли фахівці прес-служби 
СБУ, встановлено, що на території тимча-
сово окупованого сходу України «Кот» 
займався підбором та підготовкою «особо-
вого складу», організовував контроль за 
несенням бойовиками чергування на блок-
постах, забезпечував контрольно-пропус-
кний режим у захоплених адміністратив-
них будівлях i суміжних територіях. За 
активну участь у бойових діях проти сил 
АТО терористи навіть нагородили Шеста-
кова медаллю «За бойові заслуги».
 До того, як приєднатися до окупантів, 
Костянтин Шестаков працював старшим 
слідчим та начальником слідчого відді-
лення Дніпровського відділу міліції Хер-
сонського міськвідділу УМВС, а потім зай-
мався підприємницькою діяльністю.
 Цікаво, що сам бойовик із позив-
ним «Кот» поки що веде досить відкри-
те «віртуальне життя», має свої сторінки 
на «Ютубі» та у соціальних мережах, де 
регулярно робить провокаційні пости та 
викладає фотографії своїх «подвигів».
 Досить багато інформації про нього 
викладено й на сайті «Миротворець», де 
він відзначений як антимайданник i про-
вокатор. Там також указані товариші по 
службі та друзі терориста-втікача, які 
могли б розповісти багато подробиць із 
його життя.
 Заочно засуджений терорист на даний 
час може перебувати на території Росії або 
на окупованій Росією території Донецької 
чи Луганської областей.
 Рівно рік тому Служба безпеки Украї-
ни на своєму сайті вивісила список осіб, 
яких звинувачують у пособництві теро-
ристам, допомозі країні-агресору в окупа-
ції Криму, державній зраді. Всіх їх поча-
ли подавати в розшук, починаючи з кінця 
весни 2014 року. У цьому списку перебу-
ває 13 мешканців Херсона та Херсонської 
області, яких звинувачюють у державній 
зраді. 
 Люди, які потрапили до цього списку, 
— абсолютно різні за віковими та націо-
нальними ознаками, професіями. Серед 
них чимало звичайних робітників, спів-
робітників правоохоронних органів, вій-
ськовослужбовців, чиновників, є навіть 
заступники колишнього керівника Хер-
сонської області за часів Януковича. ■

■

Антимонопольний комітет породжує 
монополістів?
 АМКУ підіграв Ахметову в купівлі ще двох обле-
нерго, збільшуючи його контроль над ринком поста-
чання електроенергії. 25 квітня комітет надав дозвіл 
компанії ТОВ «ДТЕК Нафтогаз» на придбання у гру-
пи VS Energy акцій Київобленерго і Одесаобленерго в 
розмірі, що забезпечує контроль понад 50 відсотків в 
обох підприємствах. Як повідомили «Наші гроші», за 
це рішення проголосувала більшість від присутніх на 
засіданні членів АМКУ. Цим придбанням група Ріна-
та Ахметова суттєво перевищить поріг 35 відсотків на 
ринку постачання електроенергії, а це є структурною 
ознакою монополії на ринку. Нардеп Вікторія Войци-
цька вже звернулася до Ради національної безпеки 
України, щоб там розглянули ситуацію. Адже наразі 
група Ріната Ахметова контролює понад 80% тепло-

вої енергогенерації, понад 80% — видобутку енерге-
тичного вугілля та Бурштинський енергоострів, через 
який може здійснюватись, але не здійснюється імпорт 
в Україну дешевшої електроенергії з Європи. Питання 
було винесено на засідання АМКУ ще 18 квітня, за три 
дні до програшу Петра Порошенка на виборах Прези-
дента, але тоді рішення відклали на тиждень.

Латвія нагадує про геноцид Киримли
 Комітет закордонних справ Сейму Латвії визнав 
геноцидом депортацію кримських татар, повідомила 
у «Фейсбуцi» перший секретар посольства України 
в Ризі Аліса Подоляк. Мешканці латвійської столиці 
також провели акцію, яка символізує перемогу над 
терором, під час якої біля пам’ятника Тарасові Шев-
ченку висадили Кримські липи. «Кримська липа ого-
лошена Деревом року в Латвії у знак солідарності 

з Україною та кримськими татарами, і разом iз то-
вариством дендрологічного товариства у нас виник-
ла ідея подарувати Ризі це нетипове для північної 
країни дерево, природним середовищем якого є ук-
раїнський Крим», — пряснила Подоляк. За її сло-
вами, в акції взяли участь віце-спікер Сейму Дагма-
ра Бейтнере-Ле Галла, голова Меджлісу кримсько-
татарського народу Рефат Чубаров, посол України 
в Латвії Олександр Міщенко. На центральній площі 
Риги, біля пам’ятника Свободи, відбувся численний 
флешмоб, а в Музеї окупації Латвії відкрили вистав-
ку «Доросле кримське дитинство». «Окремо дякую 
міністру закордонних справ Латвії Едгарсу Рінкевич-
су за його оперативну реакцію на рішення російсь-
кої влади спростити процедуру спрощеного надання 
громадянства жителям Донбасу», — підсумувала 
Подоляк. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Людмила НІКІТЕНКО

 Учора в Черкасах уро-
чисто стартувала турис-
тична навігація акваторією 
річки Дніпро. 
 Як розповідає «Україні 
молодій» директор чер-
каської приватної турис-
тичної компанії «Манд-
рівник» Валентина Висо-
чин, прогулятися Дніпром 
на теплоході черкащани та 
гості міста матимуть змогу 
кожного дня. Є кілька мар-
шрутів на вибір.
 «Можна буде споглядати 

краєвиди Черкас та Дніпра 
до Пагорба Слави, до моста 
на дамбі через Кременчу-
цьке водосховище. Також 
пропонуємо двогодинний 
маршрут за місто і назад. 
Це без вихідних», — наго-
лошує пані Валентина.

 За її словами, такі ту-
ристичні прогулянки очо-
лювана нею компанія 
спільно з черкаським ту-
роператором «Намі» запро-
вадила і проводить з 2011 
року. Вони користуються 
попитом. Покататися на 

теплоході всі охочі мають 
змогу з квітня до  середини 
вересня. 
 «Також під замовлення 
ми організовуємо рейси до 
Канева», – зазначає Вален-
тина Височин. ■

СЕЗОННІ РОЗВАГИ

Хвиля хвилю підганяє
Черкащани відкрили навігацію акваторією Дніпра

■

Світлана МИЧКО

 Продовжуючи кількаріч-
ну традицію, Тернопільщина 
в ці передсвяткові дні масово 
передає для наших воїнів на 
сході України великодні гос-
тинці. В містах і селах, в нав-
чальних закладах і громадсь-
ких організаціях, на підпри-
ємствах і в окремих родинах 
готують і збирають хто що 
може, і передусім це різно-
манітні смаколики.
 Ось лише кілька при-
кладів. Майбутні пекарі з 
училища ресторанного серві-
су і торгівлі під керівництвом 
своїх викладачів нещодавно 
спекли і відправили бійцям 
через волонтерів півтори со-
тні великодніх пасок разом 
із домашніми консерваціями 

та вітальними листами. По 
сотні пасок та медово-імбир-
них пряників, а також 100 
кілець ковбаси і 50 відерець 
хрону підготували для учас-
ників Операції об’єднаних 
сил, розфасувавши все в ок-
ремі подарункові набори, сту-
денти і викладачі Тернопіль-
ського коледжу харчових тех-
нологій. А від «Тернопільсь-
кого м’ясокомбінату» в зону 
бойо вих дій поїхали десятки 
кошиків із ковбасами та коп-
ченостями.
 «Тернополяни, закли-
каємо приєднуватися зібра-
ти якомога більше смако-
ликів для наших хлопців! 
Поділіться смачними наїд-
ками, якими ласуватимете у 
власних домівках на Велик-
день, з тими, хто святкувати-

ме в окопах під обстрілами», 
— з таким закликом зверну-
лися волонтери тернопільсь-
кого Логістичного центру до-
помоги бійцям АТО до всіх не-
байдужих. Вони попросили 
допомогти зібрати великодні 
смаколики для бійців, і на це 
відгукнулося чимало жителів 
міста. Ще одна волонтерська 
організація — «Схід та захід 
єдині назавжди» — приготу-
вала для воїнів майже тися-
чу смачних домашніх «тушо-
нок». Як сказав в інтерв’ю міс-
цевому телеканалу Тернопіль-

1 її керівник Василь Конько, у 
порівнянні з минулими рока-
ми наша армія зараз повністю 
забезпечена і харчуванням, й 
усім необхідним, «...але дуже 
хочеться зробити для воїнів 
щось ексклюзивне, щоб пора-
дувати на свято. Ну і солдат-
ська «тушонка», ясно, що не 
така смачна, як домашня. Так 
само як ковбаска, приготовле-
на на дровах, чи з любов’ю спе-
чена сільською бабцею пасоч-
ка. Це ж смаколики, які пах-
нуть домом, а для них там це 
дуже важливо». ■

ПІДТРИМКА

Паска на передову
Тернополяни стараються, щоб у 
захисників України був по-домашньому 
смачний Великдень

■

Великодні смаколики для українських воїнів: паски від Тернопільського
Вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі.
Фото з сайта училища.

❙
❙
❙

Кошики з ковбасами та копченостями 
від Тернопільського м’ясокомбінату.
Фото з сайта teren.in.ua.

❙
❙
❙
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Катерина БАЧИНСЬКА

 Під парламентом кілька сотень людей. 
Від самого ранечку вони зібралися з пла-
катами в руках і вимагають від депутатів 
прийняти закон про мову. «Боюся, що сьо-
годні можуть і не прийняти», — говорить 
жінка у червоному капелюсі. «Подивіть-
ся, як ці депутати швидко перебігають до 
нової влади. А, за моїми спостереження-
ми, команда пана Зеленського не актив-
но підтримує мовне питання», — додає 
активістка із плакатом у руках «мова на 
часі». 
 На годиннику 10:15, а парламентарії 
розглядають ще 20 правок. «Наша фрак-
ція виступає категорично проти цього 
«кам’яного» закону. Він не об’єднує, а, 
навпаки, роз’єднує українців. Ми голо-
суватимемо проти і закликаємо всіх де-
путатів у парламенті, які не хочуть забо-
роняти українцям говорити їхньою рід-
ною мовою, натиснути кнопки «проти», 
— гучно говорить голова фракції «Опози-
ційний блок» Олександр Вілкул.
 На підтримку закону до трибуни вихо-
дить його автор, голова Комітету з питань 
культури та духовності Микола Княжиць-
кий, зазначивши, що даний законопроект 
не змушує нікого говорити в побуті саме 
українською мовою: «Хочу сказати, що 
наш законопроект, будучи справедливим 
до українців, жодним чином не принижує 
національні меншини. Ми вам обіцяємо за 
півроку законопроект про захист мов на-

ціональних меншин і корінних народів. 
Ми зробимо все, щоб усі люди, які живуть 
в Україні, почувалися як удома», — наго-
лосив Княжицький.
 Уже за півгодини голова парламенту 
Андрій Парубій оголошує, що Верховна 
Рада розглянула всі правки до цього за-
конопроекту і вже готова за нього голосу-
вати. Немов за дзвінком до сесійної зали з 
усіх куточків парламенту збігаються де-
путати. У кулуарах чути: «Ось зараз, за-
раз мають приймати». До парламенту 
приїхали навіть третій Президент Украї-
ни Віктор Ющенко та патріарх Філарет, 
на підтримку закону виступив і митропо-
лит Епіфаній. Проте щоб точно перекона-
ти тих, хто все ще сумнівається, ініціа-
тори закону перед голосуванням демонс-
трують фільм, у якому до них звернулися 
письменники, поети, громадські активіс-
ти, вчені, актори, церковні діячі, які роз-
повіли про важливість ухвалення закону 
про функціонування української мови. 
За кілька хвилин у парламенті оплески 
та сльози на очах у деяких депутатів, на 
табло більше голосів, аніж очікували. Ан-
дрій Парубій говорить стандартне: «278 
«за», закон прийнято, вітаю, колеги. Сла-
ва Україні!». На що у відповідь чує «Геро-
ям Слава!» та Гімн країни. 
 Водночас на площі перед парламентом 
через гучномовець активістам повідомля-
ють, що закон таки прийнято, і вже на ву-
лиці починається справжнє святкуван-
ня. Відразу в соціальній мережі «Фейс-

бук» з’являється привітання Президента 
України Петра Порошенка, який зазна-
чив, що ухвалення закону про мову — це 
справді історичне рішення, яке стоїть по-
ряд iз відновленням української армії та 
отриманням автокефалії Православною 
церквою України. «Українська мова — 
це символ нашого народу, нашої держави 
та нашої нації. І я вдячний усім, хто брав 
участь у розробці, підготовці та реалізації 
мовного закону, народним депутатам — за 
голоси «за», та всім українцям за підтрим-
ку.  Це — ще один надважливий крок на 
шляху нашої ментальної незалежності», 
— написав Президент.
 Про що ж iдеться у законі про мову? 
 Цим законом створюється Національ-
на комісія зі стандартів державної мови та 
запроваджується посада уповноваженого 
із захисту державної мови. Нацкомісія 
складатиметься з дев’яти членів, яких 
призначатиме Кабінет Міністрів і вони 
контролюватимуть впровадження та до-
тримання закону. Серед повноважень цьо-
го органу — затвердження вимог до рівнів 
володіння державною мовою для набуття 
громадянства України. Нацкомісія упов-
новажена організовувати та проводити 
іспит на рівень володіння державною мо-
вою, а за його результатами видавати від-
повідні сертифікати на знання та володін-
ня українською. Також закон закріплює, 
що єдиною державною (офіційною) мо-
вою в Україні є українська — і вона 
обов’язкова для органів державної влади 
і публічних сфер на всій території держа-
ви. Проте в законі чітко прописується, що 
в побутовому та релігійному житті грома-
дяни мають право говорити будь-якою мо-
вою. Публічне приниження чи зневажан-
ня української мови буде підставою для 
притягнення до юридичної відповідаль-
ності. За навмисне спотворення українсь-
кої мови в офіційних документах і текс-

тах або створення перешкод та обмежень 
у застосуванні української мови також ка-
ратимуть. Крім того, закон зобов’язує по-
садовців володіти державною мовою та за-
стосовувати її при виконанні службових 
обов’язків.Також державна мова має ви-
користовуватися в освітній сфері і трудо-
вих відносинах, у медичній сфері, обслуго-
вуванні споживачів, у публічних заходах, 
рекламі та в інших сферах.
 Також закон передбачає, що супро-
від культурно-мистецьких, розважаль-
них і видовищних заходів в Україні має 
здійснюватися державною мовою. У разі, 
якщо захід здійснює особа, яка не володіє 
нею, організатор повинен забезпечити пе-
реклад такого виступу державною мовою. 
Закон визначає особливості застосування 
державної мови у сфері культури, телеба-
чення і радіомовлення, друкованих ЗМІ, 
у сфері обслуговування споживачів та ін-
ших галузях. Більшість норм закону на-
буває чинності за два місяці після його 
опублікування в парламентській газеті 
«Голос України». Водночас у певних ви-
падках цей термін є довшим. Наприклад, 
у сфері друкованих засобів масової інфор-
мації законом передбачено перехідний пе-
ріод тривалістю 30 місяців.
 Нагадаємо, в першому читанні Рада 
ухвалила законопроект «Про забезпечен-
ня функціонування української мови як 
державної» ще 4 жовтня 2018 року. Під-
готовка «мовного» законопроекту до дру-
гого читання тривала близько чотирьох 
місяців. За цей час Комітет ВР iз питань 
культури та духовності опрацював понад 
дві тисячі поправок до цього документа. 
До другого читання проекту закону пар-
ламентарії приступили 28 лютого. Проти 
ж закону сьогодні проголосували депута-
ти «Опозиційного блоку», а також утри-
малися семеро осіб, які були присутні в 
стінах парламенту. ■

Іван БОЙКО

 Генеральна прокуратура не перестає 
ганьбитися у резонансній справі щодо 
вбивства громадської активістки з Хер-
сона Катерини Гандзюк. Днями слідчі 
ГПУ оголосили одному з фігурантів дано-
го кримінального провадження — голо-
ві Херсонської обласної ради Владиславу 
Мангеру — нову, «м’якшу», підозру. 
 Відтак нині його підозрюють не в за-
мовленні вбивства активістки, а в замо-
вленні її побиття (внаслідок якого вона 
померла), згідно з частиною 2 статті 121 
Кримінального кодексу, що передбачає 
позбавлення волі від 7 до 10 років.
 Раніше ж голові Херсонської облра-
ди інкримінували організацію вбивства 
й умисне вбивство, що загрожувало йому 
позбавленням волі від 10 до 15 років або 
довічним ув’язненням.
 Речниця Генпрокурора Лариса Сар-
ган пояснила окремим ЗМІ такі мета-
морфози досудового розслідування тим, 
що у слідства нібито з’явилися нові до-
кази. 
 «Так, Владиславу Мангеру органом 
досудового розслідування змінено підоз-
ру на ч.3 ст. 27 та ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 121 
КК України як організатору злочину, 
скоєного за попередньою змовою групою 
осіб. Підозру змінено, виходячи зi здобу-

тих доказів i наявних у слідства підстав», 
— пояснює пані Сарган. І додає, що все 
узгоджується з адвокатами загиблої.
 Речник Генпрокуратури Андрій Ли-
сенко додає, що у зв’язку з отриманням 
нових оцінених викривальних доказів 
також змінено підозру на ч. 2 ст. 28, ч. 2 
ст. 121 КК України ще п’ятьом обвину-
ваченим у цій справі: В’ячеславу Виш-
невському, Віктору Горбунову, Володи-
миру Васяновичу, Микиті Грабчуку та 
Сергієві Торбіну. Ще одного фігуранта у 
справі Гандзюк — Ігоря Павловського — 
Шевченківський райсуд Києва залишив 
під вартою.
 «Вони беззастережно визнали свою 
винуватість у вчиненні інкримінованих 
їм злочинів, надали правдиві, послідов-
ні та повні покази про події, у тому числі 

й викривальні покази щодо своєї участі 
у злочині, а також участі у ньому інших 
осіб», — каже речник ГПУ.
 Зміна підозр фігурантам проваджен-
ня вже викликала обурення громадсь-
ких активістів, які добиваються пока-
рання для винних у вбивстві Гандзюк. 
Користувачі соцмереж активно обгово-
рюють ці дії слідчих, а також керівниц-
тва ГПУ, яке обіцяло тримати справу 
Гандзюк на контролі. Активісти не ро-
зуміють, чому чиновника тепер підозрю-
ють у замовленні побиття, хоча спочат-
ку йому повідомили про підозру в замо-
вленні умисного вбивства.
 Із цим питанням активісти звернули-
ся і до голови відомства Юрія Луценка, 
який відповів на поставлене запитання у 
коментарі одним словом — «медекспер-

тиза». У відповідь користувачі соцме-
реж у коментарях відверто називають 
Генпрокурора Луценка «мусором» або 
«сміттям». 
 Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Хер-
соні біля під’їзду чоловік вилив на Кате-
рину Гандзюк кислоту. Вона потрапила 
до реанімаційного відділення з сильними 
опіками, а за два місяці померла у лікар-
ні після багатьох операцій. Поліція за-
тримала 5 підозрюваних у нападі на Ган-
дзюк. Це В’ячеслав Вишневський, Вік-
тор Горбунов, Володимир Васянович, 
Сергій Торбін і Микита Грабчук.
 11 лютого 2019 року голові Херсонсь-
кої облради Владиславу Мангеру оголо-
сили підозру в організації вбивства ак-
тивістки. Згодом Генпрокурор Юрій Лу-
ценко розказав, що, за версією слідства, 
Мангер готував убивство Гандзюк. Утiм 
Мангер вийшов на волю із СІЗО, спла-
тивши заставу в розмірі 2,5 млн. грн. ■

ГУЧНА СПРАВА

Луценко толерує убивць?
Активісти обурені тим, що ГПУ «пом’якшила» 
підозру голові Херсонської облради Мангеру, який є 
фігурантом справи про вбивство Гандзюк

■

А ТИМ ЧАСОМ... 

 Заступник Генпрокурора Євген Єнін напи-
сав заяву про відставку. За його словами, він 
«зробив вибір на користь своїх принципів». 
Пан Єнін подякував усім за підтримку й життєві 
уроки і запевнив, що у політику не збирається. 
Цю посаду він обіймав iз червня 2016 року.

■

ПАРЛАМЕНТ

Мова в законі
278 «за». Верховна Рада ухвалила закон про мову: 
як приймали та хто голосував «проти»

■

Закон про мову нарешті ухвалили.
Фото з сайта ipress.ua.

❙
❙

Від самого ранку під парламентом активісти «допомагали» депутатам ухвалити 
закон про мову.
Фото з сайта ukrinform.com.

❙
❙
❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Група археологів вия-
вила на півдні Єгипту мас-
штабне стародавнє похо-
вання, що належить до пе-
ріоду греко-римського па-
нування (332 рік до н.е. 
— 395 рік н.е.), повідомляє 
Бі-Бі-Сі. Простора гробни-
ця, що складається з кіль-
кох кімнат, повністю виру-
бана всередині скелі. Щоб 
потрапити туди, потрібно 
спуститися кам’яними схо-
дами, вхід до неї був заму-
рований кам’яною стіною 
— завдяки цьому похован-
ня залишалося недоторка-
ним упродовж двох тися-
чоліть.
 Як повідомляє єгипет-
ське міністерство у справах 
старожитностей, з написів 
усередині гробниці, знайде-
ної в провінції Асуан, вда-
лося встановити ім’я «голов-
ного» небіжчика — Тійт, 
проте загалом у підземному 
склепі знайшли три десят-

ки мумій, у тому числі й за-
бальзамовані дитячі тіла.
 Мумія самого Тійта 
була в прикрашеному роз-
писом дерев’яному сар-
кофазі, який пізніше роз-
пався на частини. Поруч 
знайшли фрагменти іншо-
го саркофагу, зібравши які 
разом, можна прочитати ці-
лий текст, а в ньому — ім’я 
покійного, заклинання і 
молитви, звернені до бо-
гів стародавнього Єгипту. 
У погребальних камерах 
археологи знайшли десят-

ки амфор iз пахощами й ін-
ших жертовних посудин iз 
подарунками богам. Поруч 
iз чотирма муміями стояли 
таці з їжею.
 Серед усіх знайдених ар-
тефактів італійська профе-
сорка Патриція П’ячентіні, 
яка керує розкопками, ок-
ремо відзначила на диво 
гарно збережені ноші, на 
яких у гробницю спускали 
тіла. Вони зроблені з двох 
пальмових жердин, між 
якими натягнута розписа-
на тканина.

 Біля входу в основну ка-
меру стояло кілька посудин 
із дьогтем, який використо-
вували для бальзамування, 
і готовий до розпису, але 
ще не розфарбований кар-
тонаж, а також олійна лам-
па. Ліворуч і праворуч від 
входу знайшли численні 
фрагменти посмертних ма-
сок і прекрасно збережену 
статуетку Ба — птиці з люд-
ським обличчям, яка уособ-
лює душу покійного.
 За словами професор-
ки П’ячентіні, в околицях 
мавзолею Ага-хана, побу-
дованого в Асуані на захід-
ному березі Нілу, розташо-
вується близько 300 старо-
давніх поховань, зробле-
них між VI ст. до н.е. і IV 
ст. н.е. Із 2015 року в цьо-
му регіоні археологи прове-
ли розкопки вже 25 таких 
гробниць. ■

Київ обурений, 
Вашингтон — теж
 Цей крок одностайно різко 
розкритикували чинний Прези-
дент України Петро Порошенко 
та в команді президента-електа 
Володимира Зеленського. Поро-
шенко засудив дії РФ і назвав їх 
безпрецедентним втручанням 
у внутрішні справи незалеж-
ної держави та черговим при-
кладом порушення міжнарод-
ного права. «Незаконна вида-
ча паспортів РФ за так званим 
південно-осетинським та при-
дністровським сценаріями — це 
спроба виправдати та легітимі-
зувати військову присутність 
Росії на окупованій частині 
Донбасу», — заявив Президент 
у відеозверненні. За його слова-
ми, так Росія порушує Мінські 
домовленості. «Закликаю між-
народних партнерів не допусти-
ти найгіршого сценарію, жорс-
тко засудити деструктивні та 
злочинні дії російської влади, 
а також посилити режим між-
народних санкцій», — підкрес-
лив Президент. Глава держави 
доручив МЗС ініціювати обгово-
рення цього питання в Радбезі 
ООН, ОБСЄ та Раді Європи.
 Україна закликає своїх гро-

мадян з окупованих Росією тери-
торій не набувати громадян ства 
країни-агресора. «Закликаю ук-
раїнських громадян на окупова-
них Росією територіях не прий-
мати російські паспорти. Рішен-
ня РФ щодо видачі російських 
паспортів на окупованих ук-
раїнських територіях — це про-
довження агресії і втручання у 
наші внутрішні справи», — на-
писав у «Твіттері» міністр за-
кордонних справ Павло Клім-
кін. Глава МЗС України назвав 
рішення російської влади «но-
вим «паспортним» етапом оку-
пації Донбасу.
 Заступник міністра з питань 
тимчасово окупованих територій 
Георгій Тука сказав у коментарі 
BBC News Україна, що «указ 
Путіна означає чергове повторен-
ня сценарію, який був втілений 
у так званій Придністровській 
Молдавській Республіці, Півден-
ній Осетії, Абхазії — коли поча-
лися бойові дії, то з’ясовувалося, 
що більше 90% населення там є 
громадянами Росії. Це саме за-
проваджують зараз і на Донбасі». 
При цьому він зазначив, що ос-
кільки російська офіційна влада 
продовжує визнавати ОРДЛО те-
риторією України, то ця паспор-

тизація, скоріше за все, буде про-
водитися на території Росії. 
 Перша негайна і дуже різка 
реакція на крок Путіна надійшла 
з Вашингтона. «Украй провока-
ційні дії» РФ лише «посилюють 
її зазіхання на суверенітет і тери-
торіальну цілісність України», 
йдеться в заяві Держдепарта-
менту США, оприлюдненій уве-
чері 24 квітня. Крім того, підпи-
саний Путіним документ «ство-
рює серйозну перешкоду для 
втілення Мінських угод і реін-
теграції Донбасу», зазначають в 
американському зовнішньополі-
тичному відомстві. «Тепер саме 
Росії вирішувати, чи буде вона й 
надалі проводити ескалацію про-
тистояння або таки втілить свої 
зобов’язання згідно з Мінськи-
ми домовленостями», — наголо-
шується в заяві Держ депу. США 
також наголошують, що таке рі-
шення Володимира Путіна опри-
люднене через три дні після пере-
моги на президентських виборах 
в Україні Володимира Зеленсь-
кого, який висловив готовність 
спільно працювати з Росією з ме-
тою реалізувати Мінські угоди.
 З критикою російський дій 
виступив і спеціальний представ-
ник Державного департамен-
ту США з питань України Курт 
Волкер. У написаному 24 квітня 
дописі в соціальній мережі «Твіт-
тер» Волкер наголосив, що «Дон-
бас — це Україна, і люди, які 
його населяють, незалежно від 
того, якій мові вони надають пе-

ревагу, — це українці». Рішення 
Москви про спрощення процеду-
ри видачі російських паспортів 
жителям Донбасу Волкер назвав 
«украй провокативним» i взятим 
з «окупаційного плану гри». Так 
само спецпредставник Держдепу 
наголосив, що такі дії «підрива-
ють зусилля з реалізації» Мінсь-
ких домовленостей та відновлен-
ня українського контролю над 
Донбасом.

Натиснути санкціями
 Раніше цього ж дня (середи) 
Міністерство закордонних справ 
України закликало міжнарод-
ну спільноту посилити політи-
ко-дипломатичний та санкцій-
ний тиск на РФ через указ Путі-
на. Сам указ російського прези-
дента в МЗС України розцінили 
як юридично недолугий та та-
кий, що не змінить приналеж-
ності жителів непідконтроль-
них Києву районів Донбасу до 
українського громадянства. 
Нинішні дії РФ у МЗС України 
вважають «продовженням росій-
ських спроб повзучої анексії ук-
раїнського Донбасу». Так само 
такі кроки Кремля «свідчать 
про відсутність зацікавленос-
ті (Москви. — Ред.) в будь-якій 
деескалації», — йдеться в заяві 
українського дипломатичного 
відомства.
 Тим часом постійне представ-
ництво України в ООН звернуло-
ся з вимогою скликати засідан-
ня Ради Безпеки ООН. У Києві 

постанову президента РФ Путі-
на вважають грубим порушен-
ням територіальної цілісності 
України. Постійний представ-
ник України при ООН Володи-
мир Єльченко назвав указ зух-
валим кроком, який супере-
чить схваленим Радою Безпеки 
Мінським домовленостям.
 У більшості західних ЗМІ 
декрет Путіна розглядають як 
«перший виклик» новообрано-
му Президенту України Володи-
миру Зеленському. Британська 
газета «Файненшл Таймс» вва-
жає путінський указ «першим 
випробуванням» для Зеленсь-
кого. Інше британське видан-
ня «Гардіан» також вважає, що 
своїм «провокативним» указом 
щодо спрощеного порядку ви-
дачі паспортів у самопроголо-
шених «ДНР» та «ЛНР» Воло-
димир Путін прагне з’ясувати, 
на які компроміси в питаннях 
Донбасу здатен Володимир Зе-
ленський. І документ з’явився 
саме після, а не перед другим 
туром виборів невипадково. Га-
зета нагадує, що під час пере-
гонів Зеленський дав зрозумі-
ти, що готовий до певних пос-
тупок. Джерела газети ствер-
джують, що керівник його 
штабу Іван Баканов під час ві-
зиту до Вашингтона навіть на-
тякав, що їхній кандидат, у 
разі обрання, схильний вес-
ти прямі перемовини з лідера-
ми сепаратистів. Але тамтеш-
ні дипломати попередили його, 
що це зіграє на руку Росії, яка 
вже давно прагне представити 
конфлікт на сході України як 
суто внутрішній.
 Експерт Фонду Карнегі за 
міжнародний мир Балаш Йа-
рабік вважає, що указ Путіна 
«піднімає ставки і є серйозним 
сигналом як для України, так і 
для Заходу». «Задум — приму-
сити Зеленського розпочати пе-
ремовини якомога швидше», 
— каже він. Утім, прогнозує 
«Гардіан», новообраний прези-
дент може тепер зайняти більш 
жорстку позицію. Принаймні у 
заяві його команди Росію назва-
но «державою-агресором, яка 
веде проти України війну». ■

НОВИНИ ПЛЮС

Ин побачився з Путіним
 Голова Держради Корейської Народно-Демократичної Рес-
публіки Кім Чен Ин учора зустрівся з президентом Росії Володи-
миром Путіним. Зустріч у форматі віч-на-віч відбулася в росій-
ському Владивостоці й тривала майже дві години. Після зуст-
річі Путін зазначив, що говорив iз Кім Чен Ином передусім про 
ситуацію на Корейському півострові та про те, як її покращи-
ти. Кім Чен Ин, у свою чергу, розповів про радість від візиту до 
«дружнього і великого сусіда». 

НАТО підтримає Україну 
 Країни-члени НАТО збільшать внески до трастових фон-
дів для підтримки України, заявив керівник проектів трастових 
фондів НАТО Фредерік Пежо під час зустрічі з віце-прем’єр-
міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
України Іванною Климпуш-Цинцадзе, передає прес-служба ук-
раїнського уряду. Зокрема, йдеться про трастові фонди із роз-
зброєння, захоронення радіоактивних відходів та медичної реа-
білітації військовослужбовців, поранених у зоні збройного кон-
флікту на Донбасі. 

Освічені й заможні смертники 
 Влада Шрі-Ланки встановила вісьмох із дев’яти осіб, які 
вчинили напади на церкви і готелі, що забрали життя понад 
350 людей. Майже всі смертники — добре освічені й забезпе-
чені представники середнього класу. Одна з них — жінка, яка, 
судячи з усього, була дружиною когось із нападників. «Один зі 
смертників навчався у Великобританії, а вищу юридичну осві-
ту отримав в Австралії», — повідомив заступник міністра обо-
рони Руван Віджевардене. «Грошей вони не потребували, їхні 
родини були доволі забезпеченими у фінансовому плані», — 
додав він. Двоє смертників були мусульманами та синами за-
можного торговця спеціями в місті Коломбо. Саме ці двоє — 
31-річний Ільхам і 33-річний Інфаш Ібрагім — здійснили ви-
бухи в готелях Shangri-La та Cinnamon Grand. Один iз братів, за 
інформацією ЗМІ, володів медовою фабрикою на сході Колом-
бо. Поліція припускає, що найближчі родичі знали про плани 
братів. Ба, більше: не виключено, що сім’я була своєрідним са-
мостійним «ісламістським осередком».

■

ПРОВОКАЦІЯ

Путін кидає перший 
виклик Зеленському
Кремль розпочав «паспортну» гру 
за придністровським сценарієм

■

«Паспортна» атака невипадково розпочалася після другого туру виборів. 
Фото з сайта news.eurabota.ua.

❙
❙

Ігор ВІТОВИЧ

Сайт Кремля 24 квітня оприлюднив указ президента РФ Володи-
мира Путіна про спрощення процедури видачі російського гро-
мадянства жителям самопроголошених «ДНР» та «ЛНР». В указі 
зазначається, що таке право надається особам, які постійно про-
живають на території самопроголошених «ДНР» і «ЛНР», у «ці-
лях захисту прав і свобод людини і громадянина». Як зазначено в 
указі, заявки на отримання російського громадянства будуть роз-
глянуті впродовж не більше трьох місяців. Сам Путін назвав видачу 
паспортів питанням «суто гуманітарного характеру».

Ти ба: статуетка Ба чудово
 збереглася. 

❙
❙

ЗНАХІДКИ

Потривожені у вічному сні 
У Єгипті виявили стародавню гробницю, а в ній — 
майже 30 мумій

■

Вхід до гробниці. ❙



КАНАЛ «1+1»

06.30 «Світ навиворіт-5»

07.50, 1.20 Мелодрама 

«Катерина»

11.40 Мелодрама «Родинні 

зв’язки»

15.35 «Вечір прем’єр з 

Катериною Осадчою 

2018»

17.35 «Вечір прем’єр з 

Катериною Осадчою-

2019»

19.30, 5.40 ТСН

20.15 Комедія «Dzidzio. 

Перший раз»

22.10 Комедія «Свінгери»

23.55 Комедія «Герой мого 

часу»

ІНТЕР

02.30 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

03.15, 3.05 «Орел і решка. 

Шопінг»

04.30 «Мультфільм»

05.00, 5.05 Top Shop

05.30, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 18.00, 1.40 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

08.50 Х/ф «Шалено 
закоханий»

10.50 Х/ф «Баламут»
12.30 Х/ф «Якщо йдеш, то 

йди»
14.15 Х/ф «Діамантова 

рука»
16.15 «Жди мене. Україна»

20.00, 4.20 «Подробиці»

21.00 Т/с «Слідчий 

Горчакова»

00.45 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

07.50 Зоряний шлях

09.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.50, 15.20, 3.45 Агенти 

справедливості

15.00, 19.00 Сьогодні

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Специ»

23.45 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.30 Телемагазин

02.00 Т/с «Щасливий квиток»

НОВИЙ КАНАЛ

03.20, 2.45 Зона ночі

04.50 Абзац

06.35, 8.45 Kids Time

06.40 Х/ф «Артур і 

мініпути»

08.50 Х/ф «Інтерстелар»

12.10 Х/ф «Життя»

14.10 Х/ф «Люди Ікс: 

Остання битва»

16.20 Х/ф «Люди Ікс: 

Перший клас»

19.00 Ревізор. Крамниці

21.00 Таємний агент

22.10 Таємний агент. Постшоу

23.50 Х/ф «Ловець снів»

02.40 Служба розшуку дітей

ICTV

04.55 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.10 Служба розшуку дітей

05.15 Т/с «Відділ 44»

06.05 Громадянська оборона

07.00 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

09.00, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

09.55 «На трьох»

12.45 Факти. День

13.00, 0.10 Дизель шоу

15.00 Х/ф «Дім великої 

матусі»

16.50 Х/ф «Дім великої 

матусі 2»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Битва версій Прем’єра

21.15 Т/с «Пес»

22.15 Х/ф «Черепашки-

ниндзя»

01.35 Т/с «Володимирська, 

15»

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»

06.50 Х/ф «Посейдон» 
поспішає на 
допомогу»

08.00 Х/ф «Капітан Крокус»
09.15 Х/ф «Летюча миша»
12.00 Х/ф «Салма та 

Салім»
14.50 Х/ф «Відпустка за 

власний рахунок»
17.25 Х/ф «Приборкання 

норовливого»
19.30 Х/ф «Жандарм із 

Сен-Тропе»
21.25 Х/ф «Жандарм у 

Нью-Йорку»
23.25 Х/ф «Сорочинський 

ярмарок на НТН»

01.15 Т/с «Швидка»

03.10 «Речовий доказ»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Незвідані шляхи. 

Документальний цикл 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.10 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

08.30 ГогольФест. Післямова

09.00 Новини 

09.05 ГогольФест. Післямова

10.05 Казки перевірені 

часом. Літаючий млин. 

Мультфільм

11.25 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

11.45 Аромати Африки. 

Документальний цикл 

12.10 Двоколісні хроніки 

12.30 Кухня По. Кулінарна 

програма 

13.00 Кліп учасника ПКЄ

13.10 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

15.50 Мегаполіси. 

Документальний серіал 

17.00 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо 

19.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

20.00 Розсекречена історія 

21.00 Новини 

21.25 ГогольФест. Післямова

23.00 Гаетано Доніцетті. 

Любовний напій. 

Національна опера 

України ім Тараса 

Шевченка 

01.00 UA. Фольк. Спогади 

01.55 Фрідріх Шиллер. 

Підступність і кохання. 

Київський академічний 

Молодий театр, 16+

04.15 Незвідані шляхи 

 

СТБ

05.50 Моя правда. Історія 

українського шоу-

бізнесу. Територія «А»

06.45 Моя правда. Тіна 

Кароль

07.45, 23.50 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

09.35 Т/с «Рецепт кохання»

13.20 Хата на тата

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 20.55 Т/с «За 

вітриною»

21.55, 22.50 Т/с «Розлучниця»

00.45 Т/с «Коли ми вдома»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15, 18.10 «Ехо 

України»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 

16.10 «Кримінал»

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 

«Деталі»

16.20 «Вибори-2019»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

10.00 «Спецкор»

10.45 «ДжеДАІ»

11.20 «ДжеДАІ-2019»

12.15, 19.25, 20.30 Т/с 

«Звонар»

15.55 Х/ф «Мисливці за 
реліквіями»

21.30 Т/с «Кістки-10»

23.00 Х/ф «Універсальний 
солдат-3: Новий 
початок»

00.45 Т/с «Величний Джо»

01.30 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Лестер» — 

«Арсенал». ЧА

07.45, 18.20 Журнал Ліги 

Чемпіонів

08.15 «Львів» — «Динамо». 

ЧУ

10.00 «Великий футбол»

11.50, 21.10 Топ-матч

12.00, 4.05 «Торіно» — 

«Мілан». ЧІ

13.50 «Олександрія» 

— «Зоря». ЧУ

15.40, 22.15 Футбол NEWS

16.05 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

16.35 «Бернлі» — «Ман 

Сіті». ЧА

18.50 LIVE. Фінал. Юнацька 

Ліга УЄФА

21.20 Передмова до «МЮ-

Ювентус» (1998 р. /99). 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів. Прем’єра

21.25 «МЮ» — «Ювентус». 

1/2 фіналу (1998 р. /99). 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів. Прем’єра

23.25 «Ювентус» — «МЮ». 

1/2 фіналу (1998 р. /99). 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів. Прем’єра

01.15 Післямова до 

«Ювентус-МЮ» (1998 

р. /99). Золота колекція 

Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

01.20 ЧА. Огляд туру

02.15 «Арсенал-Київ» 

— «Десна». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Чорноморець» 

— «Ворскла». ЧУ

07.50, 5.30 Топ-матч

07.55 «Сампдорія» — 

«Лаціо». ЧІ

09.45, 21.30, 5.00 Журнал 

Ліги Чемпіонів

10.15, 12.30 «Check-in»

10.40 «МЮ» — «Челсі». ЧА

13.00 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

14.50, 0.50 «Великий футбол»

16.30, 18.55 «Тур ONLINE»

16.55 LIVE. «Арсенал-Київ» 

— «Десна». ЧУ

19.20, 2.30 Журнал Ліги 

Європи

19.45 ЧА. Огляд туру. 

Прем’єра

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.55 LIVE. «Фіорентина» 

— «Сассуоло». ЧІ

23.55 ЧІ. Огляд туру. 

Прем’єра

03.00 Фінал. Юнацька Ліга 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 18.00 Україна: забута 

історія

10.00 Речовий доказ

11.05 Великі танкові битви

11.50 Як працюють міста

13.30, 17.10 Шалена подорож

14.20 Таємниці Біблії

16.10 Дивовижний Гібралтар

20.30 Таємниці Сонця

21.30 Місяць зблизька

22.30 За межами Землі

23.25 Битва рибалок

00.25 Гордість України

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.00 М/ф «Астерікс і 

Обелікс: Велика бійка»

11.30 М/ф «Астерікс і Обелікс 

підкорюють Америку»

13.10 «Вірю не вірю»

14.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.40 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.40 «Орел і решка. 

Перезавантаження 3»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

23.00 Х/ф «Планета Ка-

Пекс»

01.10 «Орел і решка. Шопінг»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.30 Х/ф «Білосніжка»

12.45, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

14.45 Х/ф «Великий 

дружній велетень 

Роальда Дала»

17.00 М/ф «Льодовиковий 

період: Різдвяна 

пригода»

17.30 М/ф «Льодовиковий 

період: Великі яєчні 

пригоди»

18.00 4 весілля

21.00 Танька і Володька

22.00 Сімейка У

23.00 Готель Галіція

00.00 Країна У

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

2.00, 4.10 Новини

09.35 Х/ф «Принц за 
сімома морями»

11.20 М/с «Кмітливий 

Сяоцзі»

12.25 «Кухня По»

12.55 Х/ф «Святе 
сімейство»

17.15 Д/ф «Жива природа»

17.25, 21.55 «Супер Чуття»

17.55 Концертна программа 

П.Табакова «Любов 

жива»

19.20 Разом

19.55 «Боротьба за 

виживання»

20.30 «Дикі тварини»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

23.00 Перша шпальта

00.00 Телепродаж Тюсо

02.20 UA:Фольк. Спогади

03.15 «Аромати Чилі»

03.40 Своя земля

04.35 Розсекречена історія

05.40 Телепродаж
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КАНАЛ «1+1»

06.35, 8.15, 9.05, 4.40 

«#Шоуюри»

10.00 Комедія «Останній 

москаль»

17.50 Комедія «Острів 

везіння»

19.30, 5.30 ТСН

20.15 Комедія «11 дітей з 

Моршина»

22.00 Комедія «Підняти 

перископ»

23.50 Х/ф «Петля часу»

01.55 «Вечір прем’єр з 

Катериною Осадчою 

2018»

ІНТЕР

05.35, 23.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.10 Т/с «Султан мого 
серця»

11.10 Х/ф «Випадково 
вагітна»

13.00 Х/ф «Ой, мамоньки!»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45, 0.45 «Речдок»
18.00, 1.40 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 4.20 «Подробиці»
21.00 Т/с «Слідчий 

Горчакова»
03.10 «Орел і решка. Шопінг»
05.05 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.30 Реальна містика

13.50, 15.20, 3.30 Агенти 

справедливості

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Специ»

23.45, 2.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі

04.00 Абзац

05.45, 7.05 Kids Time

05.50 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.10 Т/с «Мерлін»

10.40 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Затемнення»

13.00 Екси

17.00, 19.00 Заробітчани

21.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок. Частина 1»

23.10 Т/с «Загублені»

ICTV

04.15 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

09.40 Битва версій

10.35 «На трьох»

12.45 Факти. День

13.00, 0.25 Дизель шоу

14.50 Х/ф «Крокодил 

Данді»

16.40 Х/ф «Крокодил 

Данді-2»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Громадянська оборона 

Прем’єра

21.15 Т/с «Пес»

22.25 Х/ф «Черепашки-

ніндзя-2»

01.45 Т/с «Володимирська, 

15»

5 канал

6.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15, 8.20, 0.50 Огляд преси

06.20, 10.10, 1.15 Машина 

часу

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.30 Код успіху

07.45 Будівельний стандарт

07.55, 8.55, 9.40, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.35 Погода на 

курортах

08.00, 17.00 Час новин. Київ

08.30 5 поверх

09.20, 17.45 Час громади

11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало 

історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

13.05, 5.15 БлогПост

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

22.00 Лінійка документальних 

проектів

23.10 «За Чай.com»

02.15 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop
06.50 Х/ф «Мамо, я 

льотчика люблю»
08.35 Х/ф «Валентин і 

Валентина»
10.20 Х/ф «Жандарм із 

Сен-Тропе»
12.15 Х/ф «Жандарм у 

Нью-Йорку»
14.15 Х/ф «Борсаліно і 

компанія»
16.20 Т/с «СБУ. Спецоперація»
18.20 «Будьте здоровi»
19.00, 3.20 «Свідок»
19.30 Х/ф «Жандарм 

одружується»
21.20 Х/ф «Жандарм на 

відпочинку»
23.15 Концерт «Ляпіс 

Трубецькой». «Клоуна 
нєт!»

01.50 Т/с «Швидка»
03.50 «Випадковий свідок»
04.00 «Речовий доказ»
04.20 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Орегонський путівник 
06.30 Елементи 
06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
07.00 Новини 
07.10 Дуда і Дада. 

Мультфільм 
08.00 Новини 
08.05 Елементи 
08.30 Погляд зсередини 
09.00 Новини 
09.05 Міжнародний день джазу
09.15 Koktebel jazz festival 

на UА.Культура. Олег 
Скрипка та Наоні

10.25 Міжнародний день джазу

10.35 Koktebel jazz festival на 

UА.Культура Ревенко

12.00 Koktebel jazz festival на 

Ua.Культура Кінчев

12.20 Будинок звукозапису 

Українського радіо. 

Міжнародний день джазу

12.30 Будинок звукозапису 

Українського радіо. 

Міжнародний День Джазу. 

Vibe Trio

13.30 Міжнародний день джазу
13.40 Міжнародний День 

Джазу. Коляда
14.00 Будинок звукозапису 

Українського радіо. 
Міжнародний День 
Джазу. Alex Fantaev Trio

15.05 Міжнародний День 
джазу. Скорик

15.30 Будинок звукозапису 
Українського радіо. 
Міжнародний День 
Джазу. Yulia Roma 
Quartet

16.30 UA. Культура на Koktebel 

jazz festival. Yuko
17.00 Будинок звукозапису 

Українського радіо. 
Міжнародний День 
Джазу. Деннис Аду

18.00 Міжнародний день дажазу
18.05 Koktebel jazz festival на 

UA.Культура. Mark Eliya 
and Marinita

18.30 Будинок звукозапису 
Українського радіо. 
Міжнародний 
День Джазу. Misha 
Mendelenko quartet

19.30 Міжнародний день джазу
19.45 Будинок звукозапису 

Українського радіо. 
Квартет Олександра 
Павлова

21.00 Новини 
21.27 Koktebel jazz festivalна 

UA.Культура Blues Band
22.45 Репортаж 

Громадського. Зе хіппі. 
Херсонський хіпі

23.00 Українська література в 
іменах. Євген Плужник

23.05 Міжнародний день 
джазу 

01.10 Погода
01.15 Новини 
04.35 Букоголіки 
05.05 Українська читанка
05.20 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

 
СТБ

05.55 Моя правда. Історія 
українського шоу-
бізнесу. Територія «А»

06.50 Моя правда. Історія 
українського шоу-
бізнесу. Катя Бужинська 
та Андрій Кравчук

07.45, 23.50 Містичні історії з 
Павлом Костіциним

09.35 МастерШеф
14.30 Хата на тата
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
20.00, 20.55 Т/с «За вітриною»
21.55, 22.50 Т/с «Розлучниця»
00.45 Т/с «Коли мі вдома»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15, 18.10 «Ехо 
України»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 

16.10 «Кримінал»
12.20, 13.20, 14.20, 15.20 «Деталі»
16.20 «Вибори-2019»
17.00 Ток-шоу «Ситуація»
20.00 Ток-шоу «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «Загублений світ»
14.30 Х/ф «Під прицілом»
16.15 Х/ф «Бунт»
17.55 Х/ф «Ікар»
19.25, 20.30 Т/с «Звонар»
21.30, 23.00 Т/с «Кістки-10»
00.40 Т/с «Величний Джо»
01.25 «Облом.UA.»
04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND»

06.50, 21.00 Журнал Ліги 
Чемпіонів

07.20 ЧА. Огляд туру
08.15 «Бернлі» — «Ман 

Сіті». ЧА
10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS
10.20 «Львів» — «Динамо». 

ЧУ
12.05 «Великий футбол»
13.50 «Інтер» — «Ювентус». 

ЧІ
16.50 «Тоттенгем» — «Вест 

Гем». ЧА
18.40 Журнал Ліги Європи
19.10 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ
21.30, 23.55 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
21.50 LIVE. «Тоттенгем» 

— «Аякс». 1/2 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

00.25 «Гент» — «Генк». ЧБ
02.15 «Чорноморець» 

— «Ворскла». ЧУ
04.05 «Сампдорія» — 

«Лаціо». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.10 «Check-in»
06.25 «МЮ» — «Челсі». ЧА
08.35 «Олімпік» — 

«Карпати». ЧУ
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.10 «Тоттенгем» — «Вест 

Гем». ЧА
12.55, 1.00 Чемпіонат Англії. 

Огляд туру
13.45 «Арсенал-Київ» 

— «Десна». ЧУ
15.30, 19.45 Журнал Ліги 

Чемпіонів
16.00 Передмова до «МЮ-

Ювентус» (1998 р. /99). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

16.05 «МЮ» — «Ювентус». 
1/2 фіналу (1998 р. /99). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

17.50 «Ювентус» — «МЮ». 
1/2 фіналу (1998 р. /99). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

19.40 Післямова до 
«Ювентус-МЮ» (1998 
р. /99). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів

20.15 Фінал. Юнацька Ліга 
УЄФА

22.15 ЧІ. Огляд туру
23.10 «Львів» — «Динамо». 

ЧУ
01.55 «Фіорентина» 

— «Сассуоло». ЧІ
03.40 Журнал Ліги Європи
04.10 «Лестер» — 

«Арсенал». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.20, 18.00 Україна: забута 

історія
09.50 Речовий доказ
11.00 Великі танкові битви
11.55 Реальна історія Ісуса
14.40 Дивовижний Сінгапур
17.10 Шалена подорож
20.30 Як працюють міста
23.00 Битва рибалок
23.50 Підроблена історія

К1

06.30 Top Shop
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
09.50 Х/ф «Планета Ка-

Пекс»
12.10 «Вірю не Вірю»
14.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.40, 23.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.40 «Орел і решка. 

Перезавантаження 3»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло 2»

01.00 «Орел і решка. Шопінг»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Жовтодзьоб»

11.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

12.00 Вечірка

13.30, 14.30, 21.00 Танька і 

Володька

14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 1.00 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

22.00 Сімейка У

23.00 Готель Галіція

00.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

1.00, 2.00, 4.10 Новини

09.35 Х/ф «Вероніка»
11.20 М/с «Кмітливий? 

Сяоцзі»

12.25 «Кухня По»

13.25 «Браво, шеф!»

14.25 Енеїда

15.00 UA:Фольк. Спогади

16.05, 2.20 По обіді шоу

17.30, 21.55 «Супер Чуття»

17.55 Концерт «Єднаймося»

19.20, 23.00 Спільно

19.55 «Боротьба за 

виживання»

20.30 «Дикі тварини»

21.25 Наші гроші

22.25 «Світ дикої природи»

00.05 «Неповторна природа»

00.30 Разом

01.30, 3.40 Своя земля

03.15 «Аромати Чилі»

04.35 Розсекречена історія

05.40 Телепродаж
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на червень

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на чотири місяці — 250 грн. 48 коп.,

до кінця року — 438 грн. 34 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на чотири місяці — 330 грн. 48 коп.,

до кінця року — 578 грн. 34 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на чотири місяці— 92 грн. 44 коп.,

до кінця року — 161 грн. 77 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 червень 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 червень можна 
до 18 травня у відділеннях поштового зв’язку, 
в операційних залах поштамтів, у пунктах 
прий мання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

06.25, 7.15, 8.05, 1.45 

«#Шоуюри»

09.00 Комедія «Останній 

москаль. Судний день»

17.30 Комедія «Dzidzio. 

Перший раз»

19.30, 5.40 ТСН

20.15 Комедія «Кохання у 

великому місті-3»

21.50 Комедія «Навколо світу 

за 80 днів»

00.10 Комедія «Свінгери»

ІНТЕР

05.35, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.10 Т/с «Султан мого 

серця»

11.10 Х/ф «Анж і Габріель»
13.00 Х/ф «Прикинься моїм 

хлопцем»
14.45 «Правила виживання»

15.50, 16.45, 0.40 «Речдок»

18.00, 1.35 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 4.20 «Подробиці»

21.00 Т/с «Слідчий 

Горчакова»

03.05 «Орел і решка. Шопінг»

05.05 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.40, 15.00, 19.00, 2.50 

Сьогодні

07.40 Зоряний шлях

09.30, 3.40 Реальна містика

13.30, 15.20 Т/с «Кровна 

помста»

17.50, 20.00 «Ліга зірок»

21.00 Т/с «Специ»

23.45, 2.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.30 Телемагазин

04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.45 Зона ночі

03.50 Абзац

05.35, 7.00 Kids Time

05.40 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.05 Т/с «Мерлін»

10.30 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок. Частина 1»

12.50 Кохання на виживання

16.50 Хто зверху?

20.50 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок. Частина 2»

23.00 Т/с «Загублені»

01.40 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Студія Вашинґтон

04.35 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40, 9.35 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.35 «На трьох»

12.45 Факти. День

13.00, 0.20 Дизель шоу

14.50 Х/ф «Черепашки-

ніндзя»

16.40 Х/ф «Черепашки-

ніндзя-2»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт 

Прем’єра

21.15 Т/с «Пес»

22.25 Х/ф «Дім великої 

матусі»

01.35 Т/с «Володимирська, 

15»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15, 7.25, 10.10, 1.15, 5.15 

Машина часу

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.20, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.45 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55, 

0.35, 1.10 Погода на 

курортах

08.20 Полігон

09.25, 17.45 Час громади

11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало 

історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

13.10 ТОМОС

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

00.45 Огляд преси

02.15 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

06.15, 16.05 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»

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

10.50 Х/ф «Жандарм 
одружується»

12.30 Х/ф «Жандарм на 
відпочинку»

14.25 Х/ф «Чінгачгук 
— Великий Змій»

18.00 Х/ф «Сім старих і 
одна дівчина»

19.30 Х/ф «Жандарм та 
інопланетяни»

21.15 Х/ф «Жандарм і 
жандарметки»

23.10 «Концерт Гаріка 

Кричевського 

«Найкраще»

01.30 Т/с «Швидка»

02.55 «Випадковий свідок»

03.15 «Речовий доказ»

04.05 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Подорож відкритим 

космосом 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.10 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

08.00 Новини 

08.05 Елементи 

08.30 ГогольФест. Післямова

09.00 Новини 

09.05 ГогольФест. Післямова

10.05 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 

11.10 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

12.00 Часи змін — Китайські 

традиції і сучасне 

життя. Документальний 

серіал 

12.30 Орегонський путівник 

13.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

13.30 Україна 1917-2017. 

Архівний проект 

Юрія Шаповала. Дві 

столиці. Документальна 

програма

14.30 Час поезії. Тарас 

Шевченко

14.55 Бюджетний відпочинок. 

Будапешт

15.25 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.55 Яскраві моменти 

Чемпіонату світу з 

фігурного катання 2019

17.00 Наталя Фаліон та 

Лісапетний батальйон. 

Великий ювілейний 

концерт. Частина 2

18.15 ЮА Музика. Кліпи

18.30 Ігри імператорів. 

Документальний цикл 

19.25 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

21.00 Новини 

21.25 ГогольФест. Післямова

23.00 Українська література 

в іменах. Іван 

Котляревський

23.05 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

01.10 Погода

01.15 Новини

01.40 Олена Боримська. 

Візуальне мистецтво. 

злам парадигми. Лекції 

Громадського

02.15 Ів Жаміак. Потрібні 

брехуни. Київський 

академічний Молодий 

театр 16+

04.35 Букоголіки 

05.05 Українська читанка

05.20 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

05.55 Моя правда. Історія 

українського шоу-

бізнесу. Територія «А»

06.50 Моя правда. Ольга 

Сумська. Без права на 

сльози

07.50, 23.50 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

09.40 МастерШеф

13.25 Хата на тата

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 20.55 Т/с «За 

вітриною»

21.55, 22.50 Т/с «Розлучниця»

00.45 Т/с «Коли мі вдома»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15, 18.10 «Ехо 

України»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 

16.10 «Кримінал»

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 

«Деталі»

16.20 «Вибори-2019»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Загублений світ»

13.45 Х/ф «На межі»
15.50 Х/ф «Некерований»
17.30 Х/ф «Хижаки»
19.25, 20.30 Т/с «Звонар»

21.30, 23.00 Т/с «Кістки-10»

00.40 Т/с «Величний Джо»

02.10 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Олімпік» — 

«Карпати». ЧУ

07.45, 23.00 Журнал Ліги 

Європи

08.15 «Інтер» — «Ювентус». 

ЧІ

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.25 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

12.10 «Лестер» — 

«Арсенал». ЧА

13.55 «Львів» — «Динамо». 

ЧУ

16.05, 18.20 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

16.30 «Тоттенгем» — «Аякс». 

1/2 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.45 «МЮ» — «Челсі». ЧА

20.35, 22.35 Топ-матч

20.45 «Олександрія» 

— «Зоря». ЧУ

23.30 «Торіно» — «Мілан». 

ЧІ

01.20 ЧІ. Огляд туру

02.15 «Бернлі» — «Ман 

Сіті». ЧА

04.05 «Чорноморець» 

— «Ворскла». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 17.25, 19.30 Топ-матч

06.20 «Бернлі» — «Ман 

Сіті». ЧА

08.10, 10.25, 21.30, 23.55 «Ніч 

Ліги Чемпіонів»

08.35, 19.40 «Тоттенгем» 

— «Аякс». 1/2 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

10.55 «Гент» — «Генк». ЧБ

12.45 Журнал Ліги Європи

13.15 «Ліверпуль» — 

«Гаддерсфілд». ЧА

15.05 «Сіткорізи». Прем’єра

15.35 «Олександрія» 

— «Зоря». ЧУ

17.40 «Інтер» — «Ювентус». 

ЧІ

21.50 LIVE. «Барселона» 

— «Ліверпуль». 1/2 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

00.25 «МЮ» — «Челсі». ЧА

02.15 «Олімпік» — 

«Карпати». ЧУ

04.05 «Рома» — «Кальярі». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.55, 18.00 Україна: забута 

історія

09.25 Речовий доказ

10.35 Великі танкові битви

11.30 Таємниці Сонця

12.30 Місяць зблизька

13.30 За межами Землі

14.25 Дивовижний Сінгапур

15.15 Реальна історія Ісуса

20.30 Як працюють міста

23.00 Битва рибалок

23.50 Теорія змови

04.30 Жертви краси

05.15 Органи на експорт

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.00 Х/ф «Герой місяця»
12.00 «Вірю не Вірю»

14.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.40, 23.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.40 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло 2»

01.00 «Орел і решка. Шопінг»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Білосніжка»
11.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

12.00 Вечірка

13.30, 14.30, 21.00 Танька і 

Володька

14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 1.00 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

22.00 Сімейка У

23.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

1.00, 2.00, 4.10 Новини

09.35 Х/ф «Як вийти заміж 

за короля»

11.05 М/с «Кмітливий? 

Сяоцзі»

12.20 «Кухня По»

13.25 «Браво, шеф!»

14.25 Енеїда

15.00, 2.20 UA:Фольк. Спогади

16.05 По обіді шоу

17.30 «Супер Чуття»

18.00 Концерт «Знамення»

19.30, 1.30, 3.40 Своя земля

19.55 «Боротьба за 

виживання»

20.30 «Дикі тварини»

21.25 Разом

21.55 «Світ дикої природи»

23.00 Схеми. Корупція в 

деталях

00.05 «Неповторна природа»

00.30 Спільно

03.15 «Аромати Греції»

04.35 Розсекречена історія

05.40 Телепродаж
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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, 19.30, 4.00 

ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.25, 12.25 «Міняю жінку»

13.30 «Сімейні мелодрами 6»

14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

20.15 Комедія «Слуга 

народу-2»

22.10 Комедія «Таксі»

00.10 Комедія «Кохання у 

великому місті-3»

01.35 «#Шоуюри»

ІНТЕР

05.35, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 Т/с «Султан мого 

серця»

11.00 Х/ф «З речами на 
виліт!»

12.50 Х/ф «Щось не так з 
тобою»

14.45 «Правила виживання»

15.50, 16.45, 0.45 «Речдок»

18.00, 1.40 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 4.25 «Подробиці»

21.00 Т/с «Слідчий 

Горчакова»

03.10 «Орел і решка. Шопінг»

05.10 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

11.30, 3.45 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Специ»

23.20 Контролер

00.00, 2.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.55 Зона ночі

03.40 Абзац

05.35, 7.25 Kids Time

05.40 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.30 Т/с «Мерлін»

11.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок. Частина 2»

13.10 Хто проти блондинок

17.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Час»

23.00 Т/с «Загублені»

01.50 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Студія Вашингтон

04.35 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

10.05 Секретний фронт

12.45, 15.45 Факти. День

13.15, 16.20, 21.15 Т/с «Пес»

16.50 Х/ф «Дев’ять 

ярдів 2»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі

22.25 Х/ф «Дім великої 

матусі 2»

00.20 Х/ф «Роллербой»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.20 Невигадані історії

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.25, 8.25, 0.50 Огляд преси

07.30, 8.30, 10.10, 1.15, 5.15 

Машина часу

07.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55, 0.30 

Погода на курортах

09.20, 17.45 Час громади

11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало 

історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

13.05 ТОМОС

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

22.00 Лінійка 

документальних 

проектів

23.10 «За Чай.com»

02.15 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

07.00, 16.20 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»

08.55 Х/ф «Живе такий 
хлопець»

10.50 Х/ф «Жандарм та 
інопланетяни»

12.35 Х/ф «Жандарм і 
жандарметки»

14.30 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

18.20 «Правда життя»

19.00, 2.35 «Свідок»

19.30 Т/с «Коломбо»

23.15 Х/ф «Вихід»
01.00 Т/с «Швидка»

03.05 «Випадковий свідок»

03.35 «Речовий доказ»

04.05 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Погляд зсередини 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.10 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

07.50 Кпіп учасника ПКЄ

08.00 Новини 

08.05 Елементи 

08.30 ГогольФест. Післямова

09.00 Новини 

09.00 ГогольФест. Післямова

10.05 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 

11.10 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

12.00 Часи змін — Китайські 

традиції і сучасне 

життя. Документальний 

серіал 

12.30 Орегонський путівник 

13.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

13.30 Українська революція. 

Іван Канівець. 

Документальна 

програма

14.30 Лауреати 

Шевченківської премії. 

14.55 Бюджетний відпочинок. 

Берлін

15.25 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.55 Яскраві моменти 

Чемпіонату світу з 

фігурного катання 2019. 

17.00 Наталя Фаліон та 

Лісапетний батальйон. 

Великий ювілейний 

концерт. Частина 3

18.00 ЮА Музика. Кліпи 

18.30 Ігри імператорів. 

Документальний цикл 

19.25 Раїса Руденко. 

Документальний цикл 

«Напам’ять»

19.55 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

20.15 Столика Японія. 

Документальний серіал 

21.00 Новини 

21.25 ГогольФест. Післямова

23.00 Українська література в 

іменах. Майк Йогансен

23.05 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

01.10 Погода

01.15 Новини 

01.40 РадіоДень

02.05 Олексій Рябов. 

Сорочинський ярмарок. 

Київський театр оперети 

16+ 

04.35 РадіоДень. Життя+ 

05.05 Українська читанка

05.20 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

05.25 Моя правда. Історія 

українського шоу-

бізнесу. Територія «А»

06.15 Моя правда. Джамала

07.10, 23.50 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

09.00 МастерШеф

14.00 Хата на тата

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 20.55 Т/с «За 

вітриною»

21.55, 22.50 Т/с «Розлучниця»

00.45 Т/с «Коли мі 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»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

08.40, 17.20 «Загублений 

світ»

13.10 Х/ф «Аттіла»
14.45 Х/ф «Вихід: Боги та 

царі»
18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25, 20.30 Т/с «Звонар»

21.30 Т/с «Кістки-11»

23.00 Т/с «Кістки-10»

01.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Фрозіноне» — 

«Наполі». ЧІ

07.45 «Арсенал-Київ» 

— «Десна». ЧУ

09.30, 21.20 Журнал Ліги 

Європи

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.25 «Олександрія» 

— «Зоря». ЧУ

12.10 «МЮ» — «Челсі». ЧА

13.55 «Гент» — «Генк». ЧБ

16.05, 18.20 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

16.30, 23.55 «Барселона» 

— «Ліверпуль». 1/2 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

18.45 «ЧІ. Огляд туру

19.30 «Тоттенгем» — «Аякс». 

1/2 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.45 LIVE. «Арсенал» 

— «Валенсія». 1/2 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

01.45 «Сіткорізи»

02.15 «Рома» — «Кальярі». 

ЧІ

04.05 «Айнтрахт» — «Челсі». 

1/2 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Топ-матч

06.20 «Львів» — «Динамо». 

ЧУ

08.10, 10.25 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

08.35, 19.30 «Барселона» 

— «Ліверпуль». 1/2 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

10.55 «Бернлі» — «Ман 

Сіті». ЧА

12.40 «Сіткорізи»

13.10 «Тоттенгем» — «Аякс». 

1/2 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

15.00, 19.00 Журнал Ліги 

Європи

15.30 «Інтер» — «Ювентус». 

ЧІ

17.15 «МЮ» — «Челсі». ЧА

21.15, 23.55 «Шлях до Баку»

21.50 LIVE. «Айнтрахт» 

— «Челсі». 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

00.25 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

02.15 «Арсенал» — 

«Валенсія». 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

04.05 «Торіно» — «Мілан». 

ЧІ

МЕГА

06.00, 2.05 Бандитський Київ

08.10, 14.20 Правда життя

09.20 Шалена подорож

10.10 Ілюзії сучасності

13.10, 0.20 Речовий доказ

15.20, 23.30 Великі танкові 

битви

16.10, 21.45 Битва рибалок

17.00 Дивовижний Сінгапур

18.00 Наглядачі заповідника

19.00, 20.50 Фантастичні 

історії

20.00, 1.20 Гордість України

22.30 Дикі Гаваї

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

08.45 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.35 Х/ф «Щурячі 
перегони»

12.50 «Вірю не вірю»

14.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.40, 23.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.40 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло 2»

01.00 «Орел і решка. Шопінг»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Долина папороті: 

Тропічний ліс»

11.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

12.00 Вечірка

13.30, 14.30, 21.00 Танька і 

Володька

14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 1.00 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

22.00 Сімейка У

23.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

18.00, 21.00, 23.30, 

2.00, 5.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35 Х/ф «Співаюче 

дзвінке деревце»

11.00 М/с «Кмітливий? 

Сяоцзі»

12.15 «Кухня По»

13.15, 14.30, 4.30 РадіоДень

13.45 «Неповторна природа»

15.00 UA:Фольк. Спогади

16.00 По обіді шоу

17.20 Д/ф «Жива природа»

17.30 «Супер Чуття»

18.25, 0.10, 2.35 Тема дня

19.25 #ВУКРАЇНІ

19.55 «Боротьба за 

виживання»

20.30 «Дикі тварини»

21.25, 0.00, 2.25 UA:Спорт

21.50 Схеми. Корупція в 

деталях

22.25 «Світ дикої природи»

22.55 Наші гроші

01.05 Розсекречена історія

03.40 Разом

04.05 Спільно

05.40 Телепродаж
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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, 19.30 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.15, 12.30 «Міняю жінку»

13.30 «Сімейні мелодрами»

14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

20.15, 22.15 «Ліга сміху-

2019»

00.15 «Київ вечірній»

ІНТЕР

05.40, 23.15 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.00 Т/с «Султан мого 
серця»

11.00 Х/ф «Немає сексу 
— немає грошей»

12.50 Х/ф «Кохання без 
пересадок»

14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45, 1.00 «Речдок»
18.00, 2.40 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Вижити серед 

вовків»
04.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»
04.55 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Т/с «Специ»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

07.10, 8.15 Ранок з Україною

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30, 3.45 Реальна містика

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Специ»

23.20 По слідах

00.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.45 Телемагазин

02.15 Контролер

02.50 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

03.50 Абзац

05.25, 6.45 Kids Time

05.30 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

06.50 Т/с «Мерлін»

08.40 Пацанки. Нове життя

15.00 Х/ф «План гри»

17.10 Х/ф «Містер Крутий»

19.00 Х/ф «Шпигун по 

сусідству»

20.50 Х/ф «Шпигун, який 

кинув мене»

23.00 Х/ф «Встигнути за 

Джонсами»

01.10 Х/ф «Воскресіння»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 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

12.45, 15.45 Факти. День

13.15, 16.20 Т/с «Пес»

16.40 Т/с «Юрчишини»

18.45, 0.50 Факти. Вечір

20.10 Дизель шоу Прем’єра

21.35 Дизель шоу

22.50 «На трьох»

01.15 Т/с «Володимирська, 

15»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15, 8.25 Огляд преси

06.20 Діалоги з Патріархом

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.15, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.10 

Погода в Україні

07.25 Драйв

07.30, 8.30, 10.10, 0.35, 1.15 

Машина часу

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 16.55, 

17.55, 0.30 Погода на 

курортах

08.00, 17.00 Час новин. Київ

09.25, 16.45 Час громади

11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало 

історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

13.05 БлогПост

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10 КЕНДЗЬОР

18.15 ТОМОС

19.25 Інформаційний вечір

22.00 БлогПост HATE FRIDAY 

NIGHT

02.15 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія мандрів

05.15 Рандеву

НТН

05.00 Top Shop

06.55, 16.20 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»

08.50 Х/ф «Ідеальний 
чоловік»

10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»

14.20 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

18.20 «Таємниці світу»

19.00, 1.55 «Свідок»

23.20 Х/ф «Ігри дорослих 
дівчат»

02.25 «Випадковий свідок»

03.10 «Речовий доказ»

04.10 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Як це працює? 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.10 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

08.00 Новини 

08.05 Елементи 

08.30 ГогольФест. Післямова

09.00 Новини 

09.00 ГогольФест. Післямова

10.05 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

11.10 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл

12.00 Часи змін-Китайські 

традиції і сучасне 

життя. Документальний 

серіал 

12.30 Орегонський путівник 

13.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

13.30 Вони боролись до 

загину. Фільм перший. 

Під прапором УНР. 

Документальна 

програма

13.55 Вони боролись 

до загину. Фільм 

другий. Історія 

колись скаже, хто я 

був. Документальна 

програма

14.30 Раїса Руденко. 

Документальний цикл 

«Напам’ять»

14.55 Бюджетний відпочинок. 

Рим

15.25 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.55 Яскраві моменти 

Чемпіонату світу з 

фігурного катання 2019

17.00 Ювілейний концерт 

Віктора Павліка

18.30 Ігри імператорів. 

Документальний цикл 

19.25 Docudays UA 2019. 

DOCU/Культура з 

Надією Парфан 

19.55 Аромати Африки. 

Документальний цикл 

20.15 Столика Японія. 

Документальний серіал 

21.00 Новини 

21.25 ГогольФест. Післямова

23.00 Українська література 

в іменах. Максим 

Рильський

23.05 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

01.10 Погода

01.15 Новини 

01.40 РадіоДень

02.05 Наталя Фаліон та 

Лісапетний батальйон. 

Великий ювілейний 

концерт

05.20 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.15, 18.00 Хата на тата

11.45, 20.00 Холостяк

14.05 Х/ф «Олександр і 
жахливий день»

15.55 Х/ф «Знахар»
22.55 Холостяк. Як вийти 

заміж

23.55 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»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

19.00 Ток-шоу «Ехо України»

22.30 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Декіру: Три 
камені»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.05, 18.50 «ДжеДАІ»

10.45 «Рішала-2»

11.40, 17.20 «Загублений 

світ»

13.25 Х/ф «Після шторму»
15.15 Х/ф «На межі»
19.25 Х/ф «Солдати 

фортуни»

21.20 Х/ф «Хороший, 
поганий, мертвий»

23.00 Х/ф «Шість куль»
01.05 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Гент» — «Генк». ЧБ

07.45, 12.15 «Сіткорізи»

08.15 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.25 «Барселона» 

— «Ліверпуль». 1/2 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

12.45, 14.55, 1.45 Топ-матч

13.05 «Інтер» — «Ювентус». 

ЧІ

15.10 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

16.05, 20.30 «Шлях до Баку»

16.50 «Айнтрахт» — «Челсі». 

1/2 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

18.40 «Арсенал» — 

«Валенсія». 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

21.00 ЧІ. Передмова до туру

21.25 LIVE. «Ювентус» 

— «Торіно». ЧІ

23.25 ЧА. Передмова до туру. 

Прем’єра

23.55 «Евертон» — 

«Бернлі». ЧА. Прем’єра

02.00 «Тоттенгем» — «Аякс». 

1/2 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

03.50 Фінал. Юнацька Ліга 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Сіткорізи»

06.30 «Тоттенгем» — «Аякс». 

1/2 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.20, 12.45 «Шлях до Баку»

09.05, 23.55 «Айнтрахт» 

— «Челсі». 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

10.55 «Арсенал» — 

«Валенсія». 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

13.15 «Торіно» — «Мілан». 

ЧІ

15.00 «Арсенал-Київ» 

— «Десна». ЧУ

16.45 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

17.15, 4.05 «Барселона» 

— «Ліверпуль». 1/2 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

19.05 ЧІ. Передмова до туру. 

Прем’єра

19.35 «Львів» — «Динамо». 

ЧУ

21.25 LIVE. «Генк» — 

«Антверпен». ЧБ

23.25 Світ Прем’єр-Ліги

01.45 ЧІ. Передмова до туру

02.15 «Ювентус» — 

«Торіно». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.20, 14.20 Правда життя

09.20, 18.00 Шалена подорож

10.10 Ілюзії сучасності

13.10, 0.20 Речовий доказ

15.20, 23.30 Великі танкові 

битви

16.10, 21.45 Битва рибалок

17.00 Дика Арктика

18.50, 20.50 Фантастичні 

історії

19.55, 1.20 Гордість України

22.30 Дикі Гаваї

02.05 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

08.20 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.15 Х/ф «Моє велике 
грецьке весілля»

12.10 «Вірю не вірю»

14.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.40, 23.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.40 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло 2»

00.50 «Орел і решка. Шопінг»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Диявол з 
трьома золотими 
волосинами»

11.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

12.00 Вечірка

13.30, 14.30 Танька і Володька

14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 1.00 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

21.00 Х/ф «Сам удома»
23.00 Х/ф «Селюки з 

Беверлі-Хіллз»
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, 

18.00, 21.00, 23.30, 

1.55, 5.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35 Х/ф «Король 
Дроздобород»

11.00 М/с «Кмітливий? 

Сяоцзі»

12.15 «Кухня По»

13.15, 14.30, 1.20, 4.30 

РадіоДень

13.45 «Неповторна природа»

15.00 UA:Фольк. Спогади

16.00 По обіді шоу

17.20 Д/ф «Жива природа»

17.30 «Супер Чуття»

18.25, 0.25, 2.40 Тема дня

19.25 Перший на селі

19.55 «Боротьба за 

виживання»

20.30 «Дикі тварини»

21.25, 0.00, 2.15 UA:Спорт

22.00 Перша шпальта

22.25 «Світ дикої природи»

23.00 #ВУКРАЇНІ

03.40 Букоголіки

04.05 Спільно

05.40 Телепродаж
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 23.25, 0.25 «Світське 

життя-2019»

06.45 «Гроші-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт-5»

11.20, 12.25, 13.25, 14.25, 

15.20 «Світ навиворіт-4: 

В’єтнам»

16.35, 21.30 «Вечірній 

квартал»

18.30, 3.50 «Розсміши коміка. 

Діти»

19.30 ТСН

20.15 «Українські сенсації-

2019»

01.20 «Ліга сміху-2019»

04.35 «Київ вечірній»

ІНТЕР

05.25, 3.00 Х/ф 
«Сорочинський 
ярмарок»

07.00 «Слово Предстоятеля»

07.10 «Жди мене. Україна»

09.00 «Шість соток»

10.00 «Готуємо разом»

11.00 Х/ф «Дачна поїздка 
сержанта Цибулі»

12.30 Х/ф «Солдат Іван 
Бровкін»

14.15 Х/ф «Іван Бровкін на 
цілині»

16.10 Т/с «Султан мого 

серця»

20.00, 2.30 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Кохання і 
пристрасть. Даліда»

23.00 «Творчий вечір Філіпа 

Кіркорова», 1 ч.

01.00 Х/ф «Арфа для 
коханої»

04.20 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 

сезон»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 15.20 Т/с «Специ»

16.00, 20.00 Т/с «Скляна 

кімната»

21.00 Х/ф «Шість днів, сім 

ночей»

23.00, 2.00 Т/с «Буду вірною 

дружиною»

01.30 Телемагазин

03.00 Реальна містика

04.40 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Служба розшуку дітей

03.15, 1.50 Зона ночі

06.00 М/с «Лунтик»

07.00, 8.15 Kids Time

07.05 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.50 М/с «Том та Джеррі 

шоу»

08.20 Ревізор. Крамниці

10.10 Таємний агент

11.30 Таємний агент. Постшоу

13.10 Заробітчани

15.10 Хто зверху?

17.10 М/ф «Три богатирі на 

далеких берегах»

18.20 Х/ф «Люди Ікс: 
Дні минулого 
майбутнього»

21.00 Х/ф «Люди Ікс: 
Апокаліпсис»

00.00 Х/ф «Легіон»

ICTV

04.50 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.10 Факти

05.35 Більше ніж правда

07.20 Я зняв!

09.10 Дизель-шоу

10.35, 13.00 Т/с «Юрчишини»

12.45 Факти. День

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Три ікси»

21.30 Х/ф «Три ікси 2: 

Новий рівень»

23.30 Х/ф «Роллербой»

01.15 Т/с «Кримінолог»

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

05.05 Top Shop

05.35 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»

07.40 Х/ф «Вічний поклик»
11.50 Т/с «Спецзагін «Кобра 

11»

15.45 «Таємниці 

кримінального світу»

16.55 «Таємниці світу»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 3.10 «Свідок»

19.30 Х/ф «Інтердівчинка»
22.30 Х/ф «Блондинка в 

шоколаді»
00.15 Х/ф «Гра в чотири 

руки»
02.15 «Реальні злочинці»

03.40 «Випадковий свідок»

03.55 «Речовий доказ»

04.25 «Легенди бандитського 

Києва»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Незвідані шляхи. 

Документальний цикл 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.10 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

08.30 ГогольФест. Післямова

09.00 Новини 

09.05 ГогольФест. Післямова

10.05 Казки перевірені часом. 

Розбійники мимоволі. 

Художній фільм

11.25 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

11.45 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

12.15 Двоколісні хроніки 

12.30 Кухня По. Кулінарна 

програма 

13.10 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

14.55 Країна на смак 

15.50 В#Україні

16.15 Спільно 

16.45 Своя земля 

17.00 UA.Фольк. Спогади 

18.00 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

Терція» 

20.00 Малевич. 

Український квадрат. 

Документальний фільм 

«Радіо «Свобода». 

20.45 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Сестри 

Тельнюк

21.00 Новини 

21.25 ГогольФест. Післямова

23.00 Франсуа Вебер. 

Випадок у готелі «Дю 

Комерс». Київський 

академічний театр 

«Колесо»

00.45 UA.Фольк 

01.40 Майстер і Маргарита. 

Балет-фантасмогорія 

за мотивами роману 

Михайла Булгакова. 

Національна опера 

України ім Тараса 

Шевченка 

04.00 Орегонський путівник 

 

СТБ

06.10, 16.35, 22.15 Хата на 

тата

07.55 Страва честі

08.55 Т/с «За вітриною»

19.00 МастерШеф. 

Професіонали

ПРЯМИЙ

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

10.10 Ток-шоу «18 мінус»

11.15 Ток-шоу «Споживач»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15 «Вибори-2019. 

Парламент»

17.00 «Кисельов. Авторське»

18.00, 19.00, 20.00 Ток-

шоу «Вибори-2019. 

Парламент»

21.00 «Закрита зона»

22.00 Ток-шоу «THE WEEK»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «102. Поліція»

08.50 ДжеДАІ. Дайджест 

2017 р.

09.50 «ДжеДАІ-2018»

10.20 «Загублений світ»

13.05 Х/ф «Некерований»
14.55 Х/ф «Хижаки»
16.50 27 тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — 

«Олександрія»

19.00 Х/ф «Битва 

драконів»

20.40 Х/ф «Конан-варвар»
23.00 Х/ф «Ігри кілерів»
00.50 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Сампдорія» — 

«Лаціо». ЧІ

07.45, 15.10 ЧІ. Передмова 

до туру

08.15 «Ювентус» — 

«Торіно». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 ЧА. Передмова до туру

10.55 «Тоттенгем» — «Аякс». 

1/2 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.45, 16.15 Огляд матчів. 

Ліга Європи УЄФА

13.15, 16.05, 16.45, 5.40 Топ-

матч

13.20 «Айнтрахт» — «Челсі». 

1/2 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

16.55 LIVE. «Вест Гем» 

— «Саутгемптон». ЧА

17.55 Футбол Tables

19.00 Світ Прем’єр-Ліги

19.25 LIVE. «Кардіфф» 

— «Кристал Пелес». 

ЧА

21.25, 23.40 «Check-in»

21.45 LIVE. «Ньюкасл» 

— «Ліверпуль». ЧА

00.10 «Борнмут» — 

«Тоттенгем». ЧА

02.00 «Шахтар» — «Львів». 

ЧУ

03.50 «Евертон» — 

«Бернлі». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Евертон» — 

«Бернлі». ЧА

07.50, 18.50, 23.25, 1.30 Топ-

матч

07.55, 23.40 «Арсенал» 

— «Валенсія». 1/2 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

09.45 «Генк» — 

«Антверпен». ЧБ

11.35 ЧІ. Передмова до туру

12.05 «Барселона» 

— «Ліверпуль». 1/2 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 LIVE. «Борнмут» 

— «Тоттенгем». ЧА

15.25 Футбол Tables

16.30, 3.35 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

17.00, 4.05 «Ювентус» 

— «Торіно». ЧІ

19.00, 21.25 Тур ONLINE

19.25 LIVE. «Шахтар» 

— «Львів». ЧУ

20.15 Футбол NEWS

21.55 LIVE. «Удінезе» 

— «Інтер». ЧІ

01.45 «Кардіфф» — 

«Кристал Пелес». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40, 1.05 Гордість України

08.30 Юрій Нікулін

09.15 Два Миронових

10.05 Великі танкові битви

11.45, 21.00 Як працюють 

машини

14.20 Шалена подорож

15.15 Дикі Гаваї

17.15 Битва рибалок

18.05 Володимир Басов. Бігун 

на довгі дистанції

19.00 Володимир Івасюк

20.00 Богдан Ступка

00.10 Фантастичні історії

01.50 Код доступу

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Бєдняков+1»

09.10 «Ух ти show»

10.25 М/с «Земля до початку 

часів»

11.45 М/ф «Всі пси 

потрапляють в рай»

13.15 Х/ф «Щурячі 
перегони»

15.25 «Орел і решка. Навколо 

світу»

22.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

23.00 «Блокбастери»

00.00 Х/ф «Правда і нічого 
більше»

01.50 «Орел і решка. Шопінг»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.45 М/ф «Якось у лісі»

14.05 4 весілля

17.15 Х/ф «Селюки з 
Беверлі-Хіллз»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 

Танька і Володька

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 

Одного разу під 

Полтавою

23.00 Сімейка У

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.10 М/с «Гон»

06.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

1.00, 2.00, 4.10 Новини

09.30 Країна на смак

10.35 Х/ф «Ганс, Рьоклє і 

чорт»

12.25 Хто в домі хазяїн?

12.50 Х/ф «Пармська 

обитель»

14.50 XVII Мiжнародний 

турнiр зi спортивної 

гімнастики Ukraine 

International Cup

17.45 Спільно

18.15 Т/с «Імперія»

19.55 Д/ф «Імперія»

21.25 Розсекречена історія

22.25 «Погляд зсередини»

00.05 «Неповторна природа»

00.30 #ВУКРАЇНІ

01.30, 3.40 Своя земля

02.25 UA:Фольк. Спогади

03.15 «Аромати Греції»

04.40 Світло

05.40 Телепродаж
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

06.35 М/ф

06.45 «Українські сенсації-

2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45, 10.45, 4.05 «Світ 

навиворіт-4: В’єтнам»

11.45, 2.30 Комедія «Острів 

везіння»

13.15 Комедія «Навколо світу 

за 80 днів»

15.30 Комедія «Таксі»

17.40 Комедія «Підняти 

перископ»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 Комедія «Скажене 

весілля»

22.50 Комедія «Фейкові 

копи»

00.45 «Ліга сміху-2019»

ІНТЕР

05.45 Х/ф «Кохання і 

пристрасть. Даліда»

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

12.00 Х/ф «Прогулянка по 

Бангкоку»

14.00 Т/с «Не жіноча робота»

18.00 Х/ф «Охоронець для 

доньки»

20.00 «Подробиці»

20.30 «Правила виживання»

22.00 «Творчий вечір Філіпа 

Кіркорова», 2 ч.

00.00 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.45 Т/с «Скляна кімната»

13.25 Т/с «Аметистова 

сережка»

17.00, 21.00 Т/с «Тайсон»

19.00, 5.30 Сьогодні. 

Підсумки з Олегом 

Панютою

20.00 Головна тема

23.00, 2.00 Т/с «Все 

повернеться»

01.30 Телемагазин

03.10 Історія одного злочину

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.50 Стендап шоу

05.45, 8.00 Kids Time

05.50 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.40 М/с «Том та Джеррі 

шоу»

08.05 Х/ф «Артур і помста 
Урдалака»

09.50 Х/ф «План гри»
12.00 М/ф «Три богатирі на 

далеких берегах»

13.20 Х/ф «Люди Ікс: 
Дні минулого 
майбутнього»

16.00 Х/ф «Люди Ікс: 
Апокаліпсис»

18.50 Х/ф «Люди Ікс: 
Початок. Росомаха»

21.00 Х/ф «Росомаха: 
Безсмертий»

23.20 Х/ф «Бої без правил»
01.50 Х/ф «Легіон»

ICTV

04.35 Скарб нації

04.45 Еврика!

04.50 Факти

05.15 Громадянська оборона

07.00 Антизомбі

08.50 Т/с «Відділ 44»

12.30, 13.00 Х/ф «Дев’ять 

ярдів 2»

12.45 Факти. День

14.40 Х/ф «Три ікси»

16.50 Х/ф «Три ікси 2: 

Новий рівень»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Три ікси-3: 

Реактивізація»

21.05 Х/ф «Робін Гуд»

23.40 Х/ф «Каратель: 

Територія війни»

01.35 Т/с «Кримінолог»

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

05.15 Top Shop
05.45 Х/ф «Дрібниці 

життя»
07.00 «Страх у твоєму домі»
10.40 Х/ф «Зайчик»
12.15 Х/ф «Ключі від неба»
13.45 Х/ф «Голос 

минулого»
16.55 Х/ф «Гра в чотири 

руки»
19.00 Х/ф «Солодка жінка»
20.45 Х/ф «Онг Бак: 

тайський воїн»
22.45 Х/ф «Револьвер»
00.50 Х/ф «Блондинка в 

шоколаді»
02.40 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Незвідані шляхи. 

Документальний цикл 
06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
07.00 Новини 
07.10 Дуда і Дада. 

Мультфільм 
08.30 ГогольФест. Післямова
09.00 Новини 
09.05 ГогольФест. Післямова
10.05 Казки перевірені 

часом. Літаючий млин. 
Мультфільм

11.25 Аромати Мексики. 
Документальний цикл 

11.45 Аромати Африки. 
Документальний цикл 

12.10 Двоколісні хроніки 
12.30 Кухня По. Кулінарна 

програма 
13.00 Кпіп учасника ПКЄ
13.10 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 
15.50 Мегаполіси. 

Документальний серіал 
17.00 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 
Українського радіо 

19.05 РадіоДень. Книжкова 
лавка. ТОП 7 

20.00 Розсекречена історія 

21.00 Новини 
21.25 ГогольФест. Післямова
23.00 Гаетано Доніцетті. 

Любовний напій. 
Національна опера 
України ім Тараса 
Шевченка 

01.00 UA. Фольк. Спогади 
01.55 Фрідріх Шиллер. 

Підступність і кохання. 
Київський академічний 
Молодий театр 16+

04.15 Незвідані шляхи 
 

СТБ

05.20, 8.05, 9.55 Хата на тата
07.05 Холостяк. Як вийти 

заміж
09.00 Страва честі
15.45 МастерШеф. 

Професіонали
19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
21.00 Один за всіх
22.10 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 Ток-шоу «18 плюс»
11.10 Ток-шоу «Кримінал» з 

Катериною Трушик
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15 «Вибори-2019. 
Парламент»

17.15 Ток-шоу «Ехо України»
18.00, 19.00, 20.00 Ток-

шоу «Вибори-2019. 
Парламент»

21.00 Ток-шоу «Підсумки 
тижня»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «ДжеДАІ-2019»
09.00, 0.00 «Загублений світ»
11.45 «Шалені перегони»
13.15 Х/ф «Вихід: Боги та 

царі»

16.00 Х/ф «Хороший, 
поганий, мертвий»

17.25 Х/ф «Близнюки-
дракони»

19.20 Х/ф «Випадковий 
шпигун»

21.00 Х/ф «Шанхайський 
полудень»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»
01.40 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Вест Гем» — 
«Саутгемптон». ЧА

07.45 Світ Прем’єр-Ліги
08.15 «Удінезе» — «Інтер». 

ЧІ
10.00, 16.15, 20.55 Футбол 

NEWS
10.25 «Бомбардир» А. 

Мілевський. Прем’єра
11.00 «Айнтрахт» — «Челсі». 

1/2 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА

12.50, 5.30 Топ-матч
13.00, 0.50 Журнал Ліги 

Чемпіонів
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 «Тур 

ONLINE»
13.55 LIVE. «Олімпік» 

— «Ворскла». ЧУ
14.45, 17.45, 19.45 Футбол 

Tables
16.55 LIVE. «Десна» 

— «Чорноморець». ЧУ
19.20 LIVE. «Гент» — 

«Брюгге». ЧБ
21.20 «Великий футбол»
23.00 «Дженоа» — «Рома». 

ЧІ. Прем’єра
01.20 «Гаддерсфілд» 

— «МЮ». ЧА
03.10 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА
03.40 «Емполі» — 

«Фіорентина». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Генк» — 
«Антверпен». ЧБ

07.45 «Ньюкасл» — 
«Ліверпуль». ЧА

09.30 «Арсенал» — 
«Валенсія». 1/2 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА

11.15 Журнал Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра

11.40 «Шахтар» — «Львів». 
ЧУ

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

14.25, 16.55, 19.25, 22.15 
Футбол Tables

15.25 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА

15.55 LIVE. «Гаддерсфілд» 
— «МЮ». ЧА

18.00 Світ Прем’єр-Ліги
18.25 LIVE. «Арсенал» 

— «Брайтон». ЧА
20.30, 21.10, 23.25, 1.30, 3.35, 

5.40 Топ-матч
20.40 Журнал Ліги Чемпіонів
21.25 LIVE. «Наполі» 

— «Кальярі». ЧІ
23.40 «Лаціо» — «Аталанта». 

ЧІ. Прем’єра
01.45 «Олімпік» — 

«Ворскла». ЧУ
03.50 «Гент» — «Брюгге». 

ЧБ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 1.05 Гордість України

08.30 Володимир Івасюк

09.30 Володимир Басов. Бігун 

на довгі дистанції

10.25 Великі танкові битви

11.15 Таємнича світова війна

12.05, 21.00 Як працюють 

машини

14.50 Шалена подорож

15.35 Дика Арктика

17.35 Битва рибалок

18.25 Богдан Ступка

19.25 Юрій Нікулін

20.10 Два Миронових

00.10 Фантастичні історії

01.50 Великі українці

04.45 Доктор Хайм

05.20 Ліліпути

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

08.50 М/с «Земля до початку 

часів»

09.45 М/ф «Всі пси 

потрапляють в рай»

11.15 Х/ф «Моє велике 
грецьке весілля»

13.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

22.00, 0.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

23.00 «Блокбастери»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.15 Х/ф «Щоденник 
слабака»

14.00 4 весілля

17.00 Х/ф «Сам удома»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 

Танька і Володька

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 

Одного разу під 

Полтавою

23.00 Сімейка У

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

1.00, 2.00, 4.10 Новини

09.30 Х/ф «Пармська 

обитель»

11.40 «Супер Чуття»

12.20 «Кухня По»

13.25, 0.05 «Неповторна 

природа»

13.55 #ВУКРАЇНІ

14.25 Перший на селі

15.00 UA:Фольк. Спогади

16.00 Країна на смак

17.15 «Мегаполіси»

18.15 Т/с «Імперія»

19.55 Д/ф «Імперія»

21.30 Концертна програма

23.10, 1.30, 3.40 Своя земля

00.30 Букоголіки

02.25 По обіді шоу

03.15 «Аромати Греції»

04.40 Розсекречена історія

05.40 Телепродаж
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Олена ЯРОШЕНКО

 Дію пілотного проекту 
електронних аукціонів із роз-
поділу часток щорічної націо-
нальної квоти на імпорт озо-
норуйнівних речовин уряд 
продовжив до 1 жовтня. Згід-
но з Монреальським протоко-
лом, Україна до 1 січня 2020 
року має щорічну квоту їх спо-
живання в обсязі 16,42 тонни 
озоноруйнівного потенціалу. 
Йдеться, зокрема, й про холо-
доагенти, які застосовують для 
охолодження і кондиціонуван-
ня повітря, спінювачі, розчин-
ники та охолоджувачі, які ви-
користовують у виробництві 
будівельних матеріалів, обо-
ронній промисловості, авіа-
ції, на медичних та залізнич-
них об’єктах, в автомобільній 
промисловості тощо. В Україні 
їх не виробляють, тому і йдеть-
ся тільки про імпортування.

 Аукціон дозволив суб’єктам 
господарювання імпортувати 
ці речовини у відкритий спосіб 
та мінімізував втручання ор-
ганів влади під час розподі-
лу квоти. Цього разу його дію 
продовжено не до кінця року, 
як раніше, бо 2019 рік — ос-
танній, коли дозволено вве-
зення таких речовин в Україну 
згідно з вимогами Монреальсь-
кого протоколу про речовини, 
що руйнують озоновий шар. 
«Наша держава має дотриму-
ватися цих квот, щоб уникну-
ти санкцій (у тому числі — пов-
ної заборони постачання таких 
речовин до країни). Поступове 
скорочення і взагалі відмова 
від використання озоноруйнів-
них речовин — це нормальна 
тенденція, яка зараз спостері-
гається у всьому світі. Це один 
із заходів протидії змінам клі-
мату. Думаю, що Україна та-
кож упорається із цим завдан-

ням», — пояснив міністр еко-
логії Остап Семерак.
 У 2017 році уряд ухвалив 
рішення запустити в Україні 
пілотний проект, щоб учас-
ники ринку озоноруйнівних 
речовин змогли адаптувати-
ся до нового механізму роз-
поділу часток щорічної на-
ціональної квоти на імпорт 
озоноруйнівних речовин че-
рез електронні аукціони. 
Суб’єкти господарювання от-
римали можливість в режимі 
електронних торгів придбати 
частки національної квоти 
за кінцевою вартістю лотів, 
що формується відповідно 
до пропозицій учасників без 
встановлення її мінімальної 
ціни. Також проектом Зако-
ну України «Про озоноруй-
нівні речовини та фторовані 
парникові гази», прийнятого 
за основу (постанова Верхов-
ної Ради України від 28 люто-

го 2019 року № 2699— VIII), 
передбачається введення по-
рядку розподілу квоти на ім-
порт контрольованих речо-
вин. ■

ДОВІДКА «УМ»

 Монреальський протокол про ре-
човини, що виснажують озоновий 
шар, — міжнародний договір, ство-
рений для захисту озонового шару 
через припинення або обмеження 
виробництва ряду речовин, що вва-
жалися причиною виснаження озо-
ну. Договір набрав чинності 1 січня 
1989 року. 191 країна, що підписали 
Монреальський протокол, поступово 
вивели з обігу понад 95% речовин, 
які призводили до витончення озо-
нового шару. Науковці розрахову-
ють, що не пізніше 2075 року захис-
ний озоновий шар Землі повернеть-
ся до рівня, який існував на початок 
1980-х років.

■

Оксана СОВА

 На Січеславській набереж-
ній у Центральному районі міс-
та Дніпро рятувальники вже 
не вперше у квітні вимушені 
ловити і вивозити в безпечніші 
місця змій. Про це повідомила 
прес-служба ГУ ДСНС у Дніп-
ропетровській області.
 Рятувальників персонал 
місцевого ресторану викли-
кав повідомленням, що на на-
бережній, просто на відкритій 
території поблизу водойми, 
клубочиться чималенька ком-
панія нівроку таких за роз-
мірами пістрявих зміючок. 
«Ретельно обстеживши приле-

глу територію ресторану, за до-
помогою спеціального інстру-
мента для відлову змій, фахів-
ці ДСНС виловили 11 одиниць 
плазунів», — ідеться в пові-
домленні.
 Рятувальники всіх упій-
маних серед прибережного ка-
міння змій вивезли за межі 
міста. З громадянами провели 
роз’яснювальну роботу щодо 
застережень i заходів безпе-
ки у випадку виявлення пла-
зунів.
 Цікаво, що змії вже не 
вперше лякають перехожих 
на міських підходах до Сла-
вутича. Так, 12 квітня поб-
лизу ресторану, що розташо-

ваний на Січеславській на-
бережній, персонал закладу 
теж виявив скупчення змій 
— 18 оди ниць. До рятуваль-
них (як щодо змій, так і щодо 
людей) робіт на місці події 

тоді теж залучали чотирьох 
спеціально навчених чоловік 
особового складу та одну оди-
ницю техніки з Головного уп-
равління ДСНС України на 
Дніпропетровщині. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Від 1 травня набувають чинності нові 
Правила надання послуг щодо повод-
ження з побутовими відходами, затвер-
джені постановою Кабміну від 27 берез-
ня № 318. Документ остаточно закріпив 
за органами місцевого самоврядування 
усі повноваження в цій сфері. Насампе-
ред вони стосуються обрання підприємс-
тва (на конкурсній основі), формуван-
ня тарифів, розробки схем санітарного 
очищення, відведення земельних діля-
нок для будівництва сміттєпереробних 
заводів, рекультивації старих полігонів 
і т.п. Між обраним підприємством і спо-
живачем укладатиметься договір про на-
дання відповідних послуг. У ньому сто-
рони погодять графік, виходячи з потре-
би споживача. 
 Виконавець зобов’язаний пред’я-
вити:
 — правила надання послуг;

 

— графік вивезення відходів;
 — тарифи на надання послуг;
 — інформацію про пільги, передба-
чені законодавчими актами для окремих 
категорій населення.
 У разі надання одноразової послу-
ги замовлення складають за погоджен-
ням сторін згідно з формою, що встанов-
люється її виконавцем. Плата за надані 
послуги нараховуватиметься щомісяч-
но. Оплата їх здійснюється не пізніше, 
ніж упродовж останнього дня місяця, 
що йде за розрахунковим, якщо догово-
ром не встановлено інше.
 У платіжному документі вказують-
ся: об’єм побутових відходів (окремо для 
твердих, великогабаритних, ремонтних, 
рідких; у разі запровадження роздільно-
го збирання відходів — об’єм роздільно 
зібраних корисних компонентів побуто-
вих відходів не враховується); тарифи 
на надання послуг; сума, що підлягає 
сплаті. Зауважте: у разі зміни вартості 

послуги її виконавець має попередити 
про це за 30 днів із зазначенням причин 
і відповідних обґрунтувань.
 Крім того, документом внесено зміни 
до Порядку формування тарифів на пос-
луги з вивезення побутових відходів: у 
разі запровадження роздільного збиран-
ня побутових відходів під час встанов-
лення цін/тарифів на послугу з повод-
ження з побутовими відходами не вра-
ховуватиметься вартість операцій з по-
водження з відсортованими корисними 

компонентами таких відходів.
 Тарифи визначають окремо за кож-
ною послугою поводження з побутовими 
відходами та за видами побутових від-
ходів (тверді, великогабаритні, ремон-
тні, рідкі, небезпечні).
 Формування тарифів на вивезення, 
перероблення, захоронення побутових 
відходів здійснюється з урахуванням 
витрат за кожною послугою та в розрізі 
операцій, облік яких ведеться суб’єктом 
господарювання окремо. ■

Осокорки відвоювали?
 Департамент земельних ресурсів КМДА 
повідомив гарну новину: цього мiсяця Київсь-
ка міська рада прийняла рішення про створен-
ня ландшафтного заказника місцевого значен-
ня «Осокорківські Луки» (південно-східна час-
тина Осокорків). «Сподіваємося, що унікальну 
природну флору та фауну території ландшаф-
тного заказника можна буде побачити на світ-
линах видання National Geografic», — оптиміс-
тично прокоментувала відомча прес-служба. 
Коментарі з соціальних мереж місцевих меш-
канців, що роками виборювали право на жит-
тя унікального еколандшафту передмістя, хоч 
і схвальні, але не без сумнівів — через не-
співпадіння реальності з задекларованим: «Це 
стане серцем майбутнього Екопарку Осокорки! 
Та, на жаль, 176 гектарів навколо озер досі пе-
ребувають під загрозою забудови. Незважаю-
чи на розірвання договорів оренди, банк «Ар-
када» сьогодні знову попер бетоновозами на 
озера», — прокоментувала пост КМДА Тетя-
на Рябенко.

Інклюзивність — це радісно
 У Києві пройшов дводенний Інклюзив-
ний родинний фестиваль «ЛісEcoФест» для 
популяризації дружби та прийняття дітей з ін-
валідністю. Понад 300 діток зі своїми родина-
ми та друзями з різних регіонів України відві-
дали свято. На Фестивалі панувала атмосфе-
ра дружби, рівності і щастя. У дітей залишив-
ся потужний заряд позитивної енергії. Логістику 
та технічне оснащення, підтримку на весь час 
фестивалю забезпечили волонтери, військові 
та громадські діячі. Також соціальна платфор-
ма «Крамничка Добра» організувала локацію 
«Ебру» з май стринею Анікою, на якій було ство-
рено руками дітей подарунки-малюнки на воді, 
перенесені на дерев’яні фігурки, та ярмарок чу-
дових хенд-мейд товарів від діток i дорослих з 
інвалідністю та військових. Очікується, що таких 
подій в Україні незабаром побільшає.

Електрика з біовідходів
 У Великій Димерці, що в Броварах, за-
твердили план будівництва заводу, який пере-
роблятиме біовідходи на електроенергію, пові-
домляє «Трибуна Бровари». Електроенергію 
тут вироблятимуть з відновлюваних ресурсів: 
iз кукурудзяного, трав’яного силосу, сіна, со-
ломи, гною, а також iз відходів підприємств 
харчових продуктів, одне з яких розташова-
но поруч. Під час бродіння (цей процес триває 
два місяці) сировина вироблятиме біогаз, далі 
біоматеріали завантажуватимуть у генератор, 
щоб позбавитися шкідливих газів, а після цьо-
го продукуватиметься електроенергія та біо-
добрива. Завод будуватимуть за технологією 
німецької компанії agriKomp, за якою в Європі 
збудовано вже тисячу біогазових комплексів. 
Будівництво почнеться у травні-червні. Його 
вартість становить три мільйони двісті тисяч 
євро. Комплекс має створити 20 нових робо-
чих місць. ■

ЗАКОНОДАВСТВО

Не виносьте сміття з хати
За вивезення й утилізацію відходів життєдіяльності 
відтепер повністю відповідає місцева влада

■

НОВИНИ ПЛЮС■

Сміттєві «нежданчики» ні Президент, ні Прем’єр-міністр прибирати не зобов’язані.❙

КВОТИ

Вирок кондиціонерам: змініться або помріть
Україна вже наступного року скоротить імпорт озоноруйнівних речовин

■

ФОТОФАКТ

Дніпро зміїться
Плазуни чомусь змінили відлюдні місця 
проживання на міську тусовку

■



14 УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 26—27 КВІТНЯ 2019 СУСПІЛЬСТВО

«Моє покоління береже 
національну культуру і мову» 
 Як фотомитець (друга про-
фесія після медичної) вона ор-
ганізовує низку фотовиставок 
по містах України. Нещодавно 
пані Роксоляна підготувала чер-
гову мовну фотовиставку, на від-
критті якої в Українському ка-
толицькому університеті (УКУ) 
виголосила слово-звернення, ад-
ресоване насамперед студентсь-
кій молоді. Це слово слугує ва-
гомим і переконливим прикла-
дом для формування нашої ук-
раїнської гідності, поваги до 
себе, до своїх цінностей. 
 «Майже 100 років тому ук-
раїнський історик Михайло Гру-
шевський сказав: «Якщо ми, ук-
раїнці, хочемо щоб нас поважа-
ли інші народи, то треба нарешті 
почати з поваги до себе самих, 
— зазначила у своєму зверненні 
пані Роксоляна. — Я народилася 
в Америці. Моє покоління вихо-
ване на українських традиціях, 
задумується над збереженням у 
своєму середовищі національної 
культури, звичаїв, мови. Наші 
батьки робили все можливе, щоб 
ми вивчали і не забруднювали 
нашу рідну мову. Наведу деякі 
приклади українських відповід-
ників до англійських слів, які ми 
вживаємо досі: Baseball — під-
ставовий м’яч, Volleyball — від-
биванка, Hot dog — гарячий пес 
або парівка, Skyscraper — хма-
родер, Tape recorder — звукоза-

писовач, Snowplow — плуг, Salt 
truck — сільничка, Mixer — зби-
валка, Ukrainian village — ук-
раїнське село.
 Певно, що і були ті, які гово-
рили: «Вийди на корнер, я візь-
му кару і поїдемо до давн тавну». 
Але це було неприпустимо у нас 
вдома і в родинах мого поколін-
ня емігрантів наших батьків.
 Я не вважаю себе туристом, 
тому що часто буваю в Україні. 
Останніми роками живу між 
Львовом і Чикаго. Кожного разу 
не забуваю взяти фото апарат, 
щоби на згадку залишити світ-
лини.
 Подорожуючі Україною сьо-
годні можуть прочитати різні ці-
каві вивіски. Яким було моє зди-
вування, коли у Львові, Полтаві, 
Харкові, Києві і дорогами Кар-
пат змушена була читати вивіс-
ки та оголошення незрозумілою 
мені мовою. Почала фотографу-
вати, назбирала понад 200 фото-
графій. 
 Архітектура та велич Льво-
ва не в силі приховати малогра-
мотність ділків міської влади, 
які забруднили місто вивіска-
ми та оголошеннями неестетич-
ною американо-українською мі-
шанкою слів-приблуд. Чи зна-
ють англійську мову ці люди, 
які нав’язують мешканцям міс-
та чужий лексикон? Сподіва-
юся, що мої світлини допомо-
жуть львів’янам і гостям у бага-
тьох випадках. Але насамперед 

треба розуміти українську й ан-
глійську мови. Зокрема, подоро-
жуючі будуть знати, що підтвер-
дити квиток на виліт до Амери-
ки вони зможуть у туристич-
них фірмах «Смайл» або «Б’юті 
Травел», а пообідати можна у 
ресторані «Корнер» або в «Суп-
хауз», по дорозі за обновою зай-
ти в бутік «Парад’is» та відвіда-
ти імідж студію «Міледі». Мина-
ючи будинок якоїсь будівельної 
контори, звернете увагу на рек-
ламний щит «Термобуд — сен-
двіч-панелі». Далі якийсь банк 
закликає зробити «мультива-
лютний депозит», «Мобайл пла-
за» пропонує «мобілки», а фір-
ма «Каменяр» продає «гаражні 
бокси»... У магазині «Форум» 
вас вітає напис «ТВІЙ FASHION 
ПРОСТІР». Тут можна купити 
«джинси шуси і светшоти». На 
моє запитання, що таке «свет-
шоти», продавчиня і її колеги не 
могли відповісти. Ми з чолові-
ком врешті-решт додумалися, 
що це є sweatshirts. Спраглим 

пропонують увійти в «ДРІН-
КАРНЮ» чи «КОФІ ГАУС». По 
дорозі додому ви можете вступи-
ти до «міні, супер, мега, гіпер, 
маркет», а вдома дитина вас зус-
тріне і скаже, що «руфер» прий-
шов класти дах.
 Рябить в очах, дзвенить у 
вухах... Тільки тепер ви відчу-
ваєте і бачите, що насправді від-
бувається». 

Епідемія, що набирає ознак 
лінгвоциду 
 «Мої батьки захищали ук-
раїнську мову в діаспорі. Україна 
була там, де вони жили. А що ро-
биться тепер в Україні з українсь-
кою мовою? Чому до неї така зне-
вага і байдужість? На кого ви пе-
ретворюєте себе? Наша мова, як 
і кожна інша, має певні внутріш-
ні правила та закони словотво-
рення, які маємо знати і плека-
ти. Але хіба це турбує збайдужі-
лих до рідного слова українців в 
Україні? Без найменшої потреби 
вони вживають англійські слова. 

Лиш брак знання і відчуття мови 
могли створити таку словесну ди-
вовижу.
 За професією я лікар-сто-
матолог, але другою моєю про-
фесією стала фотожурналісти-
ка. Українська мова була мовою 
моїх батьків, які прищепили лю-
бов до неї й мені, а ми з чолові-
ком, відповідно, передали цю 
любов своїм донькам. Для нас 
українська мова є чимось сак-
ральним і асоціюється з Украї-
ною, з Шевченком, з мовою на-
ших предків. Хочеться, щоб ро-
зуміння величі нашої мови жило 
серед наших людей в Україні. 
Прикро, що збайдужілі до рідно-
го слова журналісти без наймен-
шої на це потреби вживають анг-
лійські слова у своїй лексиці. А 
засоби масової інформації, зок-
рема електронні, інфіковані ру-
сизмами, свідомо підхоплюють 
вірус англіцизмів, творять сло-
весний покруч і чинять наругу 
над материнською мовою, яка, 
за Конституцією України, є її де-
ржавним символом поруч із Гер-
бом і Прапором України. 
 Більш ніж десять років тому 
подібний фотопроект я предста-
вила у Львівській політехніці, у 
Міжнародному інституті освіти 
і культури та зв’язків з діаспо-
рою (МІОК). Проте молодь і сьо-
годні дозволяє собі забруднювати 
мову. На мовну ситуацію потуж-
но впливають інтернет, соціальні 
мережі, телебачення, мультфіль-
ми. 
 Ніким не контрольована епі-
демія набирає ознак лінгвоци-
ду, знижується культура мов-
лення, зникає увага до слова та 
думки. Байдужі до засмічення 
української мови чужими при-
блудами-покручами, неначе мо-
литву, не шепотітимуть Франко-
ве кредо: «Якби ти знав, як мно-
го важить слово!».
 Дорога молоде, батьки, сту-
денти, дорогі міщани Львова, 
чиновники, журналісти, ша-
нуйте нашу солов’їну мову. Ду-
майте, дійте — і все здійснить-
ся!» ■

Ліна ТЕСЛЕНКО 

 Наступного року ви-
повниться 125 років від 
дня народження відомого 
українського поета Мак-
сима Рильського. Поет — 
це найперше, що спадає 
на думку, коли ми чуємо 
його прізвище. Але Риль-
ський — це ще й видат-
ний публіцист, знаний 
громадський діяч, про-
заїк і навіть... блогер. Пе-
реконатися в цьому легко, 
взявши до рук книжку «І 
розіллється знов меда-
ми!..», що вийшла у видав-
ництві «Ярославів Вал» і 
була презентована в Києві. 
До збірки ввійшли приза-
буті й маловідомі публіка-
ції Максима Рильського, 
зокрема ранні прозові тво-
ри, публіцистика, листи 

тощо. «Я свято перекона-
ний, що в Рильському дрі-
мав великий прозаїк», — 
зазначив на презентації лі-
тературознавець Михайло 
Слабошпицький. «Нам за-
лишається тільки шкоду-
вати, що з різних причин 
цей прозаїк не відбувся», 
— додає професор Максим 
Стріха. 
 «Ідея такої книжки 
визріла давно, — каже 
онук поета, очільник ро-
динного фонду Рильсь-
ких «Троянди і виног-
рад» Максим Рильський. 
— Але за відсутності де-
ржавних програм iз під-
тримки книговидавниц-
тва, її втілення означало 
не надто приємний про-
цес випрошування гро-
шей. Тому я поділився за-
думом з головою Держ-

комтелерадіо Олегом На-
ливайком, а він сказав: 
«Готуйте книжку, вида-
ти допоможемо». І я вдяч-
ний, що ми сьогодні може-
мо тримати її в руках». 
 «Великі поети — за-
вжди сучасники», — пи-
сав Максим Тадейович. 
Упорядники видання — 
онук Максим Георгійо-
вич та правнук Назар Та-
расович Рильські — наго-
лошують, що, добираючи 
тексти, повсякчас при-
міряли до сьогодення тво-
ри 40-60-х років минуло-
го століття. І зайвий раз 
переконувалися, наскіль-
ки вони актуальні. Адже 
Максим Тадейович завж-
ди писав від першої осо-
би про те, що бачив, пере-
жив особисто, та порушу-
вав вічні теми добра і зла, 

порядності і байдужості, 
моралі та гідності.
 До книжки ввійшов і 
знаменитий цикл його ав-
торських колонок «Вечір-
ні розмови», що впродовж 
кількох років друкува-
лися в газеті «Вечірній 
Київ». А все почалося в 
листопаді 1960 року, коли 
напередодні відкриття 
Київського метро «репор-
тер» Рильський першим 
здійснив подорож підзем-
ними станціями та захоп-
лено описав їх. Услід за 
цією першою «розмовою» 
почали з’являтися нові 
— читачі чекали їх із не-
терпінням. «Не дивно, що 
сьогодні класика згадують 
як першого українського 
блогера, і це без жартів, — 
зазначає Рильський-онук. 
— Максим Тадейович ви-

явив себе справжнім літо-
писцем епохи і невтомним 
журналістом». 
 Для Рильського не 
було заборонених і незруч-
них тем. Максим Георгій-
ович згадує, як пережи-
вали в його родині після 
відомого листа до Паус-
товського (це була обуре-
на реакція Рильського на 
насмішкувато-зневаж-
ливі висловлювання 
російського письменни-
ка про українську куль-
туру, мову та історію): 

«Мені було 13 років, коли 
в «Литературной газете» 
вийшов той лист. Це був 
1960 рік, кінець жовтня, 
якраз напередодні черго-
вої річниці Жовтневої ре-
волюції. Пригадую, який 
у родині був острах: а 
що ж воно буде? Реакція 
оточення стала показо-
вою: кількість вітань, які 
надійшли на Новий рік на 
адресу голосіївської сади-
би Рильського, різко ско-
ротилася, а деякі люди на-
віть припинили вітатися 
— могли пройти і зроби-
ти вигляд, що не поміти-
ли. Після смерті Сталіна 
минуло сім років, а страх 
ще й досі не відпускав лю-
дей». 
 «Навіть за найтяжчих 
обставин можна (і потріб-
но) залишатися людиною, 
творити добро, служити 
своїй культурі і своєму 
народові, — наголошує 
Максим Стріха. — Риль-
ському це вдавалося поп-
ри неймовірні перешко-
ди і ризики». І це — голо-
вний урок сучасникам від 
відомого класика. ■

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

«У Рильському дрімав великий прозаїк»
Побачила світ книжка маловідомих творів i публіцистики відомого поета

■

НАШІ

«Якби ти знав, як много важить слово!»
Діаспорянка з Чикаго вражена засиллям іншомовної лексики в українській мові

■

Пані Роксоляні не байдужа доля рідної мови.❙

Підготувала Наталя ГУМНИЦЬКА

Роксоляна Тим’як-Лончина — яскравий представник другого по-
коління української патріотичної довоєнної інтелігенції, яку ра-
дянська система змусила емігрувати за межі України. Народжена 
і вихована в Америці, як і її чоловік, кардіохірург Василь Лончина, 
вона духовно зв’язана з рідною українською землею. Але любов її 
дієва, конкретна і безкорислива. З перших років відродження неза-
лежності України вона разом із чоловіком на волонтерських заса-
дах допомагає розбудовувати українське суспільство в усіх сферах: 
медичній, освітній, культурній. Не оминула Роксоляна Тим’як-Лон-
чина такої важливої для становлення української ідентичності проб-
леми, як утвердження і функціонування української мови в усіх 
сферах суспільного життя. Її хвилює чистота української мови, 
дивує байдужість українців до засмічення солов’їної материнської 
мови різними «русизмами», «англіцизмами», «полонізмами»... 
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«Нереалізоване пенальті у ворота «Динамо» — один iз 
найгірших моментів у моїй кар’єрі».

Жуніор Мораес
форвард ФК «Шахтар» (Донецьк)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 В українському футболі пот-
роху вже готуються до того, аби 
вітати «Шахтар» iз черговим 
чемпіонством. Іще пара-трійка 
турів — і дострокове здобуття 
«гірниками» свого 12-го за лі-
ком чемпіонськго трофею буде 
невідворотним.
 Після того як одвічний кон-
курент донецького клубу в чем-
піонських перегонах не зміг у 
рідних стінах здолати опонен-
та, сподівання, що за останні 
сім турів динамівці зможуть 
ліквідувати семиочкове відста-
вання, виглядають справою ма-
лореальною.
 Розписавши на НСК «Олім-
пійський» з «гірниками» 
«суху» мирову, «біло-синім» не 
вдалося загострити боротьбу за 
чемпіонство, задовільнившись, 
у сухому залишку, малоприваб-
ливими нулями на табло.
 Динамівці, котрих на до-
машній арені підтримували 
близько 40 тисяч уболівальни-
ків, можуть потішитися хіба 
тим, що не дозволили донець-
кому клубу на останніх секун-
дах «дербі» вирвати перемогу. 
Динамівський голкіпер Денис 
Бойко відбив удар з 11-метро-
вої позначки свого колишньо-
го одноклубника Мораєса, чим 
неабияк засмутив кращого бом-
бардира поточної першості. При 
цьому сам голкіпер став не тіль-
ки головним героєм матчу, а й 
удостоївся від УПЛ звання кра-
щого гравця 25-го туру ЧУ. 
 «Нічия — справедливий ре-
зультат, але поганий для нас», 
— заявив словенський легіонер 
«Динамо» Беньямін Вербич.
 Гра проходила за неймовір-
но поміркованим сценарієм. Ко-
манди діяли, постійно озираю-
чись на власні володіння. Якщо 
«гірників» «мирова» в цьому 
матчі повністю влаштовувала, 
то динамівцям, аби збільши-
ти свої шанси в боротьбі за «зо-
лото», потрібна була перемога. 
Водночас за весь матч підопіч-
ні Олександра Хацкевича лише 
одного разу завдали влучного 
удару по воротах суперника.
 Після поєдинку Хацкевич 

знову нагадав про те, що впро-
довж тривалого часу «Динамо» 
грає без номінального форварда 
й цей факт неабияк заважає ко-
манді досягати необхідного ре-
зультату. «Немає ким підсили-
ти гру. Півроку грати без напа-
даючого дуже складно», — на-
голосив білоруський наставник 
столичного клубу.

 Зауважимо, що придбаний 
динамівцями взимку іспансь-
кий форвард Фран Соль про-
довжує відновлюватися після 
травми плеча, а молодим вихо-
ванцям клубної школи — Ци-
таїшвілі та Русину, за словами 
Хацкевича, ще «працювати й 
працювати». Побачили в ділі 
шанувальники «Динамо» й 

нове придбання клубу — уруг-
вайського півзахисника Карло-
са Де Пену. У своєму дебютно-
му матчі за «біло-синіх» нова-
чок провів на полі всі 90 хви-
лин, напрацювавши від тренера 
на схвальні відгуки.
 Водночас у «Шахтарі» очі-
кують, що наступне українсь-
ке «класико», котре відбу-

деться 22 травня, за два тури 
до завершення чемпіонату, пе-
ретвориться на просту формаль-
ність.
 «Якби ми програли, «Ди-
намо» могло б повірити в себе. 
Але нам удалося зберегти фору 
в сім очок. Я сподіваюся, що 
через місяць матч iз динамів-
цями матиме формальний ста-
тус, але наразі наші футболісти 
розуміють, що до «золота» нам 
іще далеко», — наголосив на-
ставник «гірників» Паулу Фон-
сека, очевидно, дещо «притри-
муючи» емоції.
 Без сумніву, закликати-
ме своїх підопічних не розхо-
лоджуватися й зберігати мак-
симальну концентрацію на 
фініші ЧУ й наставник «Олек-
сандрії» Володимир Шаран, 
хоча його команда вже зараз 
має неймовірно високі шан-
си на виграш перших в історії 
клубу медалей елітної пер-
шості. Перемога олександрій-
ців над «Маріуполем» іще на 
крок наблизила їх до виграшу 
«бронзи», а також дозволила 
зберегти 12-очкову перевагу 
над найближчим переслідува-
чем. За таких умов найбільшою 
інтригою останніх турів чем-
піонату, схоже, буде боротьба 
за виживання в прем’єр-лізі, 
котру ведуть «Чорноморець» 
та «Арсенал-Київ». ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Процедурна 
формальність
Рідні стіни не допомогли «Динамо» загострити боротьбу 
в золотих перегонах

■

«Динамо» не вдалося скоротити відставання від «Шахтаря» в чемпіонаті країни.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-
ліга. Другий етап. 25-й тур. «Олім-
пік» — «Арсенал-Київ» — 2:0, 
«Карпати» — «Чорноморець» — 
0:0, «Ворскла» — «Десна» — 3:3, 
«Олександрія» — «Маріуполь» — 
2:1, «Зоря» — «Львів» — 2:1, «Ди-
намо» — «Шахтар» — 0:0.
 Турнірне становище в 1-й шіст-
ці: «Шахтар» — 64, «Динамо» — 57, 
«Олександрія» — 47, «Зоря» — 35, 
«Маріуполь» — 33, «Львів» — 30.
 2-а шістка: «Десна» — 35, 
«Ворскла» — 30, «Карпати» — 25, 
«Олімпік» — 24, «Арсенал-Київ», 
«Чорноморець» — 18.
 Бомбардири: Мораес («Шах-
тар») — 17, Циганков («Динамо»), 
Швед («Карпати») — 14.

■

Григорій ХАТА

 Після того як через фінан-
сові негаразди багаторічний 
флагман вітчизняного чоловічо-
го волейболу харківський «Ло-
комотив» втратив свої доміну-
ючі якості, на внутрішній арені 
лідерський статус перейшов до 
львівського клубу «Барком-
Кажани», який удруге поспіль 
виграв золоті нагороди чемпіо-
нату країни.
 У минулому сезоні за титул 
найкращої команди суперліги 
команда Угіса Крастіньша су-
перничала ще із «залізнични-
ками». Однак на старт елітного 
чемпіонату країни-2018/2019 
«Локомотив» узагалі не вий-
шов, тож суперничати за чем-
піонські позиції «кажанам» до-
велося з новим опонентом. 

 Львівський колектив, як 
і належить чинному чемпіо-
ну, доволі впевнено виграв ре-
гулярний чемпіон. Натомість 
за його спиною розгорілася за-
пекла боротьба між двома пред-
ставниками Вінницького ре-
гіону — «Серцем Поділля» та 
«МХП-Вінницею». І хоча на 
фініші «регулярки» суперни-
ків розділило лише одне очко, 
півфінальна серія «плей-оф» 
завершилася сухою перемогою 
(3:0) «посіяної» на вирішаль-
ному етапі під другим номе-
ром команди, у котрої в 1/2 фі-
налу неймовірно потужно би-
лося «подільське серце». Два з 
трьох поєдинків «Серце Поділ-
ля» виграло на волейбольному 
«тай-брейку».
 За схожим сценарієм про-
ходила й півфінальна серія 

«кажанів», котрим для виходу 
до заключного етапу змагань 
знадобилася мінімальна кіль-
кість протистоянь з харківсь-
кою «Юракадемією». Виріши-
ли не розтягувати надовго підо-
пічні Крастіньша й фінал. Піс-
ля двох упевнених перемог у 
Львові (двічі по 3:0) «кажани» 
на максимальних обертах про-
вели й перший гостьовий поє-
динок на Вінничині, котрий, у 
підсумку, виявився останнім 
у «золотій» серії — 3:2 (23:25, 
25:16, 29:31, 25:18, 15:7).
 Відтак другий рік поспіль 
національне «золото» дістало-
ся «Баркому», натомість «Сер-
це Поділля» вперше у своїй 
клубній історії піднялося на 
срібну сходинку національно-
го п’єдесталу. Відзначимо, що 
ці ж команди змагалися й у фі-

налі цьогорічного Кубка країни, 
котрий також виграли львівсь-
кі волейболісти.
 Так само без особливих про-
блем свій чемпіонський статус 
захистила й краща жіноча ко-
манда вітчизняного волейболу. 
Южненський «Хімік» дев’ятий 

раз поспіль виграв національне 
«золото». У фінальному міні-
турнірі за участі чотирьох кра-
щих команд «регулярки» ти-
тулований колектив достро-
ково оформив чемпіонство, за-
лишивши далеко позаду своїх 
конкурентів. ■

ВОЛЕЙБОЛ

Поза конкуренцією
Кращі волейбольні колективи країни легко захистили 
свої чемпіонські позиції

■

Дев’ятий сезон поспіль титул кращої жіночої команди у вітчизняному 
волейболі здобув южненський «Хімік».
Фото з сайта fvu.in.ua.

❙
❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Жінка, купуючи в салоні хут-
ряне манто, розплачується на 
касі, витягуючи з сумочки, кишень 
зім’яті та мокрі гроші. На здивова-
ний погляд касира вона вiдповiла:
 — Чоловік так плакав, так пла-
кав.

* * *
 Вирішив, що настав час iти до 
окуліста. Заходжу щоразу в мага-
зин, і очі розбігаються від цін у різ-
ні боки. А коли заглядаю в гама-
нець — узагалі ні фіга не бачу.

* * *
 Підходить чоловiк до дзерка-
ла: очі маленькі, вуха-лопухи, на 

голові залисини, ніс картоплею, 
живіт подушкою, ноги короткі та 
ще й криві. Озирається, зітхаючи, 
на сплячу довгоногу красуню:
 — Це ж треба так гроші лю-
бити.
 — Де ти такий шикарний кос-
тюм дістав?
 — У Парижi.
 — А від Жмеринки це дале-
ко?
 — Приблизно двi тисячі кіло-
метрів.
 — Я вас благаю! У такій глу-
шині й такі костюми?

Війна і мир
Більшість в особовому складі столичної Муніципальної охорони становлять учасники війни на Донбасі

По горизонталі:
 1. Іспанський диктатор часів 
Другої світової війни. 4. Найбіль-
ша річка України. 8. Хвороботвор-
на бактерія. 10. Сибірська річка, 
«донька» Байкалу. 11. Тітка, сес-
тра матері або дружина материно-
го брата у Карпатах. 12. Настоятель 
чоловічого католицького монасти-
ря. 14. Зимовий одяг, ознака рес-
пектабельності. 15. Лікар для тва-
рин. 17. Порода службових собак-
рятівників, привчених шукати і ви-
тягати людей, що потрапили під 
лавини. 20. Віслюк на Кавказі чи 
в Середній Азії. 21. Заглиблення в 
стіні. 22. Зневажлива назва попу-
лярної музики чи масового мистец-
тва. 24. Чоловіче ім’я англійсько-
го походження. 25. Роман у но-
велах Олеся Гончара. 26. Форма 
музичного твору. 27. Столиця Казах-
стану. 
По вертикалі:
 1. Ароматична смола для об-
курювання, ладан. 2. Територія 
або частина однієї держави, ото-
чена з усіх сторін територією іншої 
держави. 3. «Як понесе з України 
у синєє море ... ворожу, отоді я і 
лани, і гори — все покину і поли-
ну до самого Бога молитися» (Та-
рас Шевченко). 5. Ім’я головної ге-

роїні комедії Леоніда Гайдая «Кав-
казька полонянка». 6. Дуже дале-
кий предок. 7. Ім’я українського 
художника-шістдесятника і диси-
дента. 9. Хліб із маслом. 10. Анта-
гоніст Бога, який має прийти перед 
кінцем світу. 13. Річка на Кавказі. 
14. Знахар і чаклун у деяких на-
родів Півночі чи індіанських пле-
мен. 16. Найбільший м’яз, який 
згинає руку. 17. Планета Сонячної 
системи, яка має кільця. 18. Відо-
ма американська співачка. 19. Єв-
рейське теософське вчення з вира-
женими елементами містики і ма-
гії. 22. Річка у Карпатах. 23 Давньо-
грецький бог війни.

Кросворд №45 
від 17 квітня

з 29 квiтня до 5 травня
 Овен (21.03—20.04). Не варто поспі-
шати, краще пустити все на самоплив і нада-
ти вищим силам вирішувати за вас. Самотнім 
людям удасться знайти свою другу половин-
ку i влаштувати сiмейне життя.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.
 Телець (21.04—21.05). Ви сповнені 
енергії, тож впораєтеся з усіма проблемами, 
використавши свою енергію для досягнення 
цілей і роботи над новими проектами. Попе-
реду вигідні пропозиції i кар’єрне зростання.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 2. 
 Близнюки (22.05—21.06). Вам варто 
зробити все можливе, щоб зосередитися 
на просуванні своєї кар’єри. Після того 
як ваші професійні зобов’язання і спра-
ви будуть улагоджені, в коханнi все влаш-
тується.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 1.
 Рак (22.06—23.07). На особистому 
фронті правитимуть спокій і стабільність. 
Часом вам навіть здаватиметься, що амурні 
справи протікають надто спокійно та врівно-
важено, але повірте, це на краще.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Лев (24.07—23.08). Великим плюсом у 
будь-яких стосунках є те, що ви вчитеся ро-
зуміти себе і свого партнера набагато краще, 
ніж раніше. Також є ймовірність, що дружні 
стосунки можуть перерости в романтичні.
 Дні: спр. — 5; неспр. — немає.
 Діва (24.08—23.09). Тиждень обіцяє 
вдалі перспективи та вигідні пропозиції. Не 
бійтеся брати кермо влади у свої руки. Таке 
завзяття позначиться на фінансах — їх ста-
не бiльше.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.
 Терези (24.09—23.10). Варто більше 
уваги приділяти близьким і друзям. Ваші сто-
сунки дуже важливі в цей час. Саме близь-
кі люди допоможуть впоратися з будь-якими 
проблемами на роботі та в особистому жит-
ті.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.
 Скорпіон (24.10—22.11). Радимо змі-
нити звичнi стосунки. Вирушайте в романтич-
ну поїздку або невеликий уїк-енд удвох, це 
трохи змінить ваші застояні почуття. Здивуй-
те свого партнера несподіваними сюрприза-
ми та пропозиціями.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Стрілець (23.11—21.12). Незабаром 
очікується пік у вашій роботі: вигідні пропо-
зиції та успішні угоди вам гарантовано. Бли-
жче до лiта буде затишшя: в цей час ви може-
те взяти відпустку і поєднати корисне з при-
ємним.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.
 Козеріг (22.12—20.01). Вдалий пе-
рiод для навчання та підвищення кваліфіка-
ції. Можете здати на права або відвідати кур-
си. Зробіть те, що давно хочеться, потрібно 
щось змiнити у своєму життi.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 3.
 Водолій (21.01—19.02). Вам буде важ-
ко розставити пріоритети. На кону — особис-
те життя та робота. Невдовзi ви зможете ос-
таточно визначитися з вибором. Для бага тьох 
представників знаку це буде перiодом нових 
починань.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.
 Риби (20.02—20.03). Вам варто навчи-
тися довіряти близьким людям, щоб уникну-
ти непорозумiнь. Тим, у кого є друга половин-
ка, варто не забувати про особисте «я» парт-
нера і не обмежувати його свободу.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30. ■

Дара ГАВАРРА

 Кожен уявляє найкрасивішу 
жінку по-своєму. Для когось це гла-
мурна кицюня, розодіта в хутра, 
лелітки, блискітки та іншу мішу-
ру (як у дитинстві ми розфарбову-
вали принцес у книжечках-розма-
льовках). Та краса буває й іншою, 
і це нам показав глянцевий жур-
нал, нагородивши титулом жінку, 
яка не лише приваблива зовні, а й 
має чималий бекграунд за плечима. 
Адже визнана найкрасивішою жін-
кою актриса Дженніфер Гарнер не 
лише знана кінозірка, успішна біз-
несвумен, яка випускає екологічно 
чисті харчові продукти для дітей, 
а ще й займається доброчинністю. 
Так, вона бере участь у русі Save the 
Children, який допомагає дітям.

 Актриса зізнається, що в 
дитинстві батько ніколи не 
хвалив її за красу, тому що від-
давав перевагу іншим здобут-
кам своїх трьох дітей — гарна 
поведінка, хороші успіхи у нав-
чанні були тими критеріями, за 
якими він «судив» своїх дітей. 
За наполяганням батька Джен-
ніфер вступила до університе-
ту на хімічний факультет, 
але після кількох років 
навчання тяга до мистец-
тва взяла гору, і дівчи-
на пішла навчатися «на 
артистку». Успіхи на 
ниві лицедій ства, безу-
мовно, потішили бать-
ків, адже за її плечима 
вже купа суперуспіш-
них ролей і нагород.

 У повся-
к д е н н о м у 
житті виз-
нана кра-
суня від-
дає пере-
вагу сти-
лю кежуал, 
любить но-
сити джин-
си та футбол-

ки, адже так 
п р а к т и ч н і -
ше. А вечірнє 
вбрання вона 
приберігає для 
врочистостей, 
яких у її жит-
ті також дос-
татньо. ■

КРАСА НЕЛЮДСЬКА

Журнал People обрав 
найвродливішу жінку
Нею стала Дженніфер Гарнер

■

Дженніфер Гарнер.❙

27—28 квiтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, мiсцями невеликий дощ. Вi-
тер пiвденно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +9...+11, 
удень +20...+22. Пiслязавтра температура вночi +2...+4, 
удень +12...+14.

Миргород: без опадiв. Уночi +9...+11, удень +23...+25.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +9...+11, удень +23...+25.
Одеса: без опадiв. Уночi +8...+10, удень +19...+24.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, короткочаснi 
дощi, мiсцями грози. Трускавець: уночi +9...+11, удень 
+22...+24. Моршин: уночi +10...+12, удень +23...+25.
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