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У чому суть перетворення 

комунальних закладів 

охорони здоров’я 

на некомерційні підприємства 

та які наслідки від цього 

для пацієнтів
стор. 13»

Рівень запасів води на 

анексованому півострові 

продовжує катастрофічно 

падати

Білі халати проти 

стор.5»

Світ учиться жити 

з коронавірусом

стор.2»

РИМА ТИЖНЯ

Весна — пора змін
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Весна принесла несподівану зміну — 

І в нас вже немає старого Кабміну! 

Так радісно, мов про знешкоджену міну, 

Нам повідомляли про зміну Кабміну. 

Кабмін, виявляється, був поганенький, 

Недопрацював він над розквітом неньки. 

Його поміняти здавалось логічно. 

Бо жодна персона в Кабміні не вічна. 

Так, справді, у нас незамінних нема. 

Ну, окрім одного... на літеру А...

■

Щоб спрагу вгасити — треба Крим 
звільнити

Інфекція зберігає силу 

Денис Шмигаль став 18-м прем’єр-міністром за роки незалежності.
Фото з сайта nv.ua.

❙
❙

стор.4»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,890 грн 

1 € = 27,704 грн

1 рос. руб. = 0,378 грн

На зміну уряду Гончарука Банкова провела до влади через Раду уряд Шмигаля

Коти в мішку 
замість 
нових облич
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«Екстрена медична допомога буде повністю безоплатною і надаватиметься пацієнтам 
незалежно від того, чи мають вони підписану декларацію із сімейним лікарем, чи ні». 

(пресслужба Національної служби здоров’я)

УКРАЇНА МОЛОДА

НЕПЕРЕЛИВКИ

Щоб спрагу 
вгасити — треба 
Крим звільнити
Рівень запасів води на 
анексованому півострові продовжує 
катастрофічно падати
Тарас ЗДОРОВИЛО

 В окупованому росіянами Криму зараз «сушняк» — 
рівень наповнення тамтешніх водосховищ до початку 
березня через брак опадів виявився майже вдвічі ни-
жчим за минулорічний показник. Як повідомили у 
місцевому гідрометцентрі, котрий підпорядковується 
російській окупаційній адміністрації Криму, в основ-
них водосховищах півострова накопичилося близько 
100 млн кубометрів води — замість 184,5 млн на кінець 
лютого 2019 року. І, якщо ситуація з нестачею опадів 
лишиться такою (а найімовірніше, що так воно й буде), 
то в деяких районах півострова вода може закінчитися 
вже до середини липня.
 На початку лютого повідомлялося, що водосхови-
ща Криму заповнені на 37% і цих запасів має виста-
чити тільки до червня. У зв’язку з цим жителям Сім-
ферополя з 10 лютого хотіли обмежити подачу води — 
зокрема, повністю відключати її в робочий час і вночі. 
Щоправда, потім у російській адміністрації окуповано-
го півострова цю ідею відклали, бо почалися дощі. За-
значивши однак, що у випадку погіршення ситуації з 
опадами повернуться до запропонованої схеми еконо-
мії цілющої вологи.
 Нині, як і до окупації, у Криму використовують 23 
водосховища. З них у 15 збирали кримські води, ще 
вісім раніше наповнював канал із материка, а тепер 
— свердловини чи річки. Самі ж окупанти визнають, 
що нині у сховищах зберігається третина від потрібно-
го обсягу. Більшість сховищ розташовані у Південно-
Східному Криму, а захід, центр і північ забезпечують 
переважно підземні джерела.
 Нагадаємо, що до окупації більшу частину води пі-
вострів отримував із материкової України — в серед-
ньому, близько 85%. Щороку навесні дніпровську воду 
пускали спеціальним Північно-Кримським каналом, 
який є найдовшим у Європі, простягається на понад 
400 кілометрів і бере воду з Каховського водосховища. 
Канал побудували у кілька черг у 60-80-х роках мину-
лого сторіччя: з того часу він став головною артерією 
півострова, забезпечуючи потреби для зрошення сіль-
ськогосподарських культур та водопостачання більш 
ніж півсотні населених пунктів.
 Із каналу 72% води йшло аграріям на вирощування 
рису, сої, зерна. Після окупації об’єми води, які йшли 
на зрошення земель, катастрофічно зменшились: із 
520,7 млн кубометрів у 2013 році до 13 млн — у 2015-
му. І якщо на 2013 рік площа кримських зрошуваних 
земель становила майже 140 тис. гектарів, то в 2015-
му — впала до 10 тис. гектарів. Зупинка водопостачан-
ня вплинула на демографічну ситуацію: люди почали 
виїжджати зі степових районів.
 За постачання води Крим платив мізер (0,6 копійки 
за кубометр). На момент окупації місцева влада мала 
перед Держводагентством України борг за 2013 рік і за-
тягувала з його виплатою. При цьому в березні 2014-го 
з материка знову почали подавати воду, проте в трав-
ні поблизу Каланчака Україна звела тимчасову дамбу, 
що перекрила русло для півострова, а два роки потому 
її замінили на капітальну споруду.
 Нещодавня заява лідера фракції «Слуга народу» 
Давида Арахамії викликала обурення і шквал крити-
ки в українському суспільстві: він припустив, що по-
дача води в Крим можлива в обмін на звільнення Дон-
басу. Наприкінці лютого секретар Ради національної 
безпеки України Олексій Данілов заявив, що говори-
ти про відновлення подачі дніпровської води до анек-
сованого Росією Криму неможливо до деокупації пі-
вострова. ■

■ Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Українська сторона 
Спільного центру з конт-
ролю та координації пи-
тань припинення вогню 
та стабілізації лінії розме-
жування сторін повідом-
ляє про збільшення кіль-
кості обстрілів позицій 
підрозділів Об’єднаних 
сил із забороненого Мінсь-
кими домовленостями оз-
броєння.
 За даними штабу 
Об’єднаних сил, зброй-
ні формування Російсь-
кої Федерації впродовж 
лютого 2020 року із за-
боронених Мінськими 
домовленостями арти-
лерійських систем каліб-
ру 152 мм та 122 мм, мі-
нометів калібру 120 мм 
та 82 мм, озброєння тан-
ку випустили понад пів-
тори тисячі боєприпасів, 
що вдвічі більше у порів-
нянні з попереднім міся-
цем. Найбільш напруже-
ною обстановка була поб-
лизу населеного пункту 
Оріхове, де по підрозділах 
Об’єднаних сил випуще-
но третину від загальної 
кількості боєприпасів.
 За минулі дві доби 
зброй ні формування Ро-
сійської Федерації та їхні 

посіпаки 13 разів пору-
шили режим припинен-
ня вогню. Противник об-
стріляв наші позиції із за-
боронених Мінськими до-
мовленостями мінометів 
калібру 120 мм і 82 мм, 
а також із гранатометів 
різних систем, велико-
каліберних кулеметів i 
стрілецької зброї. Укотре 
посилилась активність 
снайперських груп. 
 Найгарячіше було на 
луганському напрямку в 
зоні відповідальності опе-
ративно-тактичного угру-
повання «Північ». Про-
тивник обстріляв позиції 
наших захисників поруч 
із Кримським, Оріховим, 
Миронівським, Шумами, 
Травневим, Зайцевим, 
Луганським. 
 На Донеччині, де за 
ситуацію відповідає опе-
ративно-тактичне угрупо-
вання «Схід», обстріли за-

фіксовано поблизу Лебе-
динського та біля Широ-
киного.
 За цей період один воїн 
загинув, дев’ять поранено. 
Загиблий — старший сер-
жант 58-ї окремої мотопі-
хотної бригади ЗСУ імені 
гетьмана Івана Виговсько-
го 25-річний Володимир 
Черненко. Володимир ро-
дом із села Мамекіне Нов-
город-Сіверського району 
Чернігівщини, на службу 
за контрактом був призва-
ний із березня 2017 року.
 Упродовж минулої 
доби противник двічі 
здійснив провокацій-
ний обстріл ділянки роз-
ведення №3, застосував-
ши стрілецьку зброю. За 
даними пресцентру ООС, 
бойові формування Росій-
ської Федерації вели во-
гонь на ураження зі 
ствольної артилерії каліб-
ру 122 мм зі своїх пози-

цій в окупованій Горлівці 
по позиціях підрозділів 
Об’єднаних сил поблизу 
населеного пункту Ново-
селівка. На щастя, снаря-
ди не влучили в українсь-
ких захисників. І не пот-
рапили у житлові будин-
ки цивільного населення, 
які розташовані зовсім 
поруч від місця падіння. 
Але уламки від снарядів 
пошкодили газопровід не-
подалік Новоселівки, що 
призвело до виникнен-
ня вогняного факелу за-
ввишки декілька метрів. 
Рятувальним службам 
удалося ліквідувати вог-
няний стовп та уникнути 
масштабної пожежі. На-
разі проводять обстежен-
ня газогону та встановлю-
ють ступінь його пошкод-
ження. Під загрозою при-
пинення газопостачання 
опинилися мирні меш-
канці. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 У Черкасах розпочало роботу 
оперативно-диспетчерське управ-
ління обласного Центру екстреної 
медичної допомоги. Наразі диспет-
черська вже перейшла із тестово-
го на повноцінний робочий режим 
і, завдяки новому обладнанню, має 
змогу якісніше та оперативніше, 
ніж було досі, реагувати на викли-
ки пацієнтів.
 Як повідомляла «УМ» Ірина 
Назарок, прессекретар Черкасько-
го обласного Центру екстреної ме-
дичної допомоги, до обласної дис-
петчерської вже підключили Чер-
каси та Черкаський район. Надалі 
планується поступове під’єднання 
всієї області, зокрема, спочатку 
Чигиринського, Канівського, Дра-
бівського районів, а до вересня за 
такою системою працюватиме вся 
Черкащина.
 За словами керівника обласно-
го Центру екстреної медичної до-
помоги Ігоря Фесуна, під час тес-
тування диспетчерської разом зі 
спеціалістами фірми-виробника 
обладнання «Монтекс» фахівці 
перевірили, як діють GPS-треке-
ри, передачу викликів, зворотний 
зв’язок, тривожні кнопки SOS, як 
працюють архіватори, чи висвічу-
ються номери тих, хто телефонує 
на «103». 
 Зазначимо, що завдяки роботі 
нового підрозділу в Черкаській 
«швидкій» усі телефонні дзвінки 
скеровуються на єдину багатока-
нальну лінію «103». Диспетчер, 
що приймає виклик, обробляє його 
і заносить дані в електронну базу. 
Після чого напряму, згідно з да-
ними GPS, визначає автомобіль, 
що перебуває найближче до місця 

виклику, і направляє туди брига-
ду екстреної медичної допомоги. 
Це суттєво пришвидшує доїзд ав-
томобіля на виклик і, як показує 
практика в інших областях, дозво-
ляє більш раціонально використо-
вувати ресурси служби.
 До речі, Національна служба 
здоров’я цього року збільшує фі-
нансування «екстренки» в нашій 
країні на майже 800 мільйонів 

гривень. Загалом, із 1 квітня, за 
дев’ять місяців НСЗУ спрямує на 
оплату екстреної допомоги близь-
ко 4,7 мільярда гривень. 
 Також у Нацслужбі наголо-
шують, що екстрена медична до-
помога буде повністю безплатною 
і надаватиметься пацієнтам неза-
лежно від того, чи мають вони під-
писану декларацію із сімейним лі-
карем, чи ні. ■

банкнот
утилізував 

НБУ в 2019 році, заявили у пресслуж-
бі Нацбанку.

702 млн га
з е м л і 

було виведено з державної власності Украї-
ни, поінформував уповноважений президен-
та із земельних питань Роман Лещенко.

га
с т а н о -

вить площа державних сільгоспугідь 
в Україні, повідомив заступник мініс-
тра Тарас Висоцький.

осіб
ухилилися від призову на строкову вій-

ськову службу минулоріч, поскаржився начальник управління при-
зову та комплектування, заступник начальника Головного управлін-
ня персоналу Генштабу ЗСУ полковник Валерій Дендебера.

років
уперше в Києві 

не настала метеорологічна зима, роз-
повіли в Центральній геофізичній об-
серваторії ім. Б. Срезневського.

Більше 3 млн 245 тис. За 140650 тис.
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

КРАЩЕ, НІЖ РАНІШЕ

Швидка «швидка»
Відкрили сучасну оперативну диспетчерську 
екстреної медичної допомоги

■

НА ФРОНТІ

«Факельне шоу» росіян
Збройні формування країни-агресора обстріляли 
газопровід на Донбасі

■

У Черкаській швидкій відкрили сучасну оперативну диспетчерську.
Фото надане пресслужбою Черкаського обласного Центру екстреної медичної допомоги.

❙
❙
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українців
позитивно ставляться до 

Православної церкви України, згідно з даними 
опитування Київського міжнародного інституту 
соціології.

60,6% і більше
від вартості бюджетних 

місць коштуватиме контрактне навчання в 
українських вишах із нового навчального 
року, за рішенням КМУ.

новонароджених
у нашій державі припа-

дає сто померлих, засвідчили у Державній 
службі статистики України.

новобудов
у Києві потрапля-

ють у категорію ризикових, дослідили у 
компанії Monitor.Estate.

дорослий 
українець

живе без банківського рахунку, констатува-
ла гендиректор компанії MasterСard в Україні 
Інга Андрєєва.

60% На  53 52% Кожен 3-й

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

ЗАПАХ ГРОШЕЙ

Хто 
фінансує 
ворога?
Бронетанковий завод 
закупив фальсифікат 
у країни-окупанта 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Корупційними скандалами україн-
ців здивувати важко, адже їх на тере-
нах нашої держави в тій чи іншій царині 
стільки, що хоч греблю гати. Черговим 
«зашкваром» на воєнній «ниві» стала 
надзвичайна подія на Житомирському 
бронетанковому заводі, держпідпри-
ємстві, що розташоване в смт Ново-
гуйвинське та з 2010 року входить до 
складу державного концерну «Укробо-
ронпром» й спеціалізується, зокрема, 
на капітальному ремонті й модерніза-
ції бронетанкового озброєння та техні-
ки.
 А почалася ця скандальна історія 
ще в 2019 році, коли ЖБТЗ оголосив 
тендер на закупівлю деталей на суму 
понад 1,5 млн гривень. Переможцем 
конкурсних торгів, що були оголошені 
в рамках державного оборонного замо-
влення, стало комерційне підприємс-
тво з Київщини. Але після тривалих пе-
ревірок співробітники СБУ з’ясували, 
що фірма-переможець була визначе-
на заздалегідь (за попередньою змо-
вою сторін та з ознаками фіктивності). 
Загальна вартість запчастин переви-
щувала реальну ціну закупівлі у 2,7—
5 разів. 
 Більше того, придбана продукція 
мала ознаки фальсифікації, адже за-
мість вказаного виробництва у США 
вона була виготовлена у Східній Азії, 
а фірма-власник сертифікована в... 
Росії! За даним фактом наразі відкри-
то кримінальне провадження й триває 
досудове слідство.
 Нагадаємо, що це вже не перший 
скандал підопічних держконцерну 
«Укроборонпром». Зокрема, у 2015-
2019 роках підприємства Укроборонп-
рому через іноземні фірми-«проклад-
ки» закуповували російську продук-
цію військового призначення за зави-
щеною у 2-3 рази вартістю. При цьому 
фактично в Україну постачали продук-
цію військового призначення та под-
війного використання, виготовлену на 
санкційних підприємствах РФ (так зва-
на «схема обходу прямих поставок»). 
 Ще одним свіжим проколом «ук-
роборонпромівців» стало затримання 
наприкінці лютого цього року дирек-
тора підприємства «Шосткинський ка-
зенний завод «Зірка», що входить до 
складу концерну, на одержанні хабаря 
за оренду приміщень підприємства. 
Про це заявили у пресслужбі військо-
вої прокуратури Центрального регіону 
України
 І такі скандали, пов’язані з Укробо-
ронпромом, можна згадувати й згаду-
вати. Тож виникає запитання: невже на 
такому важливому військовому концер-
ні, тим паче в час війни на сході Украї-
ни з російськими окупантами, так важко 
навести лад, чи ж, можливо, певна заці-
кавленість у всіх цих оборудках перева-
жає? І як пояснити, нехай навіть і непря-
ме, але співробітництво дочірніх підпри-
ємств Укроборонпрому з країною-агре-
сором? ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Фахівці СБУ вистежи-
ли та затримали на гаря-
чому молодика, який зні-
мав кошти з допомогою 
фальшивої банківської 
картки. Виготовити плас-
тиковий аналог фінансо-
вого документа йому вда-
лося на спеціальних тех-
нічних пристроях, що 
легко «зчитують» елект-
ронну інформацію. 
 Як з’ясувалося у 
ході слідства, затрима-
ний займався крадiж-
ками не сам, а у складі 
злочинного угрупован-
ня, яке організував і 
координував громадя-
нин РФ через популяр-
ний мобільний месенд-
жер. «За його вказівкою 
двоє харків’ян, з якими 
росіянин познайомився 
на одному з хакерських 
форумів, незаконно при-

дбали так зване «скім-
мерне» обладнання, — 
повідомив прессекретар 
Харківського обласно-
го управління СБУ Вла-
дислав Абдула. — Воно 
призначене для неглас-
ного зчитування даних 
пластикової картки та 
відеофіксації PIN-кодів, 
що вводяться клієнтами 
банківських установ.
 Учасники групи не-
помітно встановлювали 
спеціальні технічні при-
строї на банкоматах і 
терміналах самообслуго-
вування одного з держав-
них банків та отримува-
ли необхідну технічну 
і персональну інформа-
цію для виготовлення 
дублікатів». Пластикові 
фальшивки вони згодом 
успішно використовува-
ли для зняття коштів. 
 Яку суму зуміли 
вкрасти у харків’ян 
злодії, наразі невідо-

мо. Під час обшуку за 
їх місцем проживання 
правоохоронці вилучи-
ли «скіммерне» облад-
нання, підроблені бан-
ківські картки, а також 
комп’ютерну техніку, 
яка використовувалась 
для фіксації персональ-
них даних. Слідчі на-
разі готуються оголоси-
ти їм підозру за статтею 
«Незаконне придбання, 
збут чи використання 
спеціальних технічних 
засобів негласного отри-
мання інформації».
 Шахрайство при до-
помозі скіммерів — не 
новинка у криміналь-
ному світі. Ці пристрої 
зловмисники стали при-
кріплювати звичайною 
клейкою стрічкою або 
застібками-липучками 
настільки часто, що фі-
нансові установи зму-
шені обладнувати банко-
мати спеціальними «ан-

тискіммерними» прила-
дами. Виявити хакерські 
«сюрпризи» можна й ві-
зуально. Як правило, 
вони або «топлять» па-
нель клавіатури, або, 
навпаки, неприродно її 
випинають назовні. По-
мітивши такий дефект, 
краще пошукати інший 
банкомат. 
 Загалом мисливці за 
банківськими грошима 
останнім часом узагалі 
втратили страх. Скажі-
мо, нещодавно у Харкові 
злочинці вибили двері од-
ного з відділень, вдерли-
ся до приміщення, закла-
ли вибухівку у банкомат і 
підірвали. Діставши касе-
ти з купюрами, вони без-
слідно зникли. Статисти-

ка інтернет-шахрайства 
не менш вражаюча. Торік 
за дорученням Кабмі-
ну було проведено соціо-
логічне опитування, аби 
з’ясувати кількість гро-
мадян, які втратили кош-
ти через крадіїв такого 
штибу. Результат непри-
ємно здивував, оскіль-
ки 34 відсотки опитаних 
постраждали через зло-
дійські повідомлення, а 
майже кожен десятий пе-
режив історію, коли його 
перенаправляли на фаль-
шиві веб-сайти із запитом 
персональної інформації. 
Така ж кількість клієнтів 
констатувала незаконне 
використання їхніх кре-
дитних та дебетних кар-
ток. ■

ПИЛЬНУЙ!

«Скіммерне» полювання
Росіянин об’єднав місцевих хакерів для віртуального 
грабунку власників банківських карток

■

Були гроші ваші — стали наші.❙

Тетяна ПАРХОМЧУК

 Схоже, найцікавіше у парламентсь-
кий четвер, 5 березня, також, як і в сере-
ду, коли було відправлено у відставку уряд 
Олексія Гончарука, — відбулося на поза-
черговому засіданні: голосування за поста-
нову про недовіру генеральному прокурору 
України Руслану Рябошапці. 
 У кулуарах депутат від «Слуг» Олек-
сандр Качура серед причин зняття з поса-
ди генерального прокурора Руслана Ря-
бошапки назвав відсутність результатів 
діяльності Генпрокуратури. Щоправда, 
«відсутність результатів» iз різних полі-
тичних боків виглядає по-різному. Скажі-
мо, для «Слуг народу» — розчарування в 
тому, що не можуть «піймати» п’ятого пре-
зидента Петра Порошенка. Для співголови 
фракції ОПЗЖ Вадима Рабіновича, що, за 
його словами, Рябошапка «бігав звітувати 
до американського посольства». Для про-
гресивної частини суспільства — тупцю-
вання на місці в розслідуванні справ Май-
дану та кримінальні провадження проти 
активістів i патріотів. 
 Сам Руслан Рябошапка своє усунення 

від посади пояснює політизацією прокура-
тури. 
 А загалом у свої «героїчні» будні де-
путати продовжують перебувати в турбо-
режимі розгляду законопроєкту №2178-
10 — так звана, земельна реформа. Тобто, 
обговорення поправок до згаданого зако-
нопроєкту, що має на меті зняти заборону 
з продажу земель сільськогосподарсько-
го призначення, проти чого, нагадаємо, 
виступають аграрії та опозицiйно нала-
штовані політичні сили. Ще жодна поп-
равка інших політсил монобільшістю не 
була підтримана. Наразі розглянуто більш 

ніж півтори тисячі, всього — понад чоти-
ри тисячі. Підбиваючи риску під відстав-
кою чергового уряду «зелених», представ-
ник «Опозиційної платформи — За жит-
тя!» Наталя Королевська вкотре вислови-
ла позицію своєї фракції: взагалі зняти 
з розгляду це питання. Зрозуміло, ніхто 
його не зніме, але нормальну платформу 
для піару за пів року до виборів до місце-
вих органів влади ОПЗЖ почала активно 
займати. ■

Про деталi позачергової сесiї ВР, яка змi-
нила уряд, читайте на 4-й стор.

ПАРЛАМЕНТ

Важка шапка Рябошапки
Монопарламент монотонно монобільшістю знімає 
земельний мораторій, міняє уряд та очільника 
Генпрокуратури

■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Відділ комунікації поліції Тернопільсь-
кої області повідомив про курйозний випа-
док, що стався днями в обласному центрі. 
На лінію «102» надійшло повідомлення від 
жителя міста про те, що його знайомий кон-
тактував із громадянами з Китаю, а тепер із 
температурою перебуває вдома, наражаю-
чи на небезпеку сусідів. Слідчо-оператив-

на група Тернопільського відділу поліції 
відразу виїхала за вказаною адресою, про-
те двері квартири ніхто не відчинив. 
 Наступного дня поліцейським вдало-
ся розшукати власника квартири, про-
те той категорично заперечив, що викли-
кав поліцію. Коли ж йому показали номер, 
з якого було здійснено виклик, чоловік 
упізнав контактні дані свого кума, котрий 
проживає з ним в одній багатоповерхівці. 
Коли ж завітали до 41-річного кума, то той 

зізнався, що дійсно телефонував на «102» і 
повідомляв про начебто хворого сусіда, од-
нак це, мовляв, був своєрідний... жарт-пом-
ста після того, як працівники швидкої до-
помоги відмовилися приїжджати на його 
виклик. «Мені було зле, піднявся тиск, і я 
зателефонував на «103», — розповів він. — 
Там мені відповіли, що «швидка допомога» 
не приїде, бо з таким діагнозом треба звер-
татися до дільничного лікаря. Розлючений, 
я набрав поліцію і повідомив про начебто 
хворого знайомого і про те, що в нього коро-
навірус. Через декілька хвилин ще раз зате-
лефонував на «швидку» і теж розповів цю 
історію. Тоді всі швидко приїхали».
 За свій вчинок тернополянин понесе 
адміністративну відповідальність за стат-
тею 183 Кодексу України про адміністра-
тивні порушення — завідомо неправдивий 
виклик спеціальних служб. Йому «світить» 
штраф у сумі від трьох до семи неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян. ■

ХИБНА ТРИВОГА

З коронавірусом... жартують
Чоловік заплатить за те, що через погане самопочуття 
підняв на ноги поліцію

■
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ВІДДІЛ КАДРІВ

Дивіться, хто прийшов!
Верховна Рада проголосувала за призначення ново-
го складу Кабінету Міністрів, який очолює новобраний 
прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Спочатку нардепи під-
тримали 13 кандидатур, які запропонував пан Шмигаль. 
А після цього обранці призначили за квотою президента 
міністра оборони (285 голосів «за») і міністра зовнішніх 
справ (288 — «за»).
Отже, нинішній уряд нараховує 15 осіб. Водночас зали-
шаються без очільників міністерства освіти, економіки, 
культури.

Уряд Шмигаля (повний список):
 1. Прем’єр-міністр: Денис Шмигаль.
 Народився 15 жовтня 1975 року у Львові. Кандидат економічних наук. 
Працював на керівних посадах на підприємствах Львова та у Львівській 
ОДА.З січня 2018 року обіймав посаду директора ДТЕК «Бурштинська ТЕС», 
заступник гендиректора ПАТ «ДТЕК Західенерго». Із 1 серпня 2019 по 5 лю-
того 2020 року був головою Івано-Франківської ОДА. 4 лютого 2020 року став 
віцепрем’єр-міністром — міністром розвитку громад i територій України.
 2. Віцепрем’єр iз питань європейської та євроатлантичної інтег-
рації: Вадим Пристайко.
 Народився у 1970 році. Кадровий дипломат. У попередньому уряді Гон-
чарука очолював МЗС. 
 3. Міністр Кабінету Міністрів: Олег Немчінов.
 Народився 1 травня 1977 у Львові. Має три вищі освіти: викладач гео-
графії, спеціаліст держслужби і юрист. Брав участь в АТО. Очолював Феде-
рації легкої атлетики Львівської області та міста Севастополь. У 2016-2017 
роках керував Військово-цивільною адміністрацією кількох сіл у Волновась-
кому районі Донецької області. З квітня 2017 по жовтень 2019 року був держ-
секретарем Міністерства молоді та спорту.
 4. Віцепрем’єр, міністр реінтеграції тимчасово окупованих те-
риторій: Олексій Резніков.
 Народився у Львові у 1966 році. Професійний юрист. Депутат Київра-
ди VI та VII скликаннь. З червня 2014 року — секретар Київради, а з квітня 
2016 року і до вересня 2018 року — заступник голови КМДА Віталія Клич-
ка.
 5. Міністр цифрової трансформації України: Михайло Федо-
ров
 Народився 1991 року у Запорізькій області. Зберіг посаду міністра, 
щоправда втратив статус вiцепрем’єр-міністра України, який мав у попе-
редньому уряді. 
 6. Міністр внутрішніх справ: Арсен Аваков.
 Єдиний міністр, якому вдається утриматися на цій посаді в уряді про-
тягом шести років — з лютого 2014 року. 
 7. Міністр у справах ветеранів: Сергій Бессараб.
 Народився 13 листопада 1955 року на Дніпропетровщині. Кадровий вій-
ськовий. Генерал-лейтенант. З 2005 року начальник Територіального управ-
ління «Північ». З травня 2012 року — перший заступник командувача Су-
хопутних військ Збройних сил України. З 2015 року командувач АТО.
 8. Міністр молоді і спорту: Вадим Гутцайт.
 Народився 7 жовтня 1971 року в Києві. Український фехтувальник, шаб-
ліст, олімпійський чемпіон iз фехтування 1992 року. Також брав участь у 
Олімпіадах 1996 та 2000 років. Президент Федерації фехтування України.
 9. Міністр охорони здоров’я: Ілля Ємець.
 Народився 21 лютого 1956 у Воркуті, Росія. Заслужений лікар України, 
член Європейської асоціації хірургії вроджених вад серця. Міністр охорони 
здоров’я України з 21 грудня 2010 по 17 травня 2011 року.
 10. Міністр інфраструктури: Владислав Криклій.
 Народився 1986 року. Кандидат економічних наук. З 2014-15 рр. — рад-
ник міністра внутрішніх справ України, в з листопада 2015 року — керівник 
Головного сервісного центру МВС України. Зберіг посаду в новому уряді. 
 11. Міністр соціальної політики: Марина Лазебна.
 Народилася на Київщині. Кандидат економічних наук. Наразі є єдиною 
жінкою в уряді Шмигаля. З 2000 року працює в уряді на різних посадах се-
редньої ланки. З травня 2013 по березень 2014 року обіймала посаду голо-
ви Державної служби зайнятості України. З серпня по жовтень 2019 року 
була головою Державної соціальної служби України.
 12. Міністр юстиції: Денис Малюська.
 Народився 1981 року в Хмельницькій області. Професійний юрист. 
Зберіг посаду міністра в новому уряді. 
 13. Міністр фінансів: Ігор Уманський
 Народився у Прип’яті. Кандидат економічних наук. Працював у Мініс-
терстві економіки, Нацбанку, Укртранснафті. З січня 2008 по березень 2010 
року — перший заступник міністра фінансів України Віктора Пинзеника. Піс-
ля відставки Пинзеника виконував обов’язки міністра фінансів.
 14. Міністр розвитку громад і територій: Олексій Чернишов.
 Народився 4 вересня 1977 року в Харкові. Має дві вищі освіти — еко-
номічну та юридичну. Відомий харківський бізнесмен та інвестор. 28 жовт-
ня 2019 року призначений на посаду голови Київської ОДА.
 15. Міністр оборони: Андрій Таран.
 Народився 4 березня 1955 року в Німеччині. Закінчив Військову ака-
демію ППО Сухопутних військ у Києві та Національний університет оборони 
США, у Вашингтоні. З 1992 року служив у центральному апараті Міноборо-
ни. У 1994-95 роках працював у Головному управлінні розвідки Міноборо-
ни. З квітня по серпень 2015 року був представником України у Спільному 
центрі контролю і координації на Донбасі. З грудня 2015-го по квітень 2016 
року — перший заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ. У 2016 році 
звільнений у запас по досягненню граничного віку генеральської служби. У 
2019 році очолював виборчий штаб кандидата в президенти Ігоря Смешка.
 16. Міністр закордонних справ: Дмитро Кулеба.
 Народився 1981 році в м. Суми. Кадровий дипломат. Із 2010 року по 
2013 рік працював у секретаріаті міністра МЗС України, опікувався питан-
нями іміджу України в часи Януковича за кордоном, міжнародних органі-
зацій, відносин iз США. Упродовж січня-червня 2013 року був радником 
віцепрем’єра з гуманітарних питань. З 2016-го по 2019 рік був Постійним 
представником України в Раді Європи. З 29 серпня 2019 року призначений 
вiцепрем’єр-міністром України з питань європейської і євроатлантичної ін-
теграції.

■

Іван ЛЕОНОВ

Прем’єр пішов, вітаємо ново-
го прем’єра! Саме так можна 
охарактеризувати майже пов-
не перезавантаженння Кабміну, 
яке відбулося у звичному для 
парламентської монобільшості 
турборежимі у вівторок увечері. 
Щоправда, неабияк впадає в очі 
бажання президента Володимира 
Зеленського всіляко дистанціо-
нуватися від провальної політики 
уряду Гончарука. І нищівна крити-
ка глави держави на адресу уря-
ду «нових облич», озвучена під 
куполом Ради, викликає логічне 
питання: «А хто ж цих хлопців і 
дівчат, які не впоралися, підби-
рав? Хто проводив співбесіди на 
Банковій у серпні 2019-го? Хто 
ледь не у наказному порядку про-
штовхував через парламент?». 
Відповідь очевидна. Лишається 
сподіватися, що наступники «но-
вих облич», яких уже охрестили 
«котами в мішку», не зганьблять 
свого головного роботодавця 
(йдеться не про Раду, звісно, як 
мало би бути у парламентсько-
президентській республіці) ще 
більше. 

Психолог і колектор в одній 
особі
 Пояснюючи рішення відпра-
вити у відставку прем’єр-мініс-
тра Олексія Гончарука, Зеленсь-
кий розкритикував дії уряду за 
неефективну боротьбу з конт-
рабандою, високі премії в Каб-
міні на противагу статкам зви-
чайних людей та падіння про-
мисловості на 5%. 
 «Я не можу щоразу ставати і 
психологом для людей, і кризо-
вим менеджером для деяких, і 
колектором, який вимагає чес-
но зароблені гроші, і нянькою 
профільного міністерства», — 
наголосив президент, виступа-
ючи перед депутатами. 
 За його словами, уряд Гонча-
рука — перший уряд, «де немає 
топкорупції, але не красти — за-
мало», а ще уряд нових облич, 
але облич — замало, бо потрібні 
нові мізки та нові серця». 
 На цих словах у ложі преси 
один iз журналістів сказав ін-
шому: «Бачили очі, що купува-
ли!». І з цим важко не погодити-
ся. Як і з думкою відомого пуб-
ліциста Віталія Портнікова про 
те, що «ніякого уряду Гончару-
ка чи уряду Шмигаля не існує у 
природі, а існує лише уряд Зе-
ленського». А відтак і власна 
відповідальність президента за 
все, що відбувається у країні. 
 І дійсно, оскільки міністри, 
як iз попереднього, так і з ново-
го уряду, не проходили співбесі-
ди у профільних комітетах ВР, 
як це передбачає законодавс-
тво, їх затверджувала винятко-
во Банкова. Тим більше що їхні 
прізвища тримали у таємниці 
до останнього, а голосували й за 
уряд Гончарука, й за уряд Шми-
галя виключно списком. 
 Тож не дивно, що депутат 
від «Батьківщини» Сергій Со-
болєв заявив, звертаючись до 
глави держави у залі, що після 
того, що наробив уряд Гончару-
ка, президент мав би перейти до 
нього в опозицію. 
 А депутат від «Європейсь-
кої Солідарності» Олексій Гон-
чаренко пішов ще далі й, іроні-
зуючи, заявив, що не зрозумів, 

хто виступав перед Радою: Голо-
бородько чи Зеленський? Після 
чого наголосив, що за недолугий 
уряд несе відповідальність саме 
президент, який його форму-
вав. 
 «Це ви винні в усьому цьо-
му!» — емоційно заявив Гонча-
ренко, звертаючись до Зеленсь-
кого. При цьому «слуги народу» 
намагалися заглушити непри-
ємний для їхнього лідера виступ 
депутата. 
  Проте результат прогнозова-
ний: відставку Гончарука під-
тримали 353 народних депута-
ти. Що означало і автоматичну 
відставку всього складу уряду. 

Старі обличчя й одна жінка
  Лише 15 хвилин перерви і 
Зе-команда почала швиденько 
міняти коня на переправі: пре-
зидент Зеленський представив 
iз трибуни Ради нового канди-
дата у прем’єри Дениса Шмига-
ля. 
 «Сьогодні українцям потрі-
бен уряд, який зробить немож-
ливе. Сподіваюсь, що саме та-
ким буде наступний Кабмін Ук-
раїни. За ці роки у нас було ба-
гато урядів — уряд технократів і 
уряд казнокрадів, уряд порятун-
ку та уряд «крепкіххазяйствен-
ніков», уряд порятунку «креп-
кіххазяйственніков». Я вірю, 
що в нас нарешті з’явиться саме 
уряд для людей», — натхненно 
рекламував кандидата глава де-
ржави. 
 Сам Шмигаль iз трибуни ска-
зав, що друзі відучора питають 
його: «тебе вітати чи тобі співчу-
вати?». І зазначив, що основним 
напрямком уряду має бути пред-
ставлення стратегії економічно-
го розвитку країни на найближ-
чі часи. 
 Також він вважає за необ-
хідне невдовзі запропонувати 

парламенту переглянути держ-
бюджет на 2020 рік, особливо у 
частині збільшення виплат та 
пенсій для простих українців. 
За його словами, новому уряду 
доведеться долати ряд викли-
ків, зокрема робити все мож-
ливе для недопущення еконо-
мічної кризи. Також серед ос-
новних напрямів роботи нового 
уряду — децентралізація, ство-
рення приватного економічно-
го клімату, зміцнення держав-
ної безпеки та оборони України, 
а також підтримка малого та се-
реднього бізнесу
 Пан Шмигаль також гото-
вий урятувати країну від еко-
номічного падіння. А ще згадав 
про неефективну боротьбу з ко-
ронавірусом і необхідність за-
вершити війну на Донбасі. По-
казово, що програма уряду буде 
створюватися на основі... про-
грами партії «Слуга народу». 
 «Часу немає, реформи пот-
рібні були на вчора, результат — 
на сьогодні!» — підсумував пан 
Шмигаль свій виступ. І отримав 
291 голос «за» своє прем’єрство 
від депутатів. 
 Не обійшлося без символіч-
них подарунків: перед обранням 
на посаду прем’єра пан Шми-
галь отримав від депутатки з 
фракції «Голос» Юлії Клименко 
символічного «кота в мішку». 
 На її думку, монобільшість 
призначає в уряд багато старих, 
а не нових облич. Ще й гендерно-
го балансу не дотримано: до уря-
ду потрапила лише одна жінка. 
Тому пані Клименко поставила 
перед паном Шмигалем мішок 
iз його портретом і дістала з ньо-
го іграшкового кота. Тим самим 
нардепи від опозиції натякнули, 
що в новому уряді планують від-
новити старі обличчя, зокрема, 
ті, що були при владі в тому чис-
лі за часів Януковича. ■

ТРИКУТНИК ВЛАДИ

Коти в мішку замість нових облич
На зміну уряду Гончарука Банкова провела до влади через Раду 
уряд Шмигаля

■

Президент Володимир Зеленський поспілкувався у Раді зі своїм попередником
Петром Порошенком.

❙
❙

Юлія Клименко презентує Денису Шмигалю іграшкового кота в мішку.❙
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Ігор ВІТОВИЧ

 Всесвітня організація охорони 
здоров’я повідомила у четвер, що за ос-
танню добу коронавірусом у світі зарази-
лося більше 2 200 осіб, а загальна кіль-
кість інфікованих перевищила 95 тисяч. 
За межами Китаю зафіксовано більше 
двохсот летальних випадків. 
 В ЄС більша частина смертей від 
COVID-19 припадає на Італію, де уряд 
розпорядився закрити всі школи та уні-
верситети з 5 по 18 березня. Італійський 
прем’єр Джузеппе Конті наголосив у те-
лезверненні: «Від усіх нас вимагається 
докласти додаткових зусиль». У цій єв-
ропейській країні вже 107 жертв захво-
рювання, найбільше у світі після Китаю. 
Щодо кiлькостi випадків зараження, то 
в Італії вона станом на вечір 4 березня 
досягла 3 089, передає інформагенція 
«Франс Пресс» iз посиланням на пред-
ставників місцевої влади. Уряд Італії 
планує виділити 4 мільярди євро допо-
моги у зв’язку з епідемією коронавіру-
су. Така сума перевищить параметри до-
пустимої в Євросоюзі величини боргу та 
допустимий ліміт бюджетного дефіциту, 
отже, на це потрібна згода парламенту та 
ЄС. Італійський прем’єр Конте та міністр 
фінансів Роберто Ґуальтьєрі аргументу-
ють ухвалене рішення тим, що епідемія 
коронавірусу є винятковою ситуацією, 
боротись з якою можна лише надзвичай-
ними засобами та діями.
 Нагадаємо, Італія разом iз Південною 
Корею, Японією та Іраном належить до 
країн, де поза межами материкового Ки-
таю спостерігаються найшвидші темпи 
поширення коронавірусу. Не кращі спра-
ви й у Німеччині, де на ранок четверга 
було відомо про 260 випадків зараження. 
Федеральний міністр охорони здоров’я 
Йенс Шпан заявив: «Потрібно знайти 
правильний баланс у прийнятті жорс-
тких заходів iз протидії поширенню віру-
су та тим, що життя все ж продовжуєть-
ся. Єдине, в чому ми можемо бути впев-
неними, — пік епідемії в нашій країні ще 
не пройдений».
 Швейцарія посадила на карантин 
всю свою армію після того, як наприкін-
ці лютого в одного військовослужбовця 
виявили зараження COVID-19. В Ізраїлі 
відмінено всі міжнародні симпозіуми 
та конференції, а також запроваджено 
обов’язковий двотижневий карантин для 

всіх, хто повертається з Франції, Німеч-
чини, Швейцарії, Іспанії та Австрії. З 5 
березня громадянам цих країн в’їзд до 
Ізраїлю заборонено. 
 У Каліфорнії указом губернатора 
Гевіна Ньюсома по всій території шта-
ту запроваджено режим надзвичайного 
стану, повідомляє агенція «Ассошiей-
тед Пресс». Спецрежим необхідний, ос-
кільки дозволяє в оперативному поряд-
ку залучити додаткове фінансування і 
покращувати координацію сил, які ве-
дуть боротьбу з поширенням вірусу. Па-
лата представників Конгресу США ухва-
лила у середу, 4 березня, законопроєкт 
щодо виділення 8,3 мільярда доларів на 
боротьбу з коронавірусом SARS-CoV-2. 
Документ отримав підтримку як від рес-
публіканців, так і від демократів, повідо-
мила голова Палати представників Ненсі 
Пелосі. Виділені кошти повинні забез-
печити скоординовані й всеосяжні захо-
ди боротьби з поширенням нового вірусу, 
пояснила демократка. Від спричиненої 
вірусом COVID-19 пневмонії та інших су-
путніх захворювань у Сполучених Шта-
тах уже померли щонайменше 11 осіб, ще 
154 інфіковані.
 Через поширення коронавірусу 2020 
рік може стати найгіршим для авіапере-
візників щонайменше з моменту фінан-
сової кризи 2009 року. Авіакомпаніям 
нині доводиться настільки швидко реа-
гувати на різке та непередбачуване по-
ширення нового коронавірусу, що екс-
перти навіть не встигають корегувати в 
негативний бік і без того невтішні про-
гнози щодо подальшого розвитку всієї га-
лузі. На початку цього тижня німецький 
концерн Lufthansa повідомив про запро-
вадження наступних суворих заходів: усі 
пасажирські рейси в Китай скасовані до 
24 квітня, а в іранську столицю Тегеран 
— до 30 квітня. Водночас скорочено кіль-
кість рейсів до Італії майже на 40 відсо-
тків. Те, що кілька тижнів тому розгля-
далось як загроза лише для повітряного 
сполучення з Китаєм, упродовж кількох 
днів розвинулося до наймасштабнішої 
кризи в галузі щонайменше за останнє 
десятиліття. Оскільки в повітряних пере-
везеннях усе перебуває у тісному зв’язку, 
то такий розвиток може потягнути за со-
бою й обмеження пропозицій на всіх ко-
ротко- та середньо-магістральних марш-
рутах. Усе залежить від того, як поши-
рюватиметься вірус. Уже сьогодні змен-

шується кількість внутрішніх рейсів у 
Німеччині, чого ще декілька днів тому 
навіть не можна було собі уявити, зазна-
чає «Німецька хвиля».
 Чимало пасажирів по всьому світу че-
рез страх перед коронавірусом не скорис-
талися придбаними квитками, констату-
ють у Міжнародній асоціації повітряного 
транспорту (ІАТА). Низка авіакомпаній 
повідомляє, що близько 50 відсотків па-
сажирів так і не прийшли на реєстрацію, 
йдеться у заяві ІАТА, яку було оприлюд-
нено 2 березня в Женеві. 
 Найбільша загроза нависла над гон-
конгiвською авіакомпанією Cathay 
Pacific, яка є однією з найбільших авіа-
компаній в Азійсько-Тихоокеанському 
регіоні. 120 iз 200 літаків Cathay Pacific 
залишаються на землі, три чверті від усіх 
запланованих польотів скасовано. Керів-
ництво попросило 27 тисяч працівників 
компанії взяти неоплачувану відпустку 
на три тижні. Якби навіть проблеми об-
межились тільки КНР, то і так це спри-
чинило б перше глобальне просідання й 
призвело б до зменшення обороту авіа-
перевізників на 29,3 мільярда доларів 
США, підрахували в Міжнародній асо-
ціації повітряного транспорту.
 Із поширенням коронавірусу за межа-
ми Китаю міцнішають побоювання, що 
наслідки сплеску нової хвороби для гло-
бальної економіки виявляться серйоз-
нішими, ніж очікували раніше. Загаль-
ним показником таких настроїв стало 
падіння фондових ринків по всьому сві-
ту. Тижневі втрати на ринках США та Єв-
ропи є наймасштабнішими від кризового 
2008 року. За останні шість днів вартість 
акцій компаній по всьому світу знизила-
ся на 3,6 трильйона доларів. ■

СОЛІДАРНІСТЬ

Європейці 
не 
віддають 
Крим Росії
Євросоюз продовжив 
дипломатичні санкції 
проти РФ через 
агресію в Україні
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Комітет постійних представ-
ників країн ЄС (Coreper) у середу, 
4 березня, погодив продовження 
на чергові шість місяців індиві-
дуальних санкцій щодо Росії за 
«підрив територіальної ціліс-
ності, суверенітету та незалеж-
ності України». Новину поши-
рив на своїй сторінці у «Фейсбу-
ці» представник України при ЄС 
Микола Точицький. «Це рішення 
особливо цінне напередодні шос-
тої річниці анексії Криму та де-
монструє єдність ЄС у його полі-
тиці невизнання дій Москви», — 
вважає дипломат. — Обмеження 
продовжать до середини вере-
сня. Але для того щоб вони на-
були чинності, потрібна ще фор-
мальна згода міністрів ЄС, яку, 
очевидно, отримаємо наступного 
тижня».
 Термін дії чинних санкцій 
проти Росії, запроваджених 2014 
року, єроспільнота продовжує 
кожні шість місяців. І це означає, 
що в чорному списку надалі зали-
шатимуться сепаратисти з Кри-
му, які підривають територіаль-
ну цілісність i суверенітет Украї-
ни, а також російські політики 
та військові. Загалом 175 особам 
заборонено в’їзд до Євросоюзу та 
заблоковано їхні гроші в європей-
ських банках. Також там лиша-
тимуться замороженими акти-
ви 44 компаній, що перебувають 
у «чорному списку». Коментую-
чи ситуацію, Микола Точицький 
припускає, що Брюссель запрова-
дить нові санкції щодо Росії че-
рез відкриття залізничного спо-
лучення з анексованим Кримом. 
 Нині європейські посли вирі-
шили також продовжити на рік 
санкції проти колишнього пре-
зидента України Віктора Януко-
вича, його сина та кількох спів-
працівників за розтрату держав-
них грошей. Ніяких суперечок у 
цих рішеннях не було, і жодних 
проблем не очікується також 12 
березня, коли міністри ЄС затвер-
дять домовленості. Тим часом пос-
ли Європейського союзу виріши-
ли розморозити активи колиш-
нього прем’єра України Миколи 
Азарова і ексміністра енергети-
ки Едуарда Ставицього, повідо-
мив кореспондент «Радіо «Сво-
бода» в Брюсселі Ріхард Юзвяк. 
Це сталося внаслідок послаблен-
ня відповідних зусиль українсь-
кої дипломатії та органів право-
суддя, що має місце після прихо-
ду до влади в Україні «слуг наро-
ду».
 Напередодні прийняття рі-
шень щодо санкцій проти РФ час 
від часу з’являються голоси з ви-
могою їх призупинити або хоча б 
пом’якшити. За це висловлюють-
ся країни, які мають розгалужені 
економічні стосунки з Росією. 
Однак досі країни ЄС одностай-
но продовжували дію цих обме-
жень. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 У США завершився так 
званий «супервівторок», під 
час якого прихильники Де-
мократичної партії на прай-
меріз у 14 штатах обирали 
можливого суперника Дональ-
да Трампа на президентських 
виборах. І в більшості з цих 14 
штатів перемогу здобув ексві-
цепрезидент Джо Байден. Він 
виграв праймеріз у штатах Те-
хас, Алабама, Арканзас, Мас-
сачусетс, Міннесота, Північна 
Кароліна, Оклахома, Теннес-
сі, Вірджинія. Ключовий су-
перник Джо Байдена, сенатор 
Берні Сандерс, який представ-
ляє ліве крило Демократичної 
партії, переміг у Юті, Колора-
до, Вермонті та Каліфорнії. У 
штаті Мен обидва кандидати 
набрали понад 33% голосів, і 
поки що там важко визначити 
переможця. Ще один канди-

дат — мультимільярдер та ек-
смер Нью-Йорка Майкл Блум-
берг — посів третє місце у 8 з 
14 штатів, хоч і витратив на 
передвиборчу кампанію май-

же півмільярда доларів.
 Тепер Джо Байден мати-
ме більше, ніж Берні Сандерс, 
місць делегатів на з’їзді (кон-
венції) демократів у липні, де 

офіційно висунуть кандидата 
в президенти США від партії 
— суперника Дональда Трам-
па на президентських виборах, 
пояснює Бі-Бі-Сі. Для обох 
кандидатів ключовою була пе-
ремога на праймеріз у штатах 
Каліфорнія та Техас, які над-
силають найбільше делегатів 
на цей з’їзд.
 Після «супервівторка» 
праймеріз пройдуть ще у 32 
штатах, тож фаворит пере-
гонів може змінитися, але 
ключова боротьба розгорта-
тиметься саме між Джо Бай-
деном та Берні Сандерсом. І 
кращі шанси має перший, бо 
Майкл Блумберг після невда-
лої участі у кокусах «супервів-
торка» зняв свою кандидатуру 
з праймеріз у Демократичній 
партії саме на користь Байде-
на. А це означає, що той здобув 
не лише моральну та іміджеву 
підтримку, а й перспективу фі-
нансової допомоги однієї з най-
багатших осіб Америки. У ре-
шти учасників первинних ви-
борів серед демократів (сена-
торки від штату Массачусетс 
Елізабет Воррен та члена Па-
лати предствників Тулсі Габ-
бард) шансів на перемогу прак-
тично не залишилося. ■

ВИБОРЧІ ПЕРЕГОНИ

Демократи — за Джо Байдена
На попередніх виборчих перегонах Америки визначився лідер

■

Лідируючу позицію на пробних передвиборчих змаганнях 
у Сполучених Штатах Америки зайняв Джо Байден, 
навколо якого політичні противники здіймали так багато галасу 
навіть із залученням українських політиків.

❙
❙
❙
❙

ЕПІДЕМІЯ

Інфекція зберігає силу 
Світ учиться жити з коронавірусом

■

Уряд Італії вирішив, що поширення 
коронавірусу країною — саме той 
форс-мажор, який вимагає 
понаднормових фінансових витрат.

❙
❙
❙
❙



ІНТЕР

05.30, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 1.55 

«Стосується кожного»

11.10, 12.25 Т/с «Мама буде 

проти»

15.50 «Чекай на мене. 

Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Око за око»

23.45 Т/с «Розвідники»

00.55 Т/с «Банкірші»

03.25 «Орел і решка. Шопінг»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

06.50 Зоряний шлях

10.50, 15.20 Т/с «Три сестри»

15.00, 19.00 Сьогодні

20.00 Х/ф «Красуня»

22.20, 2.00 Т/с «Веселка в 

небі»

01.30 Телемагазин

02.40 Т/с «Чужі рідні»

04.05 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.00 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.05 Вар’яти

08.00 Діти проти зірок

10.00 М/ф «Гоп»

12.00 Х/ф «Реальна сталь»

14.20 Х/ф «Пірати 

Карибського моря-5: 

Помста Салазара»

17.00, 19.00 Від пацанки до 

панянки

21.10 Х/ф «Коломбіана»

23.10 Х/ф «Янгели Чарлі»

01.10 Т/с «Чаклунки»

02.15 Євробачення

02.30 Служба розшуку дітей

02.35 Зона ночі

ICTV

04.45 Скарб нації

04.55 Еврика!

05.05 Служба розшуку дітей

05.10 Т/с «Відділ 44»

05.55 Громадянська оборона

06.45 Факти тижня

08.45 «На трьох»
09.40 Х/ф «Немовля на 

прогулянці»
11.25, 13.00 Х/ф «Моя супер-

колишня»
12.45 Факти. День
13.25 Х/ф «П’ятий вимір»
15.20 Х/ф «Люсі»
16.55 Х/ф «Привид у броні»
18.45 Факти. Вечір

19.10 Дизель шоу
20.30 Х/ф «Озброєні і 

небезпечні»
22.35 Х/ф «Плейбой під 

прикриттям»
00.15 Х/ф «Вілсон»
01.50 Національний відбір. 

Євробачення 2020 р. 

02.05 Стоп

СТБ

06.05 Х/ф «Блеф»

07.55 Х/ф «Ас»

09.50 Х/ф «Оксамитові ручки»

11.45 Х/ф «Безумно 

закоханий»

13.40 Т/с «Було в батька два 

сини»

17.25, 21.55 «Відлік часу»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

18.00 Т/с «Сліпа»

18.55 «Один за всіх»

20.00 Т/с «Спіймати 

Кайдаша»

22.45 Т/с «Час кохати»

5-й канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20 Невигадані історії

07.00, 8.00, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 8.10 Планета інновацій

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

09.25 Час громади

09.30, 15.30 Топ 10:Таємниці й 

загадки

10.10, 11.10, 13.15, 

14.15, 22.00, 23.00 

Документальний фільм

12.30 Є сенс

16.10, 2.15, 5.15 Машина часу

17.10, 18.15, 19.30, 0.25 

Інформаційний вечір

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 «Top Shop»

05.20 Т/с «Банкірші»

13.00 Х/ф «Висота»
14.45 Х/ф «За сірниками»
16.35, 2.35 «Випадковий 

свідок»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.00, 2.05 «Свідок»

19.30 Х/ф «На Вас 
чекає громадянка 
Никанорова»

21.10 Х/ф «Далі нікуди»
23.10 Х/ф «Жіноча робота з 

ризиком для життя»
01.35, 3.10 «Речовий доказ»

04.05 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.Музика. Кліпи 

06.10 Аромати 

Південної Африки. 

Документальний цикл 

06.35 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Мультмарафон на 

UA.Культура. Фархат 

— принц пустелі. 

Найджел у пастці 

07.30 Фархат — принц 

пустелі. Перемога 

добра 

08.05 Мультмарафон на 

UA.Культура. Атака 

вірусів. Мультфільм 

09.00 Новини 

09.05 До дня народження 

Тараса Шевченка. Сон. 

Художній фільм

10.45 Оновлений склад 

комітету премії імені 

Тараса Шевченка

11.20 Юрій Макаров. 

Мова як умова. 

Умова виживання чи 

пережитку? 

11.45 Лекторій. Література. 

Тарас Шевченко

12.15 Юрій Макаров. Людина, 

яку поховав культ 

Шевченка

12.40 Тарас Шевченко. 

Катерина. Вистава 

Національного 

академічного 

українського 

драматичного театру ім. 

М. Заньковецької

14.15 Війна. Шевченків вимір

14.45 До дня народження 

Тараса Шевченка. 

Тарасова весна. 

Концертна програма з 

Будинку звукозапису

16.10 UA.Музика. Кліп

16.25 Час поезії. Тарас 

Шевченко

16.50 Оновлений склад 

комітету премії імені 

Тараса Шевченка

17.15 Українська читанка. 

Тарас Прохасько 

17.25 Тельнюк. Сестри. Наш 

Шевченко

18.15 Кобзатроніка. Твори 

Шевченка під 

електронну музику

19.05 Причинна. Анімаційний 

фільм 

19.30 До дня народження 

Тараса Шевченка. Сон. 

Художній фільм

21.00 Новини

21.20 Фільм-лауреат 

Національної премії 

України імені Тараса 

Шевченка 2019. Вулкан. 

Художній фільм. 

Україна, Німеччина, 

Монако, 12+

23.05 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 

відлік» (із 

сурдоперекладом)

00.45 Бюджетники 

01.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

01.50 Спільно 

02.20 NA HI BA!

02.40 Букоголіки. Літературна 

освіта

03.10 Вікно в Америку

03.30 Новини 

03.50 UA.Фольк. Спогади 

04.40 По обіді-шоу 

05.35 Своя земля. Полтава. 

Загони вартових 

в селі Семенівка. 

Документальний цикл

05.45 Візитівка Полтавщини

05.50 Погода

ПРЯМИЙ

09.00, 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 «Прямий» 

трафік»

12.10, 14.10, 16.10 

«Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1» з 

Миколою Вереснем

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-

2018»

08.00 «ДжеДАІ-2019»

09.55 «Спецкор»

10.30 «ДжеДАІ»

11.05 «Загублений світ»

14.05 «Помста природи»

14.15 Х/ф «Роман у 
джунглях»

16.20 Х/ф «Заручниця-3»
18.20 «Таємниці великих 

українців. Роксолана»

19.25, 20.20 Т/с «Карпатський 

рейнджер»

21.20, 22.55 Т/с «CSI: Місце 

злочину-7»

00.40 «Облом.UA.»

03.50 21-й тур ЧУ з 

футболу «Карпати» 

— «Олександрія»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 11.45, 22.50 Yellow

06.10 «Барселона» — 

«Сосьєдад». Чемпіонат 

Іспанії

08.00, 13.45, 22.25 Топ-матч

08.10 «Колос» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

10.00 «Великий футбол»

11.55 «Бетіс» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

13.55 «Баварія» — 

«Аугсбург». Чемпіонат 

Німеччини

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

16.30 «Болонья» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

18.15 «Олександрія» — 

«Динамо». Чемпіонат 

України

20.00 Журнал Ліги Чемпіонів

20.30 Хет-трик: Рой Макай. 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів. Прем’єра

20.35 «Баварія» — 

«Депортіво» (2002 

р. / 2003 р.). Золота 

колекція Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

23.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

23.55 «Атлетіко» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

01.35 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

02.30 «Боруссія» (М) 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

04.10 «Львів» — «Карпати». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Атлетіко» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

07.50, 18.45, 22.30 Yellow

08.00 «Рома» 

— «Сампдорія». 

Чемпіонат Італії

09.50, 2.00 Топ-матч

10.00 «Львів» — «Карпати». 

Чемпіонат України

11.50 «Боруссія» (М) 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

13.40, 23.40 Журнал Ліги 

Чемпіонів

14.10 «Колос» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

16.00 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру. Прем’єра

16.55, 0.20 «Великий футбол»

18.55 «Бетіс» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

20.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

21.40 LIVE. «Лечче» 

— «Мілан». Чемпіонат 

Італії

02.10 «Олександрія» — 

«Динамо». Чемпіонат 

України

04.00 «Баварія» — 

«Аугсбург». Чемпіонат 

Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.50, 0.45 Містична Україна

07.40 Україна: забута історія

09.20 Речовий доказ

10.30 Заборонена історія

12.10 Ігри імператорів

18.00 Скептик

21.00 Останній день Помпеї

22.00 Мисливці за скарбами

23.55 Битва цивілізацій

01.35 Теорія Змови

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Дай Лапу»

08.50 «Навколо М»

09.50 Х/ф «Кекс у великому 

місті»

11.20 Х/ф «Майже молодята»

13.00 Х/ф «Випадковий 

чоловік»

14.30 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

15.30, 19.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.25 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

21.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Х/ф «Чоловіки у 

великому місті-2»

02.00 Х/ф «Він і Вона»

03.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 16.30, 17.30, 

20.00 Одного разу під 

Полтавою

08.30, 9.30, 17.00 Танька і 

Володька

10.00, 18.00 4 весілля

12.00, 19.00 Панянка-селянка

14.00 Х/ф «Тімм Талер, або 

Проданий сміх»

15.30 Країна У

22.00 Т/с «Кухня»

23.00 Х/ф «Святий Вінсент»

01.00 17+

02.30 Теорія зради

03.20 БарДак

04.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Чорний пірат»

06.30, 7.15, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

2.00, 5.00 Новини

09.30, 4.05 Енеїда

10.35, 14.30 Телепродаж

10.50 М/с «Книга джунглів»

12.45 Новини. Спецвипуск

13.00, 14.45 Х/ф «Грозовий 
перевал»

16.00, 3.30 Бюджетники

16.30 Пліч-о-пліч

16.50, 0.50, 5.25 #ВУКРАЇНІ

17.25 Т/с «Епоха честі»

19.20 Д/ц «Вижити в дикій 

природі»

20.25 Д/ц «Світ дикої 

природи»

21.25, 2.20 UA:Спорт

21.35 «Зворотний відлік»

00.00 Схеми. Корупція в 

деталях

00.25 Перша шпальта

01.20 Спільно

01.45 Своя земля

02.35 Розсекречена історія
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ІНТЕР

05.30, 22.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
І»нтером»

10.00 «Корисна програма»
11.05, 12.25 Т/с «Мене звати 

Мелек»

13.00 Х/ф «Кохання без 
пересаджень»

14.50, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже 
багатство»

18.00, 19.00, 1.55 «Стосується 
кожного»

20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Око за око»
23.45 Т/с «Розвідники»
00.55 Т/с «Банкірши»
03.25 «Орел і решка. Шопінг»
05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.25 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Місія: краса. Новий 

сезон

12.20, 3.15 Реальна містика

14.20, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

17.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Зречення»

23.20 Контролер

00.00, 2.15 Т/с «Чужі рідні»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.00 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.05 Варьяти

09.00 Х/ф «Руйнівник»

11.00 Т/с «Завзяті 

домогосподарки»

13.00, 19.00 Хто проти 

блондинок?

21.00 Х/ф «Освідчення»

23.00 Х/ф «Янголи Чарлі: 

Повний вперед»

01.10 Т/с «Чаклунки»

02.20 Зона ночі

ICTV

04.15 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30 Факти
04.55 Т/с «Відділ 44»
05.40, 20.15 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 
Стогнієм

10.05 Х/ф «Моя супер-
колишня»

11.50, 13.20 Х/ф «П’ятий 
вимір»

12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.20 Т/с «Дільничний 

із ДВРЗ»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
21.20 Т/с «Нюхач-4»

22.30 Х/ф «Стирач»
00.30 Х/ф «Дилер»
02.00 Стоп

СТБ

06.00 «Експерименти»

09.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

12.40 «МастерШеф»

15.25 «Хата на тата»

17.25, 21.55 «Відлік часу»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

18.00, 0.35 Т/с «Сліпа»

18.55 «Один за всіх»

20.00 Т/с «Спіймати 

Кайдаша»

22.45 «Таємниці ДНК»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20 Невигадані історії

07.00, 8.00, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 8.10 Планета інновацій

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

09.25 Час громади

09.30, 15.30 Топ 10:Таємниці й 

загадки

10.10, 11.10, 13.15, 

14.15, 22.00, 23.00 

Документальний фільм

12.30 Є сенс

16.10, 2.15, 5.15 Машина часу

17.10, 18.15, 19.30, 0.25 

Інформаційний вечір

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 «Top Shop»
06.00 Х/ф «Вимушені 

обставини»
08.55 Х/ф «На Вас 

чекає громадянка 
Никанорова»

10.35 Х/ф «Далі нікуди»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.55 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.05, 3.05 «Речовий доказ»
16.50, 20.50, 2.25 

«Випадковий свідок»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 «Легенди карного 

розшуку»
22.30 Т/с «Міст»
00.45 «Таємниці 

кримінального світу»
04.05 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте 
на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 
06.00 UA.Музика. Кліпи
06.10 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.00 UA.Культура для 

найменших. Сандокан. 
Мультфільм 

08.00 Новини 
08.00 Стань диким з нами. 

ЮАР. Пустельне 
узбережжя. 
Національний парк 
Намаква 

08.30 Стань диким з нами. 
ЮАР. Квітуча пустеля. 
Намаква Ленд 

09.00 Новини 
09.00 Мальовничі села 
09.50 Азія 360. Іссик-Куль. 

Документальний цикл 
10.25 Азія 360. Люди 

миру (буддисти). 
Документальний цикл 

10.50 Ремесло за 
призначенням. Острів 
Балі. Документальний 
цикл 

11.20 Забуті смаки 
12.00 Полдарк. Телевізійний 

серіал. Великобританія, 
16+ 

13.05 Патагонія. від 
Камаронес до 
гори Дарвіна. 
Документальний серіал 
про природу

14.10 Гала-концерт IV 
Міжнародного 
фестивалю ретро-
музики ім. Богдана 
Весоловського

15.40 UA.Музика. Кліп 
15.45 Книга-мандрівка. 

Україна
15.50 UA.Культура для 

найменших. Книга 
джунглів. Гордість 
героя. Мультфільм 

16.20 Книга-мандрівка. 
Україна

16.25 UA.Культура для 
найменших. Книга 
джунглів. Мауглі 
закохався. Мультфільм 

16.50 UA.Культура для 
найменших. Рівень 
Маркуса. Мультфільм 

17.00 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 
35 серія. Операція 
«Генерал» 

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.20 Стань диким з 
нами. ЮАР. Таба я 
Метсі. Водяна гора. 
Національний парк 
Маракели 

18.55 Мальовничі села 
19.20 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. Лазня, потяг і 
затори по-тайськи 

19.35 Мегаполіси. 
Документальна 
програма 

20.10 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 40 
серія. Вже час 

21.00 Новини
21.25 Культура діалогу. 

Влада Ралко, 
Тетяна Кочубінська. 
Шевченківська премія 
2020

22.00 Король контрабанди. 
Документальна 
програма-
розслідування

22.45 UA.Музика. Кліпи
23.00 Новини 
23.25 Сильна доля. Антитіла 
00.15 Бюджетники 
01.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

01.50 Спільно 
02.20 NA HI BA! 
02.45 Букоголіки. Нобелівська 

премія 
03.05 РадіоДень 
03.25 Новини 
03.55 Енеїда. Максим 

Сікаленко 
04.50 #ВУкраїні. Яворів. 

Хранителі промислу 
05.10 #ВУкраїні. Доброслав 

обітованний 
05.35 Своя земля. Полтава. 

Виробництво шкарпеток 
в селі Мачухи. 
Документальний цикл 

05.50 Погода 

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, 
21.00 «Репортер». 
Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 
трафік»

12.10, 14.10, 16.10 
«Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»к
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15, 21.10 «Великий 

вівторок»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Не формат»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Удар у відповідь-
4»

07.50 Т/с «Удар у відповідь-
5»

09.30, 18.15 
«Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50, 17.15 

«Загублений світ»
12.50 «Помста природи»
13.20 Х/ф «Той, що біжить 

лабіринтом»
15.25 Х/ф «Безбашений Нік-

1»
19.25, 20.20 Т/с «Карпатський 

рейнджер»
21.20, 22.55 Т/с «CSI: Місце 

злочину-7»
00.40 Х/ф «За межею 

порожнечі»
02.05 «Облом.UA.»
03.50 21-й тур ЧУ з футболу 

«Зоря» — «Львів»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Бетіс» — «Реал». 
Чемпіонат Іспанії

07.45, 15.15, 20.45 Журнал 
Ліги Чемпіонів

08.15, 17.50 Чемпіонат 
Німеччини. Огляд туру

09.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра
10.30 «Олександрія» — 

«Динамо». Чемпіонат 
України

12.15 «Великий футбол»
14.00 Журнал Ліги Європи
14.25 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру
16.00 «Барселона» — 

«Сосьєдад». Чемпіонат 
Іспанії

18.45 Yellow
18.55 «Колос» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

21.15, 23.55 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

21.55 LIVE. «Валенсія» 
— «Аталанта». 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

00.25 «Лечче» — «Мілан». 
Чемпіонат Італії

02.15 «Ворскла» — 
«Олімпік». Чемпіонат 
України

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

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ворскла» — 
«Олімпік». Чемпіонат 
України

07.45 «Барселона» — 
«Сосьєдад». Чемпіонат 
Іспанії

09.30 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

10.25 «Лечче» — «Мілан». 
Чемпіонат Італії

12.10 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

13.00 «Бетіс» — «Реал». 
Чемпіонат Іспанії

14.45, 23.55 Yellow
14.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру
15.45 «Колос» — «Шахтар». 

Чемпіонат України
17.30 Журнал Ліги Чемпіонів
18.00 Хет-трик: Рой Макай. 

Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

18.05 «Баварія» — 
«Депортіво» (2002 
р. / 2003 р.). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів

19.55 «Олександрія» — 
«Динамо». Чемпіонат 
України

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

00.05 «Атлетіко» — 
«Севілья». Чемпіонат 
Іспанії

01.55 Топ-матч
02.10 «Болонья» — 

«Ювентус». Чемпіонат 
Італії

04.00 «Боруссія» (М) 
— «Боруссія» (Д). 
Чемпіонат Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.05, 1.30, 2.15 Правда життя
09.15, 0.20 Речовий доказ
10.25, 18.15 Технології їжі
11.15, 17.15 Ігри імператорів
12.10 Сіяя: з нами у дику 

природу
13.10 Історія українських 

земель
14.45, 20.05 Битва цивілізацій
15.35, 23.30 Загадки Всесвіту
16.25, 21.45 НЛО з минулого
19.10 Війна всередині нас
20.55 Заборонена історія
22.30 Замерзла планета
02.40 Потойбіччя. Сни
03.30 1377 спалених заживо
04.15 Прокляття Че Гевари
05.05 Місто, яке зрадили

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.10 «Навколо М»
09.10, 15.30 «Орел і решка. 

Навколо світу»
11.00, 17.25, 0.00 Т/с 

«Мисливці за 
реліквіями»

14.30 «Орел і решка. 
Мегаполіси»

19.10 «Орел і решка. На краю 
світу»

21.00 «Орел і решка. 
Морський сезон»

22.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження»

01.00 Т/с «Доктор Хто»
02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 9.00, 16.30, 17.30, 

20.00 Одного разу під 
Полтавою

08.30, 9.30, 17.00 Танька і 
Володька

10.00, 18.00 4 весілля
12.00, 19.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «Столику, 

накрийся»
15.30 Країна У
22.00 Т/с «Кухня»
23.00 Одного разу в Одесі
00.00 Зірконавти
01.00 17+
02.30 Теорія зради
03.20 БарДак
04.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Чорний пірат»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.40, 14.10 Телепродаж

12.00 Д/ц «Аромати 

Мексики»

13.10, 22.10 Святі та грішні

14.25 Д/ц «Аромати Греції»

15.10 Бюджетники

15.45, 3.30, 5.25 #ВУКРАЇНІ

16.15 Д/ц «Тваринна зброя»

17.30 Перша шпальта

18.20, 2.35 Тема дня

19.20 Д/ц «Світ дикої 

природи»

19.55 Д/ц «Особливий загін»

21.30, 23.50, 2.25 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

00.00 «Зворотний відлік»

01.45 Своя земля

04.05 Д/ф «Українська 

символіка. Гімн»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 6—7 БЕРЕЗНЯ 2020
10 березня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн 62 коп.,
на квартал — 196 грн 86 коп.,
на шість місяців — 393 грн 72 коп.,

до кінця року — 590 грн 58 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на квартал — 256 грн. 86 коп.,
на шість місяців — 513 грн. 72 коп.,

до кінця року — 770 грн. 58 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн 77 коп.,
на квартал — 71 грн 31 коп.,

на шість місяців — 142 грн 62 коп.

до кінця року — 213 грн 93 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн 60 коп., на 
квартал — 8 грн 20 коп., на 
півроку — 10 грн 00 коп., до 
кінця року — 15 грн 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газету 
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметь-
ся бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, 
шановнi читачi.
 Якщо ви не передплатили «Україну молоду» 
на 2020 рік, це можна зробити до 18 березня, і 
ви отримуватимете газету з квітня. Передпла-
та на «Україну молоду» оформлюється як за 
електронною версією Каталогу видань України 
«Преса поштою», так і за друкованим Катало-
гом видань України «Преса поштою». Оформи-
ти передплату можна у відділеннях поштово-
го зв’язку, в операційних залах поштамтів, у 
пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2020■



ІНТЕР

05.30, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05, 12.25 Т/с «Мене звати 

Мелек»

12.55 Х/ф «Більше, ніж друг»

14.50, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже 

багатство»

18.00, 19.00, 1.55 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Око за око»

23.45 Т/с «Розвідники»

01.00 Т/с «Банкірши»

03.25 «Орел і решка. Шопінг»

05.00 «Телемагазин»

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

11.20 Місія: краса. Новий 

сезон

12.20, 3.10 Реальна містика

14.20, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

17.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.30 Т/с «Зречення»

00.25, 2.15 Т/с «Чужі рідні»

01.45 Телемагазин

02.45 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.00 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.05 Вар’яти

09.00 Х/ф «Диявол носить 

Prada»

11.00 Т/с «Завзяті 

домогосподарки»

13.40, 19.00 Суперінтуїція

21.00 Х/ф «Дівчина у 

павутині»

23.10 Х/ф «Оселя зла»

01.10 Т/с «Чаклунки»

02.10 Служба розшуку дітей

02.15 Зона ночі

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашинґтон

04.30 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм
11.50, 13.20 Х/ф «Іграшкові 

солдатики»
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20 Х/ф 

«Максимальний ризик»
16.40 Х/ф «Стирач»
18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

21.20 Т/с «Нюхач-4»
22.25 Х/ф «Злочинець»
00.25 Х/ф «Арена»
02.00 Стоп

СТБ

06.00 «Експерименти»

09.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

12.30 «МастерШеф»

15.35 «Хата на тата»

17.25, 21.55 «Відлік часу»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

18.00, 0.35 Т/с «Сліпа»

18.55 «Один за всіх»

20.00 Т/с «Спіймати 

Кайдаша»

22.45 «Давай поговоримо про 

секс»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20 Невигадані історії

07.00, 8.00, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 8.10 Планета інновацій

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

09.25 Час громади

09.30, 15.30 Топ 10:Таємниці й 

загадки

10.10, 11.10, 13.15, 

14.15, 22.00, 23.00 

Документальний фільм

12.30 Є сенс

16.10, 2.15, 5.15 Машина часу

17.10, 18.15, 19.30, 0.25 

Інформаційний вечір

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 «Top Shop»
06.00 Х/ф «Такі красиві 

люди»
07.50, 16.50, 20.50, 2.35 

«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 2.05 «Свідок»
09.00 Х/ф «Тихе слідство»
10.25, 22.30 Т/с «Міст»
12.50 «Будьте здоровi»
14.05, 3.05 «Речовий доказ»
18.20 «Вартість життя»
19.30 «Легенди карного 

розшуку»
00.45 «Таємниці 

кримінального світу»
04.05 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте 
на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 
06.00 UA.Музика. Кліпи
06.10 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.00 UA.Культура для 

найменших. Сандокан. 
Мультфільм 

08.00 Новини 
08.00 Стань диким з нами. 

ЮАР. Квітуча пустеля. 
Намаква Ленд 

08.30 Стань диким з нами. 
ЮАР. Національний 
парк Мапунгубве 

09.00 Новини 
09.00 Мальовничі села 
09.50 Азія 360. Самарканд. 

Документальний цикл 
10.25 Азія 360. Мургаб. 

Документальний цикл 
10.50 Ремесло за 

призначенням. Ірландія. 
Документальний цикл 

11.20 Забуті смаки 
12.00 Полдарк. Телевізійний 

серіал. Великобританія, 
16+ 

13.05 Патагонія. від Буенос-
Айреса до мису Баїа. 
Документальний серіал 
про природу

14.10 Мій світ. Концертна 
програма Павла 
Табакова

15.20 Сучасна Музика на 
UA.Культура. Хорея 
Козацька

15.45 Книга-мандрівка. 
Україна

15.50 UA.Культура для 
найменших. Книга 
джунглів. Самотній 
вовк. Мультфільм 

16.20 Книга-мандрівка. 
Україна

16.25 UA.Культура для 
найменших. Книга 
джунглів. Мир у лісі 
Сіон. Мультфільм 

16.50 UA.Культура для 
найменших. Рівень 
Маркуса. Мультфільм 

17.00 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 36 
серія. Останній раунд 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Стань диким з нами. 

ЮАР. Ноїв ковчег. 

Національний парк 

Мокала 

18.55 Мальовничі села 

19.20 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. Блиск і 

убогість Бангкока 

19.35 Мегаполіси. 

Документальна 

програма 

20.10 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 41 

серія. У пастці 

21.00 Новини

21.25 Культура діалогу. 

Олексій Доричевський, 

Богдан Логвиновськи. 

Прем’єра вистави 

«Архітектор»

22.00 Інше кіно на 
UA.Культура. Моллі Мун 
і чарівний підручник 
гіпнозу. Художній 
фільм. Великобританія 

23.35 Новини 
00.00 Сильна доля. Христина 

Соловій
00.55 Сучасна Музика на 

UA.Культура. Andzh
01.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

01.50 Спільно 
02.20 NA HI BA! 
02.40 Букоголіки
03.10 РадіоДень 
03.30 Новини 
03.55 Енеїда. Альона Іванова 
04.45 #ВУкраїні. Доброслав 

обітованний 
05.10 #ВУкраїні. Умань. Євреї 

повертаються 
05.40 Своя земля. Полтава. 

Опішня. Гончарі. 
Документальний цикл 

05.50 Погода

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 «Прямий» 

трафік»

12.10, 14.10, 16.10 

«Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1» з 

Миколою Вереснем

КАНАЛ «2+2»

06.00, 7.50 Т/с «Удар у 
відповідь-5»

09.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50, 17.15 «Загублений 

світ»
13.45 Х/ф «Широко 

крокуючи-2»
15.25 Х/ф «Безбашений Нік-

2»
19.25 КУ з футболу 

«Динамо»- 
«Олександрія»

21.25, 23.10 Т/с «CSI: Місце 
злочину-7»

00.50 «Облом.UA.»
03.50 22-й тур ЧУ з 

футболу «Дніпро-1» 
— «Маріуполь»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Болонья» — 
«Ювентус». Чемпіонат 
Італії

07.45, 23.55 Журнал Ліги 
Європи

08.15 «Олександрія» — 
«Динамо». Чемпіонат 
України

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS

10.20 «Бетіс» — «Реал». 
Чемпіонат Іспанії

12.05 «Львів» — «Карпати». 
Чемпіонат України

13.45, 20.15 Yellow
13.55 «Лечче» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії
16.00, 18.30 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
16.40 «Валенсія» — 

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

19.00 Огляд вівторка. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

19.25 LIVE. «Боруссія» (М) 
— «Кельн». Чемпіонат 
Німеччини

21.25 Топ-матч
21.45 LIVE. «ПСЖ» 

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

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

02.15 «Барселона» — 
«Сосьєдад». Чемпіонат 
Іспанії

04.05 «Ліверпуль» — 
«Атлетіко». 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Баварія» — 

«Аугсбург». Чемпіонат 

Німеччини

07.50, 15.35 Топ-матч

08.00, 12.20, 21.15, 23.55 «Ніч 

Ліги Чемпіонів»

08.40, 0.25 Валенсія» 

— «Аталанта». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

10.30, 19.15 Лейпциг» 

— «Тоттенгем». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

12.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

13.45 «Ворскла» — 

«Олімпік». Чемпіонат 

України

15.55 LIVE. «Верона» — 

«Кальярі». Чемпіонат 

Італії

16.45, 21.05 Yellow

17.55 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

18.25 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

21.55 LIVE. «Ліверпуль» 

— «Атлетіко». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

02.15 «Боруссія» (М) 

— «Кельн». Чемпіонат 

Німеччини

04.05 «Рома» 

— «Сампдорія». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
08.20, 1.30 Правда життя
09.25, 0.20 Речовий доказ
10.35, 18.20 Технології їжі
11.25 Ігри імператорів
12.25, 17.20 Сіяя: з нами у 

дику природу
13.25 Історія українських 

земель
14.50, 19.55 Битва цивілізацій
15.40, 23.30 Загадки Всесвіту
16.30, 21.45 НЛО з минулого
19.10 Містична Україна
20.45 Заборонена історія
22.30 Галапагоси
02.25 Скептик

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.10 «Навколо М»
09.10, 19.10 «Орел і решка. 

На краю світу»
11.00, 17.25, 0.00 Т/с 

«Мисливці за 
реліквіями»

14.30 «Орел і решка. 
Мегаполіси»

15.30, 22.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. 
Морський сезон»

01.00 Т/с «Доктор Хто»
02.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 9.00, 16.30, 17.30, 

20.00 Одного разу під 
Полтавою

08.30, 9.30, 0.00 Зірконавти
10.00, 18.00 4 весілля
12.00, 19.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф 

«Румпельштільцхен»
15.30 Країна У
17.00 Танька і Володька
22.00 Т/с «Кухня»
23.00 Одного разу в Одесі
01.00 17+
02.30 Теорія зради
03.20 БарДак
04.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Чорний пірат»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.40, 14.10 Телепродаж

12.00 Д/ц «Аромати 

Шотландії»

13.10 Енеїда

14.25 Д/ц «Аромати Греції»

15.10, 0.00 Святі та грішні

16.15 Д/ц «Тваринна зброя»

17.30 Наші гроші

18.20, 2.35 Тема дня

19.20 Д/ц «Світ дикої 

природи»

19.55 Д/ц «Особливий загін»

21.30, 23.50, 2.25 UA:Спорт

21.45 Бюджетники

22.15 Т/с «Епоха честі»

00.55 Розсекречена історія

01.45 Своя земля

03.30 Спільно

04.05 UA:Фольк. Спогади

05.25 #ВУКРАЇНІ

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 6—7 БЕРЕЗНЯ 2020
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ІНТЕР

05.30, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05, 12.25 Т/с «Мене звати 

Мелек»

13.00 Х/ф «Пограбування 

по-бельгійськи»

14.45, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже 

багатство»

18.00, 19.00, 2.00 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Око за око»

23.45 Т/с «Розвідники»

00.55 Т/с «Банкірші»

03.30 «Орел і решка. Шопінг»

05.00 «Телемагазин»

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

11.20 Місія: краса. Новий 

сезон

12.20, 3.10 Реальна містика

14.20, 15.30, 4.00 Агенти 

справедливості

17.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 0.00 Т/с «Зречення»

23.20 Слідами

01.00, 2.15 Т/с «Чужі рідні»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.00 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.05 Вар’яти

09.00 Х/ф «Освідчення»

11.00 Т/с «Завзяті 

домогосподарки»

13.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «М’ята»

23.00 Х/ф «Оселя зла: 

Апокаліпсис»

00.50 Т/с «Чаклунки»

01.45 Служба розшуку дітей

01.50 Зона ночі

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.05 Секретний фронт
11.30, 13.20 Х/ф 

«Максимальний ризик»
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.20 Х/ф «Служителі 

закону»
16.45 Х/ф «Злочинець»
18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі. Дайджест

21.20 Т/с «Нюхач-4»
22.25 Х/ф «Миротворець»
00.30 Х/ф «Операція 

«Відплата»
02.00 Стоп

СТБ

06.00 «Експерименти»

09.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

11.35 «МастерШеф»

15.35 «Хата на тата»

17.25, 21.55 «Відлік часу»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

18.00, 0.45 Т/с «Сліпа»

18.55 «Один за всіх»

20.00, 22.45 Т/с «Одна брехня 

на двох»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20 Невигадані історії

07.00, 8.00, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 8.10 Планета інновацій

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

09.25 Час громади

09.30, 15.30 Топ 10:Таємниці й 

загадки

10.10, 11.10, 13.15, 

14.15, 22.00, 23.00 

Документальний фільм

12.30 Є сенс

16.10, 2.15, 5.15 Машина часу

17.10, 18.15, 19.30, 0.25 

Інформаційний вечір

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 «Top Shop»
06.20 Х/ф «Прорив»
07.55, 16.50, 20.50, 2.25 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.55 «Свідок»
09.00 Х/ф «Місто прийняло»
10.35, 22.30 Т/с «Міст»

12.50 «Вартість життя»

14.00, 3.10 «Речовий доказ»

18.20, 4.10 «Правда життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.45 «Таємниці 

кримінального світу»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.Музика. Кліпи

06.10 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.00 UA.Культура для 

найменших. Сандокан. 

Мультфільм 

08.00 Новини 

08.00 Стань диким з нами. 

ЮАР. Національний 

парк Мапунгубве 

08.30 Стань диким з 

нами. ЮАР. Таба я 

Метсі. Водяна гора. 

Національний парк 

Маракели 

09.00 Новини 

09.00 Мальовничі села 

09.50 Азія 360. Алмати. 

Документальний цикл 

10.25 Азія 360. Гра кочівників. 

Документальний цикл 

10.50 Ремесло за 

призначенням. 

Центральна 

Америка. Гватемала. 

Документальний цикл 

11.20 Забуті смаки 

12.00 Полдарк. Телевізійний 

серіал. Великобританія, 

16+ 

13.05 Кораловий риф. 

мисливці і жертви. 

Документальний серіал 

про природу

14.10 Карнавал в готелі 

«Табір». Концертна 

програма з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо 

15.10 Unplugged. Тельнюк. 

Сестри

15.45 Книга-мандрівка. 

Україна

15.50 UA.Культура для 

найменших. Книга 

джунглів. Без ватажка. 

Мультфільм 

16.20 Книга-мандрівка. 

Україна

16.25 UA.Культура для 

найменших. Книга 

джунглів. Матусина 

упевненість. 

Мультфільм 

16.50 UA.Культура для 

найменших. Рівень 

Маркуса. Мультфільм 

17.00 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 37 

серія. Листівка з Хайфи 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Стань диким з нами. 

Калахарі. В землі 

посухи — природна 

аптека 

18.55 Мальовничі села 

19.20 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. Чанг Май 

19.35 Мегаполіси. 

Документальна 

програма 

20.10 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 42 

серія. Хто ви така? 

21.00 Новини

21.25 Культура діалогу. 

Вікторія Лещенко. 

Docudays 2020

22.00 Інше кіно на 

UA.Культура. Спекотні 

літні ночі. Художній 

фільм. США, 16+ 

23.45 Новини 

00.10 Сильна доля. Kozak 

System 

01.05 Сучасна Музика на 

UA.Культура. Деніс 

Кінчев

01.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

01.50 Спільно 

02.20 NA HI BA! 

02.40 Букоголіки

03.10 РадіоДень 

03.30 Новини 

03.55 Енеїда. Ренат Сеттаров 

04.50 #ВУкраїні. Умань. Євреї 

повертаються 

05.15 #ВУкраїні. Ментальні 

перкарі 

05.45 Візитівка Полтавщини

05.50 Погода

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 «Прямий» 

трафік»

12.10, 14.10, 16.10 

«Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

21.30 «WATCHDOGS»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1» з 

Миколою Вереснем

КАНАЛ «2+2»

06.00, 7.50 Т/с «Удар у 

відповідь-5»

09.25, 18.15 «Спецкор»

10.05, 18.50 «ДжеДАІ»

10.45, 17.15 «Загублений 

світ»
13.55 Х/ф «Зіткнення»
15.25 Х/ф «Безбашений Нік-3»
19.25, 20.20 Т/с «Карпатський 

рейнджер»

21.20, 22.55 Т/с «CSI: Місце 

злочину-7»

00.35 «Облом.UA.»

03.50 21-й тур ЧУ з футболу 

«Десна» — «Зоря»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Колос» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

07.45, 12.50, 3.15 Огляд 

вівторка. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

08.15 «Боруссія» (М) 

— «Кельн». Чемпіонат 

Німеччини

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 Журнал Ліги Європи

10.50 «Валенсія» — 

«Аталанта». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

12.40, 3.05 Yellow

13.20 «Лейпциг» 

— «Тоттенгем». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

15.10 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

16.00, 20.20 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

16.40 «Ліверпуль» — 

«Атлетіко». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

18.30, 3.45 «ПСЖ» 

— «Боруссія» (Д). 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

20.50, 23.55 «Шлях до 

Гданська»

21.55 LIVE. «Вольфсбург» 

— «Шахтар». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

00.45 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

01.15 «Ліга Європи. ONLINE». 

Прем’єра

05.35 Топ-матч

ФУТБОЛ-2

06.00 «Верона» — 

«Кальярі». Чемпіонат 

Італії

07.50, 19.00 Yellow

08.00, 12.20 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

08.40, 16.45 Лейпциг» 

— «Тоттенгем». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

10.30 «ПСЖ» — «Боруссія» 

(Д)». 1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.50, 19.10 Журнал Ліги 

Європи

13.15 «Боруссія» (М) 

— «Кельн». Чемпіонат 

Німеччини

15.00, 3.55 Валенсія» 

— «Аталанта». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

18.30 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.40 LIVE. «Севілья» 

— «Рома». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

21.55 LIVE. «Рейнджерс» 

— «Баєр». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

23.55 «ЛАСК» — «МЮ». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

01.45, 3.45 Топ-матч

01.55 «Вольфсбург» — 

«Шахтар». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.10, 1.30 Правда життя

09.20, 0.20 Речовий доказ

10.30, 18.15 Технології їжі

11.20 Мисливці за торнадо

12.10, 17.15 Сіяя: з нами у 

дику природу

13.10 Історія українських 

земель

14.45, 19.55 Битва цивілізацій

15.35, 23.30 Загадки Всесвіту

16.25, 21.45 НЛО з минулого

19.05 Містична Україна

20.45 Заборонена історія

22.30 Галапагоси

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.10 «Навколо М»
09.10, 19.10 «Орел і решка. 

На краю світу»
11.00, 17.25, 0.15 Т/с 

«Мисливці за 
реліквіями»

14.30 «Орел і решка. 
Мегаполіси»

15.30, 22.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. 
Морський сезон»

02.00 Т/с «Доктор Хто»
02.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 9.00, 16.30, 17.30, 

20.00 Одного разу під 
Полтавою

08.30, 9.30 Зірконавти
10.00, 18.00 4 весілля
12.00, 19.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «Далека дорога»
17.00 Танька і Володька
22.00 Т/с «Кухня»
23.00 Одного разу в Одесі
00.00 Країна У
01.00 17+
02.30 Теорія зради
03.20 БарДак
04.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Чорний пірат»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.40, 14.10 Телепродаж

12.00 Д/ц «Аромати 

Шотландії»

13.10, 4.05 UA:Фольк. Спогади

14.25 Д/ц «Аромати Греції»

15.10 Енеїда

16.20, 0.00 Біатлон. Кубок 

світу. VIII етап. 

Контіолахті. Спринт 10 

км. Чоловіки

18.20, 2.35 Тема дня

19.20 Д/ц «Світ дикої 

природи»

19.55 Д/ц «Супер-Чуття»

20.30 Д/ц «Дикі тварини»

21.30, 23.50, 2.25 UA:Спорт

21.45, 1.30 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Т/с «Епоха честі»

03.30 Перша шпальта

05.25 #ВУКРАЇНІ

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 6—7 БЕРЕЗНЯ 2020
12 березня
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ІНТЕР

05.30, 22.55 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05, 12.25 Т/с «Мене звати 

Мелек»

13.00 Х/ф «Фанфан-

тюльпан»

14.45, 15.40, 23.45 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже 

багатство»

18.00, 1.35 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Д/п «Чорногорія. Битва 

за православ’я»

03.05 Х/ф «Повість про 

перше кохання»

04.30 «Орел і решка. 

Морський сезон»

05.10 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20 Місія: краса. Новий 

сезон

12.20, 3.50 Реальна містика

14.20, 15.30 Агенти 

справедливості

17.00 Історія одного злочину

20.10 Гучна справа

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Втікачка-2»

01.45 Телемагазин

05.30 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.00 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.05 Вар’яти

08.00 Діти проти зірок

10.10 Х/ф «Чого хочуть 

жінки»

13.00 Х/ф «М’ята»

15.00 Х/ф «Дівчина у 

павутині»

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Містер і міссіс 

Сміт»

23.20 Х/ф «Оселя зла: 

Вимирання»

01.10 Служба розшуку дітей

01.15 Зона ночі

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 1.20 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.05 Антизомбі. Дайджест
11.00 Х/ф «Невдахи»
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Підняти перископ»
14.55, 16.20, 22.40 «На трьох»
16.40 Х/ф «Озброєні і 

небезпечні»
18.45 Факти. Вечір

20.05 Дизель шоу
23.35 Х/ф «Плейбой під 

прикриттям»
01.50 Стоп

СТБ

05.35 «Хата на тата»

14.25, 18.00, 19.00 

«Холостяк»

17.25, 21.55 «Відлік часу»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

22.45 «Небачене 

Євробачення-2020»

23.00 Т/с «Геометрія 

почуттів»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20 Невигадані історії

07.00, 8.00, 21.30, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 8.10 Планета інновацій

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

09.25 Час громади

09.30, 15.30 Топ 10:Таємниці й 

загадки

10.10, 11.10, 13.15, 

14.15, 22.00, 23.00 

Документальний фільм

12.30 Є сенс

16.10, 2.15, 5.15 Машина часу

17.10 Кендзьор

18.15, 19.30, 0.25 

Інформаційний вечір

21.25 Вечірній преЗЕдент

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.00 Х/ф «Мамо, я льотчика 
люблю»

07.50, 16.50, 20.50, 2.30 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 2.00 «Свідок»

09.00 Х/ф «Постарайся 
залишитися живим»

10.20, 22.30 Т/с «Міст»

12.50, 3.55 «Правда життя»

14.05, 2.55 «Речовий доказ»

18.20 «Таємниці світу»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.45 «Таємниці 

кримінального світу»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.Музика. Кліпи

06.10 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.00 UA.Культура для 

найменших. Сандокан. 

Мультфільм 

08.00 Новини 

08.00 Стань диким з 

нами. ЮАР. Таба я 

Метсі. Водяна гора. 

Національний парк 

Маракели 

08.30 Стань диким з нами. 

ЮАР. Ноїв ковчег. 

Національний парк 

Мокала 

09.00 Новини 

09.00 Мальовничі села 

09.50 Азія 360. Бухара. 

Документальний цикл 

10.30 Азія 360. Кизил. 

документальний цикл 

10.50 Ремесло за 

призначенням. Східна 

Європа. Польща. 

Документальний цикл 

11.15 Забуті смаки 

12.00 Полдарк. Телевізійний 

серіал. Великобританія, 

16+ 

13.05 Острови. 

Мальдівські острови. 

Документальний фільм 

14.10 Карнавал в готелі 

«Табір». Концертна 

програма з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо 

15.05 Сучасна музика на 

UA.Культура. ТНМК

15.30 UA.Музика. Кліпи

15.45 Книга-мандрівка. 

Україна

15.50 UA.Культура для 

найменших. Книга 

джунглів. У пошуках 

поганих хлопців. 

Мультфільм 

16.20 Книга-мандрівка. 

Україна

16.25 UA.Культура для 

найменших. Книга 

джунглів. Переможна 

пісня. Мультфільм 

16.50 UA.Культура для 

найменших. Рівень 

Маркуса. Мультфільм 

17.00 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 38 

серія. Перед судом 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.20 Стань диким з нами. 

Калахарі. В землі 
посухи — коли місяць 
оповідає 

18.55 Мальовничі села 
19.20 Двоколісні хроніки. 

Таїландсько-Лаоський 
пропускний пункт 

19.35 Мегаполіси. 
Документальна 
програма 

20.10 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 43 
серія. Зондеркоманда 
«Тігер» (четвертий 
сезон)

21.00 Новини
21.25 Культура діалогу. Сергій 

Чеботаренко, Наталія 
Бабенко. Прем’єра 

фільму «Пульс»

22.00 Інше кіно на 

UA.Культура. Моя 

краля. Художній фільм. 

Франція, 16+

00.00 Новини 

00.25 Сучасна музика на 

UA.Культура. Mari 

Cheba 

00.40 Сучасна музика на 

UA.Культура. Bahroma

00.55 Сучасна музика на 

UA.Культура. The ВЙО

01.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

01.50 Спільно 

02.20 Фільми, книги, два 

плакати. Історія Дани 

Рвани. Репортаж 

Громадського 

02.30 NA HI BA! 

02.40 Букоголіки. Віктимність 

в українській літературі 

03.10 РадіоДень 

03.30 Новини 

03.55 Енеїда. 

04.50 #ВУкраїні. Ментальні 

перкарі 

05.20 #ВУкраїні. Заріччя. 

Поліетиленова долина 

05.45 Візитівка Полтавщини

05.45 Візитівка Карпат

05.50 Погода

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 «Прямий» 

трафік»

12.15, 16.30 «Гаряча тема»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

16.10 «Кримінал.Підсумки»

17.00 «Ситуація»

18.30 Спецпроект «Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 7.50 Т/с «Удар у 

відповідь-5»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50, 17.20 «Загублений 

світ»

13.50 «Помста природи»

14.00 Х/ф «Останній бій»
15.30 Х/ф «Х/ф «Безбашений 

Нік-4»
19.25 Х/ф «Страхувальник»
21.25 Х/ф «Останній кордон»
23.15 Х/ф «Бої в 

бронежилетах»
01.05 Х/ф «Останній акулячий 

торнадо. Час настав»
02.30 «Облом.UA.»

03.50 «Цілком таємно-2017»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 2.15 «Ліверпуль» 
— «Атлетіко». 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

07.40, 12.15 Огляд середи. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

08.05, 0.10 «Севілья» 
— «Рома». 1/8 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА

09.50, 14.35 Yellow
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.25 «Рейнджерс» 

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

12.45 «ЛАСК» — «МЮ». 1/8 
фіналу. Ліга Європи 
УЄФА

14.45 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА. Прем’єра

16.05, 18.55 «Шлях до 
Гданська»

17.05 «Вольфсбург» — 
«Шахтар». 1/8 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА

19.45, 2.00 Топ-матч
19.50 «Ліга Європи. ONLINE»
21.40 LIVE. «Ювентус» 

— «Лечче». Чемпіонат 
Італії

23.40 Чемпіонат Італії. 
Передмова до туру

04.05 «Реал» — «Ейбар». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Лейпциг» 

— «Тоттенгем». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

07.50, 10.45 «Шлях до 

Гданська»

08.55 «Вольфсбург» — 

«Шахтар». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

11.35 «Севілья» — «Рома». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

13.20, 22.45 Yellow

13.30 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.00 «Ліга Європи. ONLINE»

15.50 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.20, 2.15 Рейнджерс» 

— «Баєр». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

18.10 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

19.05 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

19.35 «ЛАСК» — «МЮ». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

21.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

21.55 LIVE. «Реал» 

— «Ейбар». Чемпіонат 

Іспанії

23.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

00.25 «ПСЖ» — «Боруссія» 

(Д)». 1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

04.05 «Ювентус» — 

«Лечче». Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00, 2.40 Бандитська Одеса

08.00, 1.30 Правда життя

09.05, 0.20 Речовий доказ

10.15, 18.15 Технології їжі

11.10 Сіяя: з нами у дику 

природу

13.10 Місця сили

14.00 Легендарні замки 

Закарпаття

14.50, 19.55 Битва цивілізацій

15.45, 23.30 Загадки Всесвіту

16.35, 21.45 НЛО з минулого

17.25 Мисливці за торнадо

19.05 Містична Україна

20.45 Заборонена історія

22.30 Галапагоси

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Навколо М»

09.10 «Орел і решка. На краю 

світу»

11.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.30 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

15.30, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

17.35 Х/ф «Діти шпигунів-4: 
Армагеддон»

19.10 Х/ф «Дев’ятки»
21.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

00.00 «Орел і решка. 

Невидане»

01.00 «Бійцівський клуб»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 16.55, 20.00 

Одного разу під 

Полтавою

08.30, 9.30, 15.55 Країна У

10.00 4 весілля

12.00, 19.00 Панянка-селянка

14.00 Х/ф «Пригоди у Вегасі»
17.25 Х/ф «Знайомтеся 

— Білл»
21.00 Х/ф «Ніч у музеї»
23.00 Х/ф «Ідеальний 

самець»
00.35 17+

02.05 Теорія зради

02.55 БарДак

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Чорний пірат»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.40, 14.10 Телепродаж

12.00 Д/ц «Аромати 

Шотландії»

13.10 Д/ц «Браво, шеф!»

14.25 Д/ц «Аромати Греції»

15.10, 4.05 UA:Фольк. Спогади

16.20, 0.00 Біатлон. Кубок 

світу.VIII етап. 

Контіолахті. Спринт 7,5 

км. Жінки

18.20, 2.35 Тема дня

19.20 Д/ц «Світ дикої 

природи»

19.55 Д/ц «Супер-Чуття»

20.30 Д/ц «Дикі тварини»

21.30, 23.50, 2.25 UA:Спорт

21.45 Перша шпальта

22.15 Т/с «Епоха честі»

01.30, 5.25 #ВУКРАЇНІ

03.30 Схеми. Корупція в 

деталях
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ІНТЕР

05.40 «Чекай на мене. 

Україна»
07.15 Х/ф «Фанфан-

тюльпан»

09.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня»

10.00 «Корисна програма»
11.05 Х/ф «Невиправний 

брехун»
12.30 Х/ф «Раз на раз не 

приходиться»
14.00 Х/ф «Три плюс два»

15.40 Т/с «Страсті по Зінаїді»

20.00, 3.15 «Подробиці»

20.30 «Крутіше всіх. Краще»

22.25 Т/с «Однолюби»

02.25 Д/п «1961. Таємниця 

київського потопу»

03.55 «Орел і решка. Шопінг»

КАНАЛ

 «УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 5.30 Зоряний шлях

09.00, 15.20 Т/с «Зречення»

17.00, 21.00 Т/с «Наша 

лікарка»

20.00 Головна тема

23.00, 2.15 Т/с «Перстень із 

бірюзою»

01.45 Телемагазин

03.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Стенд-ап

06.50 Вар’яти

10.40 Хто зверху?

14.30 Х/ф «Коломбіана»

16.35, 18.35 Kids Time

16.40 М/ф «Ріо-2»

18.40 Х/ф «Воркрафт: 

Початок»

21.00 Х/ф «Хоббіт: 

Несподівана подорож»

00.20 Х/ф «Оселя зла»

02.20 Зона ночі

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

05.00 Особливості 

національної роботи
06.45 Х/ф «Невдахи»

08.25 Т/с «Відділ 44»

10.05 Т/с «Дільничний із 

ДВРЗ»

12.45 Факти. День

13.00 Дизель шоу
16.55 Х/ф «Холостяцька 

вечірка-3»

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Три ікси: 

Реактивізація»
21.00 Х/ф «Той, хто біжить по 

лезу 2049»
23.50 Х/ф «Арена»
01.35 Х/ф «Вілсон»

03.00 Я зняв!

СТБ

05.40 «Прокинься з 

Ектором!»

07.30 Т/с «Одна брехня на 

двох»

11.10 Т/с «Спіймати 

Кайдаша»

16.05 «МастерШеф. 

Професіонали»

19.00 «МастерШеф. 

Професіонали-2»
21.45 Х/ф «Джентльмени 

удачі»

23.25 «Джентльмени удачі: 

невідома версія»

00.20 Т/с «Сліпа»
5 канал

06.00 Час-Time

06.20, 16.10, 0.20, 2.10, 4.10 

Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.20, 8.20 Планета інновацій

07.50, 8.50, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

08.40 Натхнення

09.15 На власні очі

09.30 Автопілот-новини

09.40 Автопілот-тест

09.50 Драйв

10.10, 11.10, 13.10, 14.10, 

17.10, 22.00, 23.00 

Документальний фільм

12.15 Медекспертиза

12.35, 3.40 Феєрія мандрів

15.15 Крутий заміс

15.35 Vоїн — це я!

18.10 Є сенс

18.40 Про військо

19.15 Особливий погляд

19.35 Спостерігач

20.10, 1.15, 5.15 Рандеву

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

00.55 Погода на курортах

03.20 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.15 Х/ф «Постарайся 
залишитися живим»

06.30 Х/ф «Чорний 
трикутник»

10.20 Х/ф «В останню чергу»
12.00 «Легенди карного 

розшуку»

15.35, 3.20 «Випадковий 

свідок»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.35 «Свідок»

19.30 Х/ф «Не можу сказати 
«прощавай»

21.15 Х/ф «База «Клейтон»
23.10 Х/ф «Смерть негідника»
01.40 «Професії»

03.45 «Речовий доказ»

04.45 «Top Shop»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.Музика. Кліпи

06.10 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Мультмарафон на 

UA.Культура. Атака 

вірусів

09.00 Новини 

09.05 Війни за статки. Брітні 

Спірс. Документальний 

цикл 

09.50 Війни за статки. Сонні 

Боно. Документальний 

цикл 

10.45 Музеї. Як це працює. 

Національний музей 

мистецтв ім. Богдана і 

Варвари Ханенків. Азія 

11.15 Королівський 

тур. Ізраїль. 

Документальний цикл 

12.20 Чилі. Дика мандрівка. 

Південний морський 

слон 

13.20 Чилі. Дика мандрівка. 

Морська видра 

14.20 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл 

про природу 

16.15 Двоколісні хроніки. 

Таїландсько-Лаоський 

пропускний пункт 

16.45 Двоколісні хроніки. 

Північний Лаос 

17.00 Двоколісні хроніки. 

Північний Лаос Випуск 

17.15 Двоколісні хроніки. 

MOHAN. Провінція 

Юньнань 

17.35 Двоколісні хроніки. 

Шанхай. Китай 

17.45 Війни за статки. Брітні 

Спірс. Документальний 

цикл 

18.45 Українська кінокласика 

на UA.Культура. 

Камінний хрест. 

Художній фільм 

20.10 Нова. Українська. 

Твоя музика 2020 на 

СУСПІЛЬНОМУ 

21.00 Новини 

21.20 Я — віртуоз! 

Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо

22.35 UA.Музика. Кліпи

23.00 Новини 

23.20 Країна на смак 

00.15 Країна на смак 

02.10 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Danses et Contredanses/

Танці та контраданси

03.20 Зе хіппі. Херсонський 

хіппі. Репортаж 

Громадського

03.30 Новини 

03.50 Енеїда

04.45 #ВУкраїні. Заріччя. 

Поліетиленова долина 

05.05 #ВУкраїні. Ліски. 

Полуничний рай 

05.30 Своя земля. Полтава. 

Село Зачепилівка. 

Благоустрій сільських 

Територій, збирання, 

вивіз та переробка сміття. 

Документальний цикл  

05.45 Візитівка Карпат 

05.50 Погода

ПРЯМИЙ

09.00 «WATCHDOGS»

09.30 «Міністерство правди»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 «Репортер». 

Новини

10.10 «Кримінал»

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» 

з Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»

17.10 «Щасливе інтерв’ю»

18.00, 19.00, 20.00 Ток шоу 

в прямому ефірі з 

Лейлою Мамедовою

20.30 «Війна за 

незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

21.30 Спецпроект «Влада 

реготала»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 8.55 «Загублений світ»

08.00 «ДжеДАІ-2019»

12.55 Х/ф «Той, що біжить 
лабіринтом»

14.55 Х/ф «Заручниця-3»
16.55 23-й тур ЧУ з футболу 

«Динамо»- «Десна»

19.00 Х/ф «Голодний кролик 
атакує»

21.00 Х/ф «Медальйон»
22.40 Х/ф «Тавро»
00.20 Х/ф «Дефектні»
02.05 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Рейнджерс» 

— «Баєр». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

07.45, 18.55 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 «Ліга Європи. ONLINE»

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 «Суперматч» («Мілан» 

— «Інтер»). Тревел-

шоу. Прем’єра

11.10 Yellow. Прем’єра

11.20 «Реал» — «Ейбар». 

Чемпіонат Іспанії

13.10, 18.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

13.40 «Вольфсбург» — 

«Шахтар». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

15.30, 23.40, 1.40, 3.45 Топ-

матч

16.00 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

16.25 LIVE. «Боруссія» 

(Д) — «Шальке». 

Чемпіонат Німеччини

17.15, 21.25 Yellow

19.25 LIVE. «Мальорка» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

21.40 LIVE. «Сампдорія» — 

«Болонья». Чемпіонат 

Італії

23.50, 3.55 «Матч». Чемпіонат 

України

01.55 «Уніон» — «Баварія». 

Чемпіонат Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

06.30 «Вольфсбург» — 

«Шахтар». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

08.20 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.50 «ПСЖ» — «Боруссія» 

(Д)». 1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.40 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

11.10 «Ювентус» — 

«Лечче». Чемпіонат 

Італії

13.00 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

13.55, 16.55 LIVE. Матч. 

Чемпіонат України

14.45, 21.25, 22.45 Yellow

15.55 «Суперматч» («Мілан» 

— «Інтер»). Тревел-

шоу

16.40, 21.35, 23.55, 3.45 Топ-

матч

18.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

19.25 LIVE. «Уніон» — 

«Баварія». Чемпіонат 

Німеччини

20.15 Футбол NEWS

21.55 LIVE. «Сельта» 

— «Вільярреал». 

Чемпіонат Іспанії

00.05 «Боруссія» (Д) — 

«Шальке». Чемпіонат 

Німеччини

01.55 «Мальорка» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

03.55 «Сампдорія» — 

«Болонья». Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.40 Містична Україна

07.30 Україна: забута історія

09.15 Речовий доказ

10.25, 23.55 Битва цивілізацій

11.15 Заборонена історія

12.10 Планета динозаврів

15.35 Галапагоси

18.35 Два Миронових

19.25 Юрій Нікулін

20.10 Мерилін Монро

21.00 Турки-османи

00.45 Телеформат

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Земля до початку 

часів»

08.30 «Ух ти show»

09.10 М/ф «Мій маленький 

поні у кіно»

11.00 Х/ф «Бунтарка»
12.50 Х/ф «Діти шпигунів-4: 

Армагеддон»
14.20 «Орел і решка. 

Морський сезон»

00.00 Х/ф «Основний інстинкт 2: 
Жага ризику»

02.10 «Бійцівський клуб»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.00 М/ф «Підводна братва»

12.35 Х/ф «Тімм Талер або 
Проданий сміх»

14.25 4 весілля

17.25 Х/ф «Ідеальний 
самець»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Ігри Приколів

23.00 Країна У

01.00 17+

02.30 Теорія зради

03.20 БарДак

04.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Чорний пірат»

06.25 Ролик Роз’яснення ЦВК

06.30, 7.15, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 2.00, 

5.30 Новини

09.30, 3.15 Енеїда

10.30, 13.45 Телепродаж

10.45 М/с «Книга джунглів»
12.05 Х/ф «Три золотих 

волосини»
14.05, 21.20 Д/ц «Дикі 

тварини»

14.35, 0.00 Біатлон. Кубок 

світу.VIII етап. 

Контіолахті. Гонка 

переслідування 12,5 км. 

Чоловіки

15.40 Пліч-о-пліч

16.00, 2.20, 5.00 Бюджетники

16.35, 0.55 Біатлон. Кубок 

світу.VIII етап. 

Контіолахті. Гонка 

переслідування 10 км. 

Жінки

17.40, 2.45 #ВУКРАЇНІ

18.20 Т/с «Епоха честі»

19.20 Д/ц «Вижити в дикій 

природі»

20.25 Д/ц «Світ дикої 

природи»
22.00 Х/ф «На межі»
04.10 Сильна доля
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ІНТЕР

05.30, 10.00 «Орел і решка. 

Дива світу-2»

06.20, 11.00 «Орел і решка. 

Івлєєва vs. Бєдняков»

07.15 Х/ф «Самотня жінка 

бажає познайомитися»

09.00 «Готуємо разом»

12.00 Х/ф «Зорро»

14.15 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

17.50 Х/ф «Мільйонер із 

нетрів»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Всі гроші світу»

23.00 Х/ф «Ідеальне 

вбивство»

01.00 «Речдок»

03.20 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

08.40 Х/ф «Красуня»

11.00 Т/с «Наша лікарка»

14.55 Х/ф «Паперові квіти»

17.00, 21.00 Т/с «Стань моєю 

тінню»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Тест на 

любов»

01.45 Телемагазин

02.50 Т/с «Перстень із 

бірюзою»

05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Таємний агент. Пост-

шоу

06.40 Вар’яти

07.40 Діти проти зірок

10.00, 12.00 Kids Time

10.05 М/ф «Ріо-2»

12.05 Х/ф «Воркрафт: 

Початок»

14.10 Х/ф «Хоббіт: 

Несподівана подорож»

18.00 Х/ф «Хоббіт: Пустка 

Смоґа»

21.00 Х/ф «Хоббіт: Битва 

п’яти воїнств»

23.50 Х/ф «Оселя зла: 

Апокаліпсис»

01.50 Зона ночі

ICTV

05.20 Скарб нації

05.25 Еврика!

05.35 Факти

06.00, 9.30 Секретний фронт. 

Дайджест

06.50 Антизомбі. Дайджест

07.45 Громадянська оборона

10.20, 13.00 Т/с «Відділ 44»

12.45 Факти. День

14.00 Х/ф «Той, хто біжить по 

лезу 2049»

16.50 Х/ф «Три ікси: 

Реактивізація»

18.45 Факти тижня

20.30 Х/ф «Від колиски до 

могили»

22.20 Х/ф «Денне світло»

00.30 Х/ф «Тонка червона 

лінія»

03.15 Я зняв!

СТБ

06.00 «Все буде смачно!»

07.55 «Прокинься з 

Ектором!»

09.50 Х/ф «Джентльмени 

удачі»

11.30 «Хата на тата»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

19.55 «Один за всіх»

22.00 «Таємниці ДНК»

22.55 «Детектор брехні»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 16.10, 20.10, 2.15 

Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

20.00, 21.00, 00.00, 

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.20, 8.20 Планета інновацій

07.50, 8.50, 21.30, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

08.40 Натхнення

09.10, 0.20 Невигадані історії

09.50 Драйв

10.10, 11.10, 13.10, 14.10, 

17.10, 22.00, 23.00 

Документальний фільм

12.15 Медекспертиза

12.40, 4.20 Феєрія мандрів

15.15 Крутий заміс

15.35 Vоїн — це я!

15.45 Паспортний сервіс

18.00, 1.00, 5.10 Час. 

Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко

19.15 Спостерігач

19.35 Особливий погляд

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.40 Час-Time

00.15 Погода на курортах

00.50, 1.55 Огляд преси

03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.45 Х/ф «Данило — князь 
Галицький»

07.30 «Страх у твоєму домі»

11.00 Х/ф «Не можу сказати 
«прощавай»

12.40 Х/ф «Старий Хотабич»
14.15 Х/ф «Командос»
17.00 Х/ф «База «Клейтон»
19.00 Х/ф «У зоні особливої 

уваги»
20.50 Х/ф «Хід у відповідь»
22.30 Х/ф «Штольня»
00.05 Х/ф «Смерть негідника»
02.25 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.Музика. Кліпи

06.10 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Мультмарафон на 

UA.Культура. Атака 

вірусів

09.00 Новини 

09.05 Кінокласика на 

UA.Культура. 

Неаполітанський 

детектив. Художній 

фільм. Італія 

11.00 Марія-Терезія. Художній 

фільм. Австрія, Італія, 

16+ 

13.00 Полдарк. Телевізійний 

серіал. Великобританія, 

16+ 

17.50 Уламки спогадів. 

Документальна 

програма про місця 

зйомок фільму «Тіні 

забутих предків»

18.45 Українська кінокласика 

на UA.Культура. Тіні 

забутих предків. 

Художній фільм, перший 

показ 

20.25 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

«Суспільному»

21.00 Новини 

21.20 Концерт на UA.Культура. 

КоКо Меланж

22.45 UA.Музика. Кліпи

23.00 Новини 

23.20 Країна на смак 

01.10 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Джордж Гершвін. 

Легенда в стилі блюз

03.10 Херсон художній. 

Маргінали та 

мальовнича 

хата. Репортаж 

«Громадського»

03.20 У лісі, лісі 

темному, де ходить 

5Vymir. Репортаж 

«Громадського»

03.30 Новини 

03.50 UA.Фольк. Спогади 

04.40 По обіді-шоу 

05.35 Своя земля. 

Кропивницький. 

Новоукраїнка. 

Створення і робота ОТГ. 

Документальний цикл 

05.50 Погода

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

20.45 «Репортер». 

Новини

09.10 «18 плюс» з Сергієм 

Лойко та Аллою 

Тулинською

10.10 «Медексперт» з 

Катериною Трушик

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» 

з Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»

17.15 «Про особисте» з 

Наталкою Фіцич

18.15, 19.00, 20.00 Ток шоу 

в прямому ефірі з 

Лейлою Мамедовою

21.00 «Великі новини»

22.00 WATCHDOGS

22.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 9.05 «Загублений світ»

08.05 «ДжеДАІ-2019»

12.00 Х/ф «Перехрестя»
13.55 23-й тур ЧУ з футболу 

«Зоря» — «Шахтар»

16.00 Х/ф «Бунт»
17.30 Х/ф «Гнів»
19.20 Х/ф «Небезпечний 

Бангкок»
21.10 Х/ф «Макс Пейн»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Сельта» 

— «Вільярреал». 

Чемпіонат Іспанії

07.45 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

08.15 «Боруссія» (Д) — 

«Шальке». Чемпіонат 

Німеччини

10.00, 15.55, 17.45, 23.00 

Футбол NEWS

10.25 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

10.55 «Мальорка» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

12.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

13.40, 16.20, 20.15 Yellow

13.55, 16.55 LIVE. «Матч». 

Чемпіонат України

14.45 Футбол Tables

16.30, 18.55, 3.30, 5.30 Топ-

матч

19.25 LIVE. «Гранада» — 

«Хетафе». Чемпіонат 

Іспанії

21.20 «Великий футбол»

23.20 «Севілья» — «Бетіс». 

Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

01.10 Журнал Ліги Чемпіонів

01.40 «Лаціо» 

— «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

03.40 «Удінезе» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

ФУТБОЛ-2

06.00, 18.25 «Бундесліга 

weekly». Чемпіонат 

Німеччини

06.30, 11.10, 23.55, 4.00 Матч. 

Чемпіонат України

08.20, 15.25 Огляд вівторка. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

08.50 «Уніон» — «Баварія». 

Чемпіонат Німеччини

10.40 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.55, 17.55 Журнал Ліги 

Чемпіонів

13.25 LIVE. «Лаціо» 

— «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

14.15, 16.45, 22.30 Yellow

15.55 LIVE. «Удінезе» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

18.55 LIVE. «Парма» 

— «Інтер». Чемпіонат 

Італії

20.55 «Суперматч» («Мілан» 

— «Інтер»). Тревел-

шоу

21.40 LIVE. «Мілан» 

— «Рома». Чемпіонат 

Італії

23.40, 1.45, 3.50 Топ-матч

02.00 «Гранада» — 

«Хетафе». Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.05, 1.15 Містична Україна

07.55 Україна: забута історія

09.35 Речовий доказ

10.45, 0.25 Битва цивілізацій

11.35 Заборонена історія

12.25 Турки-османи

15.20 Сіяя: з нами у дику 

природу

18.20 Богдан Ступка

19.20 Ролан Биков

20.10 Володимир Івасюк

21.00 Планета динозаврів

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Земля до початку 

часів»

08.30 «Ух ти show»

09.35 Х/ф «Бунтарка»
11.25 Х/ф «Дев’ятки»
13.20 «Орел і решка. 

Морський сезон»

00.50 Х/ф «Парубоцька 
вечірка»

02.20 «Бійцівський клуб»

03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.00 М/ф «Їжачок Боббі: 

Колючі пригоди»

11.40 Х/ф «Далека дорога»
14.00 4 весілля

17.00 Х/ф «Ніч у музеї»
19.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Х/ф «Хапай і тікай»
00.00 Країна У

01.00 17+

02.30 Теорія зради

03.20 Т/с «Домашній арешт»

04.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Чорний пірат»

06.30, 7.15, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 2.00, 

5.30 Новини

09.30 Енеїда

10.30, 13.15 Телепродаж

10.45 М/с «Книга джунглів»

12.05 Х/ф «Бал казок»

13.35 Д/ц «Мегаполіси»

14.05, 2.20 Біатлон. Кубок 

світу.VIII етап. 

Контіолахті. Одиночна 

змішана естафета

15.05, 5.00 Бюджетники

15.35, 4.35 #ВУКРАЇНІ

16.05, 3.10 Біатлон. Кубок 

світу.VIII етап. 

Контіолахті. Змішана 

естафета 4х7,5 км

17.45 UA:Біатлон. Студія

18.25 Т/с «Епоха честі»

19.20 Д/ц «Особливий загін»

20.25 Д/ц «Світ дикої 

природи»

21.20 Д/ц «Дикі тварини»

22.00 Х/ф «Запалюючи зірки»

23.55 Х/ф «На межі»

01.45 Своя земля
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Хто така Ніна?
 22 листопада 2019 року мед-
сестра з Боярки на Київщині Ніна 
Козловська написала у «Фейсбу-
ці» пост обурення умовами пра-
ці медсестер, які за важку робо-
ту отримують по 3-4 тисячі гри-
вень на місяць. Жінка закликала 
колег по роботі вийти на вулич-
ні протести. Пост набрав під 30 
тисяч поширень, у соцмережах 
медсестри запустили флешмоб: 
фото в білому халаті, масці, на 
робочому місці і з хештегом #Бу-
дьЯкНіна, тобто — не мовчи.
 Під час організації першої 
протестної акції медсестри за під-
тримкою звернулись до профспі-
лок та медичних асоціацій, але ті 
не захотіли їм допомагати. Від-
так ідея створити свою профспіл-
ку народилася сама собою.

Профспілка
 Перші установчі збори Не-
залежної профспілки медсестер 
відбулися наприкінці грудня у 
Львові — як найбільш активному 
місті. До заснування профспілки 
долучилися люди з різних медич-
них середовищ: Ніна Козловська 
— медсестра Києво-Святошинсь-
кої лікарні, яка почала цей рух; 
Оксана Слободяна — медсестра з 
дитячої лікарні на вул. Орлика у 
Львові; дві медсестри з Львівсь-
кої лікарні швидкої допомоги; 
Лідія Конюх — лікар спортив-
них змагань і учасниця громад-
ської організації, що організо-
вує протести медиків у Львові 
«Народна дія Львів»; начальник 
медичного відділення 3-ї стома-
тологічної поліклініки у Львові, 
лікар АТО Олександр Бурій. Та-
кож долучили правозахисників і 
правозахисниць. Зараз докумен-
ти новоствореної профспілки ске-
ровані на реєстрацію в Міністерс-
тво юстиції, опісля розпочнеться 
створення обласних осередків та 
набір членів.
 «Найпершими цілями нашої 
ініціативи є проведення парла-
ментських слухань, де б розгля-
нули питання зі сфери медици-
ни, та зупинка нищівної медич-
ної реформи, — розповідає Ок-
сана Слободяна, медсестра зі 
Львова. — Йдеться про перетво-
рення з 1 квітня комунальних 
закладів охорони здоров’я у ко-
мунальні некомерційні підпри-
ємства (КНП). Абсолютна біль-

шість медиків України виступи-
ла проти перетворення закладів 
і переконана, що це ліквідація 
комунальних закладів охорони 
здоров’я як таких. Адже відсут-
ність дотацій від держави спри-
чинить хвилю масових скоро-
чень працівників, яким не буде 
чим платити заробітну плату, бо 
комунальна медицина в Україні 
є безкоштовною. При тих умовах, 
які планують запровадити, лише 
30 відсотків державних медич-
них закладів виживуть, а 70% — 
закриються. Коли державні лі-
карні перетворять на КНП, то ме-
дики перестануть думати, як лі-
кувати людей. У них з’являться 
інші проблеми — як заплатити 
«комуналку», звідки взяти кош-
ти на зарплати працівникам. Від-
так ми сподіваємося цю нищівну 
реформу зупинити».

Знищення закладів
 Першими під коток реформи 
потрапили стоматологічні кому-
нальні поліклініки міста Львова 
— № 3, 4 і 5. Ще два роки тому 
міська влада Львова почала їх пе-
ретворення в некомерційні кому-
нальні підприємства.
 «Ми дослідили, що означає 
«комунальні некомерційні під-
приємства», і зрозуміли, що та-
кої форми в українському зако-
нодавстві взагалі немає, — роз-
повідає лікар-терапевт 3-ї сто-
матполіклініки Львова Юрій 
Казмірчук, також активний 
учасник протестів медиків. — У 
бюджетному закладі лікарі за-
хищені соціально, є статті по за-
рплатах, соціальному захисту. 
У КНП цього немає. Тобто ме-
дичний заклад відпускається 
у вільне плавання, а орган міс-
цевого самоврядування, на ба-
лансі якого є заклад, може само-
вільно в ручному режимі щось 
виділяти закладу, а може й ні. 
Ми спробували донести міській 
владі Львова, що це тупиковий 
шлях. Але нас не захотіли слу-
хати. Розуміючи, що таке пере-
творення — це просто ліквідація 
поліклініки,  ми вже два роки як 
судимося з міськрадою. Зарпла-
ти вони нам не платять, ми вже 
маємо під 200 виграних рішень 
судів про виплату нам заробіт-
ної плати, тільки виплачувати її 
міська рада і не думає».
 За останні півроку у Львові 

закрили цілу низку медич-
них закладів, які були на ба-
лансі Львівської обласної ради. 
Так, буквально два тижні тому 
Львівська обласна рада закрила 
дитячий психоневрологічний 
диспансер на вул. Драгомано-
ва. Куди подінуться більше со-
тні працівників — не зрозуміло. 
Будівлю хочуть банально прода-
ти — це велика вілла австрійсь-
ких часів із великим садом. Дис-
пансер обслуговував 12 тисяч ді-
тей.
 Закрито протитуберкульозні 
диспансери на вулиці Лемківсь-
кій та Устияновича, це теж при-
міщення у центрі Львова, і вони 
вже продані за 11 мільйонів гри-
вень. Обласна влада прозвітува-
ла, що за ці кошти закупила один 
рентген-апарат. Від колективу у 
225 осіб, яких тимчасово розміс-
тили на вул. Боя-Желенського, 
зараз вимагають писати заяви на 
звільнення з примарною надією, 
що, можливо, їх візьмуть на ро-
боту в обласний легеневий центр. 
Утiм нещодавно у Львівському 
обласному легеневому центрі від-
булася велика відкрита нарада, 
де головний лікар центру повідо-
мив, що змушений скорочувати 
навіть своїх працівників.
 Ще кілька місяців тому лікві-
довано обласні шкірвендиспан-
сери, деякі їхнi лікарі подали до 
суду.

Рубікон
 Реформа, розпочата ще по-
передньою міністеркою охоро-
ни здоров’я Уляною Супрун, iз 1 
квітня ввійде у свою другу фазу. 
І якщо перша стосувалася сімей-
ної медицини, то другий етап 
покликаний кардинально зміни-
ти принцип роботи медзакладів. 
На жаль, як бачимо, у реформо-
ваній системі охорони здоров’я 
місця вистачить не всім.
 Закривають не лише закла-
ди якогось конкретного типу. Од-
нією з ключових ідей авторок ре-
форми є створення опорних ліка-
рень, що об’єднають найкращих 
лікарів та обладнання в одному 
місці. Ті ж лікарні, яким не по-
щастить отримати такий статус, 
не отримають і фінансування 
та будуть змушені заробляти на 
своє виживання самостійно. Або 
ж просто закриватися. І цей про-
цес нині шириться всією країною. 
Десь він викликає тихий розпач, 
а десь — активний спротив. 
 У січні-лютому 2020 року 
медсестри та лікарі почали отри-
мувати від адміністрації «листи 
щастя». Так їх називають меди-

ки. «Повідомляємо про суттєві 
зміни в системі оплати праці в 
бiк зменшення...» — йдеться у  
повідомленнях. Від медиків ви-
магають дати письмову згоду на 
такі умови або звільнитися. Дех-
то отримує вже й попередження 
про звільнення  у зв’язку зі ско-
роченням посади.
 Ситуацію вже ексміністр охо-
рони здоров’я Зоряна Скалецька 
прокоментувала так: «Просто, 
якщо на сьогодні якась лікарня 
не має достатньої кількості па-
цієнтів, отже, її треба перепрофі-
лювати в реабілітаційний центр, 
у лікарню медсестринського дог-
ляду. Вони нам потрібні. У нас 
немає такого, що повністю ком-
плекс усіх послуг забезпечуєть-

ся. На жаль, місцева влада швид-
ше йде на закриття, ніж береть-
ся вирішити проблеми місцевого 
населення».
 Відреагував на критичну ситу-
ацію і Володимир Зеленський. 21 
лютого указом президента створе-
но тимчасову робочу групу з пи-
тань реформування системи охо-
рони здоров’я. Головне завдання 
робочої групи: проаналізувати 
до початку березня  хід реформу-
вання системи охорони здоров’я. 
У групу ввійшли відомі представ-
ники медичної галузі України, 
наприклад,  хірург Борис Тоду-
ров, голова профільного коміте-
ту ВРУ Михайло Радуцький, ди-
ректор Львівської лікарні швид-
кої допомоги Олег Самчук. ■

ГОРЕ-РЕФОРМА

Білі халати проти 
У чому суть перетворення комунальних закладів охорони здоров’я 
на некомерційні підприємства та які наслідки від цього для пацієнтів

■Ірина ЮЗИК

Низовий рух медсестер за свої трудові права #БудьЯкНіна вибух-
нув наприкінці осені минулого року. Найактивнішими виявилися 
львів’яни: перша акція у грудні зібрала понад 300 учасниць.
Група руху в соцмережі «Фейсбук» перетворилася на місце, де ме-
дики з усіх кінців країни розповідають про проблеми у своїх закла-
дах. Але, якщо раніше у групі переважали дописи про важкі умови 
праці медсестер, негідне ставлення до їхньої професії та скани 
платіжок із зарплатою в кiлька тисяч, останнім часом контент змі-
нився. У групі з’являється дедалі більше новин, пов’язаних із дру-
гою хвилею медреформи: повідомлення про закриття лікарень, 
звільнення персоналу чи «листи щастя» про зменшення зарплат.
26 лютого країною прокотилася чергова хвиля протестів меди-
ків. Люди у білих халатах синхронно вийшли на мітинги в Києві, 
Львові, Сумах, Херсоні, Тернополі, Чернівцях, Новоградi-Волинсь-
кому, Полтаві.

Проти медреформи виступають у Києві.
Фото Зеновія РОМАНІВА. 

❙
❙

Протестує Львів.
Фото Ірини ЮЗИК.

❙
❙

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Новим міністром охорони 
здоров’я в новому уряді Шми-
галя став відомий дитячий кар-
діохірург Ілля Ємець. Він вдруге 
вступає в ріку держслужби висо-
кого рангу: вже очолював МОЗ 
дев’ять років тому, за часів Вік-
тора Януковича.
 Нині 64-річний Ілля Ємець 
народився у багатодітній ук-
раїнській родині у Воркуті — 
місті за Полярним колом. Міг 
стати скрипалем. 16-рiчним на-
віть став лауреатом престижної 
музичної премії. Проте, коли 
його брат захворів на рак, по-
обіцяв собі стати лікарем. У 

1979-му закінчив Київський ме-
дичний інститут.
 Працював в Інституті сер-
цево-судинної хірургії у Києві, 
в госпіталях у Сіднеї, Мельбур-
ні, Торонто і Парижі. З 1992-го 
першим в Україні почав оперу-
вати немовлят зі складними ва-

дами серця; розробив власні ме-
тодики операцій на серці, автор 
16 патентів. Написав понад 300 
наукових праць і отримав звання 
доктора медичних наук. Створив 
школу серцево-судинних хірур-
гів iз лікування критичних та 
складних вроджених вад серця 

у новонароджених. У 1997-2003 
роках керував відділенням кар-
діохірургії та реанімації новона-
роджених Інституту серцево-су-
динної хірургії. Не є перебіль-
шенням слова про Іллю Ємця: 
хірург від Бога.
 Призначення Іллі Ємця на чи-
новницько-управлінську посаду, 
як уперше, так і цього разу, дещо 
дивує. У грудні 2010-го воно від-
булося наприкінці дня, коли 
тодішній президент Віктор Яну-
кович відкривав медичний центр 
дитячої кардіології у Києві, який 
очолював Ілля Ємець. Проте 
вже за пів року його з цієї поса-
ди звільнили. Нарікали, що він 
не вибудував стосунки ні з про-

фільним парламентським комі-
тетом, ні з адміністрацією пре-
зидента, ні з прем’єром Азаро-
вим. Янукович критикував його 
через відсутність реформ у меди-
цині, а колеги закидали надмір-
ну зірковість. Після відставки з 
МОЗ Ілля Ємець повернувся до 
медичного Центру дитячої кар-
діології та кардіохірургії. 
 Що буде з продовженням ме-
дичної реформи за нового мініс-
тра — питання відкрите. При-
наймні перед тим, як відправи-
ти уряд у відставку, депутати по-
чули від президента Володимира 
Зеленського важливий меседж 
— поспішати з медреформою до 
1 квітня не варто. ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Всіх вилікуємо?
Міністерство охорони здоров’я вдруге 
очолив Ілля Ємець

■
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Оксана ВОЛОШЕНКО

 У Києві, у Національно-
му художньому музеї України, 
відкрилася масштабна вистав-
ка «Я + GOD = A», присвячена 
спадку львівського художника 
Мирослава Ягоди. Його мистец-
тву властиві трансгресивність, 
болісний пошук нових орієнти-
рів і постійні спроби віднайти 
своє місце у світі. Водночас його 
творчість складно вписати у за-
дані рамки: він ламає стереоти-
пи, поєднуючи низьке й високе.
 Експозиція, розміщена у 
трьох залах музею, знайомить 
глядача з живописними та гра-
фічними роботами Мирослава 
Ягоди кінця 1980-х — 1990-х 
років. Перша зала виставки — 
дуже спкійна і «тиха». Тут мож-
на познайомитися з графікою 
художника. Побачити кілька 
світлих картин, в тому числі і 
дуже важливу — іконографіч-
не розп’яття. 
 Наступна зала — драматич-
на. Із темряви, за допомогою гри 
світла, з’являються потойбічні 
образи — це великі, програмні 
картини виконані переважно в 

чорних тонах. Перебувати в залі 
складно і просто водночас. Прос-
то, тому що роботи Ягоди дуже 
інтуїтивні і дають глядачу мож-
ливість для власного прочитан-
ня. Складно, бо ці трагічні об-
рази неначе засвідчують катас-
трофу світового масштабу, бен-
тажать, лякають.
 Третій зал — спроба відійти 
від звичного музейного форма-
ту, надати глядачеві своєріднй 
інтимний простір для спілкуван-
ня з художником. Тут розміщені 
спеціальні куби, в кожному з 
яких розташовано по картині. І 
в цьому конструкті глядач може 
побути сам-на-сам з роботою.
 «Цей проєкт — важливий 
крок в осмисленні та написан-
ні сучасної історії українсько-
го мистецтва. Часто незручної, 
замовчуваної, — вважає Оле-
на Грозовська, співкураторка 
виставки. — Ягода як худож-
ник формується на межі ра-
дянської і пострадянської дійс-
ності. Але він не пафосний, він 
не грається з сенсами. Ми ба-
чимо трагічну відвертість, яку 
глядачу іноді важко сприйма-
ти, бо то дійсно «кров та киш-

ки»... Але це видається особли-
во справжнім. Перед нами надз-
вичайно потужний український 
експресіоніст, який продовжує 
лінію Гойї — Мунка — Бекона. 
Дивовижними й закономірними 
водночас виглядають трансфор-
мації цього стилю в українсько-
му мистецтві». 
 Основою виставки ста-
ло зібрання галереї «Дукат» 
та сімейна колекція. Актив-
ну участь у работі над експо-
зицією брала мати художни-
ка, Віра Петрівна. Вичитува-
ла і писала біографію сестра 
— Марія Дика. Завдяки цьому 
було виправлено багато неточ-
ностей у фактажі. Адже стерео-
типи, через призму яких спри-
ймався яскравий і неоднознач-
ний образ, заважили побачити 
яким був Мирослав насправді. 
Організатори свідомо вирішили 
не згадувати про певні особли-
вості життя митця. У матеріа-
лах, підготовлених до вистав-
ки, в текстах, що пропонують-
ся глядачу, нічого не говорить-
ся про його психічну хворобу та 
алкогольну залежність. Адже 
такі акценти нічого не поясню-

ють, Свідоме дистанціювання 
від побутових реалій дає мож-
ливість подивитись на Миро-
слава Ягоду, в першу чергу, як 
на художника та справжній фе-
номен.
 Він завжди артикулював 
свою громадянську позицю. От-
римав визнання у Польщі, Авс-
трії, Німеччині. Мав там хо-
роші пропозиції і міг би зали-
шитися, але щоразу повертав-
ся в Україну. Казав: «Я тут є 
прив’язаний, я українець. За-

вжди». Показово, що у 2014 
році художник провів аукціон, 
кошти від якого пішли на під-
тримку армії.
 Митець був не лише живо-
писцем, а й поетом, драматур-
гом. На виставці вперше пред-
ставлено відео, режисером і сце-
наристом якого став Мирослав 
Ягода. В цій роботі він розпові-
дає про світ художника та його 
місце в суспільстві. 
 Виставка «Я + GOD = A» у 
Києві триватиме до 12 квітня. ■

«Лілея» 
(10 березня)
 До Шевченківських днів Націо-
нальна опера України приурочила 
балет на музику Костянтина Даньке-
вича, поставлений за мотивами бала-
ди Тараса Шевченка. «Лілея» — це 
зворушлива і ніжна історія любові, 
чарівна музика, завдяки якій поста-
новку називають ще й «балетом-піс-
нею».
 Лібрето Валерія Ковтуна за сце-
нарним планом Всеволода Чаговця. 
Хореографія Валерія Ковтуна. Музич-
на композиція Олексія Баклана за тво-
рами Костянтина Данькевича.

«Дон Карлос»
(13 березня)
 У рамках проєкту «Українські опер-
ні зірки в світі» в гості до столичної 
публіки завітає примадонна Націо-
нальної опери України Людмила Мо-
настирська і один із кращих басів су-
часності Євген Орлов. Вони виконають 
головні партії в одній із наймасштаб-
ніших постановок київського театру 
— опері «Дон Карлос» Дж.Верді: во-
лодарка рідкісного за красою і силою 
лірико-драматичного сопрано Монас-
тирська — партію Єлизавети Валуа, 
Орлов — короля Філіпа II.
 Опера «Дон Карлос» вимагає за-
галом потужного складу виконавців. І 
цього разу в головних партіях провід-
ні солісти Національної опери: Андрій 
Романенко — Дон Карлос, Олександр 
Мельничук — Родріго, маркіз ді Поза. 
Чудова Алла Позняк у ролі принцеси 
Еболі немов змагатиметься з Людми-
лою Монастирською на сцені. А наш 
прославлений метр Тарас Штонда ви-
конає партію Великого інквізитора. 

«Євгеній Онєгін»
(15 березня)
 У березні глядачі Національної 
опери знову почують тенора, який рік 
тому викликав настільки бурхливі ова-
ції залу, що змушений був повторити на 
біс арію Неморіно з опери Г. Доніцетті 
«Любовний напій» (Una furtiva lagrima). 
Ситуація абсолютно неможлива під час 
вистави. І ось соліст Гамбурзької опе-
ри Олексій Пальчиков знову на київсь-
кій сцені! Цього разу він виконає пар-
тію Ленського в опері «Євгеній Онєгін» 
Петра Чайковського. 
 Нагадаємо, колишній киянин у 2015 
році увійшов до фінальної п’ятірки кра-
щих молодих співаків світу Міжнарод-
ного конкурсу BBC Singer of the World. 
На сцені Національної опери він висту-
пить у рамках проєкту «Українські 
оперні зірки в світі». Крім нього, голо-
вні партії в опері виконають солісти те-
атру: Ігор Євдокименко (Онєгін), Тетяна 
Ганіна (Тетяна), Ірина Петрова (Ольга), 
Сергій Магера (Князь Гремін) та ін.

«Дон Кіхот»
(24 березня)
 До ювілею легендарних сестер 
Олени та Ганни Потапових Національ-
на опера України дає балет «Дон Кі-
хот» (Л. Мінкус). На їхню честь на-
звали конкурс в Японії, а партії у ви-
конанні Олени, Ганни і Варвари досі 
ставлять у приклад молодим бале-
ринам. Вони на трьох провели двісті 
років на сцені і станцювали сто пар-
тій. Танцювали для Сталіна, Брежнє-
ва і Хрущова. Їм аплодували гляда-
чі Франції, Німеччини, США, Данії, 
Ісландії, Канади.
 На честь ювілею сестер Потапо-
вих Національна опера підготува-

ла унікальний спектакль — у балеті 
«Дон Кіхот» танцюватимуть один за 
одним кілька складів виконавців. Так, 
у партії Кітрі на сцену вийдуть Катери-
на Кухар, Тетяна Льозова, Наталія Ма-
цак, Юлія Москаленко, Ганна Муром-
цева, Аюмі Маєзава, а в партії Базиля 
— Олександр Стоянов, Микита Сухо-
руков, Андрій Гавришків, Сергій Кри-
воконь, Олександр Скулкін, Ярослав 
Ткачук. Також прихильники побачать 
Олену Філіп’єву, Христину Шишпор, 
Станіслава Ольшанського та інших. 
Не пропустіть можливість побачити в 
один вечір на одній сцені сузір’я кра-
щих танцівників.

«Богема» 
(27 березня)
 Найяскравіша прем’єра цього те-
атрального сезону. Опера Пуччіні «Бо-
гема» входить до так званої «великої 
трійки» найпопулярніших у світі опер 
— поряд із «Травіатою» і «Кармен». 
На київській сцені «Богему» ставили і 

оновлювали неодноразово, починаючи 
з 1904 року. 
 Нинішню постановку здійснив уже 
добре відомий столичним театралам за 
іншими виставами італійський режи-
сер Італо Нунціата. Він прокрутив ко-
лесо історії і поселив персонажів «Бо-
геми» в Парижі 1950-х, що дало мож-
ливість дещо модернізувати сюжет. 
 Виконавський склад: улюбленець 
київської публіки Валентин Дитюк (Ру-
дольф), вперше в цій ролі на київсь-
кій сцені Ксенія Бахрітдінова-Кравчук 
(Мімі), а також Тамара Калінкіна (Мю-
зетта), Ігор Євдокименко (Марсель), 
Геннадій Ващенко (Шонар), Сергій 
Ковнір (Коллен), Богдан Тарас (Бе-
нуа), Дмитро Агеєв (Альціндор). 

«Макбет» 
(29 березня) 
 Опера Дж. Верді за однойменною 
трагедією Шекспіра. Цей композитор 
став першим, хто втілив на оперній 
сцені драму «Макбет» майже без змін. 

Робота над лібрето тривала довго. Ком-
позитор зважився на небувалий твор-
чий експеримент, використавши лібре-
то в прозі. Нетиповий для італійської 
опери сюжет, баритон у головній ролі, 
нові принципи співу в окремих аріях, 
загострення пристрастей, але не лю-
бовних, як звикла публіка, а найбільш 
глибинних і диявольських, які тільки є 
в людині: жага до влади, помста, за-
здрісність, ненависть. Усе це було но-
вим, разом з прекрасною музикою вио-
кремлювало «Макбет» серед опер Вер-
ді й донині хвилює слухачів.
 У березневій постановці партію 
Макбета, воєначальника армії короля 
Дункана, виконає запрошений у рам-
ках проєкту «Українські оперні зірки 
в світі» Віталій Білий, баритон, соліст 
театру Ла Скала, Віденської державної 
опери, «Метрополітен-опера», лауре-
ат численних міжнародних конкурсів.

«Ромео і Джульєтта»
(31 березня)
 Цей балет присвячується пам’яті 
видатного хореографа Анатолія Шеке-
ри. Головні партії виконують солісти 
Національної опери України Катерина 
Кухар та Олександр Стоянов.
 Із балетом «Ромео і Джульєт-
та», що був поставлений у 1971 році, 
пов’язане міжнародне визнання Ана-
толія Шекери як хореографа. За цей 
спектакль в 1991 році він був нагоро-
джений Золотою медаллю ЮНЕСКО.
 «Проникливе розуміння стилісти-
ки прокоф’євської партитури зумовило 
граничну музикальність всієї постанов-
ки і вишуканий ретельно розроблений 
хореографічний малюнок усіх, навіть 
епізодичних, персонажів», — так напи-
сала 17 квітня 1992 року німецька газе-
та «Зюддойче цайтунг» після успішно-
го показу «Ромео і Джульєтти» в Німеч-
чині, назвавши постановку Анатолія Ше-
кери однією з кращих у світі. ■

АРТ-ПРОСТІР

Розп’яття і конcтрукти
Мирослав Ягода, який продовжує лінію Гойї — Мунка — Бекона

■

На виставці «Я + GOD = A».
До роботи над експозицією долучилася мати художника, Віра Петрівна.
Фото Анни ВОЛОШЕНКО.

❙
❙
❙

АФІША

Зійшлися зірки
На побачення в Оперу з Катериною Кухар, Людмилою 
Монастирською та Євгеном Орловим

■

Балет «Лілея».
Фото надане Національною оперою України.

❙
❙

Валентина ГРИГОРЕНКО

Нагадаємо, що Національний академічний театр опери та балету 
України у Києві носить ім’я Тараса Григоровича Шевченка, чиї дати 
припадають на березневі дні. Тому саме першого весняного місяця в 
ошатне приміщення, яке для глядачів показує 152-й сезон, варто іти 
дивитися балет «Лілея» на музику Костянтина Данькевича, постав-
лений за мотивами балади визначного філософа й письменника. 
А загалом у березні — повінь показів за участі зірок першої величи-
ни оперного і балетного мистецтва. Згадуватимуть ювілей легендар-
них сестер Олени та Ганни Потапових, які балетним талантом під-
корювали Сталіна, Брежнєва і Хрущова, а найголовніше — визнані 
на міжнародному рівні. Покажуть постановку «Ромео і Джульєтта», 
присвячену пам’яті Анатолія Шекери, нагородженого за цей балет 
Золотою медаллю ЮНЕСКО.
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«Продемонстрували характер і взяли важливі три очки».Олександр Рябоконь
головний тренер ФК «Десна» (Чернігів)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Нестабільність у результатах 
київського «Динамо» відчутно 
оживила чемпіонат. Серйозно 
відставши від «Шахтаря», пі-
допічні Олексія Михайличен-
ка дозволили обійти себе в бо-
ротьбі за віцечемпіонський ти-
тул луганській «Зорі». До того 
ж упевнено на «біло-синіх» на-
сідає й «Десна», котра після по-
новлення чемпіонату має стовід-
сотковий здобуток, відсвятку-
вавши три перемоги поспіль. У 
21-му турі, матчі якого (після 
перегляду й ущільнення кален-
даря) відбулися посеред поточ-
ного тижня, підопічні Олексан-
дра Рябоконя в гостях вирвали 
мінімальну перемогу в «Олім-
піка». Так само не збавляє обер-
тів і «Зоря». До слова, наступ-
них вихідних луганський i чер-
нігівський клуби проведуть очне 
протистояння, задля котрого до 
Чернігова Українська асоціація 
футболу спеціально відрядить 
систему ВАР, хоча раніше її за-
стосування планували на іншо-
му матчі.
 Також у наступному турі, що 
стане останнім у першій частині 
чемпіонату, відбудеться оста-
точний розподіл клубів по міс-
цях та секстетах. Наразі при-
нциповим залишається одне 
питання — клуб, який пося-
де шосте місце в єврокубковій 
«шістці». 
 На нього претендують «Ко-
лос» та «Маріуполь». У приа-
зовському клубі наголошують, 
що для них місце в першому сек-
стеті — першочергова мета, за 
котру вони боротимуться до ос-
таннього. Варто відзначити, що 
після регламентного нововведен-
ня, котре передбачає єврокубко-
вий «плей-оф» між командами з 
5-го по 8-ме місця, участь у пер-
шій шістці для команд, що не 
претендують на медалі, не виг-
лядає настільки принциповою.
 Водночас і наставник «Коло-
са» Руслан Костишин наголо-
шує, що його команда буде ста-

ратися пробитися до «топ-6». Як 
не крути, а це ціла серія важли-
вих поєдинків проти потужних 
опонентів.
 У минулому турі серйозно 
підсилений під час зимової па-
узи колектив із Київщини ек-
заменувало на домашній арені 
«Динамо». І допоки команди 
грали в рівних складах, підопіч-
ні Костишина гідно протистоя-
ли титулованому опоненту. Утім 
на хід поєдинку вплинула емо-

ційна помилка опорного півза-
хисника «Колоса» Євгена Задої, 
котрий під завісу першого тайму 
грубо зіграв проти динамівсько-
го капітана Віктора Циганкова й 
отримав вилучення. «Грати уде-
сятьох проти «Динамо було важ-
но. Але я дякую хлопцям за гру. 
Вони виглядали достойно», — 
наголосив Руслан Костишин.
 Щодо переможця цього про-
тистояння, то вирішальний удар 
— на рахунку іспанського ле-

гіонера «Динамо» Франа Соля, 
котрий забив таким чином свій 
перший у сезоні м’яч. Окрім того, 
диво-голом у матчі відзначився й 
лідер «біло-синіх» Циганков. 
 Варто зауважити, що поє-
динки 22-го туру, заплановані 
на 7-8 березня, в умовах анонсо-
ваної головним санітарним ліка-
рем України Віктором Ляшком 
заборони на масові заходи зад-
ля запобігання поширення ко-
ронавірусу, можуть пройти без 

глядачів. При цьому виконав-
чий директор УПЛ Євген Дикий 
не виключає й можливості пере-
несення цих поєдинків на інші 
дні. «У цьому питанні ми тісно 
співпрацюємо з Міністерством 
охорони здоров’я та спортивно-
медичним комітетом УАФ», — 
наголосив Дикий.■

Граючи половину матчу в меншості, футболістам «Колосу» було складно на рівних протистояти «Динамо».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
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ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Проміжний розрахунок 
Перед останнім туром першої частини чемпіонату 
ключовим залишається питання володаря шостої позиції 
у проміжному протоколі

■

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-
ліга. 21-й тур. «Динамо» — «Ко-
лос» — 2:0 (Соль, 40; Циганков, 54; 
вилучення: Задоя, 45 («К»)), «Маріу-
поль» — «Ворскла» — 3:0 (Міш-
ньов, 32 (пен.); Топалов, 47; Чоботен-
ко, 81; вилучення: Муравський, 90+5 
(«М»)), «Зоря» — «Львів» — 2:0 (Ка-
баєв, 54; Леднєв, 89; нереалізовані пе-
нальті: Громов, 73; Леднєв, 90+2 (оби-
два — «З»)), «Олімпік» — «Десна» 
— 1:2 (Дегтярьов, 4 — Філіппов, 6; 
Арвеладзе, 77), «Шахтар» — «Дніп-
ро-1» — 4:1 (Кривцов, 4; Адамюк, 9 (у 
свої ворота); Тайсон, 19; Коноплянка, 
23 — Супряга, 82 (пен.)), «Карпати» 
— «Олександрія» — 0:4 (Третьяков, 
37 (пен.), 58; Сітало, 73; Банада, 89).
 Турнірне становище: «Шахтар» 
— 56, «Зоря» — 43, «Динамо» — 
42, «Десна» — 39, «Олександрія» — 
37, «Колос» — 26, «Маріуполь» — 
25, «Дніпро-1» — 22, «Львів» — 19, 
«Олімпік» — 18, «Ворскла» — 17, 
«Карпати» — 12. 
 Бомбардири: Мораес («Шахтар») 
— 15, Леднєв («Зоря»), Філіппов 
(«Десна») — 11.
 

* * *
 Матчі 22-го туру: «Ворскла» 
— «Олімпік», «Десна» — «Зоря», 
«Олександрія» — «Динамо», «Львів» 
— «Карпати», «Колос» — «Шахтар», 
«Дніпро-1» — «Маріуполь».

■

Григорій ХАТА

 Після того як у Старому світі пройшли 
перші поєдинки кваліфікації на ЧЄ-2021, 
на континенті знову повернулися до між-
народних клубних матчів. Віце-чемпіон 
минулого розіграшу української суперлі-
ги — «Київ-Баскет» — за підсумками дру-
гого групового етапу Кубка Європи ФІБА 
не зміг посісти першу сходинку в своєму 
квартеті, програвши в заключному турі 
лідерство латвійському «Вентспілсу». 
 Тож у чвертьфіналі КЄ команді Айнар-
са Багатскіса випало грати з потужним 
представником турецького баскетболу — 
лідером національної першості — «Кар-
шіякою».
 На шляху до «плей-оф» турецький 
опонент «Київ-Баскету» зазнав лише од-
нієї поразки в 12 поєдинках. При цьому 
другий груповий раунд «Каршіяка» вза-
галі подолала на одному диханні, показав-
ши 100-відстоковий результат.
 Відтак до Києва, на перший поєдинок 
чвертьфінальної серії, турецький колек-
тив їхав у хорошому настрої та з потуж-

ними аргументами. Узяли з собою на виїз-
ний матч гості з Ізміру й свою групу під-
тримки, котра під куполом невеличкого 
столичного палацу спорту «Венето» (ко-
лишній спорткомплекс «Меридіан») виг-
лядала доволі гучно й колоритно.
 Тож баскетболісти «Каршіяки» доволі 
швидко призвичаїлися до незнайомої об-
становки й після мінімально програної 
стартової чверті, в подальшому повністю 
перебрали під свій контроль хід поєдин-
ку.
 Натомість підопічні Багатскіса виг-
лядали немов не в своїй тарілці. За слова-
ми центрового «Київ-Баскета» В’ячеслава 
Петрова, грати проти лідера турецького 
баскетболу було тяжко, перш за все, фі-
зично. Дати ж гідний бій «Каршіяці» сто-
личному клубу не дозволив брак досвіду 
поєдинків із суперниками подібного кла-
су. «Жоден із наших суперників у чемпіо-
наті країни, а також попередні опоненти 
в Кубку Європи не дотягує до рівня «Кар-
шіяки», — наголосив Петров. Відтак і не 
дивно, що на фініші київського двобою су-
перників розділили 18 очок (71:89).

 Водночас очільник київських «бджіл» 
потішився, що його підопічні заробили в 
матчі 71 очко, тоді як, зазвичай, турець-
кий флагман більше 60 балів не пропус-
кає.
 За словами Багатскіса, «Київ-Баскет» 
хоч і програв, але здобув важливий досвід 
протистояння з потужними європейськи-
ми клубами. «Так далеко з українських 
клубів у цьому євротурнірі ніхто не про-
ходив», — сказав латвійський наставник 
київського колективу.
 Капітан «бджіл» Максим Пустозво-

нов додав, що завдяки лише одному напа-
ду трофеї не виграються. «Сьогодні ми ба-
гато помилялися в нападі. І суперник мит-
тєво нас за це карав. До того ж ми погано 
зіграли в захисті», — деталізував лідер 
«жовто-чорних».
 Утім, попри неприємний результат 
першого двобою, котрий залишає зовсім 
мало шансів «Київ-Баскету» на загальний 
успіх, Максим обіцяє в матчі-відповіді 
дати супернику гідний бій. У кожного з 
нас є ім’я, і ганьбити його немає жодного 
бажання», — заявив Пустозвонов. ■

У «Київ-Баскета» було мало шансів проти потужної турецької «Каршіяки».
Фото з сайта www.fiba.basketball.
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БАСКЕТБОЛ

Далі від інших
У першому матчі чвертьфіналу Кубка Європи 
український віце-чемпіон зазнав болісної поразки від 
одного з лідерів баскетбольної першості Туреччини

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 — Лiкарю, скажіть, будь ласка, 
а мені скільки залишилося?
 — Для початку мені потрібно 
знати, у вас скільки залишилося.

* * *
 — Абраме, кажуть, ти одружив-
ся. Вдало?
 — Ні, вікна у двір.

* * *
 Прийшов банкір до стоматолога: 
зуб болить, усю ніч не спав.
 Стоматолог каже:
 — Приходьте завтра.
 — Як завтра?
 — А коли я свій рахунок у вашо-
му банку хотів закрити, так ви мені 
сказали, що заявку треба було напе-

редодні зробити.

* * *
 Старшина:
 — Є серед вас любителі музи-
ки?
 Вийшли кілька людей.
 — Так, вивантажуйте цей рояль 
і несіть генералу на п’ятий поверх. 
Решта — в кіно.

* * *
 — Алло, це поліклініка?
 — Так.
 — Можу я записатися до лікаря?
 — Можете, але в нас черга на 
шість місяців уперед.
 — А звідки хворі знають, чим 
вони хворітимуть через пів року?

Легендарний провідник
Роман Шухевич був готовим щоразу на особисту жертву і довів це своїм життям

По горизонталі:
 1. Марка автомобіля. 4. Регіо-
нальні особливості мови. 8. Кохана 
Трістана. 9. Дружина перського царя 
Ахашвероша, яка врятувала єврейсь-
кий народ від винищення. 10. Інер-
тний газ. 11. Посольство іншої де-
ржави. 13. Ім’я головного героя ро-
мана Стендаля «Червоне і чорне». 
15. Перший король Англії з динас-
тії Йорків. 18. Прилад для підсилю-
вання звуку. 19. Країна, у якій пре-
зидент Зеленський провів новорічну 
відпустку. 22. Птах, якого називають 
лікарем для дерев. 23. Райцентр на 
Рівненщині. 24. У старогрецькій тра-
гедії — керівник і заспівувач хору. 
29. Овоч, без якого неможливо зва-
рити справжній український борщ. 
По вертикалі: 
 1. Злочинна діяльність, яка по-
лягає в таємному збиранні відомос-
тей або викраденні матеріалів, що 
становлять державну таємницю, з 
метою передачі їх іншій державі. 
2. М’який метал, з якого зроблений 
один із героїв казки Андерсена. 3. 
Скрипка, більша за розміром і ниж-
ча за звуком за звичайну. 4. Грошова 
одиниця Греції. 5. Старовинна зброя 
— сокирка у вигляді півмісяця, на-

саджена на довгий держак зі спи-
сом на кінці. 6. Сцена для виступів 
акторів, музикантів, співаків чи про-
мовців. 7. Українська назва ковили. 
12. Основний елемент китайського 
чи японського письма. 14. Апарат 
для визначення місцезнаходжен-
ня завдяки вловлюванню відбитих 
звукових хвиль або радіохвиль. 16. 
Фортеця на Ла-Манші, яку, за ле-
гендою, козаки Сірка допомогли 
взяти французам. 17. Герой вес-
терна, пастух. 18. Дрібна монета. 
20. Варіант гри в преферанс, коли 
гравець дає слово не взяти жодної 
взятки. 21. Листяне дерево.■

Кросворд №23
від 28—29 лютого

Дара ГАВАРРА

 Дивувати, зачаровувати, інтригу-
вати — домашнє завдання зірок, адже 
основну програму вони виконують на 
сцені. Ось і мегапоп-зірка Селін Діон 
не забуває «зачепити» папараці, щоб 
був предмет для обговорення в пресі. 
Так, днями співачка вийшла на вули-
ці Нью-Йорка в неймовірному образі 
від бренду Moncler x Richard Quinn. 
Одягнена вона була у біле пальто з 
нової осінньо-зимової колекції-2020 
(тобто на пів року випередивши всіх 
модниць), прикрашене квітковими 
аплікаціями у стилі 70-х, а також кол-
готи з такою ж «розкраскою» та білі 
туфлі-човники. Доповнювали «лук» 
маленька біла сумочка із «золотою» 
ручкою та окуляри-лисички. Взагалі 
співачка мала неймовірно елегант-
ний вигляд, як і належить справжній 
француженці, адже Діон — канадська 
француженка.
 Ніхто б не повірив 51 рік тому, що 
дівчинка з багатодітної сім’ї (14 (!) ді-
тей) із канадського франкомовного 

Квебека колись 
стане зіркою сві-
тової величини, та 
ще й іконою стилю. В під-
літковому віці Селін була гид-
ким каченям із кривими зуба-
ми, великим носом, непропорцій-
ним тілом. Та диво сталося після 
того, як її почув і, відповідно, пові-
рив у її талант продюсер Рене Анд-
желіл. Заклавши власний бу-
динок, він усі виручені кошти 
вклав у розкрутку юного талан-
ту, а також... пластичні операції 
для майбутньої зірки. І недарма — 
згодом Селін Діон стала перемож-
ницею «Євробачення» (правда, від 
Швейцарії, адже ні Канада, ні США не 
беруть участь у цьому конукурсі),  от-
римала «Діамантову нагороду» на 
церемонії World Music Awards , а та-
кож «Легендарну нагороду», про що 
мріють усі співаки. Також Діон має 
найвищу нагороду Франції — Ор-
ден почесного Легіону. ■

з 9 до 15 березня
 Овен (21.03—20.04). На цьому тижнi дове-

деться відкривати здібності й вирішувати пробле-
ми, спираючись на інтуїцію. У питаннях здоров’я 
поєднуйте традиційну і нетрадиційну медицину.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

 Телець (21.04—21.05). Можуть проявити-
ся приховані спадкові хвороби. Цей тиждень буде 
переломним і приведе до одужання. Бiльше бу-
вайте на свiжому повiтрi.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Близнюки (22.05—21.06). Бажання в усіх 
бідах звинуватити родичів може призвести до 
скандалів. У сім’ї кипітимуть пристрасті, заважа-
ючи вам спокiйно жити.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Рак (22.06—23.07). Постарайтеся знайти 
позитивний сенс в усьому, що відбувається. Зро-
зумівши це, ви легко впораєтеся з будь-якими не-
гараздами.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 14.

 Лев (24.07—23.08). Багато людей ліку-
ються взаємодією людини і тварини. Твари-
ни не тільки допомагають відновити здоров’я, 
а й уберігають господарів від життєвих нега-
раздів.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 11.

 Діва (24.08—23.09). Відвідання святих 
місць може стати внутрішньою потребою лю-
дини. При духовнiй спрямованості остерігайте-
ся потрапляння в секти.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 13.

 Терези (24.09—23.10). Для вирішення 
проблем не звертайтеся до людей, репутація 
яких викликає сумніви. Попереду перiод кохан-
ня i творчості.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Скорпіон (24.10—22.11). Дозвольте собі 
зайнятися улюбленою справою, і ви відчуєте 
приплив сил, енергії. Любов допоможе висвiт-
лити найтемніші життєві моменти.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 15.

Стрілець (23.11—21.12). Ви можете на 
повну силу розгорнути свій інтелект i кміт-
ливість. Ваші численні захоплення знайдуть 
практичне застосування.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Козеріг (22.12—20.01). У багатьох від-
будеться справжня корекція долі, і станеться 
це тільки в тому випадку, якщо активність і за-
повзятість будуть вашими провiдниками.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

 Водолій (21.01—19.02). Гальмом буде 
пристрасне бажання спочивати на лаврах по-
передніх заслуг. Але обов’язки примусять вас 
бiльше працювати.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Риби (20.02—20.03). Тим, хто захоп-
лений кар’єрним зростанням, для отриман-
ня бажаного результату зірки радять про-
явити активність, наполегливість і творчий 
запал.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15. ■

ЗІРКА

Зі сцени — хоч на подіум
Селін Діон дивує не лише талантом, 
а й стилем

■

Селін Діон.❙

7—8 березня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, мiсцями невеликий дощ. 
Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 
+4...+6, удень +11...+13. Пiслязавтра температура вночi 
+4...+6, удень +9...+11.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий мок-
рий снiг. Славське: вночi +3...+5, удень +8...+10. Ярем-
че: вночi +3...+5, удень +8...+10. Мiжгiр’я: вночi +3...+5, 
удень +7...+9. Рахiв: уночi +3...+5, удень +7...+9.

5 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— немає, Стрий — немає, Славське — 2 см, Плай — 
53 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — 
1 см, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — 2 см, Ко-
ломия — немає, Пожежевська — 47 см.
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