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Путін вирішив 

залишитися 

довічним 

президентом. 

Держдума 

підтримала
стор. 13»

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на другий квартал                                                стор. 7

Міністру оборони 

Тарану закидають 

готовність здатися 

ворогу через 

скандальну заяву про 

стандарти Альянсу 

Пожиттєве по-російськи

стор.5»

Світова фінансово-економічна 

криза таки стартувала — 

разом із розповсюдженням 

нового вірусу. Україна, як і в 

2008 році, входить у шторм у 

числі останніх

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

стор.4»

«Недосяжне» НАТО Коронакриза...

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,624 грн 

1 € = 29,049 грн

1 рос. руб. = 0,357 грн

РИМА ТИЖНЯ

Напровесні
Олександр ІРВАНЕЦЬ

У когось в голові 

скінчилася війна. 

Та хлопців у окопах 

щось куля не мина. 

І в мить, коли ти кажеш 

«заморожений конфлікт», 

Когось у груди вразить 

і прониже навідліт. 

На сході в нас пострілюють... 

Війни уже нема... 

А ти ридань не стримуй. 

Хай біль цей не мина...

■

стор.3»В Україні ввели обмеження 
масових зібрань 
на три тижні

Карантин: 
запобіжник 
чи маніпуляція?
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«Останні обшуки і затримання в Бахчисараї залишили без батьків ще 7 дітей. 
Вони додадуться до тих 168 неповнолітніх, які вже перебувають під опікою 
громадської ініціативи «Бизим балалар» (Наші діти)». Лілія Буджурова

журналістка, правозахисниця, громадська діячка Криму

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень 
за рік дося-

гає обіг контрабанди на українській митни-
ці, заявив очільник Державної митної служ-
би Максим Нефьодов.

60 млрд доларів
заробила 

Україна на експорті вина в 2019 році, згідно 
з даними Держстату.

кубометрів 
деревини

— про такі обсяги незаконних вирубок протя-
гом 2019 року інформує веб-сайт Державного 
агентства лісових ресурсів України.

жінок
служать нині 

у лавах Збройних сил України, повідо-
мила пресслужба Генерального шта-
бу ЗСУ.

жителів
Луганщини читали вго-

лос вірші Шевченка до його дня народження, роз-
повіла начальниця управління культури Лугансь-
кої облдержадміністрації Аліна Адамчук.

11,9 млн 29 тис. 10 тис.118 тис.
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

«КРИМНАШ»

Полювання на 
заручників
Російські карателі продовжують кидати 
в тюрми корінних жителів півострова
Ірина КИРПА

 На окупованому півострові затримали п’ятьох кримсь-
ких татар за безпідставним звинуваченням у причетності 
до «Хізб ут-Тахрір». Нахабно вдиралися до чужих будин-
ків та перевертали там усе догори дригом співробітники 
ФСБ Росії у місті Бахчисараї під приводом боротьби з теро-
ризмом. Кримська правозахисниця Лутфіє Зудієва повідо-
мила, що наразі затримані історик Сейтумер Сейтумеров, 
Енвер Мустафаєв, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов та 
Рустем Сейтмеметов.
 У рамках обшуків силовики увірвалися навіть до буди-
ночка журналіста телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова, 
який з 2017 року проживає на материковій частині Украї-
ни. Громадська активістка у Криму Лілія Буджурова пові-
домила, що обшуки та затримання у Бахчисараї 11 берез-
ня 2020 року залишили без батьків 7 дітей. Вони додадуть-
ся до тих 168 неповнолітніх киримли, які зараз перебува-
ють під опікою громадської ініціативи «Бизим балалар» 
(«Наші діти»). Серед них i троє дітей Амет Сулейманова, у 
якого серйозна хвороба серця, а його дружина перебуває на 
8-му місяці вагітності.
 Житель окупованого Росією Криму Віталій Рождаєв 
розповів, що затриманий Амет Сулейманов — колишній 
стример «Кримської солідарності», який останнім часом за 
станом здоров’я був змушений обмежитися відвідуванням 
кримських судилищ.
 Прокуратура АРК порушила кримінальне виробництво 
за фактом затримання російськими силовиками кримських 
татар. У Міністерстві закордонних справ України вислови-
ли рішучий протест у зв’язку з обшуками. А уповноважена 
Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисо-
ва закликала місію ООН відправитися до окупованого Кри-
му.
 Активізація нахабних обшуків у будинках кримських 
татар відбулася одразу ж після путінського «обнулєнія», 
яке дозволяє диктатору Росії правити вічно.
 Активісти «Кримської солідарності» пов’язують кричу-
щі факти порушення прав людини з наміром прокремлівсь-
ких посіпак обміняти у майбутньому полонених кримчан на 
відновлення поставок води на територію окупованого півос-
трова. Адвокат Микола Полозов впевнений, що в обмін на 
полонених кримчан Кремль може зажадати від Києва ви-
соку ціну, наприклад, пустити воду до окупованого Криму. 
Представники президента України вже заявляли, що крим-
ські полонені будуть включені до наступного етапу звіль-
нення, отож Росія продовжує набирати заручників на півос-
трові. А ось що в разі переговорів по новому обміну віддасть 
у відповідь Україна — поки що незрозуміло.
 — Я допускаю, що вода для кримчан Путіну не дуже 
потрібна — останнє, про що він думає, так це про сільське 
господарство Криму. Якщо не буде вистачати води для вій-
ськових, перенаправляють від населення та промисловості, 
так у Росії роблять завжди та всюди, Крим — не виняток, — 
прокоментував ситуацію оглядач радіо «Свобода» Віталій 
Портников. — Але ось що Путіну, впевнений, дійсно потріб-
но — так це дестабілізація України. Путіну навіть не потріб-
но намацувати больові точки, він має у своєму розпоряджен-
ні їх списком у доповідях російських спецслужб.
 Активісти групи українських правозахисних організа-
цій зробили офіційну заяву, яку отримали всі міжнародні 
організації та уряди іноземних держав. 
 У цьому документі патріоти України закликали між-
народні організації та уряди іноземних держав «посилити 
секторальні санкції проти Росії за систематичні грубі пору-
шення прав людини в окупованому Криму. У заяві також 
сказано, що на півострові розгорнулася нова хвиля масових 
обшуків, тривають системні переслідування кримських та-
тар. Активісти руху опору путінськiй агресії у Криму вима-
гають негайно відпустити всіх затриманих, провести опера-
тивне, ефективне та неупереджене розслідування незакон-
них затримань й випадків фізичного насильства, вчиненого 
проти активістів у Криму, а також притягнути всіх винних 
до відповідальності. ■

■

Ліна ТЕСЛЕНКО

 У Київському національ-
ному університеті імені Тараса 
Шевченка сьогодні відбудеться 
презентація книжки авторитет-
ного історика Володимира Сер-
гійчука. До збірки під назвою 
«В обороні української правди» 
увійшли головні концептуальні 
статті професора за останні де-
сять років. Видання приуроче-
не до 70-річчя історика, яке він 
відзначає сьогодні, 13 березня. 
 «Моя книжка отримала таку 
назву, бо історична наука не має 
служити на замовлення — іс-
торія має говорити правду, — 
пояснює вчений. — Саме тому 
я вже тривалий час добиваюся 
того, щоб було визнано реаль-
ну цифру втрат від Голодомору. 
Це, мабуть, тепер головна справа 
мого життя: підрахувати і обґрун-
тувати кількість жертв, яких за-
знала Україна в 1932-1933 роках. 
Офіційна цифра в 3,5 мільйона, 
яку свого часу дозволила назва-
ти партія і яку зараз намагають-

ся виставити як єдино правиль-
ну, занижена, вважаю, вдвічі! 
Тому я й досі працюю в архівах, 
вивчаю документи, які можуть 
наблизити нас до істини». 
 Цікаво, що Володимир Сер-
гійчук став істориком випадко-
во. За фахом він — журналіст, у 
1972 році закінчив відповідний 
факультет у Київському універ-
ситеті. Працював у газеті «Сіль-
ські вісті». Якось поїхав на Пол-
тавщину писати матеріал і ви-
падково дізнався про конструк-
тора танків та творця радянської 
атомної і водневої бомби Мико-
лу Духова, який був родом із 
Гадяча. Професійний інтерес 
повів журналіста до Ленінгра-
да, де працював конструктор. 
Згодом Сергійчук видав книжку 
про Миколу Духова, після цього 
з Харкова йому замовили книж-
ку ще й про танк Т-34. Занурен-
ня в тему вже було настільки 
глибоким, що викладач історії з 
рідного університету підказав: 
«Та в тебе вже готова дисер-
тація є!» Щоправда, дисерта-

ції на «танкову» тему не вийш-
ло — надто багато секретності 
було довкола неї. І тоді черго-
ва випадковість привела його в 
бібліотеку на виставку з нагоди 
325-річчя Переяславської ради. 
Журналіста осяяло: армія Бог-
дана Хмельницького — ось про 
що варто писати дисертацію! І 
хоча все українське на той час 
було в опалі, а про козацтво на-
віть уголос не прийнято було го-
ворити, тему, як не дивно, за-
твердили. У 1982 році без будь-
якої аспірантури Володимир 
Сергійчук захистив кандидат-
ську, з 1987-го став викладати 
в рідному університеті, а в 1992 
році захистив докторську, й зно-
ву на козацьку тематику. 
 Сьогодні він — один із 
найавторитетніших істориків 
України, автор численних пра-
ць, книжок і досліджень, рев-
ний поборник історичної істини. 
Саме тому вченого  можна по-
бачити не тільки в університет-
ських аудиторіях, а й в архівах, 
де він продовжує шукати прав-

ду. Пан Сергійчук переконаний: 
якщо знати минуле, то можна 
прогнозувати майбутнє. Адже 
історія має свої закономір-
ності, вона повторюється. Але 
наші політики не вчать історію 
і не розуміють її процесів. Тому 
вона знову й знову карає нас за 
погано вивчений урок. І сьогод-
нішні події на Донбасі та втрата 
Криму — це розплата за нашу 
недалекоглядність і наївність, 
вважає він. Проте Російська ім-
перія неминуче розпадеться — 
така доля всього, що твориться 
силою. Тоді й Крим повернеть-
ся, переконаний пан Сергійчук. 
 Бажаємо історику ще довго 
стояти в обороні української прав-
ди. Многая літа, Володимире Іва-
новичу, хороших вам студентів, 
сенсаційних знахідок і важливих 
відкриттів. ■

Володимир Сергійчук.❙

МНОГАЯ ЛІТА!

«Історія має служити правді»
Відомий учений Володимир Сергійчук сьогодні 
відзначає 70-річчя

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Ситуація на фронті пе-
рейшла у фазу критичної. Вій-
ськовий експерт Михайло Жи-
рохов вважає: якщо деградація 
військового управління звер-
ху та тиску окупаційних військ 
знизу триватиме такими темпа-
ми, то скоро ми побачимо пов-
ну дестабілізацію. «Політичні 
рішення з відводом наших вій-
ськ на трьох ділянках, як і по-
переджали всі військові фахів-
ці, які моніторять ситуацію на 
лінії зіткнення, призвели до 
одного: ініціатива перейшла 
до противника повністю», — 
пише Жирохов. За його слова-
ми, вся «сіра зона», яка восе-
ни 2019 р. стійко контролюва-
лася нашими військовими, де 
напряму, де вогневими засо-
бами, після відведення та пря-
мої заборони на дії загонів ССО 
та розвідки бригад, перейшла 
під контроль бойовиків. 
 За офіційними даними, за 
минулі дві доби збройні фор-
мування Російської Федерації 
та їхні посіпаки 19 разів пору-
шили режим припинення вогню. 
Противник обстріляв наші по-
зиції із заборонених Мінськи-
ми домовленостями мінометів 

калібру 120 мм та 82 мм, а та-
кож із протитанкового ракетно-
го комплексу, гранатометів різ-
них систем, великокаліберних 
кулеметів та стрілецької зброї. 
Відмічена також робота снай-
перських пар. 
 А 10 березня російські 
окупанти обстріляли з проти-
танкового ракетного комплек-
су військовий вантажний ав-
томобіль одного з підрозділів 
Об’єднаних сил поблизу насе-
леного пункту Піски. Внаслі-
док влучання протитанкової 
керованої ракети у вантажівку 
один український захисник за-
гинув на місці, ще один помер 
згодом від отриманих пора-
нень. Обидва загиблі — війсь-
ковослужбовці 131-го окремо-
го розвідувального батальйо-
ну: 34-річний старший сол-
дат Андрій Ведешин (родом 
iз села Кинашів Тульчинсько-
го району Вінницької області) 
та 34-рiчний молодший сер-
жант Віктор Солтис (село Во-
лодимирівка Кропивницько-
го району). Семеро військо-
вих зазнали поранення різно-
го ступеня важкості, ще одного 
захисника госпіталізовано з 
бойовим травмуванням. Окрім 
того, один військовослужбо-

вець Об’єднаних сил загинув i 
ще один отримав бойове трав-
мування внаслідок ворожих 
обстрілів наших позицій. Того 
ж дня у військово-медичному 
центрі в Харкові помер 23-річ-
ний захисник iз 72-ї механізо-
ваної бригади ЗСУ, якого до-
ставили туди 4 березня. 
 Збройні формування Росій-
ської Федерації продовжу-
ють руйнувати цивільну інф-
раструктуру населених пунктів 
у прифронтових районах Дон-
басу. У Золотому-4 iз гранато-
метів обстріляли гаражну спо-
руду на вулиці Друга Вільна. 
 У Мар’їнці на Донеччині 
обстріляли зі стрілецької зброї 
та автоматичних гранатометів 
житлові квартали на околицях. 
У район обстрілу також потра-
пила школа №2 цього міста. У 
смертельній небезпеці опини-
лися учні, які залишилися на 
сьомий урок, та діти молод-
ших класів iз групи продовже-
ного дня. Персонал навчально-
го закладу оперативно евакую-
вав юних мешканців Донбасу 
до бомбосховища. По завер-
шенні обстрілу працівники На-
ціональної поліції вивезли уч-
нів i персонал школи з небез-
печного району та розвезли по 

домівках. 
 Російські окупаційні вій-
ська, отримавши належну вог-
неву відповідь від українських 
воїнів поблизу населеного пун-
кту Піски після атаки на наші 
позиції, вдалися до чергової 
брехливої інформаційної кам-
панії для дискредитації підроз-
ділів Об’єднаних сил: розпов-
сюдили черговий фейк про ні-
бито обстріл українськими вій-
ськовослужбовцями житлових 
будинків тимчасово окупованої 
Горлівки. Штаб ООС офіцій-
но запевняє, що інформація 
про обстріл не відповідає дійс-
ності. Зазвичай, як показує до-
свід бойових дій, після подіб-
них звинувачень противник 
сам вдається до збройних про-
вокацій та з важкого озброєн-
ня обстрілює житловий сектор 
тимчасово окупованих населе-
них пунктів.
 За даними розвідки, втра-
ти російсько-окупаційних 
військ iз початку березня 2020 
року становили: загиблими — 
21 особа; пораненими та трав-
мованими — 31 особа; знище-
ними/ пошкодженими зразками 
озброєння та військової техні-
ки — 3 одиниці, зокрема, ав-
томобіль, БПЛА та багатоцільо-
вий тягач — легкий броньова-
ний. Об’єднані сили продов-
жують непохитно виконувати 
бойові завдання щодо захисту 
українського народу. Команду-
вання ООС нагадує, що, згід-
но з нормами міжнародного 
гуманітарного права, окупант 
несе повну відповідальність за 
цивільне населення на захоп-
лених територіях. ■

НА ФРОНТІ

Хто керує вбивчим хаосом?
Зона розведення після прямої заборони на дії загонів 
ССО та розвідки опинилася під контролем бойовиків

■
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пожеж
на відкритих територіях за-

фіксовано в Україні цьогоріч, йдеться в пресрелізі 
Міністерства внутрішніх справ.

6 тис. пільговиків
і отримувачів субсидій 

мають повернути кошти через сумнівну 
правомірність отримання виплат, засвід-
чили перевірки Міністерства фінансів. 

квоту
для жінок у 

наглядових радах держкомпаній і банків пропо-
нують закріпити законодавчо. Відповідний за-
конопроєкт № 3193 внесено у Верховну Раду.

підприємства
зменшиться кон-

церн «Укроборонпром», підтвердив на 
пресконференції його голова Айварас 
Абромавічус.

школа
в Україні не 

готова до дистанційного навчання, попе-
редила нардеп, член освітнього комітету 
ВРУ Юлія Гришина.

50% 40-відсоткову На  23 Кожна 5-та

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

ПРОФІЛАКТИКА

Два дні на 
пошук няні
З усіх освітніх закладів 
тернополянам дещо 
пролонгували лише роботу 
дитсадків
Світлана МИЧКО
Тернопіль

 У регіоні наразі не зафіксовано жодного 
випадку захворювання на коронавірус. Дві 
недавні підозри на нього у дітей, які приї-
хали з батьками з Європи, на щастя, не під-
твердились. Однак в обласному центрі ви-
рішили за краще перестрахуватися: зачи-
нено на карантин навчальні та дошкільні 
заклади. Рішення ухвалили на засіданні 
виконавчого комітету та комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзви-
чайних ситуацій. «На даний момент в освіт-
ніх закладах Тернополя немає підвищення 
захворюваності на грип та ГРВІ чи інших 
вірусів, проте ми хвилюємося за здоров’я 
кожного мешканця, — зазначив міський 
голова Сергій Надал. — Тому, враховуючи 
постанову Кабінету Міністрів, яка діє на 
усій території України, вже від 12 березня 
усі освітні установи Тернопільської грома-
ди, а це школи, позашкільні навчальні за-
клади та заклади професійно-технічної ос-
віти, призупиняють навчання. Винятково 
працюватимуть упродовж наступних двох 
днів лише дитячі садки». Останнє рішен-
ня зумовлено тим, що багатьох батьків но-
вина про карантин захопила зненацька і їм 
просто нікуди подіти дітей. Тому до 14 бе-
резня у дитсадках ще продовжать працю-
вати так звані чергові групи. Щодо вищих 
навчальних закладів, то всі чотири місце-
вих університети оголосили про перехід на 
дистанційне навчання.
 Також оперативний штаб, який коорди-
нує дії, аби не допустити занесення і поши-
рення на території Тернопільської міської 
територіальної громади захворювань, спри-
чинених коронавірусом, вирішив заборони-
ти масові заходи у закритих приміщеннях та 
максимально їх обмежити на відкритих май-
данчиках. Оголосив про припинення вистав 
до 3 квітня Тернопільський драматичний те-
атр. А на засіданні ради церков у Тернополі 
йшлося про скорочення часу богослужінь, 
дезінфекцію храмів та перенесення на кращі 
часи масових прощ та хресних ходів. Бого-
служіння в церквах поки що не відміняють, 
але хресні дороги і прощі тимчасово поста-
вили на паузу. Будуть священники підніма-
ти тему того, як вберегтися від коронавірусу 
, і у своїх проповідях. У «Тернопільелектро-
трансі» запевняють, що тричі на день дезін-
фікують комунальні тролейбуси та автобу-
си розчином неохлору, який вважається без-
печним для пасажирів. 
 Карантин у навчальних закладах та забо-
рону на масові заходи оголошено і на тери-
торії області. Депутати облради також під-
тримали пропозицію виділити три мільйони, 
аби забезпечити виконання профілактичних 
заходів. Кошти виділені для придбання апа-
рата штучної вентиляції легень, засобів ін-
дивідуального захисту та медикаментозних 
препаратів. Голова обласної ради Віктор Ов-
чарук вніс пропозицію звернутися до керів-
ництва держави з проханням спростити про-
цедуру тендерних закупівель медичного об-
ладнання, засобів захисту та препаратів, 
необхідних для подолання та попереджен-
ня коронавірусу. «Процес тендерних закупі-
вель займає кілька тижнів. На жаль, за цей 
час інфікуватися може не одна людина», — 
зазначив він. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Місцем проведення акції 
був обраний пам’ятник Гри-
горію Сковороді, бо, на дум-
ку організаторів, страшні-
шим за саму пандемію може 
бути лише масова паніка се-
ред населення. Філософське 
ж сприйняття реальності, до 
чого завжди закликав наш 
мислитель, — один із най-
надійніших способів поря-
тунку. «Давайте будемо, як 
філософ Сковорода, ставити-
ся до коронавірусу з мудріс-
тю», — закликали активісти 
в анонсі флешмобу, пообіцяв-
ши навчити всіх бажаючих 
самостійно виготовляти мар-
леві захисні пов’язки. Одну з 
них одягли і на гранітне об-
личчя пам’ятника, що став 
символом оголошеного на-
передодні карантину. «Ми 
закликаємо громадян бути 
пильними, виконувати усі 
рекомендації ВООЗ, — пові-
домили організатори.— Але 
водночас не варто нагнітати 
ситуацію навколо цієї про-
блеми». 
 А тим часом список ка-
рантинних заходів, які роз-
повсюдив Кабмін, несподіва-
но ускладнив і без того непро-
сті стосунки між мером Хар-
кова Геннадієм Кернесом i 
головою ХОДА Олексієм Ку-

чером. Якщо керівник облас-
ті повідомив про готовність 
виконати столичний цирку-
ляр без регіональних поп-
равок, то міські чиновни-
ки підійшли до процесу по-
своєму. У місті, наприклад, 
не відмінили навчальний 
процес, хоча діти не перехо-
дитимуть на перервах із кла-
су в клас і перед початком за-
нять мірятимуть температу-

ру. Водночас батьки отрима-
ли дозвіл залишати школярів 
удома, якщо можуть само-
тужки забезпечити догляд. 
 Порушення мерією ка-
рантинного припису неабияк 
обурило очільника області. У 
своєму зверненні до міських 
колег Олексій Кучер підкрес-
лив, що озвучені профілак-
тичні заходи у першу чергу 
стосуються шкіл. «Наголо-

шую, що у зв’язку з каранти-
ном відвідування закладів ос-
віти на всій території Украї-
ни забороняється! А закла-
ди освіти всіх рівнів та форм 
власності мають бути закриті 
на карантин, — написав він 
на своїй сторінці у «Фейсбу-
ці». — Окремо хочу зверну-
тися до представників хар-
ківської міської влади з ви-
могою відповідально поста-
витися до здоров’я харків’ян! 
Візьміть до уваги постанову 
Кабміну та виконайте розпо-
рядження МОН!»
 Приєдналися до бороть-
би з епідемією і священни-
ки Московського патріарха-
ту: митрополит Харківський 
та Богодухівський Онуфрій 
дав розпорядження молити-
ся у храмах про запобігання 
епідемії вірусу і про зцілення 
хворих за церковним чином 
від «Пагубного поветрия и 
смертоносной заразы». Сло-
вом, у кожного свої методи 
боротьби... ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Наївні сподівання, що Україну оми-
не навколокоронавірусна лихоманка, 
лопнули мильною бульбашкою. Через 
поширення епідемії Кабінет Міністрів, 
услід за столичною мерією, запровадив 
карантин по всій країні з 12 березня по 
3 квітня. Таке рішення уряд ухвалив на 
засіданні в середу. Напередодні запла-
нованого на 14 березня «Маршу пат-
ріотів на День добровольця» Кабмін 
обмежив проведення масових заходів, 
у яких запланована участь 200 та біль-
ше осіб. Щоправда, з обмовкою: це не 
стосується заходів державної необхід-
ності. Тому — можна трактувати, як 
кому вигідно?..
 Проведення спортивних заходів те-
пер можливе з дозволу міжнародних 
організацій, без глядачів. Також вве-
дено карантин у навчальних закладах 
та розважальних центрах.
 На засіданні Кабінету Міністрів  ви-
рішили виділити 100 мільйонів гривень 
на першочергову закупівлю засобів ін-
дивідуального захисту для поточних 
потреб міністерств, відомств i служб, 
а також для поповнення держрезерву. 
Одночасно уряд до 1 червня забороняє 
експорт із України товарів протиепі-
деміологічного призначення, щоб га-
рантувати забезпечення необхідними 
засобами захисту населення. 
 На паніці навколо поширення ко-
ронавiрусу в Україні вже зароби-
ло мільйони підприємство депутата 
від «Слуги народу». За інформацією 
Поліграф.нет, на Харківському заводі 
медпрепаратів, «людина, схожа на рад-
ника президента», викупила весь запас 
марлевих масок — 20 мільйонів штук. 

Ще одна аналогічна закупівля прове-
дена в іншого виробника, в результаті 
на руках у фельдшера Радуцького вия-
вилося 28 мільйонів захисних засобів. 
На покупку масок депутат витратив 36 
мільйонів гривень, а потім продав їх... 
у Китай. Але набагато дорожче — за 
224 мільйони гривень. У підсумку чис-
тий прибуток лікаря-політика стано-
вив понад 186 мільйонів. Тим часом в 
Україні масок не вистачає і їх уже про-
дають з-під поли втридорога. «Цікаво, 
що з цього приводу думає РНБО, яке 
відповідає за питання нацбезпеки?» — 
риторично запитує політолог Чапли-
га, звинувачуючи главу комітету ВР, 
який контролює МОЗ, у свідомій спе-
куляції стратегічним державним запа-
сом засобів індивідуального захисту. 
Втім, що тут думати? Державну ж ки-
шеню поповнюють платники податків, 
а у свою, якщо сам не подбаєш, ніхто не 
покладе...
 Крім того, ухвалено рішення за-
купити інфрачервоне обладнання для 
проведення скринінгу на відстані в 
Міжнародному аеропорті Бориспіль. 
Згідно з повідомленням Верховної 
Ради, карантин передбачає також за-
криття авіасполучення з деякими краї-
нами: зокрема, МАУ скасовує деякі 
рейси в Італію, Швейцарію, Грецію, 
Німеччину, Ізраїль, Іспанію, Вели-
кобританію, Литву, Азербайджан, Ту-
реччину, Польщу, Угорщину, Австрію, 
Чехію, Фінляндію, Данію, а також дру-
гу частоту окремих внутрішніх рейсів 
у межах України. Буде закрито й біль-
шу частину КПП — із 219 залишаться 
лише 49.
 Карантин із 12 березня у Києві за-
проваджено навіть iще раніше, ніж це 

вирішив уряд для всієї країни, на засі-
данні Постійної комісії з питань тех-
ногенно-екологічної безпеки та над-
звичайних ситуацій «Про додаткові 
заходи запобігання поширенню нової 
коронавірусної інфекції (COVID 19)». 
Обмеження стосуються освітнього про-
цесу та масових заходів у столиці. За 
словами мера Віталія Кличка, влада 
столиці забезпечить дистанційне нав-
чання в школах та університетах. Та-
кож обмежать відвідування дитсадків, 
мистецьких i спортивних шкіл.
 Мер попросив керівників установ i 
підприємств міста за можливості пере-
глянути робочий графік працівників, 
у яких є малолітні діти. Також столич-
на влада обмежить проведення концер-
тів, конференцій та інших заходів у 
Києві. Буде зачинено кінотеатри та ве-
ликі розважальні центри. Також із 12 
березня у торговельно-розважальних 
центрах Києва працюватимуть спец-
бригади для виявлення людей з озна-
ками захворювання, викликаного ко-
ронавірусом. «Дісталося» й знаменито-
му фестивалю VIDEOZHARA, який мав 
відбутися у столиці в травні — його теж 
скасували через небезпечну епідемію. 
Але незважаючи на обмеження в Києві, 
пов’язані з коронавірусом, громадсь-
кий транспорт столиці працюватиме в 
нормальному режимі. 
 Нагадаємо, що 3 березня в Україні 
повідомили про перший підтверджений 
випадок зараження коронавірусом у чо-
ловіка, який повернувся з Італії напри-
кінці лютого. Одразу в Міністерстві охо-
рони здоров’я України розповіли, як не 
захворіти і що маска не врятує. А 10 бе-
резня в Київ надійшли швидкі тести для 
діагностування коронавірусу. ■

ФОРСМАЖОР

Карантин: запобіжник чи маніпуляція?
По Україні ввели обмеження масових зібрань на три тижні

■

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ

Будь, як філософ Сковорода
Учасники флеш-мобу «До коронавірусу з мудрістю» 
закликали уникати паніки й ретельніше мити руки

■

Харків’яни нагадують: здоровий глузд — надійний 
профілактичний засіб при будь-якій епідемії.
Фото з сайта 2day.kh.ua.

❙
❙
❙
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Тетяна РАДЬКО, 
викладач Політехнічного технікуму 
Конотопського інституту Сумського 
держуніверситету, координатор 
ініціативної групи «ПластКонотоп»

 Що робити, коли за вікном 
уже весна, але дощить? Правиль-
но! Йти туди, де народжуються 
зміни, де цікаво, атмосферно й 
драйвово! Де є можливість роз-
виватися, самовдосконалювати-
ся у колі друзів і однодумців.
 У Конотопській загальноос-
вітній школі №7 імені Григорія 
Гуляницького зібралися осві-
тяни, представники учнівсь-
кої та студентської молоді міс-
та, їхні батьки, які зацікавлені 
у створенні пластового середо-
вища на Конотопщині та готові 
приєднатися до найуспішнішо-
го соціального проєкту в історії 
українців, що вже 108 років 
безперервно займається вихо-
ванням нових поколінь та тво-
рить майбутнє.
 Досить символічним є той 
факт, що знакова зустріч відбу-
лася саме в цьому місті. Школа 
№7 (директор — Сергій Пусто-
войт) носить ім’я Григорія Гуля-
ницького — видатного українсь-
кого полководця, активно-
го учасника визвольної війни 
1648-58 рр., впливового політич-
ного діяча, організатора героїчної 
оборони Конотопської фортеці від 
московських військ, учасника 
переможної Конотопської битви 
1659 р. Цю школу містянам по-
дарував наш видатний земляк, 
меценат Євген Георгійович Сур. 
За підтримки та особистого спри-
яння пана Євгена уже втілено в 
життя чимало соціально вагомих 
проєктів патріотичного та істо-
рико-краєзнавчого спрямуван-
ня, ініційованих навчальним за-
кладом і містом.
 Те, що «Пласт»  у Конотопі 
зароджується саме тут, цілком 
логічно і зрозуміло. І саме від 
зусиль педагогічного та бать-
ківського колективів навчаль-
ного закладу, у першу чергу, 
залежить, чи «приживеться» 
«Пласт» у Конотопі.  Оскільки 
«Пласт» працює над розвитком 
свідомого українського суспіль-
ства та підтримує українську 
ідею, даній ініціативі — ство-
ренню осередку «Пласту» в Ко-
нотопі — всіляко сприяє відділ 
освіти Конотопської міської 
ради в особі завідувачки Ольги 
Беспалої.
 Активну участь у підготов-
ці та проведенні зустрічі взяли 
політехівці, бо вони завжди в епі-
центрі подій та позитивних змін. 
А як інакше? Тетяна Гребеник — 

директорка Політехнічного тех-
нікуму КІ СумДу та Віталій Бі-
бик — директор Конотопського 
інституту СумДУ є випускника-
ми цієї ж школи, вони також за-
цікавлені у створенні пластового 
середовища для студентської мо-
лоді.
 Уже роблять перші кроки на 
шляху просування ідей «Плас-
ту» студенти Руслана Ковалі-
шина, Михайло Сагайдачний, 
Олександр Беспалий та інші. 
Викладач ПТ КІ СумДУ Воло-
димир Очкасов і Наталія Піво-
вар (заступник директора по-
чаткової ланки ЗОШ №7) уже 
пройшли кваліфікаційний 
вишкіл дійсного членства (інтер-
активний семінар-тренінг для во-
лонтерів «Пласту») у  Чернігові 
та зараховані до рядів учасників 
крайового вишколу впорядни-
ків УПЮ ч. 188, що відбудеться 
13-15 березня у «Пластовому» 
вишкільному центрі Бучі 
(Київська область).
 Цей день нам усім 
запам’ятається назавжди ще й 
тому, бо зустріли ми його разом 
із Тарасом Тополею, фронтменом 
гурту «Антитіла». Він підтримав 
ініціативу створення «Пласту» 
у нашому місті! У невимушеній 
дружній атмосфері ми говорили 
про Україну, про нас, про мож-
ливості змінювати країну разом, 
про необхідність виховувати пат-
ріотизм у дітях змалечку, щоб не 
втратити державу.
 Тарас Тополя вважає: 
«Пласт» виховує покоління, три-
має традиції та допомагає дітям 
знайти себе, самоідентифікува-
тися. Підтримуйте «Пласт», під-
тримуйте розвиток України!». 
Спілкування було динамічним, 
насиченим і невимушеним, а 
модератором зустрічі — Наталія 
Папенко, заступник директора 
ЗОШ №7, від активної позиції, 
наполегливості якої неабияк за-
лежить становлення й розвиток 
пластового осередку на базі нав-
чального закладу.
 Коло друзів. Простота і неви-
мушеність діалогу. Відвертість 
і неймовірна енергетика нашо-
го гостя. Обмін подарунками та 
фотосесія на згадку про незабут-
ню зустріч. Спільне виконання 
Гімну Україну. Шквал позитив-
них емоцій... Усе це разом, віри-
мо, стане тією іскрою, яка запа-
лила, вмотивувала, надихнула 
кожного.
 Якщо вам імпонує творити 
позитивні зміни, приєднуйте-
ся до «Пласту», долучайтеся до 
створення та розвитку свідомо-
го середовища в Конотопі, в усій 
Україні! ■

Фото Іллі ЧЕРВОНЯЩОГО, студента ПТ КІ СумДУ.❙

ПАТРІОТИЧНО

«Пласт» іде на схід
Уже в Конотопі

■

Карина РАЗУМОВСЬКА

 Після останнього візиту Вік-
тора Медведчука та депутатів 
ОПЗЖ до Москви, зокрема, 
відвідин державної думи краї-
ни-агресора, все очевиднішим 
стає ще потужніший турборе-
жим, з яким українська влада 
здає свою країну, як склотару, в 
лапи окупанту. Як відомо, Вік-
тор Медведчук зустрічався там 
зі своїм кумом, неогітлером су-
часності, президентом Росії Во-
лодимиром Путіним.

 Суспільство знову збурене.
 Колишній заступник мініс-
тра з питань тимчасово окупо-
ваних територій та внутрішньо 
переміщених осіб Георгій Тука 
закликає заборонити в Україні 
діяльність проросійської партії 
«Опозиційна платформа — За 
життя!» І в цій ситуації це єдино 
правильний вихід. Далі — роз-
пуск парламенту й нові дочас-
ні вибори до ВР, котрі змогли б 
дещо змінити розстановку полі-
тичних сил у бік українськості.
 Інакше країною на законних 

підставах може керувати Віктор 
Медведчук. Адже, як відомо, на 
всіх цих заходах у Росії йшло-
ся переважно про одне — ство-
рення «парламентського вимі-
ру Нормандського формату», 
котрий має слугувати досягнен-
ню миру на Донбасі. Це ідея, що 
передбачає формування «ве-
ликого міжфракційного де-
путатського об’єднання» — 
«міжпарламентський діалог 
в ім’я миру: Україна, Росія, 
Німеччина, Франція», от-
римала публічну підтримку 
російського президента і , як 
стверджують ініціатори, буде 
втілена найближчим часом.
 Відтак ніщо не заважає 
зробити рокіровку спікерів: 
поміняти Разумкова на Мед-
ведчука, а самому президен-
ту Зеленському повернутись у 
більш природне для нього се-
редовище шоу-бізнесу. Тоді 
Медведчук далі зливатиме Ук-
раїну заради задоволення ам-
біцій кремлівського карлика. 
Усе очевиднішим стає і те, що 
влада веде Медведчука до пре-
зидентства, ймовірно, саме та-
кою була умова гри. ■

П'ЯТА КОЛОНА

Курс для ОПЗЖ:
чемодан, вокзал, 
Росія!
Кум Путіна веде Україну до капітуляції — 
такі правила кремлівської гри

■

Іван ЛЕОНОВ

 Уже в день представлен-
ня президентом Володими-
ром Зеленським новопри-
значеного міністра оборони 
Андрія Тарана керівництву 
відомства і Генштабу ЗСУ 
той примудрився осканда-
литися і викликати обурен-
ня політикуму й громадсь-
кості.
 Що й казати, якщо пан 
Таран одразу заявив, що 
адаптація Збройних сил 
України до стандартів 
НАТО є «амбіційною, але 
недосяжною метою найб-
лижчим часом». Мовляв, 
«пріоритетом реформу-
вання військової сфери є 
впровадження стандартів 
Альянсу в ЗСУ і макси-
мальна здатність ЗС взає-
модіяти з силами НАТО». 
На думку міністра, саме 
ця мета є цілком реаль-
ною. 
 Першим відреагував на 
слова свого наступника на 
посаді попередній міністр 
оборони Андрій Загород-
нюк: «Такі заяви викли-
кають стурбованість. Як 
можна серйозно говори-
ти про те, що ми йдемо в 
НАТО (нагадую, що про це 
написано і в Стратегії на-
ціональної безпеки, яку ми 
ухвалили менш ніж місяць 
тому, і в Конституції Ук-
раїни) і при цьому одразу 
ж відмовлятися від перехо-
ду на стандарти? Адапта-
ція і запровадження стан-
дартів є частиною інтегра-
ції і не можна робити одне 
без іншого. Крім того, вони 
значно посилять ефектив-

ність наших підрозділів, а 
отже, — обороноздатність 
країни».
 Пан Загороднюк також 
цікавиться у пана Тарана 
щодо «нереалістичності» 
адаптації стандартів у 
ЗСУ: «Питання, скіль-
ки часу і на яких посадах 
міністр вивчав стандарти, 
що у нього з’явилася така 
позиція? Це цілком реаль-
но — щонайменше щодо 
ключового пакета і десят-
ків технічних стандартів, 
так щоби через два роки 
ми могли говорити про 
здійснення переходу».
 А от дипломат, представ-
ник України при ЄС (2010—
2015), ексзаступник голо-
ви адміністрації президен-
та Порошенка Костянтин 
Єлісєєв вважає, що заява 
Тарана про неможливість 
впровадження стандартів 
НАТО у ЗСУ, а також попе-
редні пропозиції прем’єра 
Шмигаля щодо відновлен-
ня водопостачання до оку-
пованого Криму дають під-
стави казати, що країною 
керує уряд капітулянтів, 
який ледь не все «гото-
вий здати ворогу», «йти на 
колінах». 
 При цьому пан Єлісєєв 
закликав не забувати, що 
в Конституції чітко про-

писано курс України на ін-
теграцію в ЄС та НАТО. На 
цьому акцентували і депу-
тати фракції «Європейсь-
ка Солідарність». Зокре-
ма, депутатка Ірина Фріз 
заявила: «Я думаю, що від 
цього міністра оборони нам 
узагалі нічого не світить з 
огляду на розбудову обо-
роноздатності нашої де-
ржави. Чому? Тому що це 
уряд реваншистів. Міністр 
оборони, який стверджує 
подібні речі, має піти у від-
ставку, тому що він є воро-
гом нашої держави».
 А от голова Комітету ВР 
з питань інтеграції Украї-
ни з ЄС Іванна Климпуш-
Цинцадзе вважає, що заява 
Тарана свідчить про те, що 
«Україна буде робити один 
крок уперед і два кроки на-
зад до виконання страте-
гічної мети щодо членства 
у НАТО, яка закріплена в 
Конституції».
 «Невже президент Зе-
ленський схвалює і дору-
чає чиновнику порушува-
ти норми Конституції, де 
прописано наше прагнен-
ня до вступу в НАТО? Як 
можна доручати такому 
міністру очолювати обо-
ронну галузь країни, яка 
воює?» — додає нардеп 
Олег Синютка. ■

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

ВІЙСЬКО

«Недосяжне» НАТО 
Міністру оборони 
Тарану закидають 
готовність здатися 
ворогу через 
скандальну заяву про 
стандарти Альянсу

■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Епідемія коронавірусу 
набирає все чіткіших 
обрисів світової еконо-
мічної кризи. Першою 
ластівкою, як відомо, 
став Ліван, який оголо-
сив дефолт. Наступною 
країною, яка оголосила 
про свої господарські 
проблеми, стала Ес-
тонія. В Україні ж ситу-
ація виглядає туманно: 
влада запевняє, що все 
у нас під контролем, а 
тим часом незалежні 
експерти стверджують 
протилежне.

Від Лівану до Естонії
 Естонія оголосила, що 
в країні почалася еконо-
мічна криза: ситуація різ-
ко погіршилася в останні 
два місяці. «Цифри пока-
зують, що такого різко-
го падіння не було з 2008 
року. І це матиме наслід-
ки в реальному житті: ба-
ланси підприємств різко 
скоротяться, а банки поч-
нуть відкликати креди-
ти або вимагати додатко-
ве забезпечення. Підпри-
ємства, які фінансують 
себе випуском облігацій, 
більше не зможуть це ро-
бити», — заявив міністр 
фінансів цієї країни Мар-
тін Хельме, додавши, що 
такої поганої «видимості» 
в економіці, як зараз, ні-
коли не було: у країні не 
мають змоги прогнозува-
ти, що буде через два тиж-
ні, через два місяці.
 Причому, за словами 
міністра, Естонія у цьо-
му переліку почувається  
не найгірше в Європі: за-
хідні країни, на його дум-
ку, сьогодні опинилися у 
значно складнішій ситу-
ації, ніж під час кризи 
2008 року. 
 Цю тезу підтверджу-
ють і західні економісти. 
Так, аналітики «Бенк оф 
Амеріка» знизили про-
гноз темпів зростання гло-
бального ВВП у 2020 році 
до 2,2% з раніше очікува-
них 2,8%. «Ми очікуємо, 
що число випадків захво-
рювання COVID-19 про-
довжить рости за межами 
Китаю, що призведе до по-
силення карантинних за-
ходів, — вважають у бан-
ку. — Залишаються дуже 
сильні ризики. У нашо-
му сценарії «помірної ре-
цесії» темпи зростання 
глобальної економіки оці-
нюються усього в 1,4%».
 Свій прогноз еконо-
місти знизили вже за два 
тижні від попередньої ко-
рекції (також у бік зни-
ження). При цьому вони 
виділяють чотири при-
чини для зниження сво-
го прогнозу: сплеск ви-
падків захворювання за 
межами Китаю, напри-
клад в Італії, також стур-
бованість повільним реа-

гуванням закладів охоро-
ни здоров’я. Адже, за сло-
вами економістів, у низці 
країн не було чіткого до-
несення до людей інфор-
мації про необхідність 
кардинальних змін — 
частого миття рук, уник-
нення скупчення людей, 
самоізоляції. При цьому 
в зону особливого ризи-
ку потрапляють ті краї-
ни, в яких немає загаль-
ного охоплення медични-
ми послугами.
 Третя проблема: полі-
тики та інвестори над-
то покладаються на цен-
тробанки, які у склад-
ній ситуації діють не над-
то ефективно. Зрештою, 
четвертий фактор, — 
«нафтова війна» між Са-
удівською Аравією і ре-
штою країн ОПЕК, через 
яку суттєво знизилася 
вартість нафти. На думку 
аналітиків, такий процес 
шкодить зростанню в ко-
роткостроковій перспек-
тиві, адже заважає інвес-
тиціям у сектор і створює 
тиск на ринок акцій. 

Діра у бюджеті і 
проблеми в «оборонці»
 Українська влада в 
особі новопризначеного 
прем’єр-міністра Дениса 
Шмигаля зберігає здоро-
вий оптимізм і ствер джує: 
наша держава входить 
у фінансово-економіч-
ну кризу набагато міцні-
шою, ніж це було під час 
кризи в 2008 році. «Фак-
тично ми стоїмо на порозі, 
а в деяких країнах це вже 
початок фінансової-еко-
номічної кризи. У нас 
як ніколи велика ліквід-
ність у банках, високі зо-
лотовалютні запаси, в 
нас є запас по бюджетно-
му курсу, який заплано-
ваний. У нас доволі по-
зитивний діалог із МВФ. 
Позитивною є оцінка ек-
спортерів стосовно додат-

кових можливостей, які 
відкриваються для них. І 
ще є низка факторів, які, 
з одного боку, кризові, а з 
іншого — це можливості 
для наших виробників», 
— сказав Шмигаль, завів-
ши економістів у глухий 
логічний кут.
 Адже самого Шмигаля 
президент Володимир Зе-
ленський призначив за-
мість Олексія Гончарука 
через те, що Кабмін Гон-
чарука, на думку Зе, про-
валив економічну політи-
ку. Але вже через кілька 
днів виявилося, що наша 
економіка, як вважає но-
вий очільник Камбіну, 
сильна як ніколи.
 «Поки що я не буду 
втішати і казати, що від 
кризи ми виграємо ... але 
зустріти фінансову кри-
зу ми готові, так само, 
як готові зустріти кризу, 
пов’язану з вірусом», — 
весело резюмував керів-
ник Кабміну. Голова Ра-
хункової палати Валерій 
Пацкан оптимізм Шми-
галя злегка розвіяв: де-
ржавний борг за два міся-
ці 2020 року зріс на 2,6%, 
тобто на близько 46 міль-
ярдів гривень.
 «Девальвація у січні-
лютому цього року грив-
ні до іноземних валют, 
в яких номіновано борг, 
і перевищення держав-
них запозичень над по-
гашенням державного 
боргу спричинили збіль-
шення державного боргу 
на 46,4 млрд грн (2,6%). 
Зовнішній борг зріс на 
61,2 млрд грн (6,6%), а 
внутрішній — скоротився 
на 14,8 млрд грн (1,8%)», 
— навів переконливі циф-
ри Пацкан, додавши, що 
на погашення державно-
го боргу витрачено 51,7 
млрд грн, або 87,6% пла-
ну на звітний період. 
 «Нам знову доводить-
ся говорити про нена-

лежну якість макроеко-
номічного прогнозуван-
ня. Адже закладення в бю-
джет курсу гривні, який 
суттєво відрізняється від 
реального, тягне за со-
бою чимало проблем», — 
наголосив Пацкан. Тоб-
то, лише у січні ми недо-
отримали 2,3 млрд. гри-
вень доходів. 
 Керівник Держав-
ної казначейської служ-
би Тетяна Слюз додала: 
«дірка» в бюджеті на по-
чаток 2020 року значно 
перевищує недовиконан-
ня по бюджету в поперед-
ні роки.
 «У попередні роки теж 
було невиконання, але в 
цьому році — особливо», 
— уточнила Слюз, зазна-
чивши: залишок коштів 
на єдиному рахунку Де-
ржавної казначейської 
служби України станом 
на 1 березня 2020 року 
склав 17,18 мільярда гри-
вень, на 1 лютого — понад 
12 мільярдів гривень, а на 
1 січня — 17,55 мільярда 
гривень.
 Ситуація впливає і на 
плани багатьох вітчиз-
няних підприємств. Ге-
неральний директор де-
ржавного концерну «Ук-
роборонпром» Айварас 
Абромавічус заявив: по-
ширення коронавірусу 
і падіння індексів на ос-
новних фондових ринках 
внесуть корективи в фі-
нансову діяльність кон-
церну. «У нас були очіку-
вання про 30% зростан-
ня експорту і продажів. 
Але ми вже бачимо кори-
гування. Всі виставки, на 
які ми повинні були їха-
ти, в Катарі, в Малайзії, 
зараз скасовуються», — 
сказав керівник і додав: 
негативні тенденції по-
значаться на постачан-
ні іноземних комплекту-
ючих для товарів вітчиз-
няної «оборонки». ■

ВАРТО ЗНАТИ

Які доходи підлягають декларуванню
 Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що триває кампанія 
декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2019 року. 
Податковим кодексом України визначено категорію громадян, які 
зобов’язані подати річну декларацію про майновий стан і доходи та 
мають право подати таку декларацію для отримання податкової зниж-
ки. 
 Обов’язковому декларуванню підлягають:
 — доходи, з яких при нарахуванні або виплаті податок на доходи 
фізичних осіб не утримувався; 
 — доходи від особи, яка не є податковим агентом (в тому числі 
від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу 
власного майна, продажу власної сільськогосподарської продукції фі-
зичним особам, тощо);
 — доходи у вигляді спадщини  та подарунків від осіб, які не є чле-
нами сім’ї першого та другого ступеня споріднення;
 — доходи від продажу інвестиційних активів;
 — іноземні доходи.
 Звертаємо увагу, з  1 січня 2020 року запроваджено оновле-
ну форму податкової декларації про майновий стан і доходи (змі-
ни та доповнення внесені наказом Міністерства фінансів України від 
25.04.2019 року № 177 «Про внесення змін до наказу Міністерства фі-
нансів України від 2 жовтня 2015 року № 859»).

Відповідальність за несвоєчасне подання 
податкової декларації про майновий стан і доходи
 Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що  громадя-
нин України (платник податку-фізична особа), у якого виникає об’єкт 
оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збо-
ром, зобов’язаний подати податкову декларацію про майновий стан і 
доходи (крім випадків, передбачених п.179.2 ст. 179 Податкового ко-
дексу України) та сплатити відповідні податкові зобов’язання. 
 При цьому податкова декларація подається за базовий звітний 
(податковий) період, що дорівнює календарному року для платників 
податку на доходи фізичних осіб — до 1 травня року, що настає за 
звітним. 
 Водночас, як це передбачено п. 120.1 ст. 120 ПКУ, несвоєчасне 
подання платником податків-фізичною особою податкової декларації 
тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень. 
 Крім того, згідно зі ст. 164 прим. 1 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення, за неподання або несвоєчасне подання грома-
дянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекру-
чених даних, відсутність ведення обліку або неналежне ведення обліку 
доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову 
форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу 
в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Нововведення при застосуванні реєстраторів 
розрахункових операцій
 Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що 19 квітня 
2020 року набирають чинності Закони України від 20.09.2019 № 128-
IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстра-
торів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчу-
вання та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків 
у сфері торгівлі та послуг» та від 20.09.2019 № 129-IX «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у 
сфері торгівлі і послуг».
 До 1 жовтня 2020 року реєстратори розрахункових операцій та/
або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються 
платниками єдиного податку другої-четвертої груп (фізичними особа-
ми-підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг до-
ходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн гривень, 
крім тих, які здійснюють:
 — реалізацію технічно складних побутових товарів, що підляга-
ють гарантійному ремонту;
 — реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначен-
ня та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я. 
 З 1 жовтня 2020 року застосування РРО стане обов’язковим для 
фізичних осіб-підприємців — платників єдиного податку другої, тре-
тьої та четвертої груп, які здійснюють:   
 — реалізацію товарів (надання послуг) через мережу інтернет; 
 — реалізацію ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних 
металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенно-
го утворення та напівдорогоцінного каміння;  роздрібну торгівлю ужи-
ваними товарами в магазинах; 
 — діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслугову-
вання, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена у п.11 ст.9 Зако-
ну про РРО; 
 — діяльність туристичних агентств, туристичних операторів; 
 — діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщен-
ня; реалізацію текстилю (окрім реалізації за готівкові кошти на рин-
ках); реалізацію деталей та приладдя для автотранспортних засобів 
відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів Ук-
раїни. 
 Тобто, розширюється перелік видів діяльності, при здійсненні 
яких необхідно застосовувати РРО.
 У разі перевищення платником єдиного податку другої-четвертої 
груп (фізичною особою-підприємцем) в календарному році обсягу до-
ходу 1 млн гривень, застосування реєстратора розрахункових опера-
цій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій для та-
кого платника єдиного податку є обов’язковим. 
 Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або про-
грамного реєстратора розрахункових операцій починається з першо-
го числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого 
перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах 
протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного по-
датку.
 Звертаємо увагу, що з 1 січня 2021 року використання РРО ста-
не обов’язковим для всіх платників єдиного податку другої-четвертої 
груп. ■

■

Смертельний вірус шкодить не лише людині, а й світовій економіці.
Фото з сайта rbc.ua.

❙
❙

ТЕНДЕНЦІЇ

Коронакриза...
Світова фінансово-економічна криза таки стартувала — 
разом із розповсюдженням нового вірусу. 
Україна, як і в 2008 році, входить у шторм у числі останніх

■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.20, 5.15 ТСН

09.25, 18.00 «Життя відомих 

людей-2020»

10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.25, 14.25 «Світ навиворіт: 

Камбоджа»

15.20, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Мелодрама 

«Доктор Віра»

22.45 «Гроші-2020»

00.00 «Дубінізми-2020»

00.30 «Голос країни 10»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 2.05 

«Стосується кожного»
11.10, 12.25 Х/ф «Зорро»
14.00 Х/ф «Христина»

15.50 «Чекай на мене. 

Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Привіт із 

минулого» Прем’єра

23.45 Т/с «Розвідники»

01.00 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»

03.35 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 «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 Т/с «Зречення»

23.30 Х/ф «Пізня любов»

01.35 Телемагазин

02.05 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.10 Вар’яти

09.00 Діти проти зірок

11.00 Х/ф «Янголи Чарлі»

12.50 Х/ф «Хоббіт: Пустка 

Смоґа»

16.10 Х/ф «Хоббіт: Битва 

п’яти воїнств»

19.00 Від пацанки до панянки

21.10 Х/ф «Згадати все»

23.20 Х/ф «Оселя зла: 

Потойбічне життя»

01.20 Т/с «Київ вдень і вночі»

02.20 Служба розшуку дітей

02.25 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.45 Скарб нації

04.55 Еврика!

05.05 Служба розшуку дітей

05.10 Т/с «Відділ 44»

05.55 Громадянська оборона

06.40 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.10 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм
10.00 Х/ф «Спеціальне 

завдання»
11.45, 13.15 Х/ф «Не 

відступати і не 
здаватись»

12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.20 Х/ф 

«Миротворець»
16.55 Х/ф «Від колиски до 

могили»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Теорія змови Прем’єра

21.20 Т/с «Нюхач-4»

22.15 Свобода слова
23.55 Х/ф «Операція 

«Відплата»

01.35 Національний відбір. 

Євробачення 2020 р.

01.50 Стоп

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 Д/ф

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»
05.15 Х/ф 

«Несправедливість»
07.45, 16.50, 20.50, 3.50 

«Випадковий свідок»
08.25 Х/ф «У зоні особливої 

уваги»
10.15, 22.30 Т/с «Міст»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 3.20 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.00, 4.35 «Правда життя»

15.10 «Правда життя. 

Професійні байки»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»
00.45 Х/ф «Командос»
04.05 «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 Чилі. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.Культура для 

найменших. Сандокан. 

Мультфільм  

08.00 Новини 

08.05 Стань диким з нами. 

ЮАР. Ноїв ковчег. 

Національний парк 

Мокала  

08.30 Стань диким з нами. 

Калахарі. В землі 

посухи — природна 

аптека 

09.00 Новини 

09.05 Мальовничі села  

09.55 Фестивалі планети. 

Документальний серіал  

10.30 Азiя 360. Саумалколь. 

Документальний цикл 

10.50 Ремесло за 

призначенням. 

Документальний цикл  

12.00 Полдарк. Телевізійний 

серіал. Великобританія, 

16+ 

13.05 Дика Африка. Африка. 

Документальний фільм 

14.10 Український бал. 

Спортивні танці  

15.10 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

терція»  

15.45 Книга-мандрівка. 

Україна 

15.50 UA.Культура для 

найменших. Книга 

джунглів. Новий 

ватажок. Мультфільм  

16.20 Книга-мандрівка. 

Україна 

16.25 UA.Культура для 

найменших. Книга 

джунглів. Червона 

квітка. Мультфільм 

16.50 UA.Культура для 

найменших. Рівень 

Маркуса. Мультфільм  

17.00 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 39 

серія. Вечір в Ідені 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом) 

18.20 Стань диким з нами. 

Національний парк 

гірської зебри. У 

пошуках білого ока  

18.55 Мальовничі села  

19.20 Двоколісні хроніки. 

Північний Лаос 

19.35 Мегаполіси. 

Документальний цикл 

20.10 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 44 

серія. Таємна зброя   

21.00 Новини 

21.25 Явних проявів немає 

Документальний фільм 

Аліни Горлової  

22.00 DOCU\дні на 

UA.Культура 

23.00 Новини 

23.20 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 

відлік» (із 

сурдоперекладом) 

01.00 Май у Херсоні. 

екскурсія містом. 

Репортаж Громадського 

01.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань 

01.55 Спільно 

02.20 NA HI BA! 

02.30 Фільми, книги, два 

плакати. історія Дани 

Рвани. Репортаж 

Громадського 

02.40 Букоголіки 

03.10 Вікно в Америку 

03.30 Новини 

03.55 UA.Фольк. Спогади 

04.45 По обіді-шоу 

05.45 Візитівки Полтавщини 

05.50 Погода

СТБ

05.45 За живе!

07.00 Все буде добре!

09.15 Т/с «Коли ми вдома»

11.05 МастерШеф

14.35 Хата на тата

17.25, 21.55 Відлік часу

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00, 0.35 Т/с «Сліпа»

18.55, 22.45 Один за всіх

19.50 Т/с «Ніщо не 

трапляється двічі»

23.40 Слідство ведуть 

екстрасенси

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» з Мариною 

Леончук
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Не формат»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-

2018»

08.00 «ДжеДАІ-2019»

09.55, 18.15 «Спецкор»

10.30, 18.50 «ДжеДАІ»

11.05 «Загублений світ»

14.05 «Помста природи»
14.25 Х/ф «Страхувальник»
16.25 Х/ф «Макс Пейн»
19.25, 20.20 Т/с «Карпатський 

рейнджер»

21.20, 22.55 Т/с «CSI: Місце 

злочину-7»
00.40 Х/ф «Вампаріах»
02.00 «Облом.UA.»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 11.45, 22.50 Yellow

06.10 «Мальорка» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

08.00, 13.45, 22.25 Топ-матч

08.10 «Олімпік» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

10.00 «Великий футбол»

11.55 «Аугсбург» 

— «Вольфсбург». 

Чемпіонат Німеччини

13.55 «Севілья» — «Бетіс». 

Чемпіонат Іспанії

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

16.30 «Олександрія» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

18.15 «Боруссія» (Д) — 

«Шальке». Чемпіонат 

Німеччини

20.00 Журнал Ліги Чемпіонів

20.30 Хет-трик: Тьєррі Анрі. 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів. Прем’єра

20.35 «Рома» — «Арсенал» 

(2002 р. / 2003 р.). 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів. Прем’єра

23.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

23.55 «Львів» — «Карпати». 

Чемпіонат України

01.35 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

02.30 «Атлетік» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

04.10 «Уніон» — «Баварія». 

Чемпіонат Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 «Боруссія» (Д) — 

«Шальке». Чемпіонат 

Німеччини

07.50, 20.20, 1.40 Yellow

08.00 «Севілья» — «Бетіс». 

Чемпіонат Іспанії

09.50 Топ-матч

10.00 «Львів» — «Карпати». 

Чемпіонат України

11.50 «Уніон» — «Баварія». 

Чемпіонат Німеччини

13.40, 3.40 Журнал Ліги 

Чемпіонів

14.10 «Олімпік» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

16.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

16.55, 23.55 «Великий 

футбол»

18.40 «Мальорка» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

20.30 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру. Прем’єра

21.25 LIVE. «Вердер» 

— «Баєр». Чемпіонат 

Німеччини

23.25 Журнал Ліги Європи

01.50 «Сельта» 

— «Вільярреал». 

Чемпіонат Іспанії

04.10 «Аугсбург» 

— «Вольфсбург». 

Чемпіонат Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.10, 1.30 Правда життя

09.45, 0.20 Речовий доказ

10.55 Фестивалі планети

11.55, 17.20 Сіяя: з нами у 

дику природу

12.55, 22.30 Боротьба за 

виживання

13.55 Місця сили

14.45, 19.55 Битва цивілізацій

15.35, 23.30 Загадки Всесвіту

16.30, 21.45 Життя після 

людей

18.20 Технології їжі

19.10 Містична Україна

20.45 Заборонена історія

02.20 Гордість України

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Навколо М»
09.10 Х/ф «Мрії збуваються!»
11.00, 17.25 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.30 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

15.30, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

19.10 «Орел і решка. На краю 

світу»

21.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»
00.00 Х/ф «Основний 

інстинкт-2: Жага 
ризику»

02.10 Х/ф «Парубоцька 
вечірка»

03.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 10.00, 16.00, 

17.00, 19.30 Одного 

разу під Полтавою

08.30, 9.30, 23.00 Одного разу 

в Одесі

11.00, 17.30 4 весілля

12.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «Знайомтеся 

— Білл»
15.35 Країна У

16.30 Танька і Володька

18.30 СуперЖінка

22.00 Т/с «Кухня»

00.00 Готель Галіція

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, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.30, 

2.00, 5.00 Новини

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.40, 14.10 Телепродаж

12.00 Д/ц «Аромати Чилі»

13.10, 0.55, 5.30 #ВУКРАЇНІ

13.40, 3.35 Бюджетники

14.25 Д/ц «Аромати Греції»

15.10 UA:Фольк

16.15 Д/ц «Вижити в дикій 

природі»

17.30, 0.25 Перша шпальта

18.20, 2.40 Тема дня

19.20 Д/ц «Світ дикої 

природи»

19.55 Д/ц «Супер-Чуття»

20.30 Д/ц «Дикі тварини»

21.25, 2.20 UA:Спорт

21.35 «Зворотний відлік»

00.00 Схеми. Корупція в 

деталях

01.20 Спільно

01.45 Своя земля

04.05 Енеїда
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.30, 5.20 ТСН

09.25, 18.00 «Життя відомих 

людей-2020»

10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.30, 14.30 «Світ навиворіт: 

Камбоджа»

15.30, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Мелодрама 

«Доктор Віра»

22.45, 0.40 «Одруження 

наосліп»

02.15 Мелодрама «Школа»

ІНТЕР

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

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

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

Мелек»
13.00 Т/с «Не відпускай мою 

руку»
14.45, 15.40 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже 
багатство»

18.00, 19.00, 1.55 «Стосується 
кожного»

20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Привіт із 
минулого»

23.45 Т/с «Розвідники»
01.00 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»
03.25 «Орел і решка. Шопінг»
04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.15 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 Т/с «Зречення»

23.20 Контролер
00.00 Х/ф «Вічна казка»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.10 Вар’яти

08.40 Х/ф «Двохсотрічна 
людина»

11.00 Т/с «Завзяті 

домогосподарки»

13.10 Шалена зiрка

15.10, 19.00 Хто проти 

блондинок

21.00 Х/ф «Стартрек»
23.30 Х/ф «Обитель зла: 

Відплата»

01.20 Т/с «Київ вдень і вночі»

02.20 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.20 Скарб нації
04.30 Еврика!
04.35 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 Теорія змови
11.00 Секретний фронт. 

Дайджест
11.45, 13.20 Х/ф «Вбивча 

швидкість»
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20 Х/ф «Не 

відступати і не 
здаватись»

16.40 Х/ф «Денне світло»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
21.20 Т/с «Нюхач-4»
22.30 Х/ф «Крикуни»
00.25 Х/ф «Крикуни-2: 

полювання»
5 канал

02.00 Стоп

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 Д/ф

12.30 Є сенс

16.10, 2.15, 5.15 Машина часу

17.10, 18.15, 0.25 

Інформаційний вечір

19.15 Народне толк-шоу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 «Top Shop»
06.00 Х/ф «Штольня»
07.45, 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 «Хід у відповідь»
10.40, 22.30 Т/с «Міст»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.00, 4.15 «Правда життя»
15.15 «Правда життя. 

Професійні байки»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 «Легенди карного 

розшуку»
00.45 «Таємниці 

кримінального світу»
03.15 «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 Чилі. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.05 UA.Культура для 

найменших. Сандокан. 
Мультфільм 

08.00 Новини 
08.05 Стань диким з нами. 

Калахарі. В землі 
посухи — природна 
аптека 

08.30 Стань диким з нами. 
Калахарі. В землі 
посухи — коли місяць 
оповідає 

09.00 Новини 
09.05 Мальовничі села 
09.55 Фестивалі планети. 

Документальний серіал 
10.30 Азія 360. Люлі. 

Документальний цикл 
10.50 Ремесло за 

призначенням. 
Документальний цикл 

12.00 Полдарк. Телевізійний 
серіал. Великобританія, 
16+ 

13.05 Індія. Слідами тигра. 
Документальний серіал 
про природу

14.10 Український бал. 
Спортивні танці 

15.10 Ювілейний концерт 
гурту «Піккардіська 
терція» 

15.45 Книга-мандрівка. 

Україна
15.50 UA.Культура для 

найменших. Книга 
джунглів. Людська 
мова прекрасна. 
Мультфільм 

16.20 Книга-мандрівка. 
Україна

16.25 UA.Культура для 
найменших. Книга 
джунглів. Мауглі 
потрапляє до селища. 
Мультфільм 

16.50 UA.Культура для 
найменших. Рівень 
Маркуса. Мультфільм 

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

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.20 Стань диким з 
нами. Ріг з Африки. 
Національний парк 
гірської зебри 

18.55 Мальовничі села 
19.20 Двоколісні хроніки. 

Північний Лаос 
19.35 Мегаполіси. 

Документальний цикл
20.10 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 45 
серія. Новий свідок 

21.00 Новини
21.25 DOCU\дні на 

UA.Культура 
22.00 Діксіленд. 

Документальний фільм 
Романа Бондарчука 

23.00 Новини 
23.25 Сильна доля. Плач 

Єремії
00.20 Бюджетники 
01.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

01.55 Спільно 
02.20 NA HI BA! 
02.30 Херсон художній. 

«Маргінали» та 
мальовнича хата. 
Репортаж Громадського

02.40 Букоголіки 
03.10 РадіоДень 
03.30 Новини 
03.55 Енеїда
04.45 #ВУкраїні
05.35 Своя земля. 

Кропивницький. Мала 
Виска. Створення і 
робота ОТГ

05.50 Візитівка карпат
05.50 Погода

 СТБ

05.45 За живе!
07.00 Все буде добре!
09.15 Т/с «Коли ми вдома»
12.05 МастерШеф
15.25 Хата на тата
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Сліпа»
18.55 Один за всіх
19.50 Т/с «Ніщо не 

трапляється двічі»
22.45 Таємниці ДНК

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»
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»
17.00 «Ситуація» з Мариною 

Леончук
18.15, 21.10 «Великий 

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

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»
12.55 «Помста природи»
13.15 Х/ф «Мистецтво війни»
15.25 Х/ф «Медальйон»
19.25, 20.20 Т/с «Карпатський 

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

злочину-7»
00.40 «Облом.UA.»
03.50 КУ з футболу «Десна» 

— «Ворскла»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Севілья» — «Бетіс». 
Чемпіонат Іспанії

07.45, 15.15, 20.45 Журнал 
Ліги Чемпіонів

08.10 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

09.05, 14.25 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра
10.30 «Олімпік» — 

«Ворскла». Чемпіонат 
України

12.15 «Великий футбол»

14.00 Журнал Ліги Європи
16.00 «Реал» — «Ейбар». 

Чемпіонат Іспанії
17.50 Топ-матч
18.00 «Суперматч» («Мілан» 

— «Інтер»). Тревел-
шоу

18.45 «Yellow
18.55, 2.15 Львів» — 

«Карпати». Чемпіонат 
України

21.15, 3.55 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

21.55 LIVE. «Ман Сіті» 
— «Реал». 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

00.25 «Мальорка» 
— «Барселона». 
Чемпіонат Іспанії

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

ФУТБОЛ-2

06.00, 19.55 Олександрія» 
— «Колос». Чемпіонат 
України

07.45 «Реал» — «Ейбар». 
Чемпіонат Іспанії

09.30 «Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА

10.25 «Вердер» — «Баєр». 
Чемпіонат Німеччини

12.10 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

13.00 «Львів» — «Карпати». 
Чемпіонат України

14.45, 23.55 Yellow
14.55 «Суперматч» (Мілан» 

— «Інтер). Тревел-шоу

15.40, 0.05 Боруссія» (Д) — 
«Шальке». Чемпіонат 
Німеччини

17.30 Журнал Ліги Чемпіонів
18.00 Хет-трик: Тьєррі Анрі. 

Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

18.05 «Рома» — «Арсенал» 
(2002 р. / 2003 р.) 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

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

01.55 Топ-матч
02.10 «Севілья» — «Бетіс». 

Чемпіонат Іспанії
04.00 «Айнтрахт» 

— «Боруссія» (М). 
Чемпіонат Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.40, 1.30 Правда життя
09.45, 0.20 Речовий доказ
10.55 Фестивалі планети
11.55, 17.20 Сіяя: з нами у 

дику природу
12.55, 22.30 Боротьба за 

виживання
13.55 Місця сили
14.45, 20.05 Битва цивілізацій
15.35, 23.30 Загадки Всесвіту
16.30, 21.45 Життя після 

людей
18.20 Технології їжі
19.15 Містична Україна
20.55 Заборонена історія
02.25 Наші

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»
02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 9.00, 16.00, 17.00, 

19.30 Одного разу під 
Полтавою

08.30, 9.30, 23.00 Одного разу 
в Одесі

10.00, 18.30 СуперЖінка
11.00, 17.30 4 весілля
12.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «Паперові міста»
16.30 Танька і Володька
22.00 Т/с «Кухня»
00.00 Готель Галіція
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, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 

2.00, 5.00 Новини

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.40, 14.10 Телепродаж

12.00 Д/ц «Аромати Чилі»

13.10, 22.15 Святі та грішні

14.25 Д/ц «Аромати Греції»

15.10, 3.35, 5.30 #ВУКРАЇНІ

15.45 Бюджетники

16.15 Д/ц «Вижити в дикій 

природі»

17.30 Схеми. Корупція в 

деталях

18.20, 2.40 Тема дня

19.20 Д/ц «Боротьба за 

виживання»

19.55 Д/ц «Супер-Чуття»

20.30 Д/ц «Дикі тварини»

21.30, 23.50, 2.25 UA:Спорт

21.40 Наші гроші

00.00 «Зворотний відлік»

01.45 Своя земля

04.05 UA:Фольк. Спогади

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 БЕРЕЗНЯ 2020
17 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■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.30, 5.20 ТСН

09.25, 18.00 «Життя відомих 

людей-2020»

10.20 «Життя відомих 

людей»

11.15, 12.20 «Міняю жінку»

13.25 «Світ навиворіт: 

Камбоджа»

14.25 «Світ навиворіт-2: 

Індія»

15.25, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Мелодрама 

«Доктор Віра»

22.45, 23.50, 0.40 «Світ 

навиворіт 11: Китай»

01.10 Мелодрама «Школа»

ІНТЕР

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

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

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

Мелек»
13.00 Т/с «Не відпускай мою 

руку»
14.45, 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. Привіт із 
минулого»

23.45 Т/с «Розвідники»
01.10 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»
03.25 «Орел і решка. Шопінг»
04.55 «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 Т/с «Зречення»

23.30 Х/ф «Любов з 

пробірки»

01.45 Телемагазин

02.15 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.10 Вар’яти

09.10 Х/ф «Небесні гінці»

11.00 Т/с «Завзяті 

домогосподарки»

13.10 Шалена зiрка

15.10, 19.00 Суперінтуїція

21.00 Х/ф «Стартрек: 

Відплата»

23.40 Х/ф «Обитель зла: 

Фінальна глава»

01.40 Т/с «Київ вдень і вночі»

02.35 Служба розшуку дітей

02.40 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Студія Вашинґтон

04.35 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

11.30, 13.20 Х/ф «Пегас проти 

химери»

12.45, 15.45 Факти. День

13.45 Х/ф «Крикуни»

16.15 Х/ф «Сфера»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

21.20 Т/с «Нюхач-4»

22.30 Х/ф «28 днів потому»

00.30 Х/ф «28 тижнів потому»

02.10 Стоп

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 Д/ф

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 «Повернення 

немає»
07.55, 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 «Екіпаж машини 

бойової»
10.25, 22.30 Т/с «Міст»
12.50 «Будьте здоровi»
14.05, 4.10 «Правда життя»
15.20 «Правда життя. 

Професійні байки»
18.20 «Вартість життя»
19.30 «Легенди карного 

розшуку»
00.45 «Таємниці 

кримінального світу»
03.10 «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 Чилі. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.05 UA.Культура для 

найменших. Сандокан. 
Мультфільм 

08.00 Новини 
08.05 Стань диким з нами. 

Калахарі. В землі 
посухи — коли місяць 
оповідає 

08.30 Стань диким з нами. 
Національний парк 
гірської зебри. У 
пошуках білого ока 

09.00 Новини 

09.05 Мальовничі села 

09.55 Фестивалі планети. 

Документальний серіал 

10.30 Азія 360. Люди 

миру (буддисти). 

Документальний цикл 

10.50 Ремесло за 
призначенням. 
Документальний цикл 

12.00 Полдарк. Телевізійний 
серіал. Великобританія, 
16+ 

13.05 Всесвітня природна 
спадщина. Гаваї 

14.10 Український бал. 
Спортивні танці 

15.10 Ювілейний концерт 
гурту «Піккардійська 
терція»

15.45 Книга-мандрівка. 
Україна

15.50 UA.Культура для 
найменших. Книга 
джунглів. Мауглі 
знайомиться з людьми. 
Мультфільм 

16.20 Книга-мандрівка. 
Україна

16.25 UA.Культура для 
найменших. Книга 
джунглів. Брехун. 
Мультфільм 

16.50 UA.Культура для 
найменших. Рівень 
Маркуса. Мультфільм 

17.00 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 41 
серія. У пастці 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Стань диким з нами. 

Національний парк 

Голден Гейт 

18.55 Мальовничі села 

19.20 Двоколісні хроніки. 

Китай. Провінція 

Юньнань 

19.35 Мегаполіси. 

Документальний цикл

20.10 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 46 

серія. Знак Розенфарба 

21.00 Новини

21.25 DOCU\дні на 

UA.Культура 

22.00 Божественні. 

Документальний фільм 

Романа Бордуна 

23.00 Новини 

23.25 Сильна доля. 
Піккардійська терція

00.15 Бюджетники 
01.10 Бойчукісти. відновити 

втрачене мистецтво. 
Репортаж Громадського

01.15 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/
Модуль знань

01.55 Спільно 
02.20 NA HI BA!
02.30 Май у Херсоні. 

екскурсія містом. 
Репортаж Громадського

02.45 Букоголіки 
03.10 РадіоДень 
03.30 Новини 
03.55 Енеїда
04.45 #ВУкраїні
05.35 Своя земля. 

Кропивницький. 
Ганнівка. Створення і 
робота ОТГ

05.50 Погода

СТБ

05.45 За живе!
07.00 Все буде добре!
08.50 Т/с «Коли ми вдома»
11.30 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
19.50 Т/с «Ніщо не 

трапляється двічі»
22.45 Давай поговоримо про 

секс

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» з Мариною 
Леончук

18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Удар у відповідь-
5»

07.50 Т/с «Удар у відповідь-
6»

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

світ»
13.35 «Помста природи»
13.45 Х/ф «Небезпечний 

Бангкок»
15.25 Х/ф «Гнів»
19.25, 20.20 Т/с «Карпатський 

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

злочину-7»
00.40 «Облом.UA.»
03.50 23-й тур ЧУ з 

футболу «Дніпро-1» 
— «Маріуполь»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Олімпік» — 
«Ворскла». Чемпіонат 
України

07.45, 21.00, 23.55 Журнал 
Ліги Європи

08.15 «Атлетік» — 
«Атлетіко». Чемпіонат 
Іспанії

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS

10.20 «Боруссія» (Д) — 
«Шальке». Чемпіонат 
Німеччини

12.05 «Олександрія» 
— «Колос». Чемпіонат 
України

13.45, 20.50 Yellow
13.55 «Уніон» — «Баварія». 

Чемпіонат Німеччини
16.00, 20.20 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

16.40, 0.25 «Ман Сіті» 
— «Реал». 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

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

21.30 Топ-матч
21.45 LIVE. «Барселона» 

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

02.15 «Вердер» — «Баєр». 
Чемпіонат Німеччини

04.05 «Баварія» — «Челсі». 
1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 15.25 «Вердер» 

— «Баєр». Чемпіонат 

Німеччини

07.50, 19.20 Yellow

08.00, 12.20, 21.15, 23.55 «Ніч 

Ліги Чемпіонів»

08.40, 19.30 «Ман Сіті» 

— «Реал». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

10.30, 0.25 «Ювентус» 

— «Ліон». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

12.50 «Мальорка» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

14.40 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

17.10 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

17.40 «Львів» — «Карпати». 

Чемпіонат України

21.55 LIVE. «Баварія» 

— «Челсі». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

02.15 «Олімпік» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

04.05 «Боруссія» (Д) — 

«Шальке». Чемпіонат 

Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
08.15, 1.30 Правда життя
10.00, 0.20 Речовий доказ
11.10, 18.20 Технології їжі
12.00, 17.20 Сіяя: з нами у 

дику природу
13.00, 22.30 Боротьба за 

виживання
14.00 Місця сили
14.50, 19.55 Битва цивілізацій
15.40, 23.30 Загадки Всесвіту
16.30, 21.45 Життя після 

людей
19.10 Містична Україна
20.45 Заборонена історія
02.25 Таємниці кримінального 

світу

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»
02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 9.00, 16.00, 17.00, 

19.30 Одного разу під 
Полтавою

08.30, 9.30, 23.00 Одного разу 
в Одесі

10.00, 18.30 СуперЖінка
11.00, 17.30 4 весілля
12.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «Школа року»
16.30 Танька і Володька
22.00 Т/с «Кухня»
00.00 Готель «Галіція»
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, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 

2.00, 5.00 Новини

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.40, 14.10 Телепродаж

12.00 Д/ц «Аромати Іспанії»

13.10 Енеїда

14.25 Д/ц «Аромати Південної 

Африки»

15.10, 0.00 Святі та грішні

16.15 Д/ц «Вижити в дикій 

природі»

17.30 Наші гроші

18.20, 2.40 Тема дня

19.20 Д/ц «Боротьба за 

виживання»

19.55 Д/ц «Супер-Чуття»

20.30 Д/ц «Дикі тварини»

21.30, 23.50, 2.25 UA:Спорт

21.40 Бюджетники

22.15 Т/с «Епоха честі»

00.55 Розсекречена історія

01.45 Своя земля

03.35 Спільно

04.05 UA:Фольк. Спогади

05.30 #ВУКРАЇНІ
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.50, 5.20 ТСН

09.25, 18.00 «Життя відомих 

людей-2020»

10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.25, 14.25 «Світ навиворіт-2: 

Індія»

15.25, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45, 21.45 Мелодрама 

«Доктор Віра»

22.30 «Право на владу-2020»

01.00 «Гроші-2020»

02.15 Мелодрама «Школа»

ІНТЕР

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

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

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

Мелек»
13.00 Т/с «Не відпускай мою 

руку»
14.45, 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. Привіт із 
минулого»

23.45 Т/с «Розвідники»
01.10 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»
03.25 «Орел і решка. Шопінг»
04.55 «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 Агенти 

справедливості

17.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Зречення»

23.20 Слідами

00.00 Х/ф «Дружина 

Штірліца»

01.45 Телемагазин

02.15 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.20 Вар’яти

09.10 Х/ф «Робосапіен: 

Перезавантаження»

11.00 Т/с «Завзяті 

домогосподарки»

13.10 Шалена зiрка

15.10, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Трон: Спадок»

23.30 Х/ф «Привиди Марса»

01.20 Т/с «Київ вдень і вночі»

02.20 Служба розшуку дітей

02.25 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Студія Вашингтон

04.35 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

12.05, 13.15 Х/ф «Спеціальне 

завдання»

12.45, 15.45 Факти. День

14.15, 16.20 Х/ф «Вбивча 

швидкість»

16.55 Х/ф «Холостяцька 

вечірка-3»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі. Дайджест

21.20 Т/с «Нюхач-4»

22.25 Х/ф «Сфера»

00.45 Х/ф «Тонка червона 

лінія»

03.35 Я зняв!

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 Д/ф

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 «Шереметьєво-2»
07.55, 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 «Алмази для 

Марії»
10.25, 22.30 Т/с «Міст»
12.50 «Вартість життя»
14.00, 18.20, 4.10 «Правда 

життя»
15.15 «Правда життя. 

Професійні байки»
19.30 «Легенди карного 

розшуку»
00.45 «Таємниці 

кримінального світу»
03.15 «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 Чилі. 

Документальний цикл 
06.35 Аромати Греції. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.05 UA.Культура для 

найменших. Сандокан. 
Мультфільм 

08.00 Новини 
08.05 Стань диким з нами. 

Національний парк 
гірської зебри. У 
пошуках білого ока 

08.30 Стань диким з 
нами. Ріг з Африки. 
Національний парк 
гірської зебри 

09.00 Новини 
09.05 Мальовничі села 
09.55 Фестивалі планети. 

Документальний серіал 
10.30 Азія 360. Самарканд. 

Документальний цикл 
10.50 Ремесло за 

призначенням. 
Документальний цикл 

12.00 Полдарк. Телевізійний 
серіал. Великобританія, 
16+ 

13.05 Всесвітня природна 
спадщина. США 
— Національний парк 
Еверглейдс. Ламантини 
кришталевої річки 

14.10 Український бал. 
Спортивні танці

15.45 Книга-мандрівка. 
Україна

15.50 UA.Культура для 
найменших. Книга 
джунглів. Сльози 
напередодні битви. 
Мультфільм 

16.20 Книга-мандрівка. 
Україна

16.25 UA.Культура для 
найменших. Книга 
джунглів. Вирішальна 
битва. Мультфільм 

16.50 UA.Культура для 
найменших. Рівень 
Маркуса. Мультфільм 

17.00 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 42 
серія. Хто Ви така? 

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.20 Стань диким з нами. 
Місце великого шуму. 
Національний парк 
Водоспад Аграбіс 

18.55 Мальовничі села 
19.20 Двоколісні хроніки. 

Шанхай. Китай 
19.35 Мегаполіси. 

Документальний цикл
20.10 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 47 
серія. Освідчення 

21.00 Новини
21.25 DOCU\дні на 

UA.Культура 
22.00 Сірі коні. 

Документальний фільм 
Миколи Рідного 

22.35 Ліна Костенко 
— 90! Час поезії. 
Документальна 
програма

23.00 Новини 
23.30 Сильна доля. HUDAKI 

VILLAGE BAND 

00.20 Бюджетники 
01.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

01.55 Спільно 
02.20 NA HI BA! 
02.30 З Мюнхена до Києва. 

як Німеччина підтримує 
українську культуру. 
Репортаж Громадського

02.40 Букоголіки
03.10 РадіоДень 
03.30 Новини 
03.55 Енеїда
04.45 #ВУкраїні
05.35 Своя земля. 

Закарпаття. 
Овочівництво

05.50 Погода
 

СТБ

05.45 За живе!
07.00 Все буде добре!
08.50 Т/с «Коли ми вдома»
11.55 МастерШеф
15.25 Хата на тата
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Сліпа»
18.55 Один за всіх
19.50 Т/с «Ніщо не 

трапляється двічі»
22.45 Я соромлюсь свого тіла

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» з Мариною 

Леончук
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
21.30 «WATCHDOGS»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 7.50 Т/с «Удар у 
відповідь-6»

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

світ»
12.45 «Помста природи»
13.20 Х/ф «Перехрестя»
15.15 Х/ф «Малавіта»
19.25, 20.20 Т/с «Карпатський 

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

злочину-7»
00.35 «Облом.UA.»
03.50 23-й тур ЧУ з футболу 

«Зоря» — «Шахтар»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Львів» — «Карпати». 
Чемпіонат України

07.45, 12.50 Огляд вівторка. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

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

10.00, 15.40, 20.40, 22.40 
Футбол NEWS

10.20 Журнал Ліги Європи
10.50 «Ман Сіті» — «Реал». 

1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

12.40, 0.25 Yellow
13.20 «Севілья» — «Бетіс». 

Чемпіонат Іспанії
15.10 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра

16.05 «Баварія» — «Челсі». 
1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

17.55 «Ніч Ліги Чемпіонів»
18.25 Топ-матч
18.45, 21.50 «Шлях до 

Гданська»
19.50 LIVE. «Шахтар» 

— «Вольфсбург». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

22.55 LIVE. «Ліга Європи. 

ONLINE»

00.35 «Ліга Європи. ONLINE». 

Прем’єра

02.25 «Барселона» — 
«Наполі». 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

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

ФУТБОЛ-2

06.00, 19.00 Yellow
06.10 «Айнтрахт» 

— «Боруссія» (М). 
Чемпіонат Німеччини

08.00, 12.20 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

08.40, 15.00 «Барселона» 
— «Наполі». 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

10.30 «Баварія» — «Челсі». 
1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

12.50, 19.10 Журнал Ліги 
Європи

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

16.45, 3.55 «Ман Сіті» 
— «Реал». 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

18.30 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

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

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

23.55 «Рома» — «Севілья». 
1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА. Прем’єра

01.45, 3.45 Топ-матч
01.55 «Шахтар» — 

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

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.45, 1.30 Правда життя
09.50, 0.20 Речовий доказ
11.00 Технології їжі
11.50 Сіяя: з нами у дику 

природу

12.50, 17.05, 22.30 Боротьба 
за виживання

13.55 Брама часу
14.35, 19.55 Битва цивілізацій
15.25, 23.30 Загадки Всесвіту
16.15, 21.45 Життя після 

людей
18.05 Фестивалі планети
19.05 Містична Україна
20.45 Заборонена історія

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»

01.50 Т/с «Доктор Хто»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 16.05, 17.00, 

19.30 Одного разу під 

Полтавою

08.30, 9.30, 23.00 Одного разу 

в Одесі

10.00, 18.30 СуперЖінка

11.00, 17.30 4 весілля

12.00 Панянка-селянка

14.00 Х/ф «Соляна принцеса»
15.10 Країна У

16.35 Танька і Володька

22.00 Т/с «Кухня»

00.00 Готель Галіція

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, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 

2.00, 5.00 Новини

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.40, 14.10 Телепродаж

12.00 Д/ц «Аромати Іспанії»

13.10, 4.05 UA:Фольк. Спогади

14.25 Д/ц «Аромати Південної 

Африки»

15.10, 0.00 Енеїда

16.15 Д/ц «Вижити в дикій 

природі»

17.30, 5.30 #ВУКРАЇНІ

18.20, 2.40 Тема дня

19.20 Д/ц «Боротьба за 

виживання»

19.55 Д/ц «Супер-Чуття»

20.30 Д/ц «Дикі тварини»

21.30, 23.50, 2.25 UA:Спорт

21.40 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Т/с «Епоха честі»

00.55 Розсекречена історія

01.45 Своя земля

03.35 Перша шпальта
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 4.35 ТСН

09.25, 18.00 «Життя відомих 

людей-2020»

10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.25, 14.25 «Світ навиворіт-2: 

Індія»

15.30, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.15 «Чистоnews-2020»

20.25 «Ліга сміху-2020»

22.30 «Ліга сміху»

00.35 Комедія «Термінал»

03.25 «Гроші-2020»

05.20 «Світське життя. 2020»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05, 12.25 Т/с «Мене звати 

Мелек»
13.00 Х/ф «Закони 

привабливості»
14.45, 15.40, 23.45 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже 

багатство»

18.00, 1.30 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

03.00 Д/п «Запрограмовані 

долі»
03.55 Х/ф «Між високих 

хлібів»
05.05 «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

10.30 Х/ф «Паперові квіти»

12.30, 15.30 Т/с «Стань моєю 

тінню»

17.00 Історія одного злочину

20.10 Гучна справа

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Забута жінка»

01.45 Телемагазин

03.50 Реальна містика

05.30 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.45 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.50, 1.15 Вар’яти

09.50 Х/ф «Обитель зла: 

Фінальна глава»

11.50 Х/ф «Стартрек»

14.20 Х/ф «Стартрек: 

Відплата»

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Залізна людина»

23.20 Х/ф «Священик»

01.10 Служба розшуку дітей

03.00 Зона ночі

ICTV

04.10 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Студія Вашингтон

04.35 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 Антизомбі. Дайджест

11.05 Х/ф «Божевільня»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20, 22.40 «На трьох»

14.50, 16.20 Х/ф «Термінова 

доставка»

17.00 Х/ф «Нью-йоркське 

таксі»

18.45 Факти. Вечір

20.05 Дизель шоу

00.30 Х/ф «28 днів по тому»

02.20 Х/ф «28 тижнів по 

тому»

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 Д/ф

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 «Top Shop»

06.00 Х/ф «А життя 
продовжується»

07.55, 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 «Посейдон» 
поспішає на допомогу»

10.15, 22.30 Т/с «Міст»

12.50, 4.10 «Правда життя»

15.15 «Правда життя. 

Професійні байки»

18.20 «Таємниці світу»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.45 «Таємниці 

кримінального світу»

03.10 «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 Греції. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.05 UA.Культура для 

найменших. Сандокан. 
Мультфільм 

08.00 Новини 
08.05 Стань диким з 

нами. Ріг з Африки. 
Національний парк 
гірської зебри 

08.30 Стань диким з нами. 
Національний парк 
Голден Гейт 

09.00 Новини 
09.05 Мальовничі села 
09.55 Фестивалі планети. 

Документальний цикл 
10.30 Азія 360. Гра кочівників. 

Документальний цикл 
10.50 Ремесло за 

призначенням. 
Документальний цикл 

12.00 Полдарк. Телевізійний 
серіал. Великобританія, 
16+ 

13.05 Всесвітня природна 
спадщина. Коста-Ріка 

14.10 Український бал. 
Спортивні танці 

15.10 UA.Музика. Кліпи
15.30 Сучасна музика на 

UA.Культура. Тельнюк. 
Сестри

15.45 Книга-Мандрівка. 
Україна

15.50 UA.Культура для 
найменших. Книга 
джунглів. До зустрічі, 
Джаміра. Мультфільм 

16.20 Телепрем’єра. Книга-
Мандрівка

16.25 UA.Культура для 
найменших. Книга 
джунглів. Напад 
червоних вовків. 
Мультфільм 

16.50 UA.Культура для 
найменших. Рівень 
Маркуса. Мультфільм 

17.00 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 43 
серія. Зондеркоманда 
«Тігер» 

18.00 Документальна 
програма

18.20 Стань диким з нами. 
Слідами великого змія. 
Гніздо змія 

18.55 Мальовничі села 
19.20 Двоколісні хроніки. 

Околиці Шанхаю. Китай
19.35 Мегаполіси. 

Документальний цикл
20.10 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 

48 серія. Німецькі 

розрахунки 

21.00 Новини

21.25 DOCU\дні на 

UA.Культура 

22.00  Історія зимового саду. 

Документальний фільм 

Семена Мозгового 

23.10 Новини 

23.35 Сильна доля. ALYOSHA, 

вип 5

00.45 Бюджетники

01.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

01.55 Спільно

02.20 NA HI BA! 

02.30 Від композитора до 

менеджера. Історія 

директора філармонії. 

Репортаж Громадського

02.40 Букоголіки

03.10 РадіоДень 

03.30 Новини 

03.55 Енеїда

04.45 #ВУкраїні

05.35 Своя земля. 

Закарпаття. 

Відновлення, 

реставрація замку

05.45 Візитівка Карпат

05.50 Погода

СТБ

05.55 Хата на тата

15.20, 18.05, 19.00 Холостяк

17.25 Відлік часу

17.30, 22.00 Вікна-Новини

22.45 Т/с «Одна брехня на 

двох»

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» з Мариною 

Леончук

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-6»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50, 17.15 «Загублений 

світ»

12.50, 3.50 «Цілком таємно-

2017»

13.15 «Помста природи»

13.35 Х/ф «Макс Пейн»
15.25 Х/ф «Відсіч»
19.25 Х/ф «Міцний горішок»
22.00 Х/ф «Поза законом»
23.55 Х/ф «Франкенштейн»
01.30 «Облом.UA.»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 0.25 «МЮ» — 

«ЛАСК». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

07.40 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.05, 19.40 «Ліга Європи. 

ONLINE»

09.50, 14.35 Yellow

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.25 «Рома» — «Севілья». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

12.10 «Барселона» — 

«Наполі». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

14.00 LIVE. Жеребкування 

1/4 та 1/2 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

14.20 Топ-матч

14.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

16.05 «Шлях до Гданська» 

19.03 18

17.05 «Шахтар» — 

«Вольфсбург». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

18.50 «Шлях до Гданська» 

19.03 21

21.25 LIVE. «Майнц» — 

«Лейпциг». Чемпіонат 

Німеччини

23.25 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

23.55 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

02.15 «Ювентус» — «Ліон». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

04.05 «Осасуна» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ювентус» — «Ліон». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.50, 10.45 «Шлях до 

Гданська»

08.55 «Шахтар» — 

«Вольфсбург». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

11.35, 1.20 Баєр» 

— «Рейнджерс». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

13.20, 22.45 Yellow

13.30, 19.05 Огляд вівторка. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

14.00 «Ліга Європи. ONLINE»

15.50, 23.55 Огляд середи. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

16.20 «Рома» — «Севілья». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

18.10 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

19.35 «МЮ» — «ЛАСК». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

21.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

21.55 LIVE. «Осасуна» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

00.25, 1.00, 5.40 Топ-матч

00.40 Жеребкування 1/4 та 

1/2 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

03.10 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

03.40 «Майнц» — 

«Лейпциг». Чемпіонат 

Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.10, 1.30 Правда життя

09.10, 0.20 Речовий доказ

10.20 Технології їжі

11.10, 20.45 Заборонена 

історія

12.10, 22.30 Боротьба за 

виживання

13.10 Брама часу

14.45, 17.15, 19.55 Битва 

цивілізацій

15.35, 23.30 Загадки Всесвіту

16.25, 21.45 Життя після 

людей

18.05 Фестивалі планети

19.05 Містична Україна

02.30 Бандитський Київ

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»

17.30 Х/ф «Прикинься моїм 
чоловіком»

19.20 Х/ф «Як вкрасти 
діамант»

21.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

00.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

01.00 «Бійцівський клуб»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 19.30 Одного разу 

під Полтавою

08.30, 9.30 Одного разу в 

Одесі

10.00, 18.30 СуперЖінка

11.00 4 весілля

12.00 Панянка-селянка

14.00 Х/ф «Принц-ведмідь»
15.10 Країна У

16.30 Х/ф «Ніч у музеї»
21.00 Х/ф «Ніч у музеї-2»
23.00 Х/ф «Зразковий 

самець- 2»
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, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.45, 

19.00, 21.00, 23.15, 

2.00, 5.00 Новини

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.40, 13.45 Телепродаж

12.00 Д/ц «Аромати Іспанії»

13.10 Д/ц «Мегаполіси»

14.05, 0.00 Біатлон. Кубок 

світу. IX етап. Спринт 

7,5 км. Жінки

15.55, 20.30 Д/ц «Дикі 

тварини»

16.30 Пліч-о-пліч

16.45 Схеми. Корупція в 

деталях

17.15 VoxCheck

17.20, 2.35 Біатлон. Кубок 

світу. IX етап. Спринт 10 

км. Чоловіки

19.20 Д/ц «Боротьба за 

виживання»

19.55 Д/ц «Супер-Чуття»

21.30, 23.50, 2.25 UA:Спорт

21.40 Перша шпальта

22.15 Т/с «Епоха честі»

01.30, 5.30 #ВУКРАЇНІ

04.05 UA:Фольк. Спогади

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 БЕРЕЗНЯ 2020
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КАНАЛ «1+1»

06.05, 7.00 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 Драма «Зелена миля»

14.00 Комедія «1+1»

16.25, 21.30 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка-

2020»

19.30, 5.20 ТСН

20.15, 4.20 «Чистоnews-2020»

20.25 «Українські сенсації-

2020»

23.25, 0.25 «Світське життя. 

2020»

01.25 Трилер «Експедиція 

«Ноїв ковчег»

ІНТЕР

05.35 «Чекай на мене. 

Україна»
07.10 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 
Айвенго»

09.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня»

10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса і доктора 
Ватсона. Знайомство»

13.40 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса і доктора 
Ватсона. Скарби Агри»

16.30 Т/с «Страсті по Зінаїді»

20.00, 2.40 «Подробиці»

20.30 «Крутіше всіх. 

Найкраще»

22.25 Т/с «Однолюби»

01.55 Д/п «Анатомія 

катастроф»

03.10 «Орел і решка. Шопінг»

04.35 «Орел і решка. Дива 

світу-2»

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 «Повернення 

до себе»

20.00 Головна тема

23.00, 2.15 Т/с «Провінціалка»

01.45 Телемагазин

03.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 6.45 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

06.50, 23.40 Вар’яти

08.50 Хто зверху?

12.50 Х/ф «Бетховен»

14.40 Х/ф «Бетховен 2»

16.10 М/ф «Кролик Пітер»

18.10 Х/ф «Людина зі сталі»

21.00 Х/ф «Залізна людина-2»

01.40 Зона ночі

ICTV

05.05 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.20 Факти

05.55 Особливості 

національної роботи

06.40 Т/с «Відділ 44»

08.30 Перше, друге і компот! 

Прем’єра

09.15 Т/с «Дільничний із 

дврз»

12.45 Факти. День

13.00 Дизель шоу

14.55 Т/с «Нюхач-4»

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Механік-2: 

воскресіння»
20.55 Х/ф «Перевізник-3»
22.45 Х/ф «Перевізник: 

спадщина»
00.25 Х/ф «Пегас проти 

химери»
02.00 Стоп

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 Д/ф

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

05.00, 4.45 «Top Shop»

05.30 Х/ф «Дорога в пекло»
08.45 Х/ф «Хазяїн тайги»
10.20 Х/ф «Зникнення свідка»
12.00 «Легенди карного 

розшуку»

15.35, 3.15 «Випадковий 

свідок»

18.00 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.45 «Свідок»

19.30 Х/ф «Міміно»
21.20 Х/ф «Лорд Дракон»
23.20 Х/ф «Борсаліно і 

компанія»
01.25 «Втеча. Реальні історії»

03.45 «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 Греції. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Мультмарафон на 

UA.Культура. Атака 

вірусів

09.00 Новини 

09.05 Війни за статки. Сонні 

Боно Документальний 

цикл 

09.55 Війни за статки. 

Ліза-Марі Преслі. 

Документальний цикл 

10.45 Музеї. Як це працює 

Найкраще Національних 

художній музей України 

11.20 Королівський 

Тур. Мексика. 

Документальний цикл 

12.25 Чилі. Дика мандрівка. 

Морська видра 

13.25 Чилі. Дика мандрівка. 

Тарука 

14.20 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл 

про природу 

16.20 Двоколісні хроніки. 

Шанхай. Китай 

16.30 Двоколісні хроніки. 

Околиці Шанхаю. Китай

16.55 Двоколісні хроніки. 

Провінція Аньхой. 

Східний Китай 

17.30 Двоколісні хроніки 

2019. Україна. Крізь 

дощ і бездоріжжя. 

Навколосвітка 

продовжується!

17.50 Війни за статки. Сонні 

Боно Документальний 

цикл 

18.45 Українська кінокласика 

на UA.Культура. Тіні 

забутих предків. 

Художній фільм повтор 

першого показу 

20.25 Нова українська 

твоя музика-2020 на 

Суспільному 

21.00 Новини 

21.20 Я — віртуоз! 

Загальнонаціональний 

мистецький проект 

22.35 UA.Музика. Кліпи

23.00 Новини 

23.20  Країна на смак 

01.30 Концерт класичної 

музики з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. In 

PARADISUM 

03.15 Фільми, книги, два 

плакати. історія Дани 

Рвани. 

Репортаж Громадського

03.25 Бойчукісти. відновити 

втрачене мистецтво. 

Репортаж Громадського

03.30 Новини 

03.50 Світ навколо

03.55 Енеїда

04.45 #ВУкраїні 

05.35 Своя земля. 

Закарпаття. Колочава

05.45 Візитівка Полтавщини

05.50 Погода

СТБ

05.40 Прокинься з Ектором!

07.30 Т/с «Ніщо не 

трапляється двічі»

15.50, 19.00 МастерШеф 

Професіонали

22.05 Хата на тата

00.50 Т/с «Сліпа»

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»

07.55 «ДжеДАІ-2019»

12.55 Х/ф «Останній кордон»

14.45 Х/ф «Петля часу»

16.50 Х/ф «Міцний горішок»

19.15 Х/ф «Міцний горішок-

2»

21.40 Х/ф «Гра смерті»

23.30 Х/ф «Мега-акула проти 

Крокозавра»

01.00 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Рома» — «Севілья». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

07.45, 13.10, 16.30 Чемпіонат 

Іспанії. Передмова до 

туру

08.15 «Баєр» — 

«Рейнджерс». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.25 «Суперматч» 

(«Фенербахче» 

— «Бешикташ»). 

Тревел-шоу. Прем’єра

11.10 Yellow. Прем’єра

11.20 «Баварія» — «Челсі». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.40 «Шахтар» — 

«Вольфсбург». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

15.30, 1.45 Yellow

16.00, 21.25 «Бундесліга 

weekly». Чемпіонат 

Німеччини

16.55 LIVE. «Реал» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

17.45 Футбол Tables

18.55 Журнал. УЄФА Євро-

2020 р. Прем’єра

19.25 LIVE. «Герта» 

— «Уніон». Чемпіонат 

Німеччини

21.55 LIVE. «Ейбар» 

— «Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

23.55 «Колос» — «Десна». 

Чемпіонат України

01.55 «Алавес» — 

«Сосьєдад». Чемпіонат 

Іспанії

03.45 Топ-матч

03.55 «Ворскла» — «Львів». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00, 18.55 Огляд вівторка. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

06.30 «Шахтар» — 

«Вольфсбург». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

08.20 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.50 «МЮ» — «ЛАСК». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

10.40 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

11.10 «Ман Сіті» — «Реал». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.00, 22.55 Огляд матчів. 

Ліга Європи УЄФА

13.55 LIVE. «Колос» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

14.45, 17.45, 03.45 Yellow

15.55 «Суперматч» 

(«Фенербахче» 

— «Бешикташ»). 

Тревел-шоу

16.40, 1.40 Топ-матч

16.55 LIVE. «Ворскла» 

— «Львів». Чемпіонат 

України

19.25 LIVE. «Алавес» — 

«Сосьєдад». Чемпіонат 

Іспанії

20.15 Футбол NEWS

21.20 LIVE. «Ніцца» — 

«Монпельє». Чемпіонат 

Франції

23.50 «Реал» — «Валенсія». 

Чемпіонат Іспанії

01.55 «Рома» — «Севілья». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

03.55 «Ейбар» — «Атлетік». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40, 0.35 Містична Україна

08.30 Україна: забута історія

10.10 Речовий доказ

11.20, 22.45 Битва цивілізацій

12.10 Заборонена історія

14.00 101 страва, що змінила 

світ

15.35, 23.35 Боротьба за 

виживання

18.35 Брама часу

21.00 Сто одна ідея, що 

змінила світ

00.05 Дикі тварини

01.25 Підроблена історія

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Земля до початку 

часів»

08.30 «Ух ти show»

09.00 Х/ф «П’ятеро друзів»
10.50 Х/ф «Прикинься моїм 

чоловіком»
12.40 Х/ф «Як вкрасти 

діамант»
14.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

23.50 Х/ф «Бабій»
01.40 «Бійцівський клуб»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 М/ф «Тваринний загін. 

Код Марко Поло»

12.00 Х/ф «Паперові міста»
14.00 Одного разу в Одесі

17.00 Х/ф «Зразковий 
самець-2»

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»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 2.00, 

5.30 Новини

09.30, 3.15 Енеїда

10.30, 12.30 Телепродаж

10.45 М/с «Книга джунглів»

12.45, 21.20 Д/ц «Дикі 

тварини»

13.55 Д/ф «Заміновані 

вірністю»

15.00, 0.20 Біатлон. Кубок 

світу. IX етап. Гонка 

переслідування 10 км. 

Жінки

16.05 #ВУКРАЇНІ

16.35 Пліч-о-пліч

17.00, 1.20, 5.00 Бюджетники

17.35, 2.20 Біатлон. Кубок 

світу. IX етап. Гонка 

переслідування 12,5 км. 

Чоловіки

18.40, 1.45 Своя земля

18.50 Д/ц «Боротьба за 

виживання»

19.20 Д/ц «Особливий загін»

20.25 Д/ц «Світ дикої 

природи»
22.00 Х/ф «Іній»
04.10 Сильна доля

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 БЕРЕЗНЯ 2020
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КАНАЛ «1+1»

06.00 М/ф

06.10, 7.05 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 «Світ навиворіт-11: 

Китай»

10.45 «Великі випуски з 

Антоном Птушкіним»

11.35 Мелодрама «Доктор 

Віра»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни 10»

23.35 «Ліга сміху-2020»

01.30 «Світ навиворіт-2: 

Індія»

ІНТЕР

05.25, 11.00 «Орел і решка. 

Івлєєва vs. Бєдняков»

06.15 Х/ф «Розмах крил»
08.00 «уДачний проект» 

Прем’єра

09.0 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Дива світу-2»

12.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

13.00 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

16.20 Т/с «Дурна кров»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Остання битва»

22.30 Х/ф «Любов на 

асфальті»
00.30 «Речдок»

03.00 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Повернення до 

себе»

13.00 Т/с «Забута жінка»

16.50, 21.00 Т/с «Мій милий 

знайда»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.10, 2.15 Т/с «Дочки-

матері»

01.45 Телемагазин

03.00 Х/ф «Пізня любов»

04.35 Х/ф «Любов із 

пробірки»

НОВИЙ КАНАЛ

05.10 Вар’яти

07.00 Від пацанки до панянки

09.05, 11.00 Kids Time

09.10 М/ф «Кролик Пітер»

11.05 Х/ф «Згадати все»

13.20 Х/ф «Залізна 

людина»

16.00 Х/ф «Залізна людина-2»

18.20 Х/ф «Ковбої проти 

прибульців»

21.00 Х/ф «Залізна людина-3»

23.40 Х/ф «Привиди 

Марса»

01.40 Зона ночі

ICTV

05.35 Скарб нації

05.45 Еврика!

05.50 Факти

06.15 Теорія змови

07.10 Антизомбі. Дайджест

08.05, 9.50 Громадянська 

оборона

08.55 Секретний фронт. 

Дайджест

10.35, 13.00 Т/с «Відділ 44»

12.45 Факти. День

13.25 Х/ф «Перевізник: 
спадщина»

15.05 Х/ф «Перевізник-3»
16.55 Х/ф «Механік-2: 

воскресіння»
18.45 Факти тижня

20.30 Х/ф «Сьомий син»
22.15 Х/ф «Битва титанів»
00.05 Х/ф «Крикуни-2: 

полювання»
01.50 Стоп

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 Д/ф

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

05.15 Х/ф «Ще до війни»
07.40 «Страх у твоєму домі»

11.05 Х/ф «Міміно»
12.55 Х/ф «Чарівна лампа 

Аладдіна»
14.30 Х/ф «Як три 

мушкетери»
17.00 Х/ф «Лорд Дракон»
19.00 Х/ф «Міцний горішок»
20.30 Х/ф «Акція»
22.15 Х/ф «Сліди апостолів»
00.25 Х/ф «Борсаліно і 

компанія»
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 Греції. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Мультмарафон на 

UA.Культура. Атака вірусів

09.00 Новини 

09.05 Кінокласика на 

UA.Культура. Гуляка. 

Художній фільм. Франція 

11.00 Марія-Терезія. Художній 

фільм. Австрія, Італія, 16+ 

13.05 Полдарк. Телевізійний 

серіал. Великобританія, 

16+ 

18.45 Українська кінокласика 

на UA.Культура. Камінна 

душа. Художній фільм 

20.25 Нова українська 

твоя музика-2020 на 

Суспільному 

21.00 Новини 

21.20 Джазовий Лускунчик. 

Концерт Іллі Єреська 

Квінтету 

22.45 UA.Музика. Кліпи

23.00 Новини 

23.20 Країна на смак 

00.55 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. Хорея 

Козацька

02.15 KOKTEBEL JAZZ FESTIVAL 

на UA.Культура. Mark Eliya 

and Marinita

03.20 Донька про Тетяну 

Яблонську. Репортаж 

Громадського

03.30 Новини 

03.50 Світ навколо

03.55 UA.Фольк. Спогади 

04.45 По обіді-шоу 

05.40 Візитівка Карпат

05.50 Погода

СТБ

06.05 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

07.05 Прокинься з Ектором!

08.55 Хата на тата

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.55 Один за всіх

20.50 Таємниці ДНК

21.45 Детектор брехні

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»

10.10 «Медексперт» із 

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 Спецпроект «Влада 

реготала»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 8.45 «Загублений світ»

07.55 «ДжеДАІ-2019»

11.40 Х/ф «Герой»
13.35 Х/ф «Літаючі мечі біля 

брами Дракона»
15.50 Х/ф «Подвійний 

дракон»
17.40 Х/ф «Я прийшов з 

миром»
19.15 Х/ф «Битва драконів»
21.00 Х/ф «Кредо вбивці»
23.00 «Профутбол»

00.20 Т/с «Зустрічна смуга»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Герта» — «Уніон». 

Чемпіонат Німеччини

07.45 Журнал. УЄФА Євро-2020 р.

08.15 «МЮ» — «ЛАСК». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.55, 17.45, 23.00 Футбол 

NEWS

10.25 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

10.55, 1.40 «Реал» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

12.45 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА

13.40, 14.45, 20.15 Yellow

13.55 LIVE. «Олександрія» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

16.20, 18.55 «Тур ONLINE»

16.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Динамо». Чемпіонат 

України

19.25 LIVE. «Леванте» 

— «Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

21.20 «Великий футбол»

23.20 «Боруссія» (М) 

— «Баєр». Чемпіонат 

Німеччини

01.10 Журнал Ліги Чемпіонів

03.30, 5.30 Топ-матч

03.40 «Баварія» — «Айнтрахт». 

Чемпіонат Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 «Майнц» — «Лейпциг». 

Чемпіонат Німеччини

07.50 «Суперматч» 

(«Фенербахче» — 

«Бешикташ»). Тревел-шоу

08.40 «Колос» — «Десна». 

Чемпіонат України

10.25 «Шахтар» — 

«Вольфсбург». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

12.10 «Реал» — «Валенсія». 

Чемпіонат Іспанії

13.55, 21.25 Журнал Ліги 

Чемпіонів

14.25 LIVE. «Боруссія» (М) 

— «Баєр». Чемпіонат 

Німеччини

15.15, 17.15, 23.55 Yellow

16.25 LIVE. «Баварія» 

— «Айнтрахт». Чемпіонат 

Німеччини

18.25 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

18.55 LIVE. «Вольфсбург» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

20.55 Журнал. УЄФА Євро-2020 р.

21.55 LIVE. «Барселона» 

— «Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

03.45 Топ-матч

00.05 «Олександрія» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

01.55 «Леванте» — «Севілья». 

Чемпіонат Іспанії

03.55 «Шахтар» — «Динамо». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.35, 0.25 Містична Україна

08.25 Україна: забута історія

10.05 Речовий доказ

11.15, 22.35 Битва цивілізацій

12.05 Заборонена історія

13.45 Сто одна ідея, що змінила 

світ

15.30, 23.25 Боротьба за 

виживання

17.00 Дикі тварини

18.30 Брама часу

21.00 101 страва, що змінила 

світ

01.15 Війна всередині нас

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Земля до початку 

часів»

08.30 «Ух ти show»

09.35 Х/ф «П’ятеро друзів-2»
11.10 Х/ф «Далеко по 

сусідству»
13.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

01.10 Х/ф «Протилежна 
стать»

02.50 «Бійцівський клуб»

03.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 М/ф «Снупі та Чарлі 

Браун: дрібнота у кіно»

12.00 Х/ф «Школа року»
14.00 Сімейка У

17.00 Х/ф «Ніч у музеї-2»
19.00 Одного разу під Полтавою

22.00 Х/ф «Старе 
загартування»

23.45 Країна У

00.45 17+

02.15 Теорія зради

03.05 Т/с «Домашній арешт»

03.55 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Чорний пірат»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 2.00, 

5.30 Новини

09.30, 3.15 Енеїда

10.30, 12.30 Телепродаж

10.45 М/с «Книга джунглів»

12.45, 21.20 Д/ц «Дикі 

тварини»

13.55 Д/ф «Висота 307,5»

15.05, 23.50 Біатлон. Кубок 

світу. IX етап. Мас-старт 

12,5 км. Жінки

16.15, 2.20, 5.00 Бюджетники

16.50, 0.50 Біатлон. Кубок 

світу. IX етап. Мас-старт 

15 км. Чоловіки

18.00 UA:Біатлон. Студія

18.25 Т/с «Епоха честі»

19.20 Д/ц «Особливий загін»

20.25 Д/ц «Світ дикої 

природи»

22.00 Х/ф «Рівень чорного»
02.50 #ВУКРАЇНІ

04.10 Сильна доля

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 БЕРЕЗНЯ 2020
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Ігор ВІТОВИЧ

 Після довгих спекуляцій 
щодо шляхів, якими можна було 
б дозволити Володимирові Путі-
ну лишитися президентом і піс-
ля 2024 року, врешті обрано най-
простіший: просто залишитися 
президентом, пише «Радіо Сво-
бода». Недавня підготовка змін 
до Конституції Росії викликала 
дискусію про ймовірні складні 
способи, на які може піти Путін, 
аби залишитися при владі. Край 
здогадкам поклав він сам: 10 бе-
резня у несподіваному виступі в 
Держдумі милостиво «погодив-
ся» на зміну до Конституції, яка 
дасть йому право балотуватися 
на п’ятий термін 2024 року і на 
шостий 2030-го. Предтечею осо-
бистої заяви російського дикта-
тора про зміну до Конституції, 
яка дозволяла б йому повертати-
ся знову і знову, на «орбіту» пар-
ламентської трибуни запустили 
83-річну депутатку від «Єдиної 
Росії», колишню космонавтку 
Валентину Терешкову, — з від-
повідною законодавчою ініціа-
тивою. Володимир Володимиро-
вич трохи поколупав припічок, 
немов підстаркувата дівиця на 
виданні, та й швиденько «здав-
ся»: «У принципі, такий варіант 
був би можливим, за умови, 
якщо Конституційний суд дасть 
офіційний висновок, що така 
поправка не суперечитиме при-
нципам і основним положенням 
Конституції», — сказав улюбле-
нець російського електорату. А 
хтось має сумніви, що путінсь-
кий кишеньковий Конституцій-
ний суд може винести якесь інше 
рішення, окрім схвального?
 «Саме президент є гарантом 
безпеки нашої держави, її внут-
рішньої стабільності і внутріш-
нього еволюційного розвитку, 
— сказав також Путін сам про 

себе. — Саме еволюційного, нам 
досить було революцій». Якщо 
Путін пробуде на посаді ще два 
повні терміни, то на момент на-
ступного конституційного обме-
ження 2036 року йому буде 83. І 
він залишатиметься на чолі Росії 
36 років — довше від усіх росій-
ський царів, окрім Петра І, який 
перебував на троні 42 роки. На-
віть довше від найкривавішо-
го радянського тирана Йосипа 
Сталіна, який правив 29 років. 
Наразі 67-річний колишній офі-
цер КДБ керує Росією в якості 
президента та прем’єр-міністра 
уже понад 20 років. В «обнулено-
му» варіанті він додатково отри-
має повноваження призначати і 
звільняти міністрів та суддів.
 Через кілька годин після 
виступу Путіна Держдума без 
жодного голосу проти схвалила 
конституційні зміни, які дозво-
лять черговому сонцеликому за-
лишатися на найвищій посаді 
ще 16 років, у другому читанні. 
11 березня обидві палати парла-
менту затвердили їх остаточно. Із 
загалом 620 депутатів обох палат 
проти був тільки один — сена-
тор від Іркутської області, член 
КПРФ Вячеслав Мархаєв. Тепер 
ці зміни має підписати сам Воло-
димир Путін, схвалити принайм-
ні дві третини регіональних пар-
ламентів, затвердити Конститу-
ційний суд, і за них має прого-
лосувати принаймні половина 
виборців країни 22 квітня. Нія-

ких несподіванок із виконанням 
усіх цих кроків не очікують.
 Серед російських лібералів, 
супротивників Путіна, й інших 
громадян, які хотіли б, щоб його 
перебування при владі закінчи-
лося якмога скоріше, реакція 
була нищівною. Один із крити-
ків назвав те, що сталося, «кон-
ституційним переворотом», ін-
ший заявив про «туркменба-
шизацію» Росії — згадуючи не-
біжчика автократа-президента 
Туркменистану, який незмінно 
керував країною до самої смер-
ті. «Кремль більше не має нія-
ких конституційних комплексів, 
— написав Кирило Мартинов, 
політичний редактор лібераль-
ного видання «Новая газета». 
— Путін готовий перебувати на 
своїй посаді стільки, скільки 
визнає за потрібне він сам і при-
значені ним же судді Конститу-
ційного суду».
 Держдума в турборежимі, 
якому може позаздрити навіть 
Зе-команда, схвалила приблиз-
но 390 змін до Конституції. Зви-
чайно, найбільший вплив на 
життя Росії (і не лише) буде мати 
та, що «обнуляє» всі попередні 
президентські терміни Путіна. 
Але не бракує й іншої «екзоти-
ки». З ініціативи того ж Путіна 
в оновленій Конституції також 
з’явиться положення, яке дозво-
лить Росії не виконувати рішен-
ня міжнародних органів. Для 
цього потрібно, щоб Конститу-

ційний суд, який тепер іще біль-
ше залежатиме від президента, 
визнав їх такими, що суперечать 
Основному закону Росії. Зараз 
така норма вже діє щодо рішень 
Європейського суду з прав лю-
дини (ЄСПЛ). У Росії з’явиться 
новий конституційний орган — 
Державна рада. Формуватиме 
її президент, а її члени визнача-
тимуть напрями внутрішньої та 
зовнішньої політики. Це не зовс-
ім новий інститут, однак зараз 
він виконує тільки дорадчі функ-
ції і не має реальної влади. Путін 
також вирішив прописати в Кон-
ституції, що Росія є правонаступ-
ницею Радянського Союзу. У до-
кументі окремо наголошується: 
держава «вшановує пам’ять за-
хисників Вітчизни» і «забезпе-
чує захист історичної правди». 
«Применшення значення под-
вигу народу при захисті Вітчиз-
ни не допускається», — йдеться 
в президентських поправках.
 Путін також запропонував 
прописати в Основному законі 
не тільки захист суверенітету 
і цілісності Росії, а й  підтрим-
ку співвітчизників за кордоном. 
Держава заявляє про готовність 
відстоювати їхні права й захи-
щати інтереси. Водночас у доку-
мент внесене неоднозначне і ши-
роке формулювання про краї-

ну, «об’єднану тисячолітньою 
історією», що зберігає «пам’ять 
предків, котрі передали нам іде-
али та віру в Бога». Це при тому 
що Росія не має тисячолітньої іс-
торії. Історія Московії нарахо-
вує менше 500 років. Водночас у 
Конституції з’явилися обіцянки 
виховувати в дітях патріотизм і 
повагу до старших, визначення 
шлюбу як союзу між чоловіком 
і жінкою, а також вираз «тради-
ційні родинні цінності», за які 
відповідатиме уряд.
 У поправках розширені об-
меження для держслужбовців. 
Чиновникам, депутатам і суд-
дям заборонять мати інозем-
не громадянство або посвідку 
на проживання в іншій країні. 
Більше того, президентом те-
пер зможе стати тільки люди-
на, яка не тільки на час всту-
пу на посаду не має права пос-
тійно жити за кордоном, а й ні-
коли не мала такого документа. 
Крім цього, чиновники, депута-
ти, судді, прокурори й глави ре-
гіонів не зможуть мати рахун-
ки й зберігати цінності за кор-
доном. Депутати від різних пар-
тій пропонували доповнити цю 
частину, заборонивши ще мати 
нерухомість за кордоном, але ця 
ініціатива в підсумкову версію 
не потрапила. ■

ТИРАНИ

Пожиттєве по-російськи
Путін вирішив залишитися довічним 
президентом. Держдума підтримала

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Генеральний директор Всесвітньої 
організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тед-
рос Адханом Гебреєсус оголосив на пре-
сконференції в Женеві 11 березня, що 
розповсюдження коронавірусної інфек-
ції вже можна характеризувати як пан-
демію. «Найближчими днями ми очікує-
мо зростання заражених та зростання 
кількості смертей», -— попередив він. За 
останні два тижні кількість випадків за-
хворювання на COVID-19 за межами Ки-
таю збільшилась у 13 разів, а кількість 
постраждалих країн — утричі, зазначив 
гендиректор ВООЗ. Загальна кількість 
випадків у 123 країнах досягла 126 ти-
сяч, від хвороби померли 4,6 тисячі лю-
дей. Глава ВООЗ також засудив бездіяль-
ність світової спільноти. «Ми глибоко 
стурбовані як жахаючою швидкістю по-
ширення вірусу, так і жахаючим рівнем 
бездіяльності у світі, — зазначив він. — 
Ми постійно це повторюємо, але скажу 
ще раз, щоб усі почули: всі країни, абсо-
лютно все світове співтовариство має змі-
нити свої звички в поточному періоді». 
При цьому пан Гебреєсус підкреслив, що 
понад 90% зареєстрованих випадків при-
падають всього на дві країни. Представ-
ники 81 країни досі не заявляли про за-
раження своїх громадян коронавірусом, 
а ще у 57 країнах йдеться про менш як 
десяток випадків захворювань.
 Найбільше інфікувань поза межами 
КНР зафіксовано в Італії — 12 тисяч 462, 
з них 827 випадків виявилися летальни-
ми. В Ірані коронавірусом інфікувалися 
близько 9 тисяч осіб (354 смерті), у Пів-

денній Кореї — 7 тисяч 755 (61), Фран-
ції — 2 тисячі 281 (48), Іспанії — 2 ти-
сячі 277 (55), Німеччині — трохи мен-
ше двох тисяч (3), Японії  — 1 тисяча 
335 (17), США — 1 тисяча 281 (38). Пре-
зидент Емманюель Макрон заявив, що 
Франція перебуває «на самому початку 
епідемії» і закликав французів до «праг-
матизму» та нагадав, що у 85% випад-
ків нове захворювання перебігає у лег-
кій формі. Канцлерка ФРН Ангела Мер-
кель спрогнозувала, що короновірусом 
перехворіє більше половини мешканців 
Німеччини.
 Тим часом виконавчий директор 
ВООЗ Майкл Райан наголосив: слово 
«пандемія» лише описує ситуацію, але 
не змінює того, що ми робимо. Як пові-
домляється на сайті ВООЗ, пандемія — 
це поширення нового захворювання в 
світових масштабах. Влада Італії, де 
вірус у цей час розповсюджується най-
більшими у світі темпами, вже навіть і 
не намагається його приборкати, а лиш 
робить спроби сповільнити темпи поши-
рення хвороби. Наразі на Апенінському 
півострові вже більше 12,5 тисячі хво-
рих, з яких більше тисячі перебувають 
у реанімації в тяжкому стані. У звер-
ненні до нації прем’єр-міністр Джузеп-
пе Конте заявив: «Ми зупиняємо краї-
ну та всю її економіку. Відкритими за-
лишаться лише продуктові магазини та 
аптеки. Не варто влаштовувати пані-
ку в супермаркетах, вони працювати-
муть».
 Президент США Дональд Трамп, ві-
домий провокативними та суперечли-
вими заявами, 6 березня в ефірі телека-

нала «Фокс Ньюс» поставив під сумнів 
статистику смертності від коронавірусу, 
яку навела Всесвітня організація охоро-
ни здоров’я, але тепер заспівав іншої. 
Він запровадив 30-денну заборону на 
подорожі з Європи до США. Формально 
причиною названо зростання кількості 
заражень коронавірусною інфекцією на 
європейському континенті. А фактично 
це ще один політичний випад у бік не-
любого йому Євросоюзу, бо ситуація із 
захворюваністю у США ще гірша, ніж у 
деяких країнах ЄС. Про політичний ха-
рактер його рішення свідчить і те, що 
воно не поширюється на відданого со-
юзника Америки — Велику Британію. 
Відповідно до постанови Трампа, всім 
іноземцям, які перебували у шенгенсь-
кій зоні впродовж останніх 14 днів, за-
бороняється прибувати до США. Забо-
рона виключає американських грома-
дян, а також осіб, котрі мають право на 
постійне проживання у США, та їхніх 
найближчих родичів — батьків або опі-
кунів, подружжя та дітей. Обмежен-
ня не стосуються й військовослужбов-
ців збройних сил США, дипломатів, чи-
новників НАТО та людей, які приїжд-

жають до США на запрошення уряду 
країни у справі боротьби з коронавіру-
сом. Постанова Дональда Трампа набу-
де чинності у п’ятницю, 13 березня, о 
13:59. Пасажирів літаків, які приліта-
ють до США до цього часу, допустять 
на територію країни.
 Американський телеканал Сі-Ен-Ен 
із посиланням на свідчення деяких євро-
пейських послів у Вашингтоні повідом-
ляє, що вони не знали про намір Дональ-
да Трампа обмежити подорожі до США з 
Європи попри те, що перебували у контак-
ті з Білим домом впродовж останніх днів. 
 Українці мають безвізовий режим з 
ЄС. Офіційний документ щодо заборони 
свідчить, що лише ті з них, хто перебу-
вав у країнах шенгенської зони протягом 
останніх 14 днів, не зможуть в’їхати до 
США. Європейський союз має намір оці-
нити ситуацію, що склалася у зв’язку зі 
згаданим оголошенням президента США 
Дональда Трампа. Як заявив президент 
Європейської комісії Шарль Мішель, 
Європа вживає всіх необхідних заходів 
для стримування поширення COVID-19, 
обмеження кількості уражених людей і 
підтримки досліджень. ■

ЗАГРОЗА

Оголошується пандемія 
США заборонили в’їзд на свою територію громадянам 
Євросоюзу

■

Путіну наказали довго жити. В президентстві.❙

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я 
Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив, що коронавірус спричинив пандемію.

❙
❙
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Вікторія КОТЕНОК

Вiдбулася офіційна прем’єра українсько-
го історичного фільму «Толока», режи-
сером якої є заслужений діяч мистецтв 
України Михайло Іллєнко. Це екранізація 
вірша Шевченка «У тієї Катерини хата на 
помості...», головні ролі в якій зіграють 
Іванна Іллєнко (Катерина) і Дмитро Лі-
нартович (Іван). Народного артиста Ук-
раїни Богдана Бенюка глядач побачить у 
ролі Ломаки. Про цього неординарного 
персонажа, а також про ювілейний показ 
легендарного «Швейка», сучасних сту-
дентів і громадянський лікбез — у спе-
ціальному інтерв’ю для газети «Україна 
молода».

Блискавковиловлювач
 ■ Пане Богдане, подiлiться вражен-
нями про «Толоку»? 
 — Михайло Іллєнко — чарівник. 
Саме так я його називаю. Він — мольфар: 
має такий рівень відчуття кіна, що може 
мольфарити... І він це робить! Його моль-
фаризм затягується іноді надовго, як це 
було, наприклад, зі стрічкою «Той, хто 
пройшов крізь вогонь». Але оця зачаро-
ваність нікуди не дівається. У «Толоці» 
в нього вийшла дуже поетична задумка: 
українське село і все життя його мешкан-
ців відбувається на гілках великого дуба. 
І вся територія України — на цьому дубі. 
Мене це вразило. Вийшла своєрідна іс-
торія України в одній стрічці. У головній 
ролі — його дочка Іванка, професійна ба-
лерина. Режисер змусив мене навчитися 
танцювати з нею. 
 ■ Розкажіть більше про вашого ге-
роя? Хто він?
 — Я граю Ломаку — Вінні Пуха Ла-
манчиського, який є українцем, але ро-
дом з Іспанії. Як на мене, блискавка його 
трохи бабахнула по голові (посміхаєть-
ся). Міша любить мені давати такі ролі. 
Наприклад, у фільмі «Фучжоу» мого ге-
роя і справді вдарила блискавка: волос-
ся вигоріло, але він залишився живий і 
став провидцем. А в «Толоці» мій пер-
сонаж шукає і намагається зловити ку-
льову блискавку. Я у режисера такий 
собі блискавковиловлювач або магніт, 
який притягує ці блискавки. Він пропо-
нує мені таку гру — і я граю. І виходять 
дуже цікаві, дивні персонажі. 
 А ще у фільмі є реальна історія з жит-
тя Івана Миколайчука, яку він розказав 
Михайлові ще під час зйомок стрічки 
«Білий птах з чорною ознакою». Вона 
про випадок, який стався з актором, 
коли той, ще навчаючись у Театраль-
ному інституті, поїхав до себе додому і 
два місяці працював санітаром у лікарні 
для душевнохворих неподалік його села. 
Там він зустрів важко хворого Семена 
Босого, який ледь не вбив його вночі. У 
Біблії написано, що ласкаве слово сер-
це розтане. Отак і Іван вчинив, погово-
ривши з Семеном і написавши записку-
довідку, що Семен є цілком здоровим і 
адекватним чоловіком, може жити в со-
ціумі. Дав йому таку «путівочку» в жит-
тя... І підписався на цій записці. Семен 
це почитав і нічого лихого не зробив Іва-
нові. Михайло цю історію пам’ятав і ви-
рішив включити у фільм. Тобто показа-
ти, що всі в житті навколо нас — Семени 
Босі: не знаєш кого гримнула блискавка 
по голові, а кого — ні. І наскільки силь-
но, якщо-таки вдарила, бо це теж важ-
ливо. Тобто, ідея того — хто розумніший 
у цьому житті, а хто ні — вона витає в 
повітрі, і оцінити це дуже складно.
 ■ Чи були ролі, від яких ви відмовля-
лися в кіно чи театрі?
 — Уже тепер були. Звичайно. І в кіно, 
і в театрі. 
 ■ На що ви звертаєте в першу чергу 
увагу, читаючи п’єсу чи сценарій: на ав-
тора, сюжет, свого героя, тему? Тобто, 
що впливає на ваше рішення, брати чи 
не брати участь у цій роботі?
 — Аналізую сюжет, моральність, бо 
бувають п’єси різні за своїм характером, 
за психологічним навантаженням, спря-
мовані на свого глядача. Звертаю увагу на 
режисера: як він володіє матеріалом, чи 
можна буде щось почерпнути від нього або 
навпаки — він чекає віддачі від мене. Та-
кож на те, хто працює з акторів, бо коли 
склад однодумців, то це велике задоволен-
ня працювати. Тобто впливає багато фак-
торів, і в кожній роботі вони різні.

Вибух імпровізації
 ■ Незабаром у театрі відбудеться 
ювілейний показ вистави «Швейк».
 — Так, у квітні буде 200-й показ 
(торік було 20 років виставі. — Авт.). 
Утім у театральній компанії «Бенюк і 
Хостікоєв» ми її теж близько 200 разів 
зіграли. Тобто вже десь 400 вистав було 
показано. 
 ■ У чому ви вбачаєте успіх і популяр-
ність цієї вистави? 
 — Кожна вистава викликає різні 
емоції в глядачів. На «Швейка» йдуть 
дивитися на вибух імпровізації. Бо ба-
гато людей приходить по декілька разів. 
Вони дивляться, як ми вміємо підтриму-
вати партнерські стосунки одне з одним 
(грає з Анатолієм Хостікоєвим. —  Авт.), 
на яких напівтонах народжуються такі 
поняття, як любов, дружба, незалежно 
від того, хто ти є — чи ти з 95-го квар-
талу, чи з того, що під номером 17. Не-
має значення! Бо настає такий момент, 
коли ти перетворюєшся... Недарма у 
виставі є сцена з банею, де наші герої 
скидають із себе одяг: шинель з погона-
ми, кітель з орденами й медалями, каль-
сони, тобто абсолютно все. Залишаються 
го-лі — в тому, в чому на світ прийшли. 
Ця оголеність сприяє зародженню тих 
справжніх речей людських, яких ми всі 
потребуємо, але щодня прикриваємося 
наносними речами, які маємо в житті. 
 Цей задум Андрія Жолдака (режи-
сер-постановник вистави. — Авт.) є дуже 
цікавим і викликає багато поживи в гля-
дачів, які дивляться. Тому що вони пір-
нають у ці шахові  задачі, розгадують і 
фантазують над ними. Може, уявляють 
собі навіть набагато більше, ніж ми туди 
вкладаємо. Але це є дуже добре, адже 
фантазію того, хто дивиться, не заборо-
ниш. Ніхто ж від нас не забирає ті фан-
тазії та мрії, які виникають при прочи-
танні книги.

Лікбез і українолюбство
 ■ Чи вистачає нині часу, окрім основ-
ної роботи, займатися ще політикою?
 — Я розумію, що я назвався грибом. 
Білим грибом. Я — в «Свободі». «Свобо-
да» — це та сила, яка сповідує певні пог-
ляди і в самий крайній момент, який 
стається в нашій державі, всі патріоти 
одразу об’єднуються і біжать до цієї пар-
тії, бо — катастрофа. Коли немає відчут-
тя катастрофи, про неї забувають... Тому 
я знаю, до якої партії я належу. І я маю 
бути одним із тих упізнаваних облич, які 
є в цій партії. Мушу також працювати на 
партію, аби людям вести лікнеп: що таке 
Україна, для чого вона потрібна? І цих 
обов’язків ніхто від нас не забирав. Тому 
що у кожного українця весь світ емоцій 
схований у його голові, і в будь-який мо-
мент, найвідповідальніший, він може 
зробити такий фортель...
 Наші українці не вміють бігти на дов-
гі дистанції, немає у них цих умінь. Ти їх 
стаєрами ніколи не зробиш. Спалахнула 
в них у руках соломинка, згоріла швид-
ко, вони руки витерли: а де результат? А 
його нема. Тому треба закусити вуздечку 
і перти плуга. Дуже довго! І ніхто не знає, 
чи при моєму віці це станеться. Треба ро-
бити свою роботу. І я знаю, що повинен 
бути у цій партії для того, щоб розуміли 
люди, що є професор, лауреат премій, ор-
денів і медалей у «Свободі». Клятий ук-
раїнський націоналіст (патетично). 
Буржуазний! (заливається сміхом).
 ■ Які риси характеру ви поважаєте в 
людині?
 — Постійність. Це є важливою ри-
сою. Краще бути з постійними людьми. 

Навіть коли вони мають інший світог-
ляд. Але ти знаєш, що вони завжди бу-
дуть тільки такими, ставишся до них із 
повагою, навіть якщо вони є твоїми су-
перниками. Інше, коли на флюгер пере-
творюються люди. З такими гірше мати 
справи. 
 ■ Які негативні якості вам не подоба-
ються саме в українцях?
 — Лінивство. Хитрість. Бо колись 
про нас казали, що ми нація, яка завжди 
відгукнеться, яка співпереживає... Яка 
добре співає, яка лірична... Яка вміє по-
жаліти, приголубити... Брех-ня (пауза). 
Довкола вже стільки обдурених душ ук-
раїнських, що оці відчуття пропали. Коли 
був малим, пам’ятаю, ходили від села до 
села люди, яких називали погорільці. Це 
ті, у кого згоріла чи щось трапилося з ха-
тою. Мій тато помер, ми жили бідно, утім 
і моя мама, та й інші односельчани стара-
лися чимось допомогти цим людям. За-
раз таке собі навіть не уявиш... 
 Після Революції гідності було видно, 
що є величезна кількість людей усвідом-
лених. Їх невеликий відсоток, але вони є. 
Це рушійна сила майбутніх перемог. Го-
лодомор і війни зробили своє: були зни-
щені найкращі уми. Їх зараз бракує. За-
лишилися недалекі розумом, прийшло 
багато «освободітєлів», котрі позахоплю-
вали землі, найкращі квартири, в яких 
тепер живуть їхні діти. Як казав Воланд: 
велике діло — кров. І вони цю кров ма-
ють. 
 З нашого паспорта прибрали грома-
дянство, національність... Є великий хи-
мерний український народ. І є той відсо-
ток, який не любить ні землю, ні мову, ні 
країну, ні-чо-го. Є президент, який каже, 
що не це головне, а важлива толерант-
ність, чесність, а ідентифікувати себе че-
рез мову — то пусте (серйозно). Він гли-
боко помиляється. Тому, що знову ук-
раїнський народ навчатиме свого прези-
дента українолюбства.

«Намолені» місця і ресурси
 ■ Ви вже не один рік викладаєте в Уні-
верситеті імені Івана Карпенка-Карого. 
Чи усвідомлено молодь нині іде в акторс-
тво?
 — Так, абсолютно. Бо на відборах до 
вступних іспитів ти бачиш і пізнаєш цих 
дітей. Так от, болонська система хоче за-
брати ці відбори, щоб вступ до вишу був 
по... ін-тер-нет-них по-каз-ни-ках! Тоб-
то по ЗНО. Так само пропонують зробити 
вступ у Художній інститут, у Консерва-
торію... Ми можемо зараз тільки посмія-
тися з цього, але у майбутньому дійсно 
можуть на співака взяти просто відмін-
ника, який у школі отримав золоту ме-
даль, але не вміє співати. Бо в нього по-

казники дуже гарні! Отаке... 
 На щастя, конкурс на акторський фа-
культет у нашому університеті не змен-
шується. В інших мистецьких вузах ста-
раються перенести вступні іспити на піз-
ніші дати, щоб ті, хто не вступили до нас, 
прийшли до них. А все тому, що наш уні-
верситет тримає свою марку. Він має Уч-
бовий театр, «намолені» місця на Ярос-
лавовім Валу і Хрещатику. На щас-
тя, Київрада не забирає приміщення на 
Хрещатику, бо поруч уже давно одні (на-
співує) маґазини-маґазини...
 ■ Що ключового можуть почерпнути 
від вас студенти?
 — Для моїх студентів я є тим чолові-
ком, який викликає у них інтерес: вони 
приходять до театру на вистави, бачать 
мене в кіно. Також темпоритм, у якому 
я живу, переходячи від однієї роботи до 
іншої, інколи недосипаючи. Їхні батьки, 
коли приходять на зустріч зі мною, ка-
жуть (емоційно): «Богдане Михайлови-
чу, дякуємо Вам, що вони з 9-ї ранку до 
10-ї вечора в університеті і їх виганяють 
тоді, коли вже світло вимикають у при-
міщенні. Що дітям дурість у голову не 
лізе і вони займаються своєю професією». 
Студенти звикають до цього шаленого 
темпоритму з університету. І кожен сам 
кує собі щастя. Бо театрів у Києві скіль-
ки було в 90-х роках, стільки і нині. А ар-
тистів щороку випускається в країні — 
500! Куди їх дівати? Куди їм іти працю-
вати? Маємо проблему.
 А причина у тому, що на початку 
2000-х років ліцензії на викладання роз-
давалися направо і наліво, для тих, хто 
вміє і не вміє викладати. Бо здавалося, 
що це буде збагачувати нашу освіту. А ви-
явилося, що ні. Приміром, у Грузії є три 
фахові університети, а в самому Тбілісі 
в виші навчаються на режисерському 
курсі 2-3 студенти, на акторському — 8-
9. Все. Країна менша і параметрів менше. 
Але не треба в нас робити з цього якийсь 
кол госп. Багато студентів за отримання 
диплома платять великі гроші, а потім не 
мають куди його приткнути. 
 ■ Як вам вдається поєднувати сімей-
не життя і кілька робіт: у театрі, в кіно, в 
університеті, у Київраді?
 — Лєгко! Тут немає нічого складного. 
Викладання, озвучка, зйомки... Не має 
значення. Людина має такі ресурси, що, 
коли захоче, вона все може зробити. Спа-
ти, коли є можливість спати. А коли не 
має такої можливості — працювати. Але 
за умови, що робота буде йти їй у задово-
лення. Бо тоді це — позитив. Тоді вона не 
втомлюється, їй хочеться працювати. Це 
стосується будь-якої роботи. Та, яка мені 
не подобається, — я її не роблю. Я просто 
не вмію це робити. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Богдан Бенюк: «Толока» — це історія 
України в одному фільмі
Відомий актор — про роль 
у новому фільмі Михайла 
Іллєнка та 200-й показ 
вистави про Швейка

■

Богдан Бенюк (у центрі) на прем’єрі «Толоки».❙
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«Характер і майстерність в обороні та захисті, фізична готовність — 
все було на належному рівні».

Олексій Михайличенко
головний тренер ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 У попередні роки тандем віт-
чизняних футбольних грандів на 
двох виграв 24 із 28 розіграшів 
національного Кубка. При цьому 
«Шахтар» і «Динамо» безрозділь-
но домінували й під час дев’яти ос-
танніх кубкових турнірів. Тож, 
коли після їхнього очного про-
тистояння в 1/8 фіналу поточ-
ного турніру на змагальній дис-
танції залишилися лише «біло-
сині», саме вони отримали статус 
головного претендента на націо-
нальний Кубок 2020 року. Відтак 
у динамівського клубу з’явилася 

чудова можливість перервати ба-
гаторічну кубкову гегемонію «гір-
ників», які виграли чотири остан-
ні розіграші, випередивши таким 
чином динамівців за кількістю пе-
ремог у цьому турнірі.
 На чвертьфінальній стадії 
команді Олексія Михайличенка 
випало суперничати з «Олексан-
дрією», котра за останні роки 
здобула статус незручного для 
столичного колективу опонен-
та. У попередні сезони колек-
тив Володимира Шарана засму-
чував «біло-синіх» і в чемпіо-
наті, й у Кубку.
 Щоправда, після зимової 

перерви «Олександрія» демон-
струє не надто переконливий 
футбол. Одна перемога в чоти-
рьох матчах — результат, перш 
за все, кадрових пертурбацій, 
здійснених наставником під час 
нещодавньої паузи.
 Скажімо, минулого «уїк-енду» 
хлопці Шарана вдома не знайшли 
дієвих контраргументів і програ-
ли динамівцям поєдинок чемпіо-
нату з рахунком — 1:3.
 Водночас їхнє кубкове про-
тистояння, що проходило на 
столичному НСК «Олімпійсь-
кий» й тривало 120 хвилин іг-
рового часу, мало всі шанси на 

іншу кінцівку, адже з 55-ї хви-
лини матчу (після вилучення 
ганського півзахисника Кідірі) 
«Динамо» грало в меншості. Од-
нак засмутити фаворита олек-
сандрійці не змогли. Обравши 
на гру занадто обережну такти-
ку, навіть після зміни диспози-
ції на власну користь підопічні 
Шарана не поспішали йти на ри-
зик, напевно, сподіваючись до-
тягнути до футбольної «лоте-
реї». Натомість динамівці зро-
били все, аби уникнути серії 
післяматчевих 11-метрових 
ударів. «Виклалися на 100%. 
Усі сили залишили на полі», — 
сказав після гри молодий дина-
мівський захисник Денис По-
пов. Вирішальний же (і єдиний) 
гол у напруженому поєдинку на 
106-й хвилині забив лідер «Ди-
намо» Віктор Циганков.
 «Характер і майстерність в 
обороні та захисті, фізична го-
товність — все було на належно-
му рівні», — резюмував очіль-
ник «біло-синіх» Олексій Ми-
хайличенко.
 Тепер динамівці чекатимуть 
на жеребкування півфіналь-
них пар, куди також пробили-
ся «Маріуполь» та першоліго-
вий «Минай». Останній же пів-
фіналіст мав визначитися в ду-
елі «Ворскли» та «Десни». ■

Інф. «УМ»

 В умовах, коли через пандемію коро-
навірусної інфекції скасовуються, перено-
сяться, призупиняються або ж зачиняють-
ся для глядачів поточні й майбутні спор-
тивні змагання, Національний олімпійсь-
кий комітет України назвав імена кращих 
вітчизняних спортсменів минулого року. 
На 14-й за ліком щорічній урочистій цере-
монії «Герої спортивного року», котра цьо-
го разу проходила в столичному театрі опе-
рети, кращими з кращих стали представ-
ники борцівських дисциплін.
 Так, найкращим спортсменом 2019 
року члени Української академії спор-
ту назвали борця греко-римського стилю 
Жана Беленюка, котрий торік зробив золо-
тий «хет-трик», здобувши титули чемпіо-
на Європи, світу та ІІ літніх Європейських 
ігор. При цьому аналогічний медальний 
здобуток допоміг отримати звання найкра-
щої спортсменки року дзюдоїстці Дар’ї Бі-

лодід. Водночас її батьки — Геннадій Бі-
лодід та Світлана Кузнєцова — перемог-
ли в номінації «кращий тренер року». Ти-
тул найкращої команди 2019 року дістався 
квартету шпажистів у складі Богдана Нікі-
шина, Анатолія Герея, Ігоря Рейзліна та 
Романа Свічкаря, котрі здобули «срібло» 
на минулорічному чемпіонаті світу. Вод-
ночас зірка вітчизняного жіночого фехту-
вання — іменита Ольга Харлан — отрима-
ла «оскар» у номінації «народний вибір».
 Лауреатом премії «найкраща коман-
да з ігрових видів спорту» стали перемож-
ці юнацького чемпіонату світу з футбо-
лу. Головною сенсацією 2019 року спор-
тивні «академіки» України назвали чем-
піона світу з біатлону Дмитра Підручного. 
Віце-чемпіонку світу зі стрибків у висоту 
Ярославу Магучих визнали олімпійською 
надією України, а наймолодший в історії 
чемпіон Європи зі стрибків у воду Олексій 
Середа переміг у номінації «зірка, що схо-
дить». ■

ФУТБОЛ

Приховані резерви
Головний фаворит поточного Кубка України у додатковий час 
виборов собі місце у півфінальному раунді

■

Динамівці витиснули з себе всі сили, аби в меншості переграти непоступливу «Олександрію».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ТАБЛО

 Кубок України. Чвертьфіна-
ли. «Динамо» — «Олександрія» — 
1:0 (Циганков, 106; вилучення: Кадірі, 
55 («Д»)). «Минай» — «Інгулець» — 
1:1 (Глагола, 30 — Мішуренко, 54; по 
пен. — 6:5; вилучення: Никитюк, 117 
— Фатєєв, 78; Павлов, 118), «Аль-
янс» — «Маріуполь» — 2:4 (Осад-
чий, 24; Ярошенко, 45 — Кулаков, 29; 
Яворський, 35; Рогозинський, 47 (у 
свої ворота); Муравський, 65; вилучен-
ня: Федорчук, 85 («М»)).

 * * *
 Ліга чемпіонов. 1/8 фіналу. Мат-
чі-відповіді. «Ліверпуль» — «Атле-
тико» — 2:3 (у дод. час; перша гра — 
0:1), «ПСЖ» (Франція) — «Боруссія» 
(Д, Німеччина) — 2:0 (1:2), «Лейпциг» 
(Німеччина) — «Тоттенхем» (Англія) 
— 3:0 (1:0), «Валенсія» (Іспанія) — 
«Аталанта» (Італія) — 3:4 (1:4).

■

23-й тур
базовий день — 14 березня
«Львів» — «Карпати»
«Дніпро-1» — «Маріуполь»
«Олександрія» — «Колос»
«Зоря» — «Шахтар»
«Динамо» — «Десна»
«Олімпік» — «Ворскла»

24-й тур
базовий день — 21 березня
«Колос» — «Десна»
«Дніпро-1» — «Олімпік»
«Олександрія» — «Зоря»
«Карпати» — «Маріуполь»
«Ворскла» — «Львів»
«Шахтар» — «Динамо»

25-й тур
базовий день — 4 квітня
«Ворскла» — «Карпати»
«Львів» — «Дніпро-1»
«Олімпік» — «Маріуполь»
«Десна» — «Шахтар»
«Динамо» — «Олександрія»
«Зоря» — «Колос»

26-й тур
базовий день — 11 квітня
«Олімпік» — «Львів»
«Карпати» — «Дніпро-1»
«Маріуполь» — «Ворскла»
«Зоря» — «Динамо»
«Олександрія» — «Десна»
«Колос» — «Шахтар» 

27-й тур
базовий день — 18 квітня
«Ворскла» — «Дніпро-1»
«Карпати» — «Олімпік»
«Маріуполь» — «Львів»
«Шахтар» — «Олександрія»
«Десна» — «Зоря»
«Динамо» — «Колос»

28-й тур
базовий день — 22 квітня
«Карпати» — «Львів»
«Ворскла» — «Олімпік»
«Маріуполь» — «Дніпро-1»
«Десна» — «Динамо»
«Шахтар» — «Зоря»
«Колос» — «Олександрія»

29-й тур
базовий день — 25 квітня
«Олімпік» — «Дніпро-1»
«Львів» — «Ворскла»
«Маріуполь» — «Карпати»
«Зоря» — «Олександрія»
«Динамо» — «Шахтар»
«Десна» — «Колос»

30-й тур
базовий день — 2 травня
«Карпати» — «Ворскла»
«Дніпро-1» — «Львів»
«Маріуполь» — «Олімпік»
«Шахтар» — «Десна»
«Олександрія» — «Динамо»
«Колос» — «Зоря»

31-й тур
базовий день — 9 травня
«Львів» — «Олімпік»
«Дніпро-1» — «Карпати»
«Ворскла» — «Маріуполь»
«Динамо» — «Зоря»
«Десна» — «Олександрія»
«Шахтар» — «Колос»

32-й тур
базовий день — 16 травня
«Колос» — «Динамо»
«Зоря» — «Десна»
«Олександрія» — «Шахтар»
«Львів» — «Маріуполь»
«Олімпік» — «Карпати»
«Дніпро-1» — «Ворскла»

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Календар другої 
частини чемпіонату 
України 

■

ВИЗНАННЯ

Славний акорд
Найкращими спортсменами минулого року НОК України 
визнав володарів золотих «хет-триків»

■

Борець греко-римського стилю Жан Беленюк —
 найкращий за версією НОК України 
спортсмен 2019 року.
Фото з сайта noc-ukr.org.

❙
❙
❙
❙
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 У неділю ходили з дружиною 
вибирати шпалери, якби працював 
РАЦС, то вже б розлучилися.

* * *
 — Саро Ісааківно, вам що налити?
 — Мінералку без газу.
 — Є тiлько з газом.
 — Тоді горілки.

* * *
 Зібрався чоловік на риболовлю. 
Дружина йому каже:
 — Вдягайся тепліше.
 — Ти зовсім здуріла? На вулиці 
літо, спека.
 — Коли ти позавчора мені при-
ніс морожену рибу, я вирiшила, що 

ти їздиш рибалити на Північ.

* * *
 Бабуся приходить у податкову 
здавати звiт. Працівниця прийняла 
папірець, перевірила і каже, що під-
пису не вистачає.
 — А як підписуватися?
 — Як завжди.
 Підпис бабусі:
 — Люблю, цілую, баба Валя.

* * *
 Сьогодні моя дружина читатиме 
лекцію про алкоголізм.
 — Дуже цікаво, а коли?
 — Як тiльки я додому прийду, 
відразу ж i почне.

По горизонталі:
 1. Регулярні записи світоглядно-
го характеру чи сторінка в інтернеті, 
які веде одна й та ж людина. 3. Со-
лодка речовина, що міститься в со-
лодких плодах чи меді. 9. Порода 
тонкорунних овечок. 10. Ірландський 
письменник, автор роману «Пригоди 
Лемюеля Гулівера». 11. Родовище 
золота чи коштовностей. 13. Штуч-
ний діамант. 14. Шляхтич брацлавсь-
кий, гетьман реєстрових козаків, про 
якого народ склав думу. 16. Війсь-
ково-політичний союз провідних де-
ржав світу, до якого прагне приєдна-
тися Україна. 18. Добре вичинена ко-
няча шкура, яка йшла на добротні чо-
боти. 19. Отруйна змія, з якою часто 
виступають індійські факіри. 21. Яго-
да, що стала неофіційним символом 
Херсонщини. 22. Чайний посуд, який 
ставлять під чашку або склянку. 26. 
Рослина-паразит округлої форми, яка 
росте на гілках дерев. 27. Українська 
дипломатка, що виступала від імені 
України в Міжнародному суді ООН за 
позовом України проти Росії. 28. Прес-
аташе васала в часи Середньовіччя. 
29. Відчуття ейфорії, часто — під 
впливом наркотиків.
По вертикалі:
 1. Австралійська зброя, яка має 
властивість повертатися до власника. 
2. Зброя з укороченим дулом, якою 
користувалися повстанці. 4. Хижак 

із родини котячих, що водиться у 
поліських лісах. 5. Коробочка з плів-
кою, яку вставляють у магнітофон. 6. 
Представник великого капіталу, який 
впливає на політику держави і фор-
мує її у власних інтересах. 7. Арти-
лерія на військовому сленгу. 8. Птах, 
якого традиційно в Америці запіка-
ють на День подяки. 12. Велика не-
отруйна змія родини удавових. 13. 
Заховані коштовності чи золото. 15. 
Скульптурне зображення, що висту-
пає над плоскою поверхнею. 17. Це-
ремонія вживання їжі. 19. Висушені 
абрикоси без кісточки. 20. Сигнал 
тривоги. 23. Британська принцеса, 
мати принців Вільяма і Гаррі. 24. По-
зичені гроші. 25. Винагорода, хабар, 
митний збір.■

Кросворд №26
від 6—7 березня

Дара ГАВАРРА

 Коли йдеться про сімейне на-
сильство, відразу постають перед 
очима сцени, коли чоловік фізич-
но знущається над дружиною, адже 
вона — слабке створіння — не може 
дати адекватну відсіч. Та в жит-
ті, виявляється, буває по-різному. 
Так, скандальне розлучення Джон-
ні Деппа з красунею Ембер Херд 
ґрунтувалося на звинуваченні акт-
риси в тому, що чоловік неоднора-
зово бив її. Ну хто ж повірить у про-
тилежне, дивлячись на ніжну й тен-
дітну Ембер, та актор стверджував, 
що колишня малювала собі синці, 
щоб відсудити його мільйони. Оби-
дві сторони конфлікту збирали свід-
чення одне проти одного, та ось...
 Кілька років помічниця пані Ем-
бер Кейт Джеймс, яка працювала 
на неї з 2013 по 2015 роки, мовча-
ла щодо конфлікту між подружжям 
Депп-Херд, та нещодавно вона зро-
била сенсаційну заяву: її робото-

давець — психоло-
гічний насильник. 
Кейт розповіла, як її 
шефиня могла розлю-
титися через наймен-
шу дрібницю, а коли 
одного разу пропус-
тила Різдво через не-
льотну погоду, то 
зірвала всю лють на 
помічниці, волаючи 
й ображаючи її, не-
наче та винна в ць-
ому. Тепер у справі 
Деппа проти Херд, 
маючи такого свід-
ка, шальки терезів 
схиляються на бік 
Джонні, який, до речі, 
вже виграв один позов 
проти колишньої на 500 
млн доларів. ■

ЗІРКОВЕ ЖИТТЯ

Б’є — отже, 
любить?
Ембер Херд виявилася розбишакою

■

з 16 до 22 березня
 Овен (21.03—20.04). Варто змінити 

мету — і ви опинитеся на фінішній прямій. 
Пам’ятайте, що будь-яке подвійне життя може 
призвести до краху великих перспектив.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Телець (21.04—21.05). Вам необхідно 
культивувати внутрішню свободу від емоцій. 
У стосунках з оточуючими доведеться внести 
деякi корективи.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21.

 Близнюки (22.05—21.06). Важливо 
служити людям за покликом серця. Зараз ви 
можете змінити свою долю i зробити вибiр но-
вого шляху.
 Дні: спр. — 22; неспр. — немає.

 Рак (22.06—23.07). Телефоннi розмови 
можуть призвести до внутрішньої спустоше-
ності. Будьте уважними, оскiльки будь-яку iн-
формацiю можуть використати проти вас.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 22.

 Лев (24.07—23.08). Зірки поперед-
жають про велику різноманітність у контак-
тах: багато поїздок, цікавих зустрічей, але в 
результатi все це може виявитися неважли-
вим.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 20.

 Діва (24.08—23.09). Бійтеся подвій-
ного життя. Інтриги, що плетуть навколо вас, 
можуть затягнути вас у глибокий вир, з якого 
виплутатися буде дуже складно.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

 Терези (24.09—23.10). Цього тижня 
сім’я i родичі будуть вашим головним захис-
том. Ваш ангел-хранитель буде завжди поруч 
i посилатиме вам свою допомогу.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Скорпіон (24.10—22.11). Прислухайте-
ся до інтуїції, і ваш світ наповниться світлом 
тепла і щастя. Настав період найвищого твор-
чого розкриття.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 21.

 Стрілець (23.11—21.12). Доля пропонува-
тиме можливості кар’єрного зростання. Багатьом 
відкриються перспективи в новій професії. Але 
родинні зобов’язання наваляться вантажем.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19.

 Козеріг (22.12—20.01). Бажання в про-
суванні до намічених цілей зробить своє. Пе-
ріод зажадає від вас уміння відрізнити людей, 
яким по-справжньому потрібна допомога.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21.

 Водолій (21.01—19.02). Навчитися го-
ворити «ні» — одне з головних правил. Дуже 
важливо самостійно приймати рішення. Є ри-
зик втратити птаха щастя.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Риби (20.02—20.03). Можна сміливо 
заявити про свої бажання. Головною пробле-
мою може бути час — його катастрофічно не 
ви стачатиме, тому дуже важливо вибрати най-
головнiше.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21. ■

Ембер Херд — 
красива й небезпечна.

❙
❙

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

14—15 березня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, невеликий дощ i мокрий снiг. Вiтер пiвнiчно-за-
хiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +2...+4, удень +5...+7. Пiс-
лязавтра температура вночi -2...-4, удень +3...+5.

Курорти Карпат: хмарно, без опадiв. Славське: вночi 
+2...+4, удень +5...+7. Яремче: вночi +2...+4, удень +5...+7. 
Мiжгiр’я: вночi +2...+4, удень +7...+9. Рахiв: уночi +2...+4, 
удень +7...+9.

12 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 51 
см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, 
Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия 
— немає, Пожежевська — 40 см.

Вегетаріанство — це як віра, 
його неможливо нав’язати силоюПташку жаль
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