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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,92 грн. 

1 € = 29,09 грн.

1 рос. руб. = 0,3 грн.

Краса 
неземна

Сестри прославилися 

на весь світ завдяки 

своїй незвичайній 

зовнішності
стор. 13 »

Як передбачала «УМ», 

у Польщі таки звинуватили 

екс-прем’єра Дональда Туска 

в дипломатичній зраді у справі 

Смоленської катастрофи
стор. 5 »

Кривава змова з Путіним Із сіл 

поблизу 

Балаклії 

евакуювали 

кілька 

десятків 

тисяч людей 
стор. 2 »

Вибух гібридної війни

Від Путіна втік, 
від кулі не вдалося
У центрі Києва вбито екс-депутата російської 
Держдуми, який свідчив проти Януковича 
і багато знав про «діла» російського президента 
стор. 2 »

Денис Вороненков. ❙

Дружина Вороненкова Марія Максакова приїхала на місце вбивства чоловіка, за мить вона втратить свідомість.. ❙
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«Вороненков виступив свідком Генеральної прокуратури у справі проти 
Януковича, його свідчення мали велику цінність; його виступ на відкритому 
процесі, який готує Головна військова прокуратура, став би подією».

Юрій Бутусов
журналіст

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
на дороги 
п р о т я г о м 
року по-

обіцяв виділити Прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман, про це він заявив на 
засіданні КМУ.  

30 млрд.
доларiв
— на стіль-
ки з почат-
ку року ско-

ротився валовий зовнішній борг, зазначи-
ли в Нацбанку України. 

гривень
— такий борг спортив-
ної арени ДП «Національ-
ний спортивний комплекс 

«Олімпійський», за що його власність і рахунки за-
арештовано, йдеться у повідомленні державної ау-
диторської служби України.

євро
буде інвестова-
но в 2017 році 
в Україну Євро-

пейським банком реконструкції та роз-
витку, заявив голова ЄБРР у нашій країні 
Шевка Анджунер. 

біженців
з України при-
йняла Польща, 
заявив євро-

депутат від керівної партії Польщі «Пра-
во і Справедливість» Рішард Чарнецький 
в інтерв’ю TVP Info.

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

5,2 млрд. 2 млрд. 1 млрд. 400 тис.

КРИМІНАЛ

Від Путіна 
втік, 
від кулі 
не вдалося
У Києві вбито екс-
депутата російської 
Держдуми, 
який свідчив 
проти Януковича і 
багато знав про «діла» 
російського 
президента
Тарас ЗДОРОВИЛО

 У Києві на бульварі Шевченка по-
руч із готелем «Прем’єр-Палац» — це 
центр — у четвер об 11.30 годині за-
стрелили колишнього депутата Держ-
думи РФ від компартії Дениса Воро-
ненкова. Відомо також, що охоро-
нець загиблого поцілив у кілера, але 
при цьому отримав вогнепальне по-
ранення і був госпіталізований до лі-
карні.
 Напад стався, коли Вороненков 
виходив із готелю. Нардеп Дмитро 
Білоцерківець написав у соцмережі: 
«Денис Вороненков отримав ук-
раїнське громадянство у грудні 2016 
року й давав свідчення проти Януко-
вича». Це, по суті, й пояснює моти-
ви вбивства — росіянин був небажа-
ним свідком: версію щодо замовного 
вбивства як основну вже висунули в 
поліції.
 Додамо, що прес-секретар прези-
дента Росії Дмитро Пєсков заявив, що 
Володимиру Путіну вже доповіли про 
вбивство екс-депутата Держдуми. 
 Переїхав Денис Вороненков жити 
до Києва в жовтні 2016 року разом із 
дружиною (теж екс-депутатом, але 
від «Єдиної Росії»). Він почав давати 
свідчення Генпрокуратурі України 
у справі держзради Януковича. Про 
свідчення Вороненкова і Пономарьо-
ва (якого вважають одним із ключо-
вих свідків у цій справі i який теж 
отримав посвідку на проживання в 
Україні влітку 2016 року) — Генп-
рокурор Юрій Луценко більше міся-
ця тому говорив: «Ми допитали двох 
депутатів Держдуми РФ. Вони свід-
чать про те, що механізм введення 
військ РФ на територію України був 
запущений Кремлем у грудні 2013 
року, коли Майдан іще стояв у цен-
трі Києва. Під час візиту помічника 
президента РФ Владислава Суркова 
в грудні вже говорилося про ймовір-
не військове вторгнення».
 Закономірне питання: чому влада 
не забезпечила гідну безпеку важли-
вому свідку?
 Нагадаємо, що нещодавно у Києві 
було розстріляно в машині бізнесме-
на (незважаючи на те, що поруч були 
малолітні діти). ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На засіданні Комітету з питань запобігання та про-
тидії корупції 22 березня нардепи проголосували за 
поправку до закону, щоб зобов’язати подавати елект-

ронні декларації журналістів. Ініціювала їх скандаліс-
тка-«народофронтівка» Тетяна Чорновол. 
 «На мою думку, зобов’язати журналістів запов-
нювати електронні декларації — це спроба змусити їх 
служити владі, а не суспільству», — резонно зауважує 
перший секретар  Національної спілки журналістів Ук-
раїни Сергій Томіленко.
 Оцінка медіа-експерта, шеф-редактора інтернет-
видання й директора ТОВ «Телекритика» Наталії Ли-
гачової менш категорична. Вона зауважила, що йшло-
ся все-таки не про журналістів, а керівників i засновни-
ків ЗМІ. «Це різні речі. І, чесно кажучи, тут 50 на 50, на 
мій по гляд. Є плюси й мінуси. А в цілому не бачу нічого 
страшного. Ми ж повинні врештi-решт прийти до того, 
щоб декларації про доходи подавали всі».
 У четвер, 23 березня, ВР затвердила зміни до елек-

тронного декларування, яким військовослужбовців-
контрактників та мобілізованих бійців звільняють від 
обов’язку заповнювати електронні декларації. «За» за-
конопроект №6172, внесений Президентом Петром По-
рошенком, проголосували 268 нардепів. Документ за-
твердили з правками, внесеними в тому числі з голо-
су. Були, зокрема, враховані поправки депутата Тетяни 
Чорновол, раніше відхилені комітетом. Водночас екс-
журналістка відкликала внесену раніше норму про ви-
могу декларування доходів редакторів та засновників 
ЗМІ.
 Заповнювати електронні декларації зобов’язали, 
зокрема, представників антикорупційних організацій. 
Голова Антикорупційного комітету Єгор Соболєв роз-
критикував останній варіант документа та виступив за 
повторне друге читання законопроекту. ■

ПРОЗОРО

Чиста правда
Медійники не 
декларуватимуть доходи

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ 
Харківська область

 У четвер, 23 березня, близько 3-ї 
години ночі на Балакліївській базі оз-
броєнь — це десь за 100 км від Харкова 
— виникла пожежа, яка спричинила де-
тонацію крупнокаліберних снарядів. Во-
гонь спалахнув одночасно в кількох міс-
цях, що й дозволило експертам вклю-
чити до списку ймовірних причин заго-
ряння факт диверсії. Цю інформацію 
на ранок озвучив у соціальних мережах 
головний військовий прокурор України 
Анатолій Матіос. 
 Міністр оборони Степан Полторак 
повідомив на брифінгу, що виконавця-
ми злочину могли бути члени підісла-
ної ДРГ. Служба безпеки, у свою чергу, 
вже відкрила кримінальне проваджен-
ня за статтею «диверсія». Крім того, за-
реєстровано провадження за ч. 3 ст. 425 
Кримінального кодексу «Недбале став-
лення військової службової особи до 
служби, що спричинило тяжкі наслідки 
в умовах особливого періоду». Проце-
суальне керівництво в цих двох провад-
женнях, об’єднаних в одне, здійснює Го-
ловна військова прокуратура.
 Перші вибухи були настільки 
сильними, що жителі навколишніх 
населених пунктів повибігали зі своїх 

помешкань i почали ховатися у підва-
лах. За кілька кілометрів було видно 
стовп вогню й густу димову завісу. 
Власники автомобілів масово виїжд-
жали подалі від епіцентру лиха, ство-
ривши на дорогах затори. Рух заліз-
ничного транспорту пустили в обхід 
балакліївського напрямку, задіявши 
резервну схему. У цьому районі також 
закрили повітряний простір у радіусі 
40 кілометрів для всіх літальних апа-
ратів. Із перебоями працював мобіль-
ний і стаціонарний зв’язок. Ударною 
хвилею повибивало шибки у багатьох 
будинках. 
 Евакуацію жителів навколишніх 
населених пунктів організували досить 
оперативно. За даними Держслужби з 
питань надзвичайних ситуацій, станом 
на 7:30 ранку четверга з Балаклії, Вер-
бівки та Яковенкового вивезли май-
же 20 тисяч людей. «Усіх потерпілих 
тимчасово розселили в закладах осві-
ти і соцзахисту на території Балаклій-
ського району, — повідомила голова 
облдержадміністрації Юлія Світлич-
на. — На засіданні оперативного шта-
бу мною було поставлене завдання сто-
совно підготовки закладів до прийому 
людей. Також зараз вирішується питан-
ня виділення матеріальної допомоги 
потерпілим. Про проведення відновних 

робіт можна буде говорити після локалі-
зації пожежі». Створено робочу групу 
експертів, які обстежать пошкодження 
як на самому складі, так і на цивільних 
спорудах. 
 Тим часом вогонь охопив трети-
ну арсеналу, де зберігалося 138 тисяч 
тонн танкових та артилерійських сна-
рядів 125-го і 152-го калібрiв. Тери-
торія бази займає 368 гектарів. У прес-
службі ДСНС повідомили, що «до лікві-
дації наслідків надзвичайної ситуації та 
евакуації населення задіяли 154 одини-
ці техніки, в тому числі 74 автобуси, 25 
карет «швидкої допомоги». У районі 
складів працюють 529 рятувальни-
ків. На залізничну станцію прибули по-
жежні потяги. Утiм прогнози щодо пов-
ної ліквідації НП залишаються невтіш-
ними, оскільки ви бухи можуть тривати 
кілька днів. До того часу гасити вогонь 
практично неможливо. Розгін снарядів 

становить від 1 до 2 кілометрів. 
 Як повідомив Степан Полторак, 
на боєздатність армії арсенальні втра-
ти балакліївського складу не вплинуть, 
оскільки з початку АТО звідси вивезли 
чималу кількість боєприпасів i розосе-
редили по інших сховищах. Водночас 
він віддав наказ посилити охорону ін-
ших об’єктів такого класу. 
 До речі, це вже третя надзвичай-
на подія, що сталася на базах озброєн-
ня в Україні. Аналогічні НП мали місце 
у Лозовій та Новобогданівці. Підірвати 
зловмисники намагалися й балакліївсь-
кі склади у грудні 2015 року, але завдя-
ки пильності командування та особово-
го складу диверсію пощастило попере-
дити. Тоді ходили чутки, що ДРГ скину-
ла на арсенальне сховище вибухівку за 
допомогою дронів. Утiм військові про 
такі методи боротьби диверсантів у тилу 
не повідомляли. ■

ДИВЕРСІЯ

Вибух гібридної війни
Із сіл поблизу Балаклії евакуювали 
кілька десятків тисяч людей 

■

Диміло весь день.❙

Іван БОЙКО

 За даними Міноборони, 
головною ціллю бойовиків 
залишається місто Авдіїв-
ка та сусідні райони. Саме на 
нього припадає найбільша 
кількість обстрілів і провока-
цій ворога: по місту бойовики 
гатили з мінометів, гранато-
метів, кулеметів і протитан-
кових ракетних комплексів. 

Тоді як по сусідньому Зайце-
вому — ще й зі ствольної ар-
тилерії. 
 «На донецькому напрям-
ку головною ціллю воро-
га залишається Авдіївка. 
Один з обстрілів тривав по-
над 5 годин. Ворожим вог-
нем пошкодило будинок 80-
річної бабусі, на щастя, вона 
не по страждала», — конста-
тує речник Міноборони Олек-

сандр Мотузяник. 
 За його словами, на лу-
ганському та маріупольсько-
му напрямках спокійніше, 
адже тут тривали лише «во-
рожі провокації із застосу-
ванням стрілецької зброї та 
мінометів».   
 Упродовж минулої сере-
ди в зоні проведення антите-
рористичної операції загинув 
один захисник України, ще 
один отримав поранення. За-
галом бойовики 84 рази від-
кривали вогонь по українсь-
ких позиціях. 
 «Враховуючи ситуацію, 
українські військові відкри-
вали вогонь у відповідь», — 
лаконічно додають у штабі 
АТО.
 Водночас в окупованому 
селі Кальміуське троє бойо-
виків знахабніли настільки, 
що пограбували більше де-

сятка будинків, а коли на-
магалися втекти, обстріля-
ли автомобіль комендантсь-
кої роти та поранили одно-
го російського військового. 
Як повідомляє Головне уп-
равління розвідки Міноборо-
ни України, сталося це 22 бе-
резня. До того ж грабіжники 
під час грабунку били госпо-
дарів будинків. 
 Командування російсь-
ких окупаційних військ, пе-
редбачаючи обурення місце-
вого населення, намагається 
якось залагодити ситуацію: 
до всіх підрозділів окупан-
тів доведено розпоряджен-
ня про особисту відповідаль-
ність командирів усіх рівнів 
за правопорушення, скоєні 
підлеглими, що спричини-
ли виникнення конфліктних 
ситуацій з місцевим населен-
ням. ■

НА ФРОНТІ

Авдіївка понад усе
Багатостраждальне місто поблизу Донецька 
залишається головною ціллю бойовиків і 
головним форпостом захисників України

■
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тонн
українського вугілля Росія краде 
щодобово. Зокрема з 1 по 20 берез-
ня 2017 року українсько-російський 

кордон перетнуло понад 3,4 тисячі піввагонів з вугіллям, 
про це свідчать статистичні дані РЖД («Росзалізниці»).

10 тис.
бойовикам
терористично-
го угруповання 
«ДНР» та їхнім 

посіпакам оголосила про підозру поліція за три 
роки, повідомила прес-служба поліції Донець-
кої області.

«гумконвой» 
чотирма десят-
ками автомобілів 
вирушив на Дон-

бас із Росії, повідомляє прес-
служба МНС РФ.

державних чиновників 
(серед яких 7 нардепів України)  
перевірить Національне агентство 
з питань запобігання корупції сто-

совно їхніх декларацій, таке рішення було ух-
валено на засіданні НАЗК.

знижку 
зробив НАК «На-
фтогаз України» на 
газ для промисло-

вих споживачів, iдеться у  повідом-
ленні акціонерної компанії.

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

2 тис. 608 63-й 11 10%

ЕКОЛОГІЯ

Ірклій  без риби
Підвищення температури 
спричинило мор
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині в річці Ірклій, котра протікає 
районним центром Чорнобай, на поверхню масо-
во спливає мертва риба. «Наші спеціалісти прове-
ли обстеження та відібрали проби води в річці Ірк-
лій у межах цього населеного пункту. Встановлено 
факт загибелі риби, яка спливає на поверхню через 
підвищення температури водойми», — повідомили 
«Україні молодій» фахівці Державної екологічної 
інспекції у Черкаській області.
 Як роповідають у  місцевій владі Чорнобая, риба 
почала гинути в зимовий період  через нестачу у воді 
кисню.  Наразі експрес-аналіз на вміст розчиненого 
кисню відхилень від норми не виявив. Відібрані про-
би поверхневої води досліджуються на наявність пе-
ревищення інших забруднюючих речовин.
 Тим часом у селищі виловлюють загиблу рибу та 
утилізують її. ■

■

МЕДИЦИНА

«Кольорова» 
реформа
Міністерство 
охорони здоров’я 
запропонувало 
пакет 
безкоштовних 
послуг
Олена КАПНІК

 Вважається, що в Україні безкоштов-
на медицина. Однак на практиці це не так. 
Українці офіційно сплачують податки, a не 
офіційно купують медичні препарати на влас-
не лікування та віддячують лікарям за послу-
ги. З січня цього року профільне Міністерство 
охорони здоров’я розпочало медичну рефор-
му. Її мета — викорінити корупцію. Наприкін-
ці минулого року уряд ухвалив десять поста-
нов. Вони мають кардинально змінити сис-
тему охорони здоров’я. Серед прийнятих до-
кументів є Концепція реформи фінансування 
системи охорони здоров’я України, яка закла-
де основу нової моделі державного солідар-
ного медичного страхування.
 Так, буде запроваджено в Україні пакет 
безкоштовних медичних послуг. Їх оплачува-
тиме держава. Заплановано, що кошти в бюд-
жеті, які надходять туди із щорічного подат-
ку українців на охорону здоров’я, мають іти 
за конкретним пацієнтом та на послуги для 
нього. «Ми хочемо бачити таку систему, де 
наші податки, які ми перераховуємо в держ-
бюджет, були б використані ефективно. За-
раз ми фінансуємо стіни й утримуємо інфра-
структуру чи бюрократів, а мали б фінансу-
вати медичні послуги, яких потребуємо», — 
каже в.о. міністра охорони здоров’я України 
Уляна Супрун.
 Пакет безкоштовних послуг складати-
меться з «червоного», «зеленого» та «синь-
ого» списків. Йдеться про чітко визначений 
набір медичних послуг та ліків. Невідкладна, 
первинна та паліативна допомога ввійде до 
«зеленого списку». Ці послуги держава пок-
риватиме y повному розмірі. Планові медич-
ні послуги з «синього списку» держава оп-
лачуватиме частково. До «червоного списку» 
ввійшли такі послуги, як не екстрена стома-
тологія, звернення до лікаря без направлен-
ня та естетична медицина. Їх пацієнти опла-
чуватимуть самостійно. 
 Вартість послуг за офіційно прийнятим 
у державі переліком хвороб та вартість ліків 
визначить держава. Гарантований пакет ме-
дичної допомоги щороку переглядатиметь-
ся та публікуватиметься. Наразі перелік пос-
луг, які входитимуть до такого пакета, ще не 
визначено.Тарифи будуть єдиними і відоми-
ми для всіх громадян. Їх можна буде спла-
тити абсолютно легально. Вони будуть знач-
но меншими, ніж ті, що сьогодні українці да-
ють лікарям y вигляді благодійних внесків, 
кажуть у міністерстві. 
 У МОЗ повідомили, що наразі переглянули 
список обов’язкових ліків. Вони будуть безко-
штовно доступні у медичних закладах України. 
З переліку, який мав 1200 найменувань, що за-
куповували для лікарень, залишили лише 320 
найменувань. Вони, за словами Уляни Супрун, 
дійсно мають фармацевтичний ефект. 
 У цьому році відбуватимуться зміни в ам-
булаторній системі. Послуги, які  надавати-
муть, повністю входитимуть у гарантований 
пакет. Із наступного року реформуватимуть 
вторинну ланку. Тоді зміни торкнуться ліка-
рень у районах i містах. У 2019 році рефор-
муватимуть медичні заклади висококваліфі-
кованої медичної допомоги. ■

■

Ірина КИРПА

 У ніч iз 25 на 26 березня, у не-
ділю, українці, як зазвичай, пере-
ведуть стрілки своїх годинників на 
одну годину вперед.Традиційний 
перехід на «літній час» відбудеть-
ся о 3-й годині ночі за київським 
часом. Вставати «з півнями» та ще 
й навесні, коли організм ослабле-
ний нестачею вітамінів, багатьом 
дуже не подобається вже тривалий 
час. 
 За словами медиків, середній 
термін адаптації організму до но-
вого режиму життя триває від двох 
до трьох тижнів. Саме тому регу-
лярно курсують чутки про те, що 
вже нинішнього року час чіпати не 
будуть й українці зможуть поспа-
ти довше. Але надіям не судилося 
збутися: у Міністерстві економіки 
та торгівлі офіційно спростували 

інформацію про скасування «літ-
нього часу».
 «Згідно з процедурою, два рази 
на рік стрілки всіх годинників пе-
реводять у зимовий i літній режи-
ми за двома окремими рішення-
ми, — пояснив заступник міністра 
економрозвитку та торгівлі Мак-
сим Нефедов. — Інформація про 
те, що восени 2016 року Україна в 
останній раз переведе час та зали-
шиться у другому часовому поясі 
не відповідає дійсності».
 Перехід на сезонний час відбу-
вається також у всіх країнах Євро-
пи та ще в багатьох країнах світу. 
Без переходу на зимовий i літній 
час обходяться мешканці Японії, 
Китаю, Казахстану, Росії, Біло-
русі та Киргизії. Минулого року 
від переведення годинників від-
мовилася й Туреччина — тепер там 
живуть за «літнім» часом. ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Буквально з сьогоднішнього дня жи-
телі приміських сіл, чиї діти відвідують 
школи, дитсадки чи позашкільні закла-
ди Тернополя, повинні за це платити. Те 
саме стосується і раніше безкоштовних 
для них послуг у комунальних медичних 
закладах обласного центру. Підстава — 

рішення Тернопільської міської ради 
«Про взаємовідносини з об’єднаними те-
риторіальними громадами (іншими орга-
нами місцевого самоврядування) у сфері 
надання послуг» від 24 лютого цього 
року. 
 Власне, у рішенні йдеться про те, що 
сплачувати такі видатки відтепер, згід-
но з новим законодавством, повинні 
сільські ради (об’єднані територіальні 
громади)  приміських населених пунк-
тів, яким і було надано місяць строку на 
те, аби укласти з міськрадою Тернополя 
угоди про відповідний бюджетний транс-
фер. 
 Однак, по-перше, сільські бюджети 
вже давно сформовані, а по-друге, бюдже-
ти ті наразі надто куці, аби компенсувати 
всі подібні витрати. Так, приміром, сіль-
ський голова Гаїв Шевченківських (вони 
фактично є передмістям Тернополя) Бог-
дан Брич підрахував, що лише за відві-
дування тамтешніми дітьми тернопіль-

ських дитсадків треба б перерахувати 
Тернопільській міськраді більшу части-
ну бюджету села. У випадку ж, якщо сіль-
ради не проплатять, витрати автоматич-
но лягають на гаманці самих громадян.
 Зрозуміло, що жителі приміських сіл, 
відсотків 90-95 iз яких працюють у Тер-
нополі, шоковані й обурені таким ново-
введенням. Адже податки за місцем ро-
боти з них стягуються саме до міської каз-
ни. До того ж лікуватися, приміром, на 
території сільської громади, де ти зареєс-
трований, усе одно неможливо. 
 Першою ластівкою активного протес-
ту проти «життя по-новому» став судовий 
позов жителя тих же Гаїв Шевченківсь-
ких, автомайданівця Павла Іванечка. 
В ньому він звинувачує Тернопільську 
міськраду в «расизмі щодо місця про-
живання» та порушенні конституційних 
прав громадян. Вирішувати проблему че-
рез суд налаштований і згадуваний голо-
ва сільради. ■

Олена КАПНІК

 Майже 12 мільйонів українців отри-
мують пенсії. Через анексію Криму та 
окупацію окремих регіонів Донбасу ця 
цифра суттєво скоротилася. Водночас 
зменшилася й кількість людей, які пе-
рестали платити єдиний соціальний вне-
сок.
 Зараз середня пенсія в Україні стано-
вить 1828 гривень. Мінімальна — лише 
1247 гривень. Утім не всі на заслужено-
му відпочинку живуть на межі бідності. 
Зараз найбільшу пенсію в Україні — 
майже 59 тисяч гривень — отримує Ге-
рой України, льотчик-випробовувач. До 
слова, середня пенсія судді — 22 тисячі 
гривень, народного депутата — 15 ти-
сяч, ученого — 3,7 тисячі, чиновників — 
3,3 тис. гривень. Сучасним пенсіонерам 
такі пенсії призначати не можна. Рiч у 
тiм, що, за рішенням уряду, діють обме-
ження — максимум 10,7 тис. гривень на 

одну людину. Однак «різати» вже при-
значені виплати заборонено законом. 
Серед пенсіонерів, які отримують біль-
ше 10 тис. гривень пенсії, — 19 тисяч ук-
раїнців. Це 0,2% від загальної кількості 
пенсіонерів. 
 Попри незадоволеність суспільства, 
служителі Феміди отримують на пенсії 
десятки тисяч гривень. За словами народ-
ного депутата Віктора Пинзеника, судді 
Конституційного Суду матимуть пенсію 

y розмірі більше 200 тисяч гривень. Ця 
цифра становить 80% від їхньої зарпла-
ти.
 «Парламент схвалив у першому чи-
танні передбачені проектом закону 5336-
1 зарплати і пенсії суддям Конституцій-
ного Суду України. Вони вимірюються 
сотнями тисяч гривень на місяць. Недо-
пустимі для нинішніх економічних ре-
алій цифри, які шокують мене і біль-
шість наших громадян, не стали такими 
для народних обранців. Із почуттям вико-
наного обов’язку 239 голосами «за» з дру-
гої спроби проект закону було схвалено. 
8 проголосували проти, 27 утрималися, 
але такою кількістю неможливо стрима-
ти ухвалення рішень», — пише на своїй 
сторінці y соціальній мережі народний 
депутат.
 За даними Міністерства соціальної 
політики, близько восьми мільйонів ук-
раїнців мають розрахунковий базовий 
розмір пенсії менше прожиткового міні-
муму. До 2012-го пенсії збільшували на 
20% від зростання середньої зарплати по 
країні, але останні кілька років ця норма 
закону не діє. За три минулі роки рівень 
інфляції досяг 80,6%. Отже, мінімальну 
пенсію з 2014-го до кінця 2016 року по-
винні були підвищити з 949 до 1713 гри-
вень. А в цьому році — до 1851 гривні. Од-
нак наразі мінімальна пенсія  — 1247 гри-
вень, а до кінця цього року її планують 
підвищити до 1373 гривень. ■

ХРОНОМЕТР

Час летить уперед
Весну не проспіть

■

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Свої і чужі
Житель села позивається 
до міськради через 
«територіальний расизм»

■

ГАМАНЕЦЬ

«Заслужено»... на межі
Майже два мільйони українців отримують трохи більше 
1200 гривень пенсії

■

Мільйони пенсіонерів — виживають.❙
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«Питання подвійного громадянства та позбавлення мандатів тих депутатів, 
у кого воно є, має бути розглянуто якомога швидше».

Андрій Парубій
спікер Верховної Ради

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

 Учора, у традиційний «голосу-
вальний» четвер, Верховна Рада мала 
передусім розв’язати питання под-
війного громадянства — відповідний 
законопроект авторства Президента 
України надійшов до парламенту ще 
13 березня. Головуючий на засідан-
ні спікер Андрій Парубій квапив ко-
лег із розглядом цього документа. 
Але річ у тім, що президентський до-
кумент було позначено як невідклад-
ний, тоді як на подачу альтернатив-
них законопроектів відводиться 14 
днів. У зв’язку з цим Рада скоротила 
термін їхнього подання — відповідну 
ініціативу спікера парламенту Анд-
рія Парубія підтримав 241 народний 
депутат.
 Пізніше парламентарії затверди-
ли зміни до електронного деклару-
вання, яким військовослужбовців-
контрактників i мобілізованих бій-
ців звільняють від обов’язку запов-
нювати електронні декларації. За цю 
новацію проголосували 268 нардепів. 
Натомість заповнювати декларації 
зобов’язали, зокрема, представни-
ків антикорупційних організацій.
 А напередодні, в середу, Верхов-
на Рада ухвалила звернення до Кон-
гресу Сполучених Штатів Америки 
щодо надання безпекових гарантій. 
«Українська держава повинна захи-
щатися. Я переконаний, що лише ук-
раїнська армія є гарантом українсь-
кої незалежності та територіальної 
цілісності, але є політично-диплома-
тичні кроки. Якраз це є правильний 
політично-дипломатичний крок до 
нашого найголовнішого партнера», 
— прокоментував це звернення депу-
тат від «Народного фронту» Борислав 
Береза.
 Своїм зверненням Верховна Рада 
просить США про надання Україні 
статусу Основного союзника поза 
НАТО, що «матиме величезний вплив 
на припинення російської агресії про-
ти України», йдеться у документі. 
«Сьогодні в Конгресі США є макси-
мальна підтримка України. І ниніш-
ній Конгрес здатний прийняти ті рі-
шення, про які ми навіть мріяти не 
могли за часів Конгресу президента 
Обами», — додає депутат Береза. 
 Також у середу антикорупційний 
комітет ВР вирішив оголосити новий 
конкурс на посаду аудитора НАБУ та 
запропонувати кандидатам, яких ви-

сувала громадськість, балотуватися 
від Верховної Ради. (Як писала «УМ» 
у попередньому номері, спроби при-
значити на цю посаду Роберта Сторча 
та Нейджела Брауна були неуспішни-
ми — жоден iз них не набрав потріб-
них 226 голосів).
 «Ми вирішили, що будемо наново 
через конкурсні процедури шукати 
нових людей. Оголошення про кон-
курс буде затверджене на наступно-
му засіданні, — зазначив голова ко-
мітету Єгор Соболєв. — Доручаємо 
секретаріату та голові комітету про-
вести перемовини з кандидатами від 
уряду, чи вони готові взяти участь у 
конкурсі від парламенту і провести 
перемовини з урядом, якому громад-
ські організації ці кандидатури пода-
ли».
 Як відомо, раніше громадські ор-
ганізації рекомендували Кабміну три 
кандидатури на посаду члена комісії 
зовнішнього контролю щодо прове-
дення аудиту ефективності діяль-
ності НАБУ від уряду. Претендента-
ми є екс-прокурор США Марта Борщ, 
іспанський прокурор Карлос Кастре-
сана та італієць Джовані Кесслер. ■

ПАРЛАМЕНТ

І знов — за паспорт мова
Учора депутати опікувалися питанням подвійного 
громадянства і в дечому допомогли Президенту

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

Депутати фракції Радикаль-
ної партії внесли до парла-
менту законопроект №6217 
про підвищення мінімаль-
ної заробітної плати до 
5000 грн. з жовтня 2017 
року. Гроші на це пропону-
ють узяти не з закордон-
них кредитів, а за рахунок 
реалізації Антикризового 
плану розвитку економіки, 
презентованого РПЛ.

 «В Україні суттєво 
викривлена структура цін 
на фактори виробництва. 
При європейських цінах на 
сировину, енергоносії та за-
соби виробництва вартість 
праці (заробітна плата) в 
Україні суттєво занижена. 
Це означає фактичне реп-
ресування людського капі-
талу в Україні, яке спричи-
няє масову еміграцію, сис-
темну депопуляцію, дегра-
дацію соціального капіталу 
та, як наслідок, підрив су-
веренної демократії в Ук-
раїні», — пояснив необхід-
ність ухвалення законопро-
екту один зі співавторів, за-

ступник лідера Радикальної 
партії Віктор Галасюк.
 Сам Олег Ляшко пере-
конаний: щоб подолати 
бідність та зупинити потік 
еміграції українців, влада 
повинна радикально підви-
щувати зарплати і пенсії.
 «Ви прирекли людей 
на бідність — виплачуєте 
копійчані зарплати, а потім 
саджаєте народ на голку со-
ціальних послуг, субсидій 
та дотацій. Не треба людям 
ваші наркоманські дози. 
Дайте людям нормальну 
роботу та зарплату, а та-
кож підтримку національ-
ного виробника», — наго-
лосив Ляшко, звертаючись 
до керівництва держави. 
Він додав, що Радикальна 
партія розробила Антикри-
зовий план дій iз порятун-
ку країни, завдяки якому 
в бюджеті з’являться кош-
ти для підвищення зарплат 
і пенсій українцям.
 «Ви побираєтесь по всьо-
му світу, принижуючи ук-
раїнську націю. В обмін 
на кредити МВФ ви підви-
щує пенсійний вік, продає-
те землю, вносите кандида-

тури іноземців наглядача-
ми над Україною. Потрібно 
не побиратися, а заробляти. 
Для цього треба змінювати 
економічну політику, дава-
ти людям дешеві кредити та 
створювати умови для робо-
ти українцям», — зазначив 
Ляшко, звертаючись до вла-
ди.
 Лідер опозиційної фрак-
ції вважає, що тільки за 
умови підтримки націо-
нального виробника держа-
ва зможе вийти з кризи.
 «Президент Порошен-
ко має лобіювати по закор-
донах не свої цукерки «Ро-
шен», не продавати «Тур-
боатом» і українську зем-
лю, а відстоювати інтереси 
українського виробника. 
Кожен українець повинен 
мати можливість продавати 
свою продукцію на зовнішні 
ринки. Для цього ми відсто-
яли прийняття у парламен-
ті законопроекту про ство-
рення експортно-кредитно-
го агентства, щоб в Україну 
прийшла валюта, а українці 
мали роботу та зарплату», 
— підсумував народний де-
путат.■

Росія зриває зустріч 
«нормандської 
четвірки»
 Сьогодні у Парижі має відбу-
тися чергова зустріч «норманд-
ської четвірки» на рівні заступ-
ників міністрів, проте Росія від-
мовляється надсилати до столи-
ці Франції свого делегата. Про 
це заявив у Вашингтоні перший 
заступник міністра закордонних 
справ України Вадим Пристайко.
 Пристайко не виключив, 
що зустріч чиновників відбу-
деться й без участі представни-
ка РФ. Відповідаючи на питан-
ня, чи планується перенесення 
цієї зустрічі через відсутність 
Росії, представник МЗС Украї-
ни відповів: «Ні, я думаю, що 
ми її будемо проводити». При-
стайко підкреслив важливість 

проведення чергового засідан-
ня в Парижі. «Але якщо Росія 
вважає, що їй нема чого сказати 
за столом «нормандської четвір-
ки», лідери якої погодилися про 
проведення зустрічі, значить, 
ми спеціально будемо проводи-
ти її, спеціально будемо говори-
ти за відсутності росіян про те, 
що ми можемо зробити», — ска-
зав він.
 Заступник міністра також 
повідомив, що в Парижі техніч-
но будуть присутні представни-
ки всіх чотирьох груп, що беруть 
участь у роботі «нормандської 
четвірки». Крім того, там запла-
новано участь керівника Спе-
ціальної моніторингової місії 
ОБСЄ, який приїде для того, 
щоб зробити доповідь по ниніш-
ній ситуації.

Париж та Чорнобиль 
розгрібатимуть 
львівське сміття?
 Львівська міська рада до-
мовилася з французькою ком-
панією Egis про те, щоб вона 
проектувала рекультивацію сміт-
тєвого полігону в Грибовичах. 
Рада підписала з французькою 
компанією відповідний мемо-
рандум. У місті вже працюють 
французькі фахівці, які прове-
дуть аналіз ділянок, виділених 
для об’єкта переробки твердих 
побутових відходів. Повідом-
ляється, що фінансуватимуть 
проект за рахунок гранту фран-
цузького уряду на суму 650 ти-
сяч євро. Львівська міськрада 
розраховує розпочати роботи з 
рекультивації вже в 2017 році.
 А тим часом мер Льво-

ва Андрій Садовий запропону-
вав зробити у Чорнобильській 
зоні сміттєзвалище для всієї 
країни. «Львів щодня продукує 
600 тонн відходів. Якщо, не дай 
Боже, трапиться біда в іншому 
місті? Київ продукує 3 тис. тонн 
відходів щодня. У нас є Чорно-
бильська зона. Чому б не зроби-
ти там резервний полігон, для 
всієї країни?» — спитав Садо-
вий. Він також додав, що гото-
вий сам співфінансувати ство-
рення такого полігону: «Як 
міський голова, коштом грома-
ди міста».
 Нагадаємо, що раніше, під 
час засідання асоціації міст 
Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман заявив, що у мера 
Львова Андрій Садового є всі 
необхідні умови для створення 

полігону для сміття. Сам Садо-
вий можливість створення тако-
го полігону бере під сумнів, ак-
центуючи на тому, що через від-
сутність місця для вивезення 
сміття у Львові склалися пере-
думови для виникнення надзви-
чайної екологічної ситуації.

Фейгін вимагатиме 
дозволу 
на зустріч Сущенка 
з батьками
 Захист українського жур-
наліста Романа Сущенка, неза-
конно заарештованого в Москві 
«за шпигунство», вимагатиме у 
слідства можливості подальших 
побачень журналіста з родича-
ми. Про це дружина журналіс-
та Анжела Сущенко повідомила 
в інтерв’ю «Укрінформу» після 

повернення з Москви, де побу-
вала на побаченні з чоловіком 
у СІЗО «Лефортово». Зокрема, 
йдеться про батьків.
 «Так, це дуже важливо. 
Ось уявіть собі: батьки Рома-
на так хочуть поговорити з ним, 
хоч би телефоном. Адже навіть 
якщо їм дозволять побачен-
ня, така дорога для них досить 
важка, багато хвилювань. А так 
вони змогли б усе ж почути го-
лос рідного сина», — зазначи-
ла Анжела. Також адвокат Су-
щенка Марк Фейгін клопотати-
ме про його зустріч зі священи-
ком УПЦ Київського патріархату 
напередодні Великодня. «Ми з 
адвокатом клопотатимемо, щоб 
таку зустріч», — сказала Анже-
ла Сущенко.

НОВИНИ ПЛЮС■

ІНІЦІАТИВА

«Дайте людям нормальну 
роботу та зарплату»
Ляшко пропонує підвищити «мінімалку» з жовтня

■

Олег Ляшко зустрівся з працівниками Кременчуцького автомобільного заводу та пообіцяв,
 що в них буде робота і зарплата.
Фото Османа КАРІМОВА.

❙
❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Народний депутат, член групи «Відрод-
ження» Олександр Пресман минулого року от-
римав компенсацію за проїзд по Україні у роз-
мірі 26 тисяч 136 гривень. Така інформація 
міститься в Єдиному державному реєстрі де-
кларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самовряду-
вання, повідомляє «Радіо «Свобода».
 До своєї електронної декларації парламен-
тарiй Олександр Пресман уніс також заробітну 
плату 134 674 гривнi, кошти на забезпечення 
депутатської діяльності 169 871 гривня, кошти 
на відшкодування винайму готельного номе-
ра 168 360 гривень. Окрім того, Пресман отри-
мав дохід від відчуження рухомого майна 250 
тисяч гривень, а його дружина — Тетяна Кузь-
кевич — дохід від підприємницької діяльності 
348 тис. гривень.
 Слід додати, що автопарк Олександра Пре-
смана налічує дороговартісні моделі транс-
портних засобів: Maybach (2005 року випус-
ку), Land Rover Range Rover Sport (2012 року 
випуску), Porsche Cayenne (2015 року випус-
ку), Bentley Continental (2008 року випуску), 
Chervolet Express (2005 року випуску). Також 
родина Пресмана зберігає у готівці 
1 мільйон 800 тисяч доларів, 720 тисяч євро 
та 5 мільйонів 100 тисяч гривень.

■
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Кривава 
змова 
з Путіним 
Як передбачала 
«УМ», у Польщі таки 
звинуватили екс-
прем’єра Дональда 
Туска в дипломатичній 
зраді у справі 
Смоленської катастрофи
Іван ПОВАЛЯЄВ

 Міністр національної оборони 
Польщі Антоній Мацеревич подав до 
Національної прокуратури Польщі за-
яву про підозру в скоєнні дипломатич-
ної зради колишнім прем’єром Поль-
щі Дональдом Туском у справі Смо-
ленської катастрофи, яка сталася 10 
квітня 2010 року. Нагадаємо, внаслі-
док катастрофи літака Ту-154 при 
заході на посадку на аеродром Смо-
ленська загинули президент Польщі 
Лех Качинський і ще 95 осіб iз найви-
щого політичного і військового керів-
ництва держави разом з екіпажем.
 На думку пана Мацеревича, яку 
він висловив польським ЗМІ, «колиш-
ній прем’єр має відповідати перед су-
дом, і суд повинен поставитися до ньо-
го у відповідності з законом». Міністр 
оборони Польщі зазначає, що в дано-
му випадку йдеться не про недбалість, 
а про злочин iз боку Туска, якого не-
щодавно було переобрано на посаді 
президента Європейської Ради.
 «Прем’єр Дональд Туск уклав iз 
Володимиром Путіним нелегальну 
угоду на шкоду Польщі і повинен за це 
відповісти. Жодна посада в польській 
чи європейській інституції не звіль-
няє від відповідальності за настільки 
серйозні злочини, в яких підозрюють 
Туска», — стверджує Антоній Маце-
ревич.
 Речниця Національної прокурату-
ри Польщі Ева Вільк підтвердила, що 
заяву Мацеревича було зареєстровано 
в прокуратурі. За її словами, йдеться 
про справу щодо підозри Туска в дип-
ломатичній зраді в справі Смоленсь-
кої катастрофи. «Підозра стосується 
статті 129 Кримінального кодексу, 
яка передбачає 10 років ув’язнення 
для осіб, які у відносинах з урядами 
інших країн чи зарубіжних організа-
цій діяли на шкоду Польщі», — додає 
пані Вільк.
 Польська влада закидає Туску, 
зокрема, те, що він віддав міжнарод-
не слідство і первинне розслідуван-
ня у справі Смоленської катастрофи 
в руки росіян і не вимагав негайного 
повернення уламків літака президен-
та Качинського одразу після катастро-
фи. Згідно з останніми соцопитуван-
нями, більше 75% поляків вважають, 
що уряд прем’єра Туска не доклав до-
статньо зусиль до пошуку причин тра-
гедії. 
 Нагадаємо, що на сторінках «УМ» 
упродовж 2016 року були опубліко-
вані результати приватного розсліду-
вання Смоленської катастрофи, яку 
не лише експерти, а й високопосадов-
ці Польщі вважають терактом. 
 «УМ» неодноразово наголошува-
ла на незрозумілій ролі пана Туска 
під час розслідування трагедії росій-
ською стороною, якого в самій Поль-
щі через це зарахували до так званого 
«Клубу фанатів Путіна» і вважають, 
що він має постати за це перед Між-
народним військовим трибуналом ра-
зом із Путіним, Медведєвим та інши-
ми. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 В Єрусалимі позавчора уро-
чисто відкрили для відвідува-
чів Храм Гробу Господнього 
після проведення реставрацій-
них робіт, повідомляє «Євро-
ньюс». Могила Христа з часом 
почорніла — вкрилася кіптя-
вою від свічок, — і їй поверну-
ли оригінальний помаранче-
вий колір. 
 Церемонія під одним дахом 
об’єднала представників гре-
ко-православного патріарха-
ту, вірменської церкви, конс-
тантинопольського та російсь-
кого духовенств, а також пред-
ставників грецького уряду. 
«Ця реконструкція священ-
ної едикули — не тільки по-
дарунок Святій землі, а й ці-
лому світу. Це має надихнути 
мешканців нашого регіону до 
єдності, особливо в часи, коли 
світ на порозі страшних вип-
робувань та ризиків», — ска-
зав Вселенський патріарх Фе-
офіл III, єпископ Єрусалимсь-
кої православної церкви.

 Гробницю спорудили в 1810 
роцi навколо місця, де, як вва-
жається, був похований Ісус 
Христос. На період реставрації 
вхід до Храму Гробу Господньо-
го було обмежено. А вже зараз 
реставратори встановили спе-
ціальне віконце, через яке відві-
дувачі можуть побачити камені 
на могилі Христа. Відновлення 
головної святині християнсько-
го світу тривало дев’ять місяців 
і коштувало 3,7 млн. доларів.
 Радість християн світу з 
приводу відновлення однієї з 

головних святинь та місць про-
чанства дещо затьмарена стат-
тею у виданні «Нешнл Дже-
ографік», поява якої збiглася з 
відкриттям відреставрованого 
Храм Гробу Господнього. В ній 
учені повідомляють, що Гроб-
ниця Христа та зведена над нею 
каплиця можуть постраждати 
від руйнації нестійкого фунда-
менту. Гробниця та Кавуклія 
(розташована над нею капли-
ця) стоять на крихкому фун-
даменті, оскільки під ним — 
численні тунелі та канали, що 

з’ясувалося під час проведення 
реставраційних робіт. Дослід-
ження з допомогою радара по-
казали, що фундамент частко-
во розташовується на уламках 
більш ранніх будівель, частко-
во — на краю дуже крутих ске-
лястих основ. Окрім того, фун-
дамент є розмитим з огляду на 
те, що на нього десятиліттями 
діяла волога, яка накопичува-
лася в дренажних каналах під 
підлогою ротонди.
 Команда вчених Афінсько-
го політехнічного університе-
ту, які проводили обстеження, 
також зазначають, що Кавук-
лія та Гроб Господній у ній роз-
ташовані на місці колишнього 
кар’єру з видобутку вапняку, 
який 2000 років тому слугував 
матеріалом для будівництва та 
гробниць представників вищого 
класу. Півдюжини таких гроб-
ниць були виявлені в основі те-
перішнього храму. Керівник 
групи реставраторів професор 
Антоніа Моропулу попереджає, 
що руйнація храму буде не пос-
туповою, а миттєвою, катастро-
фічною. Тому потрібно усуну-
ти вкриту тріщинами камінну 
кладку навколо Кавуклії, зали-
ти камені фундаменту будівель-
ним розчином, встановити сис-
теми відводу дощової води по пе-
риметру ротонди. При цьому ро-
боти повинні мати мінімальний 
вплив на відвідуваність гробни-
ці, яка становить близько чо-
тирьох мільйонів відвідувачів 
щороку. ■

Ігор ВІТОВИЧ

Удар у серце Лондона
 У середу в центрі британсь-
кої столиці неподалік будів-
лі британського парламенту 
було здійснено зухвалий на-
пад. О 14:40 за місцевим ча-
сом чоловік за кермом авто-
мобіля навмисно заїхав на 
тротуар на Вестмінстерсько-
му мосту і почав давити пере-
хожих, рухаючи авто зигза-
гами. Щонайменше троє осiб 
загинуло під колесами. Потім 
автомобіль звернув до будів-
лі британського парламен-
ту і врізався в огорожу Вест-
мінстерського палацу. Водій 
вискочив iз машини з ножем 
і побіг до будівлі парламенту, 
де йому перегородили дорогу 
поліцейські. Чоловік наки-
нувся на беззбройного полі-
цейського. Зрештою підоспів 
озброєний поліцейський на-
ряд, який застрелив напад-
ника.
 Незабаром будівлю пар-
ламенту оточив спецназ лон-
донської поліції, на місце 
події прибули лікарі та ря-
тувальники. Прем’єр-мініст-
ра Терезу Мей евакуювали в 
її резиденцію, а решту депу-
татів спочатку закликали не 
залишати будівлю, а потім ор-
ганізовано вивели з неї. Вест-
мінстер був закритий упро-
довж п’яти годин.
 Очільниця британсько-
го уряду Тереза Мей назва-
ла атаку «жахливим і огид-
ним» нападом, повідомляє 
Бі-Бі-Сі. «Місце нападу було 
обрано не випадково. Теро-
рист зважився завдати удару 
в самому серці нашої столи-
ці, де збираються разом люди 
всіх національностей, віро-
сповідань і культур, де тор-

жествують свобода і демок-
ратія», — заявила пані Мей 
журналістам після екстрено-
го засідання урядового комі-
тету з надзвичайних ситуацій 
COBRA. За словами прем’єра, 
рівень терористичної загро-
зи в країні оцінюється як 
«значний» — це означає, що 
ймовірність нових терактів 
украй висока. «Значний» рі-
вень терористичної загро-
зи зберігається у Великобри-
танії впродовж останніх двох 
років. Попри теракт побли-
зу британського парламенту 
Лондон залишається одним із 
найбезпечніших міст у світі. 
У цьому запевнив мер столи-
ці Об’єднаного Королівства 
Садік Хан.

Хто й чому?
 Численні очевидці опи-
сують нападника як борода-
того чоловіка азіатської зов-
нішності віком близько 40 
років. Він був одягнений у 
чорне і мав при собі два ножі. 
Медики намагалися реаніму-
вати нападника, якого пора-
нили поліцейські. До момен-
ту прибуття лікарів він iще 
був живий, проте отримані 

ним поранення виявилися 
смертельними. Скотленд-
Ярд каже, що нападник був 
один. Водночас поліція пере-
віряє, чи діяв він за власною 
ініціативою, чи в нього були 
спільники.
 Поліцейський, на якого 
напав терорист, помер від от-
риманих ран. Скотленд-Ярд 
повідомив, що 48-річний Кіт 
Палмер прослужив у поліції 
15 років. Влада встановлює 
особи численних постражда-
лих. У момент нападу на Вест-
мінстерському мосту перебу-
вала група французьких шко-
лярів, троє з них були пора-
нені. Постраждали також 
троє поліцейських, які йшли 
мостом. Серед поранених — і 
четверо студентів університе-
ту Едж Хілл iз графства Лан-
кашир. Близько 17:00 за лон-
донським часом рятувальни-
ки витягли з Темзи жінку 
— вона була жива, проте от-
римала численні ушкоджен-
ня. Вона йшла по мосту, і 
сила удару викинула її за пе-
рила.
 Співробітники лондонської 
«швидкої допомоги» заявили, 
що 12 людей iз серйозними уш-

кодженнями були доставлені в 
лікарні. Вісьмом постражда-
лим медичну допомогу нада-
ли на місці. У лікарні Кінгс-
коледжу на лікуванні перебу-
вають вісім жертв нападу, двоє 
— в критичному стані. Ще двоє 
травмованих були доставлені в 
лікарню Святого Томаса, їхній 
стан оцінюють як стабільний, 
повідомляє Бі-Бі-Сі. Загалом 
поранення отримали близько 
40 осіб.
 Наразі жодна екстреміст-
ська організація не взяла на 
себе відповідальність за лон-
донський напад. За своїм 
сценарієм він схожий на ата-
ки в Ніцці й Берліні, де зло-
чинці давили людей маши-
нами, а також в Ізраїлі, де 
подібні атаки з ножами були 
поширені не так давно. На-
пад у Лондоні «ІД» поки що 
не прокоментувала. Показо-
во, що напад було здійснено у 
першу річницю терористич-
них замахів «Ісламської дер-
жави» у Брюсселі, жертвами 
яких стали 32 особи. Тож на-
вряд чи це випадковість… 
 Речник лондонської 
поліції Марк Роулі повідо-
мив учора, що поліція знає, 
ким був нападник, та вва-
жає, що його мотивацією був 
«ісламістський тероризм». 
Поліцейський зазначив, що 
у найближчі дні співробіт-
ники Скотленд-Ярду збіль-
шать кількість своїх патрулів 
на вулицях. Уже відомо, що 
британська поліція затрима-
ла кільканадцять осіб у місті 
Бірмінгем у рамках розсліду-
вання, пов’язаного з учораш-
нім терактом у Лондоні. За ін-
формацією Бі-Бі-Сі, зловмис-
ник iз Лондона, ймовірно, ко-
ристувався автівкою, взятою 
в оренду у Бірмінгемі. ■

СВЯТИНІ

Що там, під Гробом Господнім? 
В Єрусалимі вперше за 200 років відреставрували 
Гробницю Христа 

■

Храм Гробу Господнього.❙

ТЕРОРИЗМ 

У руках ісламіста й автомобіль — зброя 
П’ятеро загиблих і понад 40 поранених унаслідок замаху в Лондоні

■

Під колеса оскаженілої автівки потрапляли звичайні перехожі, туристи, діти. ❙



КАНАЛ «1+1»

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.55, 12.20 Міняю жінку

12.50, 13.50 Мольфар

14.45, 15.45 Сімейні 

мелодрами

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 Секретні матеріали

21.00, 22.00 Т/с «Хороший 

хлопець»

23.00 Гроші

00.30 Viva! Найкрасивіші-2016

02.25 Комедія «Шик»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.30 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

ІНТЕРом»

09.20, 2.20 Х/ф «Все 
можливо»

11.15, 12.25 Х/ф «Дочка 
баяніста»

15.20 Чекай на мене

18.00, 19.00, 4.25 Стосується 

кожного

20.00, 1.35, 5.10 Подробиці

21.00 Т/с «Мата Харі»

23.50 Т/с «Територія краси»

03.45 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 1.20 Сьогодні

09.15, 3.10 Зоряний шлях

11.00 Реальна містика

12.00 Х/ф «Руда»
13.50, 15.30 Т/с «Сонячне 

затемнення»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45, 2.10 Говорить 

Україна

21.00 Т/с «Два життя»

23.30 Х/ф «Залізний 
кулак»

05.20 Т/с «Адвокат»

ICTV

05.00, 4.45 Дивитись усім!

05.50, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.40 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

09.50 Антизомбі

10.45 Секретний фронт. 

Дайджест

11.40, 13.05 Х/ф «Еон 
Флакс»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Джек Раян. 
Теорія хаосу»

16.10 Х/ф «Джек Річер»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Майор і магія»

22.20 Свобода слова

00.30 Х/ф «Операція 
«Відплата»

02.00 Небачене 

Євробачення

02.15 Т/с «Лас-Вегас-4»

02.50 Стоп-10

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.30 Зона ночі

04.50, 18.00 Абзац

05.45, 7.40 Kids Time

05.50 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

06.45 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.45 Х/ф «Макс Стіл»
09.35 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок 1»
11.45 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок 2»
13.50 Х/ф «Дивергент, 

частина 3: віддана»

16.00, 19.00 Ревізор Спешл

21.00 Таємний агент

22.10 Таємний агент. Пост-

шоу

00.10 Х/ф «Великий 
солдат»

02.10 Небачене 

«Євробачення»

02.25 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 

Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 За Чай.com

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.45 Т/с «Одного разу в 

Ростові»

08.05, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.25, 17.25 Т/с «Детективи»

11.55 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-6»

14.45, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

15.40, 0.50 Т/с «Морський 

патруль»

23.45 Т/с «Чорні вітрила-2»

02.55 Випадковий свідок

03.00 Легенди бандитської 

Одеси

03.50 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Заповіт». «Давно це 

діялось колись» 

06.45 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Тодось Осьмачка

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45 Новини. Культура. 

Тиждень 

08.05 Києвотека. Київ у 

кіно. «Звинувачується 

весілля» 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Мовою мистецтва 

09.50 Сценограй 

10.20 О. Грибоєдов 

«Горе з розуму». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

13.00 Княждвір 

13.20 Життєві відчуття 

Євгена Ройтмана 

14.00, 02.00 Акторські зустрічі 

з Галиною Стефановою. 

Олег Стефан

15.15, 03.15 Д/ф «Українська 

мрія. Євген Сверстюк»

16.00 Азбука ремесел

16.15, 00.50 Історія одніє 

картини. Художник 

Микола Ярошенко

16.30 Музика і музиканти. 

Левко Ревуцький, ч. 1

17.00, 01.05 Нариси історії 

культури України 

з Мирославом 

Поповичем. Петро 

Могила

17.30, 01.35 Про-За-Театр

18.00 Напам’ять. Віктор 

Мусіяка

18.15, 00.00 Новинний блок 

19.00, 00.35 Новини. Культура

19.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Моренець 

(Про О. Олеся)

19.50 Київська фортеця. 

Четверта башта

20.20 Музичний фільм «Краю 

мій рідний» 

20.55 Театральні силуети. 

«Суфлер Яків 

Блікштейн»

21.20 Херман Левенсхольд 

«Сильфіда». Вистава 

Національної опери 

України 

22.30 Дует. Анатолій 

Хостікоєв, Наталія 

Сумська

23.35 Д/ф «Легенди Китай-

гори»

04.00 Х/ф «Жменяки», с. 1
05.05 Гравці. Театр ХХІ ст. 

Кармен forever, ч. 1

 

СТБ

07.05, 16.00 Все буде добре!

09.05 Все буде смачно!

10.00, 18.30 За живе!

11.30 Х/ф «Екіпаж»
14.00 Битва екстрасенсів-16

18.00, 22.00 Вікна-новини

20.00, 22.35, 1.35 Слідство 

ведуть екстрасенси

23.40 Давай поговоримо про 

секс

03.25 Найкраще на ТБ

ТОНІС

06.15 Тарапунька. Аншлаг 

довжиною в життя

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.45, 4.25 Цивілізація 

Incognita

10.45 Завтра — сьогодні

11.55 Євромакс

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.05, 23.15, 5.50 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

21.35 Українець Михайло 

Поплавський у Варшаві

22.00, 5.00 DW-Візерунок дня

22.10, 5.25 Супервідчуття

00.30 Ніч чорних краваток

02.05 Життя на вершині

03.05 Після опівночі

04.00 Світські хроніки

04.35 Модні історії 

05.10 Життя в цифрі

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Відеобімба

09.10 Викрадення по-нашому

10.25 Стрингер

12.10 Т/с «Загублений світ»

14.45 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

16.30 Д/ф «Ілюзія безпеки»

17.25 Зброя

17.55 Люстратор

18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

19.20, 20.15 Т/с «Команда»

21.15 Х/ф «Воллстріт»
23.45 Х/ф «Зубастий 

торнадо-3» 
01.15 Х/ф «Розмова» 
02.35 Х/ф «Вишневі ночі»

ФУТБОЛ-1

06.00, 17.50 Топ-матч

06.05 Іспанія — Ізраїль. 

Відбір до ЧС-2018

07.55 Журнал Ліги чемпіонів

08.25, 5.00 Огляд 3-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 1.30 Великий футбол

11.05 Шотландія — Словенія. 

Відбір до ЧС-2018

12.55 Італія — Албанія. 

Відбір до ЧС-2018

14.45 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру

16.00 «Олімпік» — 

«Карпати». ЧУ

18.00 Хорватія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

19.50 «Рома» — «МЮ». 1/4 

фіналу (2007/2008 рр.). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

21.40 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру

22.50, 4.10 Шлях на Мундіаль

23.40 Англія — Литва. Відбір 

до ЧС-2018

02.20 Чорногорія — Польща. 

Відбір до ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

07.25 Хорватія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

09.15 Олімпік — 

Карпати. ЧУ

11.05 Азербайджан 

— Німеччина. Відбір до 

ЧС-2018

12.55 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

14.30, 19.50 Шлях на 

Мундіаль

15.25 Англія — Литва. Відбір 

до ЧС-2018

17.15 Великий футбол

17.30, 1.40, 3.45 Топ-матч

18.00 Чорногорія — Польща. 

Відбір до ЧС-2018

20.40 Європейський 

WEEKEND

21.30 Румунія — Данія. 

Відбір до ЧС-2018

23.20 Журнал Ліги 

чемпіонів

23.50 «Рома» — «МЮ». 1/4 

фіналу (2007/2008 рр.) 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

01.55 Бельгія — Греція. 

Відбір до ЧС-2018

03.55 Швеція — Білорусь. 

Відбір до ЧС-2018

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 0.30 Україна: забута 

історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00 Вижити у Венесуелі

10.50, 17.00 Вижити серед 

звірів

11.50 Жирафи: вартові 

савани

13.40 Містична Україна

14.30, 19.50 Нечисть

15.20, 23.40 Охоронці 

Гітлера

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

18.00, 22.40 Загадки планети

19.00 Бандитський Київ

21.40 Вижити попри все

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 Чи знаєте ви, що...

08.40 М/ф

10.00 Розсміши коміка

11.00, 16.20 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

18.00 Звана вечеря

22.00 Х/ф «Наречена з 
того світу»

23.50 Т/с «Сонна Лощина»

01.30 Х/ф «Мільйон на 
Різдво»

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.10 М/с «Лис Микита»

07.25 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.40 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 

друзів»

08.00 Мультмікс

09.25 М/с «Дора-

мандрівниця»

09.55 Х/ф «Король повітря: 
Ліга чемпіонів»

11.25, 17.50 Панянка-селянка

12.25, 18.55 Найгірший водій 

країни

13.25, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.30 Т/с «Домашній арешт»

15.30 Рятівники

15.55, 20.00, 4.25 Віталька

16.50, 0.55 Казки У Кіно

22.00, 2.45 Країна У

23.00 Розсміши коміка

01.25 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»

01.55 Теорія зради

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00, 

5.15 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.35 На слуху

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Х/ф «Повне 
беззаконня»

10.55 Х/ф «Безсмертні»
12.25 Суспільний університет

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15 Борхес

14.00 Д/ф «Секрети 

Вільнюса»

15.20 Фольк-music

16.30 Твій дім

16.45, 3.00 Д/с «Національні 

парки Америки»

17.45, 4.25 Вікно в Америку

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50 Що там з 

Євробаченням?

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Перша шпальта

19.50, 21.45 З перших вуст

19.55 Вересень

20.20, 4.45 Про головне

21.30, 5.40 Новини. Спорт

21.50 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

02.10 Д/ф «Містичний пряник 

Лібермана»

03.50 Д/ф «Марія Левитська. 

Театральний роман»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 1.20 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 
«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля
10.55, 12.20 Міняю жінку-6
12.50, 13.50 Мольфар
14.45, 15.45 Сімейні мелодрами
17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»
20.30 Секретні матеріали
21.00 Т/с «Хороший хлопець»
22.00 На ножах
23.35, 1.35 Драма «В ритмі 

беззаконня»
04.25 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

06.00 М/ф
06.20, 14.15 Слідство вели... 
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»
09.20 Давай одружимося
11.00, 12.25, 21.00 Т/с «Мата 

Харі»
15.50, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.25 Стосується 

кожного
20.00, 1.30, 5.10 Подробиці
23.50 Т/с «Територія краси»
02.20 Х/ф «Дочка 

баяніста»
03.45 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10 Т/с «Адвокат»
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.20 Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15, 4.05 Зоряний шлях
11.30, 4.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедливості. 

Новий сезон
16.10 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Два життя»
23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»
01.50 Х/ф «Залізний кулак»
05.20 Агенти справедливості

ICTV

05.35, 20.20 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Більше ніж правда
11.55, 17.50 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Костолом»

15.10, 16.10, 21.25 Т/с «Майор 
і магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.15 Х/ф «Підривник»
01.00 Т/с «Лас-Вегас-4»
02.25 Стоп-10
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі
04.40, 8.10 Т/с «Друзі»
06.00, 18.00 Абзац
07.00, 8.05 Kids Time
07.02 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
11.00 Т/с «Щасливі разом»
16.00, 19.00 Серця трьох
21.00 Х/ф «Кілери»
22.50 Х/ф «Твої, мої й наші»

00.25 Х/ф «Випадковий 
шпигун»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 
бізнесу

07.50 Будівельний стандарт
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 
16.15, 17.15, 18.15 
Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Агрокраїна
22.30 Кордон держави
23.10 «За Чай.com»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.50 Х/ф «Добре сидимо!»
06.05 Х/ф «Небезпечно для 

життя!»
07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.30, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-6»
14.45, 19.00, 23.15, 2.35 Свідок
15.40, 0.55 Т/с «Морський 

патруль»
23.45 Т/с «Чорні вітрила-2»
03.05 Випадковий свідок
03.10 Речовий доказ
03.35 Легенди бандитської 

Одеси
04.20 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Азбука ремесел 
06.20 Музика і музиканти. 

Левко Ревуцький, ч. 1 
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 
08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 
Володимир Моренець 
(Про О. Олеся) 

09.50 Київська фортеця. 
Четверта башта 

10.20 Музичний фільм «Краю 
мій рідний» 

10.55 Театральні силуети. 
«Суфлер Яків Блікштейн» 

11.20 Херман Левенсхольд 
«Сильфіда». Вистава 
Національної опери 
України 

12.30 Дует. Анатолій Хостікоєв, 
Наталія Сумська 

13.35 Д/ф «Легенди Китай-гори» 
14.00, 02.00 Х/ф «За ніччю 

день іде», ч. 1
15.05, 03.05 Д/ф «Сімдесятники. 

Рондо для лицаря. Віктор 
Гресь»

16.00 Скарби роду. Вироби з 
соломи

16.15 Йосафатова долина
16.30 Музика і музиканти. 

Левко Ревуцький, ч. 2
17.00, 00.50 Д/ф «Добридень, 

зелені Карпати» 
17.15, 01.10 Д/ф «Ганна 

Варпаховська. 
Повернення»

17.50, 01.40 Логос 
19.20 Прямостояння. Роман 

Корогодський
20.20 Музичний фільм 

«Дмитро Гнатюк» 
21.20 Фольк-music 
22.20 Немеркнучі зірки. Раїса 

Кириченко
23.15 Монастирська церква 
23.30 Д/ф «Дмитро Гнатюк. 

Моя Україна»
04.00 Х/ф «Жменяки», с. 2
05.10 Гравці. Театр ХХІ ст. 

Кармен forever? Ч. 2
 

СТБ

06.40, 16.00 Все буде добре!
08.40 Все буде смачно!
10.20, 18.30 За живе!
11.50 Х/ф «За двома 

зайцями»
13.15 МастерШеф
18.00, 22.00 Вікна-новини
20.00, 22.45 МастерШеф. Діти
23.25 Т/с «Коли ми вдома»
00.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.50, 22.00, 5.05 DW-Візерунок 
дня

07.00, 18.00 Алло, лікарю!
09.50 Будьте здорові!
10.40, 22.15 Супервідчуття
11.50 Соціальний статус
14.00 Оглядач. LIVE
19.05 В гостях у Дмитра 

Гордона
20.05, 22.50 Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем

21.20, 4.35 Відлуння
00.05 Ніч чорних краваток
01.20 Життя на вершині
02.50 Після опівночі
03.50 Світські хроніки
04.15 Цивілізація Incognita
05.25 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 18.30 Спецкор
08.30, 19.00 ДжеДАІ
09.00 Д/ф «Помста природи»
11.00 ШоуМухоСлон
11.30 Облом.UA.
14.50 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
16.35 Д/ф «Ілюзія безпеки»
17.30 Зброя
18.00 Нишпорки
19.20, 20.15 Т/с «Команда»
21.15 Х/ф «Ведмежатник» 
23.45 Х/ф «Литовське 

весілля» 
01.25 Т/с «Секта»
02.15 Х/ф «Чотири листи 

фанери»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 Європейський 
WEEKEND

06.50, 18.40 Журнал Ліги 
чемпіонів

07.20 Косово — Ісландія. 
Відбір до ЧС-2018

09.05 Відбір до ЧС-2018 Огляд 
туру

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE

10.20 Хорватія — Україна. 
Відбір до ЧС-2018

12.10 Великий футбол
13.00 Румунія — Данія. Відбір 

до ЧС-2018
14.50 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018
16.50 Туреччина — Фінляндія. 

Відбір до ЧС-2018
19.10 Бельгія — Греція. Відбір 

до ЧС-2018
21.00, 0.40 Огляд 1-го ігрового 

дня. Відбір до ЧС-2018
22.50 «Олімпік» — 

«Карпати». ЧУ
02.10 Болгарія — Нідерланди. 

Відбір до ЧС-2018
04.00 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-
2018

ФУТБОЛ-2

06.00 Відбір до ЧС-2018 Огляд 
туру

06.50 Болгарія — Нідерланди. 

Відбір до ЧС-2018
08.35 Ірландія — Вельс. Відбір 

до ЧС-2018
10.20 Європейський WEEKEND
11.10, 13.50, 16.20 Шлях на 

Мундіаль
12.00 Швеція — Білорусь. 

Відбір до ЧС-2018
14.30 Португалія — Угорщина. 

Відбір до ЧС-2018
17.10 Азербайджан 

— Німеччина. Відбір до 
ЧС-2018

19.00 Огляд 2-го ігрового дня. 
Відбір до ЧС-2018

20.30 Хорватія — Україна. 
Відбір до ЧС-2018

22.20 Шотландія — Словенія. 
Відбір до ЧС-2018

00.10 Туреччина — Фінляндія. 
Відбір до ЧС-2018

02.00, 5.30 Топ-матч
02.10 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018
03.40 Косово — Ісландія. 

Відбір до ЧС-2018

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитський Київ
07.20 Україна: забута історія

08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00 Вижити у Венесуелі
10.50, 17.00 Вижити серед звірів
11.50 Берег Африки
13.40 Містична Україна
14.30, 19.50 Нечисть
15.20, 23.40 Охоронці Гітлера
16.10, 20.50 Скарби зі звалища
18.00, 22.40 Загадки планети
21.40 Вижити попри все
00.30 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 М/с «Сейлор Мун»
08.00 Чи знаєте ви, що...
08.40 М/ф
10.00 Розсміши коміка
11.00 Файна Юкрайна
12.25, 14.20, 15.20, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і решка
16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»
18.00 Звана вечеря
22.00 КВК на БІС
00.45 Т/с «Ти — моє життя»
02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»
07.40 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 
друзів»

08.00 Мультмікс
09.25 М/с «Дора-

мандрівниця»
09.55 Х/ф «Король повітря. 

Золота ліга»
11.25, 17.50 Панянка-селянка
12.25, 18.55 Найгірший водій 

країни
13.25, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
14.30 Т/с «Домашній арешт»
15.30 Рятівники
15.55, 20.00, 4.25 Віталька
16.50, 0.55 Казки У Кіно
22.00, 2.45 Країна У
23.00 Розсміши коміка
01.25 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»
01.55 Теорія зради

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00, 
5.15 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу
06.15, 7.15, 8.15 Спорт
06.20, 8.20 АгроЕра
06.30, 23.00 Золотий гусак
06.45, 7.45, 8.30 Смакота
07.25, 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак
09.25 Лайфхак
09.35 Т/с «Площа Берклі»
10.30, 16.30 Т/с «Лінія захисту»
11.20 Д/ф «Я за все вдячний 

долі. Народний артист 
України О. Богданович»

12.10 Д/с «Південна Корея 
сьогодні»

12.20 Суспільний університет
12.45, 21.30, 5.40 Новини. Спорт
13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.15, 4.20 Уряд на зв’язку з 

громадянами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.20 Театральні сезони
15.45 Спогади
16.15 Мистецькі історії
17.25 Хто в домі господар?
17.45 М/с «Гон»
18.15, 1.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00, 1.55 Новини. Культура
19.20 Перший на селі
19.50, 21.45 З перших вуст
19.55 Наші гроші
20.20, 4.45 Про головне
21.50 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»
22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки
02.10 Д/ф «Раїса Кириченко. 

Діагноз — народна»
02.50 Д/ф «Раїса 

Недашківська. Те, що не 
вмирає»

03.35 Д/ф «Смарагди для 
Врубеля»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 24—25 БЕРЕЗНЯ 2017
28 березня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на травень

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на два місяці — 100 грн. 98 коп.,
до кінця року — 403 грн. 92 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на два місяці — 140 грн. 98 коп.,
до кінця року — 563 грн. 92 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на два місяці — 36 грн. 82 коп.,
до кінця року — 147 грн. 28 коп.
Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 95 
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., 
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на 
рік — 4 грн. 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 В умовах постійного зростання цін на все і вся 
ми не тільки не підвищили, а навіть трохи змен-
шили передплатну вартість «України молодої» 
у  2017 році.  Якщо хто з вас, шановні читачі, не 
встиг передплатити газету на цей рік або не про-
довжив передплату на наступні місяці, це можна 
зробити до 5 квітня в селах і райцентрах, до 10-го 
— в обласних центрах та в Києві, і ви отримувати-
мете «Україну молоду» з 1 травня.
 Оформити передплату можна у відділен-
нях поштового зв’язку, в операційних залах 
поштамтів, у пунктах приймання передплати, 
на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачує-
те «Україну молоду» — порадьте передплату i 
своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 1.35 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.55, 12.20 Міняю жінку-6

12.50, 13.50 Мольфар

14.45, 15.45 Сімейні мелодрами

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Т/с «Хороший хлопець»

22.00 Одруження наосліп-3

23.35, 1.50 Драма 

«Імператор»

05.00 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.15 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.00, 12.25, 21.00 Т/с «Мата 

Харі»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.25 Стосується 

кожного

20.00, 1.30, 5.10 Подробиці

23.50 Т/с «Територія краси»

02.15 Х/ф «Сім днів до 
весілля»

03.45 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 5.20 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 3.30 Зоряний шлях

11.30, 4.30 Реальна містика

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості. Новий 

сезон

16.10 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Два життя»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.05 Більше ніж правда

12.10, 13.10, 17.45 Т/с 

«Спецзагін «Шторм»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Підривник»

15.20, 16.10, 21.25 Т/с 

«Майор і магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.20 Х/ф «Ордер на 
смерть»

01.00 Т/с «Лас-Вегас-4»

02.30 Стоп-10

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.30 Зона ночі

04.40, 8.12 Т/с «Друзі»

06.00, 18.00 Абзац

06.50, 8.10 Kids Time

06.52 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

11.00 Т/с «СашаТаня»

16.00, 19.00 Від пацанки до 

панянки

21.00 Х/ф «Йолопи-
розбійники»

22.50 Х/ф «Конвоїри»
00.50 Х/ф «Донька мого 

боса»

02.25 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.50 Х/ф «Сімнадцятий 
трансатлантичний»

06.25 Х/ф «Балада про 
солдата»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.25, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-6»

14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.40, 0.50 Т/с «Морський 

патруль»

23.45 Т/с «Чорні вітрила-2»

03.00 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

03.50 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Скарби роду. Вироби з 

соломи 

06.20 Йосафатова долина 

06.30 Музика і музиканти. 

Левко Ревуцький, ч. 2 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Прямостояння. Роман 

Корогодський 

10.20 Музичний фільм 

«Дмитро Гнатюк» 

11.20 Фольк-music 

12.20 Немеркнучі зірки. Раїса 

Кириченко

13.20 Монастирська церква 

13.30 Д/ф «Дмитро Гнатюк. 

Моя Україна» 

14.00, 02.00 Х/ф «За ніччю 
день іде», ч. 2

15.05, 03.05 В гостях у 

майстра. Олесь Янчук

16.00 Обереги. Полтавська 

вишивка

16.30 Музика і музиканти. 

Левко Ревуцький, ч. 3

17.00, 00.50 Незвідане 

Закарпаття. Дар Марії 

Терезії

17.30 Д/ф «Світова марка 

патонівців»

18.00, 01.45 Костел у Гвіздці

19.20 Центральний 

державний 

кінофотофоноархів 

ім. Г. Пшеничного. 

Кримсько-татарське 

питання

19.50 Центр уваги

20.20 Немеркнучі зірки. Леся 

Дичко

21.15 «Шалений день». 

Вистава Київського 

академічного театру 

на Липках за комедією 

П’єра-Огюстена 

Бомарше «Одруження 

Фігаро»

01.15 Д/ф «Світова марка 

патонівців» 

04.00 Х/ф «Жменяки», с. 3

05.00 Д/ф «Пейзаж душі 

після сповіді» 

 

СТБ

07.15, 16.00 Все буде добре!

09.15 Все буде смачно!

11.10, 18.30 За живе!

12.40 МастерШеф

18.00, 22.00 Вікна-новини

20.00, 22.45 МастерШеф Діти

23.30 Т/с «Коли ми вдома»

01.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.15, 22.15 Супервідчуття

06.45, 22.00, 5.10 DW-

Візерунок дня

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.45, 4.25 Цивілізація 

Incognita

10.45 Модні історії 

11.20 Кумири

12.00 Зимою і літом 

мандруємо світом

14.00 Оглядач. LIVE

19.05 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.05, 22.50 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

21.35, 4.40 Глобал-3000

00.00 Натхнення

00.10 Ніч чорних краваток

01.55 Життя на вершині

02.55 Після опівночі

03.55 Світські хроніки

05.30 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Секретні матеріали

10.00 Люстратор

10.35, 11.30 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

11.00 ШоуМухоСлон

14.50 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

16.35 Д/ф «Ілюзія безпеки»

17.30 Зброя

18.00 Цілком таємно

19.20, 20.15 Т/с «Команда»

21.15 Х/ф «Тактична сила» 
23.05 Х/ф «Бойові пси» 
00.50 Т/с «Інспектор Алекс»

01.40 Х/ф «Відьма»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 Англія — Литва. Відбір 

до ЧС-2018

08.10 Швеція — Білорусь. 

Відбір до ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Ірландія — Вельс. 

Відбір до ЧС-2018

12.10 Португалія — 

Угорщина. Відбір до 

ЧС-2018

13.55 Азербайджан 

— Німеччина. Відбір до 

ЧС-2018

16.00 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру

17.00, 20.00 Головна команда

18.10 Хорватія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

21.00 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

22.50 Чорногорія — Польща. 

Відбір до ЧС-2018

00.40 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

02.10 Румунія — Данія. 

Відбір до ЧС-2018

04.00 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

ФУТБОЛ-2

06.00 Румунія — Данія. 

Відбір до ЧС-2018

07.45 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

09.30 Хорватія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

11.15, 16.40 Шлях на 

Мундіаль

12.10 Англія — Литва. Відбір 

до ЧС-2018

14.00 Великий футбол

14.50 Чорногорія — Польща. 

Відбір до ЧС-2018

17.30 Італія — Албанія. 

Відбір до ЧС-2018

19.15 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

20.45 «Олімпік» — 

«Карпати». ЧУ

22.30 Туреччина — 

Фінляндія. Відбір до 

ЧС-2018

00.20 Іспанія — Ізраїль. 

Відбір до ЧС-2018

02.10 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

03.40 Шотландія — 

Словенія. Відбір до 

ЧС-2018

05.30 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Україна: забута історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Вижити попри все

10.50, 17.00 Вижити серед 

звірів

11.50 Берег Африки

13.40 Містична Україна

14.30 Нечисть

15.20, 23.40 Охоронці Гітлера

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

18.00, 22.40 Загадки планети

19.00, 5.40 Бандитський Київ

19.50 Заборонені досліди 

Фрейда

00.30 Скарб.ua

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 Чи знаєте ви, що...

08.40 М/ф

10.00 Розсміши коміка

11.00 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки 

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.10 М/с «Лис Микита»

07.25 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.40 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 

друзів»

08.00 Мультмікс

09.25 М/с «Дора-

мандрівниця»

09.55 Х/ф «Король 
сноуборду»

11.25, 17.50 Панянка-селянка

12.25, 18.55 Найгірший водій 

країни

13.25, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.30 Т/с «Домашній арешт»

15.30 Рятівники

15.55, 20.00, 4.25 Віталька

16.50, 0.55 Казки У Кіно

22.00, 2.45 Країна У

23.00 Розсміши коміка

01.25 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»

01.55 Теорія зради

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00, 

5.15 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.25 Лайфхак

09.35 Т/с «Площа Берклі»

10.30 Д/ф «Іван 

Піддубний»

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15 Наші гроші

14.00 Війна і мир

15.20 Світло

16.05 На пам’ять

16.30 Т/с «Лінія захисту»

17.25 Хочу бути

17.45 М/с «Гон»

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50 Що там з 

Євробаченням?

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Богодар 

Которович. Відблиски»

19.50, 21.45 З перших вуст

19.55 Слідство. Інфо

20.20, 4.45 Про головне

21.30, 5.40 Новини. Спорт

21.50 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

22.40 Мегалот

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

02.10 Х/ф «Суперник»
04.15 Д/ф «Клоун іде на 

манеж. М. Яковченко»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 24—25 БЕРЕЗНЯ 2017
29 березня

ТБ-СЕРЕДАУКРАЇНА МОЛОДА8



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30, 2.30 

ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.50, 12.20 Міняю жінку-6

12.50, 13.50 Мольфар

14.45, 15.45 Сімейні мелодрами

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Т/с «Хороший хлопець»

22.00 Чотири весілля

23.00 Право на владу-2017

00.45, 2.45 Комедія «Кому 

вгору, кому вниз»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.15 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.00, 12.25, 21.00 Т/с «Мата 

Харі»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.25 Стосується 

кожного

20.00, 1.30, 5.10 Подробиці

23.50 Т/с «Територія краси»

02.20 Х/ф «Казка про жінку 
та чоловіка»

03.45 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 5.20 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 3.30 Зоряний шлях

11.30, 4.30 Реальна містика

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості. Новий 

сезон

16.10 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Два життя»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

10.10 Секретний фронт

11.05 Більше ніж правда

12.10, 13.10, 17.50 Т/с 

«Спецзагін «Шторм»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Ордер на 
смерть»

15.20, 16.10, 21.25 

Т/с «Майор і магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.15 Х/ф «Раптова смерть»
01.25 Т/с «Лас-Вегас-4»

02.50 Стоп-10

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.30, 8.02 Т/с «Друзі»

05.45, 18.00 Абзац

06.40, 8.00 Kids Time

06.42 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

10.50 Т/с «Щасливі разом»

16.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Команда «А»

23.10 Х/ф «Кур’єр»
01.10 Х/ф «Великий 

солдат»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Мотор

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.35, 4.25 Правда життя. 

Професії

05.05 Х/ф «Де ви, лицарі?»
06.10 Х/ф «Дві стріли»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.25, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-6»

14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.40, 0.50 Т/с «Морський 

патруль»

23.45 Т/с «Чорні вітрила-2»

03.00 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

03.55 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.00 Обереги. Полтавська 

вишивка 

06.30 Музика і музиканти. 

Левко Ревуцький, ч. 3 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Центральний 

державний 

кінофотофоноархів 

ім. Г. Пшеничного. 

Кримсько-татарське 

питання

09.50 Центр уваги 

10.20 Немеркнучі зірки. Леся 

Дичко

11.05 Православний календар 

11.15 «Шалений день». 

Вистава Київського 

академічного театру 

на Липках за комедією 

П’єра-Огюстена 

Бомарше «Одруження 

Фігаро» 

14.00, 02.00 І. Франко 

«Украдене щастя», ч. 1 

15.05, 03.05 Гравці. Театр ХХІ. 

Задніпровські, ч. 1

15.55 Православний календар 

16.00 Невигадані історії. Мрія 

про небо

16.30 Музика і музиканти. 

Левко Ревуцький, ч. 4

17.00, 00.50 Бравісимо, 

Вадим Крищенко! Ч. 1

18.00, 01.45 Гра долі. 

Таємниця кохання. 

Олександрія 

19.20 Дійові особи 

20.20 Д/ф «Дороги Гоголя. 

Витоки», ч. 1 

21.05 Анатолій Шекера. 

До 80-річчя від дня 

народження

21.55 Іван Кочерга «Свіччине 

весілля». Вистава 

Херсонського обласного 

академічного музично-

драматичного театру ім. 

М. Куліша

23.35 Православний календар 

23.40 Василь Пилипчак 

«Камерна симфонія 

№7», «ANNA PATRIAE» 

Концерт №1

04.00 Х/ф «Сорочинський 
ярмарок»

05.20 Лесина тінь. Петро 

Косач...

СТБ

07.10, 16.00 Все буде добре!

09.10 Все буде смачно!

11.05, 18.30 За живе!

12.35 МастерШеф

18.00, 22.00 Вікна-новини

20.00, 22.45 Я соромлюсь 

свого тіла

00.00 Один за всіх

01.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.20, 22.10 Супервідчуття

06.50, 22.00, 5.10 DW-

Візерунок дня

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50, 4.05 Цивілізація 

Incognita

10.45 Модні історії

11.50 Соціальний статус

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

19.55 Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем

21.20, 4.35 Відлуння

22.45 Останній шанс побачити

00.00 Ніч чорних краваток

01.15 Життя на вершині

02.40 Після опівночі

03.40 Світські хроніки

04.25 Кумири

05.20 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Люстратор

10.00 Нишпорки

10.30 Цілком таємно

11.00 ШоуМухоСлон

11.30 Відеобімба

14.50 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

16.35 Д/ф «Ілюзія безпеки»

17.30 Зброя

18.00 Д/ф «Помста 

природи»

19.20, 20.15 Т/с «Команда»

21.15 Х/ф «Сірі»
23.25 Х/ф «Снігова 

людина» 
01.10 Т/с «Інспектор Алекс»

02.00 Х/ф «Дорога на Січ»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 Італія — Албанія. 

Відбір до ЧС-2018

08.10 Азербайджан 

— Німеччина. Відбір до 

ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Олімпік» — 

«Карпати». ЧУ

12.05 Іспанія — Ізраїль. 

Відбір до ЧС-2018

13.50 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

16.00 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

17.30 Англія — Литва. Відбір 

до ЧС-2018

19.15 Португалія — 

Угорщина. Відбір до 

ЧС-2018

21.00 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

22.50 Хорватія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

00.40 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

02.10 Косово — Ісландія. 

Відбір до ЧС-2018

04.00 Ірландія — Вельс. 

Відбір до ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00 Косово — Ісландія. 

Відбір до ЧС-2018

07.45, 0.10 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до 

ЧС-2018

09.30 Швеція — Білорусь. 

Відбір до ЧС-2018

11.15, 14.15 Головна команда

12.25 Хорватія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

15.15 Ірландія — Вельс. 

Відбір до ЧС-2018

17.00 Бельгія — Греція. 

Відбір до ЧС-2018

18.50 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

20.20 Шотландія — Словенія. 

Відбір до ЧС-2018

22.10, 2.00, 5.30 Топ-матч

22.20 Болгарія — 

Нідерланди. Відбір до 

ЧС-2018

02.10 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

03.40 Португалія — 

Угорщина. Відбір до 

ЧС-2018

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитський Київ

07.20 Україна: забута історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00 Вижити попри все

10.50 Найотруйніші змії 

Африки

11.50 Берег Африки

13.40 Містична Україна

14.30 Заборонені досліди 

Фрейда

15.20, 23.40 Охоронці Гітлера

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00 Вижити серед звірів

18.00, 22.40 Загадки планети

19.50 Таємниця Джоконди

21.40 Вижити у Венесуелі

00.30 Ризиковане життя

04.20 Бандитська Одеса

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 Чи знаєте ви, що...

08.40 М/ф

10.00 Розсміши коміка

11.00 Файна Юкрайна

12.25, 13.20, 14.20, 15.20, 

19.00, 20.00, 21.00 Орел 

і решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.10 М/с «Лис Микита»

07.25 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.40 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 

друзів»

08.00 Мультмікс

09.25 М/с «Дора-

мандрівниця»

09.55 Х/ф «Каштанчик: 
герой Центрального 
парку»

11.25, 17.50 Панянка-селянка

12.25, 18.55 Найгірший водій 

країни

13.25, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.30 Т/с «Домашній арешт»

15.30 Рятівники

15.55, 20.00, 4.25 Віталька

16.50, 0.55 Казки У Кіно

22.00, 2.45 Країна У

23.00 Розсміши коміка

01.25 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»

01.55 Теорія зради

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00, 

5.15 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.30 Смакота

07.25, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.25 Лайфхак

09.35 Д/ф «Гнат Юра. На 

перехрестях часу»

10.30, 16.30 Т/с «Лінія 

захисту»

11.20 Д/ф «Винниченко без 

брому»

12.10, 16.15 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»

12.20 Суспільний університет

12.45, 21.30, 5.40 Новини. 

Спорт

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15 Слідство. Інфо

14.00 Д/ф «Арабески Гоголя»

15.20 Надвечір’я. Долі

17.30 Казки Лірника Сашка

17.50 Школа Мері Поппінс

18.05 Voxcheck

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50 Що там з 

Євробаченням?

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Богодар 

Которович. Відблиски»

19.50, 21.45 З перших вуст

19.55 Схеми

20.20, 4.45 Про головне

21.50 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

02.10 Український корт

02.40 Чоловічий клуб

03.10 Чоловічий клуб. Спорт
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.50, 12.20 Міняю жінку

12.50, 13.50 Мольфар

14.45, 15.45 Сімейні 

мелодрами

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.15, 1.55 Розсміши коміка. 

Діти

22.00 Ліга сміху-2017

00.00 Вечірній Київ

03.25 Секретні матеріали

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.15 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.00, 12.25 Т/с «Мата Харі»

15.50, 16.45 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00, 1.25 Подробиці

21.00 Чорне дзеркало

23.00 Х/ф «Людина з Ріо»
02.10 Х/ф «Це я»
03.30 Чекай на мене

05.15 Х/ф «Вірні друзі»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 5.45 Зоряний шлях

11.30, 3.30 Реальна містика

16.10 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00, 23.30 Т/с «Два 

життя»

01.10 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

11.05 Більше ніж правда

12.00, 17.45 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»

12.45, 15.45 Факти. День

13.15 Х/ф «Раптова 
смерть»

15.20, 16.10 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.55 Х/ф «Кіборг»
01.30 Т/с «Лас-Вегас-4»

02.55 Стоп-10

04.30 Факти

04.50 Х/ф «І цілого світу 
замало»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.35 Служба розшуку 

дітей

03.05, 2.40 Зона ночі

04.45, 8.00 Т/с «Друзі»

05.40, 18.00 Абзац

06.33, 7.55 Kids Time

06.35 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

14.10 Серця трьох

16.05 Х/ф «Кілери»
19.00 Суперінтуїція

20.50 Х/ф «Обладунки 
Бога-3: місія Зодіак»

23.10 Х/ф «Випадковий 
шпигун»

00.55 Х/ф «Твої, мої й 
наші»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

03.35 В кабінетах

04.25, 5.25 Будемо жити

04.45 Невигадані історії

05.55 Рандеву

НТН

04.55 Х/ф «Інспектор 
карного розшуку»

06.20 Х/ф «Будні карного 
розшуку»

08.00, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-6»

14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.40, 0.50 Т/с «Морський 

патруль»

23.45 Т/с «Чорні вітрила-2»

03.00 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

03.50 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Невигадані історії. Мрія 

про небо 

06.30 Музика і музиканти. 

Левко Ревуцький, ч. 4 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Дійові особи 

10.20 Д/ф «Дороги Гоголя. 

Витоки», ч. 1 

11.05 Анатолій Шекера. 

До 80-річчя від дня 

народження 

11.55 Іван Кочерга «Свіччине 

весілля». Вистава 

Херсонського обласного 

академічного музично-

драматичного театру ім. 

М. Куліша 

13.40 Василь Пилипчак 

«Камерна симфонія 

№7», «ANNA PATRIAE» 

Концерт №1 

14.00, 02.00 І. Франко 

«Украдене щастя», ч. 2 

15.05, 03.05 Гравці. Театр ХХІ. 

Задніпровські, ч. 2

16.00 Стежками Мауглі й 

Багіри 

16.15 Аптека музей

16.30 Перлина Буковинських 

Карпат

17.00, 00.50 Бравісимо, 

Вадим Крищенко! Ч. 2

18.00, 01.45 Музика без меж. 

С. Рахманінов. Романси

19.20 Територія Кіно

19.50 Квартет «Dekru»

20.20 Д/ф «Дороги Гоголя. 

Під оплески і свист», 

ч. 2 

21.00 С. Рахманінов «Концерт 

№2»

21.35 Д/ф «Образи» 

22.40 Передчуття. Віктор 

Сидоренко, ч. 1

23.25 Справа Бейліса 

04.00 Фільм-вистава «Назар 

Стодоля» 

05.10 Д/ф «Епоха Платона 

Майбороди»

СТБ

05.50, 18.30, 1.00 Т/с «Коли 

ми вдома»

08.05 Х/ф «Довгоочікуване 
кохання»

10.00 Х/ф «Біля річки два 
береги»

14.00 Х/ф «Біля річки два 
береги-2»

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.55 Холостяк-7

22.30 Небачене Євробачення

02.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.15 Супервідчуття

06.50, 22.00, 5.00 DW-

Візерунок дня

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

10.35 Модні історії 

11.05 Будьте здорові!

11.50 Teen-клуб

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.00 Останній шанс побачити

21.20, 4.30 Відлуння

22.05 Х/ф «Емігрант»
00.15 Ніч чорних краваток

02.10 Життя на вершині

03.10 Вихідний, після опівночі

04.00 Світські хроніки

05.20 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Бушидо

11.00 ШоуМухоСлон

11.30 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

14.25 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

16.10 Х/ф «Сірі» 
19.20 Х/ф «Тактичний напад» 
21.10 Х/ф «Під захистом» 

23.00 Змішані єдиноборства. 

UFC.

01.20 Т/с «Інспектор Алекс»

02.10 Роби бізнес

02.40 Секретні матеріали

03.30 Х/ф «Москаль-
чарівник»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 Шотландія — Словенія. 

Відбір до ЧС-2018

08.10 Бельгія — Греція. 

Відбір до ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Туреччина — 

Фінляндія. Відбір до 

ЧС-2018

12.05 Болгарія — 

Нідерланди. Відбір до 

ЧС-2018

13.50 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

16.00 ЧІ. Передмова до туру

16.30 Чорногорія — Польща. 

Відбір до ЧС-2018

18.20 Італія — Албанія. 

Відбір до ЧС-2018

20.10, 3.25 Світ Прем’єр-

ліги». ЧА

20.40 Хорватія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

22.50 Іспанія — Ізраїль. 

Відбір до ЧС-2018

00.40 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру

01.35 Швеція — Білорусь. 

Відбір до ЧС-2018

03.55 «Еспаньйол» — 

«Бетіс». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 Хорватія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

07.50, 9.45, 11.45, 5.40 Топ-

матч

07.55 Англія — Литва. Відбір 

до ЧС-2018

09.55 Італія — Албанія. 

Відбір до ЧС-2018

11.55 Шотландія — Словенія. 

Відбір до ЧС-2018

13.45 Журнал Ліги чемпіонів

14.20 «Олімпік» — 

«Карпати». ЧУ

16.10 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру

17.00 Іспанія — Ізраїль. 

Відбір до ЧС-2018

18.50, 1.30 Світ Прем’єр-ліги

19.20 Румунія — Данія. 

Відбір до ЧС-2018

21.10 ЧІ. Передмова до туру

21.40 «Еспаньйол» — 

«Бетіс». ЧІ

23.40 Португалія — 

Угорщина. Відбір до 

ЧС-2018

02.00 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

03.50 Чорногорія — Польща. 

Відбір до ЧС-2018

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Україна: забута історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00 Вижити попри все

10.50 Вижити серед звірів

11.50 Берег Африки

13.40 Містична Україна

14.30 Брама часу

15.20, 23.40 Охоронці 

Гітлера

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00 Найотруйніші змії 

Африки

18.00, 22.40 Загадки планети

19.00, 0.30 Бандитський Київ

19.50 Далеко і ще далі

21.40 Вижити у Венесуелі

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 Чи знаєте ви, що...

08.40 М/ф

10.00, 0.50 Розсміши коміка

11.00, 16.20 Файна Юкрайна

12.25, 13.20, 14.20, 15.20, 

19.00, 20.00, 21.00 Орел 

і решка

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

23.00 КВК

01.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.10 М/с «Лис Микита» 

07.25 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.40 М/ф «Чарівний горох»

08.00 Мультмікс

09.25 М/с «Дора-

мандрівниця»

09.55 Х/ф «Повний дім»
12.25, 18.55 Найгірший водій 

країни

13.25 Одного разу під 

Полтавою

14.30 Т/с «Домашній 

арешт»

15.30 Рятівники

15.55, 4.25 Віталька

16.50 Казки У Кіно

17.50 Панянка-селянка

20.00 Х/ф «Диявол носить 
Прада»

22.00 Х/ф «Гамбіт»
23.40 Х/ф «Відьма»
01.50 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»

02.20 Країна У

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00, 

5.15 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25 Життєлюб

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.35 На слуху

08.35 Територія закону

08.40 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/ф «SOS боніто»

09.35 Д/ф «Світ Максима»

10.30, 16.30 Т/с «Лінія 

захисту»

11.20 Д/ф «Богодар 

Которович. Відблиски»

12.20 Суспільний університет

12.45, 21.30, 5.40 Новини. 

Спорт

12.55 Voxcheck

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15 Схеми

14.00 Д/ф «Пошук Мазепи»

15.20 Віра. Надія. Любов

16.15 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

17.30 Хто в домі господар?

17.50 М/с «Гон»

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50 Що там з 

Євробаченням?

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.25 Прем’єра. Ринг

21.45 З перших вуст

21.50 Богатирські ігри

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00 Золотий гусак

23.15 Підсумки

02.10 Музичне турне

03.20 Телевистава 

«Кассандра»

04.45 Д/ф «Бути сама 

собі ціллю. Ольга 

Кобилянська»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30, 2.00 ТСН

06.45 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00 Таємний код віри

11.00, 23.10 Світське життя

12.00 Одруження наосліп

13.50 Голос країни

16.30, 21.15 Вечірній квартал-

2017

18.30 Розсміши коміка-2017

20.15, 5.30 Українські 

сенсації

00.10 Ліга сміху-2017

02.45 Вечірній Київ

ІНТЕР

07.00 М/с «Ну, постривай!»

07.25 Х/ф «Підкидьок»
09.00 Україна вражає

10.00 Х/ф «За двома 
зайцями»

11.20, 4.55 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

13.00 Х/ф «Діамантова рука»
15.00 Концерт Максима Галкіна

16.30, 20.30 Т/с «Мата Харі»

20.00, 1.00 Подробиці

23.00 Х/ф «Список контактів»
01.35 Х/ф «Людина з Ріо»
03.20 Х/ф «Вірні друзі»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.40 

Сьогодні

07.15, 5.20 Зоряний шлях

09.20 Х/ф «Формула 
щастя»

11.15, 15.20 Т/с «Два 

життя»

17.00, 19.40 Т/с «Процес»

21.45 Х/ф «Любов для 
бідних»

23.40 Реальна містика

02.20 Історія одного 

злочину

ICTV

07.00 Дивитись усім!

07.50 М і Ж

08.50 Я зняв!

09.45 Дизель-шоу. Дайджест

10.55, 11.50 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «На трьох»

13.40 Х/ф «Куля в лоб»
15.20 Х/ф «Прокляття 

фараона Тута»
18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Мумія»

22.30 Х/ф «Мумія 
повертається»

00.50 Х/ф «Кіборг»
02.15 Т/с «Прокурори»

04.05 Факти

04.35 Х/ф «Помри, але не 
зараз»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.40 Зона ночі

06.00 Т/с «Друзі»

07.00, 8.50 Kids Time

07.02 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.52 Ревізор Спешл

10.45 Таємний агент

12.00 Таємний агент. 

Пост-шоу

14.00 Від пацанки 

до панянки

16.00 Хто зверху?

17.50 М/ф «Бременські 

розбійники. 

Відчайдушна гастроль»

19.15 Х/ф «Таксі»

21.00 Х/ф «Таксі-2»
22.45 Х/ф «Нью-Йоркське 

таксі»
00.45 Х/ф «Конвоїри»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 0.20, 5.15 

Рандеву

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, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

08.20 Не перший погляд

08.50 Солодко з Іскрою

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

10.30 Історія успіху

10.40 Сучасний фермер

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up LIFE

13.10, 3.20 Кіно 

з Я. Соколовою

13.30, 4.15 Феєрія мандрів

14.10 Відкрита церква

14.35 Навчайся з нами

15.15 Фінансовий тиждень

15.30 Особливий погляд

16.05 Полілог

17.10 «За Чай.com»

18.15, 2.35 Фактор безпеки

19.25, 23.25 Машина часу

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 1.15, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час: Важливо

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

02.15 В кабінетах

04.35 Час інтерв’ю

НТН

04.45, 4.25 Правда життя. 

Професії

05.40 Х/ф «П’ять хвилин 
страху»

07.15 Х/ф «Два капітани»
11.30, 3.10 Речовий доказ

13.50 Склад злочину

15.15 Т/с «Детективи»

19.00, 2.20 Свідок

19.30 Х/ф «За двома 
зайцями»

21.00 Х/ф «Розшукується 
герой»

22.50 Х/ф «Заміна-4: без 
права на поразку»

00.35 Х/ф «Побачення 
наосліп»

02.50 Випадковий свідок

03.35 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Стежками Мауглі й 

Багіри 

06.20 Аптека музей 

06.35 Перлина Буковинських 

Карпат 

07.05 Бравісимо, Вадим 

Крищенко! Ч. 2 

08.05 Музика без меж. 

С. Рахманінов. Романси 

08.15 Православний 

календар 

08.25 Новинний блок 

09.00 Новини. Культура 

09.20 Територія Кіно 

09.50 Квартет «Dekru» 

10.20 Д/ф «Дороги Гоголя. 

Під оплески і свист», 

ч. 2 

11.00 С. Рахманінов 

«Концерт №2» 

11.35 Д/ф «Образи» 

12.40 Кшиштоф Беднарський. 

«Привид бродить»

13.00 Казки Лірника Сашка 

13.10 О. Дударєв «День 

прильоту ластівки, або 

Поцілунок принцеси». 

Вистава за казками 

Г. Х. Андерсена 

Київського академічного 

театру «Колесо»

14.25 Православний календар 

14.40 Світ дітей. У ритмі 

спорту

14.50 Дитячі таємниці

15.20 Валерій Невєдров. Так 

твориться мистецтво, ч. 2. 

Як створити театр

15.50 Під сузір’ям Глієра, ч. 2. 

У пошуках гармонії

16.20 Українська хустка

17.00, 01.10 Мистецькі історії. 

Скрипковий Всесвіт, ч. 1

17.45, 03.20 Романтичні руїни 

Хустського замку

18.00, 03.30 Світ у 

прямокутнику. Фантазії 

Ольги Кузнецової

18.30 Зелений бум. 

Мерцишор

18.50 Православний календар 

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Тиждень

19.20 Позиція

19.50 Музика і музиканти. 

Зустріч назавжди

20.15 Д/ф «Дороги Гоголя. 

Блукання», ч. 3 

21.15 Євген Станкович. 

Проект «Три С»

22.45 Передчуття. Віктор 

Сидоренко, ч. 2

23.30 Jazz Коло. Лемківська 

сюїта, ч. 2

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олесь 

Шевченко, ч. 1,2

02.00 Передчуття. Віктор 

Сидоренко, ч. 1

02.45 Справа Бейліса

04.00 Поетично-музична 

композиція за 

творами Т. Шевченка 

«Посланіє...». Автор та 

виконавець — Богдан 

Козак

05.00 Інститут академіка 

Глушкова

СТБ

05.50 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

10.45 Холостяк-7

13.20 МастерШеф Діти

19.05 Україна має талант! 

Діти-2

22.10 Т/с «Коли ми вдома»

23.45 Давай поговоримо про 

секс

01.40 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.15 Х/ф «Серця 4-х»
09.50 Шеф-кухар країни

10.30 Супервідчуття

13.30 Іпостасі спорту

14.05 Завтра — сьогодні

15.30 Соціальний статус: 

ваша пенсія

16.10 Х/ф «Емігрант»
18.20 Мелодія двох сердець

21.00 Тарапунька. Аншлаг 

довжиною в життя

21.55 М. Поплавський 

«Українцям — 

українське»

22.50 Останній шанс побачити

00.00 Вихідний, після опівночі

01.10 Ніч чорних краваток

02.20 Життя на вершині

03.45 Світські хроніки

04.15 Модні історії

04.45 Rock Time

05.40 Х/ф «Сабріна»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

10.30 Викрадення по-нашому

11.35 Стрингер

12.30, 13.05 Д/ф «Ілюзія 

безпеки»

15.05 Х/ф «Тактичний 
напад» 

16.50 23-й тур ЧУ з футболу: 

«Чорноморець»

19.00 Х/ф «Прибулець»
20.55 Х/ф «Напролом» 
22.40 Х/ф «Деяка 

справедливість» 
00.30 Х/ф «Пулбой: 

тамуючи лють» 
02.00 Секретні матеріали

02.50 Х/ф «Камінна душа»

ФУТБОЛ-1

06.00 Ірландія — Вельс. 

Відбір до ЧС-2018

07.45 ЧІ. Передмова до туру

08.15 Португалія — 

Угорщина. Відбір до 

ЧС-2018

10.00, 22.30 Футбол NEWS. 

LIVE

10.20 Румунія — Данія. 

Відбір до ЧС-2018

12.00 Азербайджан 

— Німеччина. Відбір до 

ЧС-2018

13.45 ЧА. Передмова до туру

14.15 «Ліверпуль» — 

«Евертон». ЧА

16.30 «Евертон» 

— «Ліверпуль» 

(2000/2001 рр.). 

Класичні матчі АПЛ

17.00, 19.10, 21.25, 23.40, 

1.40, 3.40 Топ-матч

17.10 «Осасуна» — 

«Атлетік». ЧІ

18.00 Футбол Tables

19.25 «Сосьєдад» — 

«Леганес». ЧІ

21.40 «Малага»» — 

«Атлетіко». ЧІ

23.50 «Ворскла» — 

«Волинь». ЧУ

01.50 «Іллічівець» — 

«Оболонь-Бровар». ЧУ. 

Перша Ліга

03.55 «Саутгемптон» 

— «Борнмут». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 Бельгія — Греція. 

Відбір до ЧС-2018

07.40 «Олімпік» — 

«Карпати». ЧУ

09.20 «Еспаньйол» — 

«Бетіс». ЧІ

11.05 ЧА. Передмова до туру

11.35 Чорногорія — Польща. 

Відбір до ЧС-2018

13.20 ЧІ. Передмова до туру

13.50 «Іллічівець» — 

«Оболонь-Бровар». ЧУ. 

Перша Ліга

16.00, 20.15 Футбол NEWS. 

LIVE

16.25, 18.55 Футбол LIVE

16.55 «Ворскла» — 

«Волинь». ЧУ

17.45 Футбол Tables

19.25 «Саутгемптон» 

— «Борнмут». ЧА

21.30 Світ Прем’єр-ліги

22.00 «Ліверпуль» — 

«Евертон». ЧА

23.50, 1.50, 3.50 Топ-матч

00.00 «Осасуна» — 

«Атлетік». ЧІ

02.00 «Сосьєдад» — 

«Леганес». ЧІ

04.00 «Малага» — 

«Атлетіко». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40 Прихована реальність

08.30, 19.30 У пошуках істини

10.10 Охоронці Гітлера

12.00, 21.10 Диво-винаходи

13.50 Загадки планети

15.50 Берег Африки

17.40 Далеко і ще далі

23.50 Брама часу

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 Чи знаєте ви, що...

08.40 М/ф

09.50 М/ф «Гніздо Дракона»

11.40 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.00 Х/ф «Слава»
15.00, 19.00 Орел і решка

18.00 Навколо М

23.50 Т/с «Сонна Лощина»

01.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.45 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.10 М/с «Лис Микита»

07.25 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.40 М/ф «Лежень»

08.00 Мультмікс

09.45 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.15 М/ф «Червона Шапка 

проти зла»

11.40 Х/ф «Король повітря: 
Ліга чемпіонів»

13.20 Казки У Кіно

16.10 Х/ф «Гамбіт»
17.50 Х/ф «Диявол носить 

Прада»
19.50 Одного разу під 

Полтавою

20.55 Танька і Володька

22.05 Одного разу в Одесі

23.05, 3.15 Країна У

00.05 Т/с «Отже»

00.40 Х/ф «Повний дім»
04.30 Віталька

УТ-1

06.00 У просторі буття

06.35 Підсумки

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.20 Шеф-кухар країни

08.05 Смакота

08.30, 00.00 Золотий гусак

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Книга джунглів»

10.15 Хто в домі господар?

10.35 Хочу бути

11.00 Фольк-music

12.35 Т/с «Площа Берклі»

14.55 Книга.ua

15.30 Ринг

17.10 Богатирські ігри

18.10 Церемонія 

вручення премії 

загальнонаціональної 

програми «Людина 

року-2016»

20.25 Д/ф «Штепсель і 

Тарапунька. Слава — на 

виснаження»

21.00, 5.35 Новини

21.30 Музична весна на 

Першому

22.40 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.25 Життєлюб

01.20 Музичне турне

02.30 Надвечір’я. Долі

03.25 Телевистава «Мартин 

Боруля»
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КАНАЛ «1+1»

06.25 На ножах
08.00 Сніданок. Вихідний
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»
10.00 ТСН
11.00, 12.00, 13.00 Світ навиворіт
14.00 Т/с «Хороший хлопець»
19.30, 5.15 ТСН-тиждень
21.00 Голос країни 
23.30 Х/ф «Мільйонер із 

нетрів»

01.55 Аргумент кiно
03.35 Світське життя

ІНТЕР

06.10 М/с «Ну, постривай!»
06.30 Х/ф «За двома 

зайцями»
08.00 уДачний проект
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка. Рай і пекло
11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження
12.00 Орел і решка. Ювілейний 

сезон
13.00 Концерт Максима Галкіна
14.30 Т/с «Мата Харі»
20.00 Подробиці тижня
21.30 Х/ф «Передбачення»
23.20 Х/ф «Ігри дорослих 

дівчат»
01.45 Х/ф «Список 

контактів»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні
07.40 Зоряний шлях
09.20 Х/ф «Любов для 

бідних»

11.15 Т/с «Два життя»
16.45, 20.00 Т/с «Осіння 

мелодія любові»
19.00, 5.50 Події тижня 
21.15 Т/с «Процес»
01.10 Реальна містика
02.00 Т/с «Райське місце»

ICTV

06.40 Т/с «Відділ 44»
09.20 Ньюзмейкер
10.15, 13.00 Х/ф «Прокляття 

фараона Тута»
12.45 Факти. День
13.55 Х/ф «Мумія»
16.10 Х/ф «Мумія 

повертається»
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.30 Х/ф «Цар скорпіонів»

22.15 Х/ф «Цар скорпіонів-2. 
Сходження воїна»

00.30 Х/ф «Ударна сила»
02.05 Т/с «Прокурори»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі
05.50, 8.10 Kids Time
05.52 М/с «Хай живе король 

Джуліан»
06.50 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.12 М/ф «Бременські 

розбійники. Відчайдушна 
гастроль»

09.30 Х/ф «Заборонне 
королівство»

11.30 Х/ф «Команда «А»
14.00 Х/ф «Кур’єр»
16.00 Х/ф «Таксі»
17.40 Х/ф «Таксі-2»
19.30 Х/ф «Таксі-3»
21.00 Х/ф «Містер та місіс 

Сміт»
23.15 Х/ф «Гонщик»
01.30 Х/ф «Йолопи-

розбійники»

5 канал

06.00, 9.30, 1.00, 2.00, 4.00, 
5.00 Час: Важливо

06.15, 21.00, 1.15 Час: підсумки 
тижня 

06.25, 18.10 Велика політика
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, 
22.00, 00.00 Час новин

07.30 Суперкнига
07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу
08.10 Гра інтересів

08.30, 3.15 Феєрія мандрів
08.50 Солодко з Іскрою
09.20 Автопілот-тест
09.25 Технопарк
10.10 Кордон держави
10.25 Будемо жити
10.40 Драйв
11.10 Рандеву
12.15 Сімейні зустрічі
12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО
12.50 Legal Up BUSINESS
13.10 Модне здоров’я
14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом
15.15 П’ятий поверх
16.05 В кабінетах
16.30 Акцент
17.10 «За Чай.com»
19.25, 0.20 Невигадані історії
20.05, 23.35, 2.15, 5.15 Машина 

часу
21.40, 3.00 Час-Time
22.30 Д/ф «Відділ кадрів»
01.55 Огляд преси
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.25 Х/ф «Повернення 
«Святого Луки»

07.05 Х/ф «Чорний принц»
08.55 Т/с «Черговий ангел»

12.10 Х/ф «За двома 
зайцями»

13.30 Х/ф «Ти — мені, я 
— тобі»

15.10 Легенди карного 

розшуку

17.25 Склад злочину

19.00 Т/с «Одного разу в 

Ростові»

22.50 Х/ф «Грінго»
00.50 Х/ф «Розшукується 

герой»
02.30 Таємниці кримінального 

світу

02.55 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

03.35 Легенди бандитської 

Одеси

04.25 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Валерій Невєдров. Так 

твориться мистецтво, 

ч. 2. Як створити театр 

06.30 Під сузір’ям Глієра, ч. 2. 

У пошуках гармонії 

06.55 Українська хустка 

07.35 Світ дітей. У ритмі 

спорту 

07.45 Дитячі таємниці 

08.15 Мистецькі історії. 

Скрипковий Всесвіт, ч. 1

09.00 Романтичні руїни 

Хустського замку 

09.10 Православний календар 

09.20 Позиція 

09.50 Музика і музиканти. 

Зустріч назавжди 

10.15 Д/ф «Дороги Гоголя. 

Блукання», ч. 3 

11.15 Євген Станкович. Проект 

«Три С» 

12.45 Передчуття. Віктор 

Сидоренко, ч. 2 

13.30 Jazz Коло. Лемківська 

сюїта, ч. 2 

14.00, 02.00 Х/ф «Мартин 
Боруля» 

15.35, 03.35 Костел Петра і 

Павла в Луцьку

16.00, 01.00 Д/ф «Таємниці 

Лисої гори»

16.30, 01.25 Готична четвірка 

Хустщини

17.00 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Заповіт». «Мені 

тринадцятий минало»

17.40 Лесина тінь. Петро 

Косач...

18.20 Києвотека. Останній iз 

київських грандів. Іосиф 

Каракіс

18.45 Журнальний кіоск

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Тиждень

19.20 Мовою мистецтва

19.50 Сценограй 

20.20 В. Красногоров «Двоє, 

не враховуючи собаки». 

Вистава Національного 

академічного театру 

російської драми ім. Лесі 

Українки

21.30 Лілія його життя. Серж 

Лифарь

22.20 Головна роль. Олександр 

Форманчук

23.20 Косів Гуцульський

23.45 Православний календар 

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олесь 

Шевченко, ч. 3

04.00 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 

Лесь Танюк

05.30 Д/ф «Вперед! Вперед! 

Синголи!»

 

СТБ

05.50 Все буде добре!

07.45 Холостяк-7

09.00 Все буде смачно!

09.55 Караоке на майдані

10.55 Україна має талант! Діти-

2

14.05 Х/ф «Спортлото-82»
16.00, 23.10 Я соромлюсь свого 

тіла

18.00, 22.10, 0.25 Слідство 

ведуть екстрасенси

20.55 Один за всіх

ТОНІС

07.45 Натхнення

09.55 Останній шанс побачити

11.45 Життя в цифрі

13.20 Будьте здорові!

13.45 Teen-клуб

14.20, 16.05 Супервідчуття

15.30 Соціальний статус: ваша 

пенсія

16.40 Сальваторе Адамо. Сніг, 

що не розтане ніколи

17.40 Мелодія двох сердець

20.00 Цивілізація Incognita

20.15 Кумири

20.35 Світські хроніки

21.05 Шеф-кухар країни

21.40 Євромакс

22.05 Х/ф «Сабріна»
00.15 Ніч чорних краваток

02.10 Життя на Вершині

03.10 Вихідний, після опівночі

04.00 Українцям — українське

04.45 Д/ф «Мілен Демонжо. 

Міледі з українським 

корінням»

05.35 Як створювався фільм 

про Мілен Демонжо

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Роби бізнес

09.00 Бушидо

12.05 Х/ф «Місія на Марс»
14.10 Х/ф «Прибулець» 
16.00 Х/ф «Під захистом» 
17.45 Х/ф «Воїн ушу» 
19.20 23 тур ЧУ з футболу: 

«Зоря» — «Шахтар»

21.25 Профутбол

23.15 Змішані єдиноборства. 

UFC.

01.25 Х/ф «Деяка 
справедливість»

03.05 Х/ф «Чорна долина»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.50, 12.50, 19.10, 

5.30 Топ-матч

06.10 «Осасуна» — «Атлетік». 

ЧІ

08.10, 3.40 «Ліверпуль» 

— «Евертон». ЧА

10.00, 16.20, 20.15 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Журнал Ліги чемпіонів

11.00 «Малага» — 

«Атлетіко»». ЧІ

13.00, 0.50 Світ Прем’єр-ліги». 

ЧА

13.30, 15.55 Футбол LIVE

13.55 «Олімпік/Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ

16.40, 3.10 Журнал Ліги 

чемпіонів

17.10 «Реал» — «Алавес». ЧІ

18.00 Футбол Tables

19.25 «Валенсія» — 

«Депорітво». ЧІ

21.20 Великий футбол

23.00 «Арсенал» — «Ман 

Сіті». ЧА

01.20 «Севілья» — 

«Спортінг». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Еспаньйол» — 

«Бетіс». ЧІ

07.50 Відбір до ЧС-2018 Огляд 

туру

08.45 «Іллічівець» — 

«Оболонь-Бровар». ЧУ. 

Перша Ліга

10.35, 20.00 Ворскла» 

— «Волинь». ЧУ

12.25 Журнал Ліги чемпіонів

12.55 «Севілья» — 

«Спортінг». ЧІ

14.55, 17.40 Передмова 

до матчу «Арсенал-

Ліверпуль»

15.00, 17.00, 23.40, 1.45, 3.50 

Топ-матч

15.10 «Саутгемптон» 

— «Борнмут». ЧА

17.10 «Арсенал» — «Ман 

Сіті» 2000/2001 рр. 

Класичні матчі АПЛ

17.45 «Арсенал» — «Ман 

Сіті». ЧА

21.40 « Гранада» — 

«Барселона». ЧІ

22.30 Футбол Tables

23.55 «Олімпік/Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ

02.00 «Реал» — «Алавес». ЧІ

04.00 «Валенсія» — 

«Депорітво». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40 Прихована реальність

08.30, 19.30 У пошуках істини

10.10 Охоронці Гітлера

12.00, 21.10 Диво-винаходи

13.50 Загадки планети

15.50 Берег Африки

16.50 Дика Бразилія

17.40 Далеко і ще далі

23.50 Містична Україна

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

08.00 Чи знаєте ви, що...

08.40 М/ф

09.50 Т/с «H2O: просто додай 

води»

11.15 Х/ф «Слава»
13.15 Навколо М

14.10 Орел і решка

22.00 Х/ф «Хитрощі 

Норбіта»
00.00 КВК

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.45 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.10 М/с «Лис Микита»

07.25, 10.10 М/с «Шалені 

кролики. Вторгнення»

07.40 М/ф «Кам’яний вік»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

11.25 М/ф «Червона Шапка 

проти зла»

12.50 Х/ф «Король повітря. 
Золота ліга»

14.25 Х/ф «Каштанчик: 
герой Центрального 
парку»

16.05 Рятівники

19.50 Одного разу під 

Полтавою

20.55 Танька і Володька

22.05 Одного разу в Одесі

23.05 Розсміши коміка

00.05 Т/с «Отже»

00.40 Х/ф «Хор. Живий 
концерт»

02.05 Х/ф «Відьма»
03.55 Країна У

04.45 Віталька

УТ-1

06.00 Світ православ’я
06.35 Смакота
07.05 Золотий гусак
07.25 Життєлюб
08.10, 23.30 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Телевистава «Украдене 
щастя»

11.30 Спогади
11.55 Театральні сезони
12.35 Мистецькі історії
12.50 Фольк-music
13.55 Твій дім
14.20 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»
18.10 Церемонія 

вручення премії 
загальнонаціональної 
програми «Людина року-
2016»

20.30 Перша шпальта
21.00, 5.35 Новини
21.25 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
21.50 Що там з Євробаченням?
22.25, 5.00 Д/ф «Український 

пересмішник. Андрій 
Сова»

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.30 Віра. Надія. Любов
03.20 Світло
04.05 Д/ф «Секрети Вільнюса»
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Українська «зірка» 
зійшла в Японії
 Дівчину з незвичай-
ною зовнішністю запроси-
ли стати прикрасою ток-
шоу в Країні Вранiшньо-
го Сонця. Саме в Японії 
мешканку міста Миколаїв 
уперше назвали «інопла-
нетянкою з України». 
Для виступу незвичайної 
зовні дівчини на одному з 
центральних телеканалів 
бригада майстрів навіть 
спорудила спеціальний 
подіум, а місцеві модельє-
ри та дизайнери підготу-
вали оригінальну колек-
цію одягу, яка представи-
ла глядачам українську 
гостю як справжню пос-
ланницю інших світів. 
Відзначимо, що в Японії 
зріст незвичайної красуні 
з України вважають іде-
альним, а її зовнішність 
— справжнім еталоном 
жіночої краси.
 При бажанні Людми-
ла Тітченкова могла б от-
римати в Японії постійне 
місце проживання, адже 
їй запропонували місце 
однієї з ведучих на теле-
візійному каналі, та дів-
чина відповіла категорич-
ною відмовою.
 — Я дуже сумувала за 
рідною Україною, — виз-
нає молодша з сестер. — 
У мене навіть думки не 
було залишитися жити в 
Японії, але сама подорож 
до іншої, екзотичної краї-
ни запам’яталося на все 
життя. На японському те-
лебаченні мені всі без ви-
нятку предмети здавали-
ся іграшковими через свої 
невеликі розміри. Окрім 
подіуму, робітникам та-
кож довелося побудувати 
спеціально для мене окре-
му гримерку та вихід на 
сцену, бо в іншому випад-
ку я була б змушена хо-
дити, згинаючись. Коли 
японські модельєри зні-
мали мірку для того, щоб 
пошити для мене одяг, 
з’ясувалося, що довжина 
одних лише моїх ніг сягає 
понад 120 сантиметрів!
 Проте після повернен-
ня на Батьківщину надов-
го затриматися в рідно-
му Миколаєві Людмила 
Тітченкова все ж таки не 
змогла, адже запрошення 
взяти участь у нових ціка-
вих проектах пішли одне 
за одним. І дівчина із за-
доволенням скористала-
ся можливістю, як то ка-
жуть, і світ подивитися, 
та й себе показати.
 — Мене часто перехожі 
на вулицях запитують, iз 

якої я планети та чи надо-
вго затримаюся на Землі, 
— сміється Людмила Тіт-
ченкова. — Мої батьки 
навчили мене дивитися 
на світ позитивно та з гу-
мором ставитися до того, 
що я не така, як усі люди. 
Особливо добрі дивіденди 
цей бонус приносить мені 
на сцені, де я тепер можу 
виконувати ролі як доб-
рих та прекрасних чарів-
ниць, так і не надто пози-
тивних персонажів, як, 
приміром, Снігова Коро-
лева.

Унікальні городяни
 Відзначимо, що пів-
денне місто Миколаїв не 
вперше прославилося на 
весь світ завдяки своїм 
унікальним городянам. 
Звідси родом 47-річний 
велетень Віктор Заболот-
ний, чий зріст становить 
235 сантиметрів. Чоловік 
також дуже затребуваний 
у цирковому мистецтві та 
зараз мешкає в далекій 
Колумбії й лише іноді 
відвідує рідну Україну. 
Також у Миколаєві меш-
кає й найсильніша жін-
ка України, Євразії та 
США 49-річна Анна Кур-
куріна. Після закінчен-
ня вишу жінка більше де-
сяти років пропрацювала 
звичайною шкільною вчи-
телькою в середній школі, 
потім — освоїла професію 

зоотехніка у Миколаївсь-
кому зоопарку та деякий 
час доглядала за тигра-
ми і левами. Але настав 
той день, коли Анна ви-
рішила круто змінити 
своє життя, тож зайняла-
ся пауерліфтингом. Дуже 
швидко смілива жінка до-
сягла шалених успіхів: на 
сьогодні вона є визнаною 
триразовою абсолютною 
чемпіонкою світу з пауер-
ліфтингу та веде в Мико-
лаєві секцію з фітнесу для 
всіх бажаючих. Ймовір-
но, сама атмосфера жит-
тя у південному місті під 
заступництвом святого 
Миколая сприяє появі на 
світ незвичайних за зов-
нішністю та стилем жит-
тя людей.
 — Коли ми раніше з 

сестрою виходили гуляти 
вулицями рідного міста, 
то нас часто зупиняли пе-
рехожі та просили сфотог-
рафуватися з нами, — роз-
повідає Людмила Тітчен-
кова. — Я ніколи не соро-
милася своєї зовнішності, 
ймовірно, це і стало основ-
ною причиною мого успі-
ху на телебаченні. Навіть 
коли у школі одного разу 
мене попросили перевес-
ти годинник, що був май-
же під стелею, я, швидше, 
відчула гордість за свою 
перевагу і можливість ви-
конувати ту роботу, яка 
була не під силу моїм од-
ноліткам.

Є фах, а є покликання
 Поки що Людмила Тіт-
ченкова вчиться у Мико-
лаївському національно-
му університеті імені Су-
хомлинського на факуль-
теті історії, хоча своє 
майбутнє пов’язує більше 
з телебаченням або цир-
ком. Та й її рідна сестра 
Тамара, незважаючи на 
те, що вже закінчила Хар-
ківський національний 
університет будівництва 
та архітектури, працюва-
ти за фахом не поспішає. 
Останнім часом таланови-
ту дівчину із позаземною 
зовнішністю все частіше 
стали запрошувати для 
виступу до різних команд 
КВК, й Тамара дуже щас-
лива, що може таким чи-
ном удосконалювати свої 

акторські дані.
 На думку відомого 
українського дизайнера 
Олексія Залевського, на 
обох дівчат iз Миколає-
ва чекає чудова кар’єра у 
фотомодельному бізнесі. 
У сестер для цього є всі 
необхідні дані: високий 
зріст, загадкова та незви-
чайна зовнішність, а та-
кож позитивна посмішка 
на обличчі, що притягує 
увагу людей.

В особистому — нічого 
особистого 
 Відзначимо, що, не-
зважаючи на фурор на 
сцені, у вільний час сес-
три воліють вести досить 
спокійний спосіб життя. 
Молодша вже має хлоп-
ця, з яким планує відсвят-
кувати весілля найближ-
чим часом. Її обранець 
нижчий на десять сан-
тиметрів, але це не зава-
жає коханню. А ось стар-
ша поки що лише придив-
ляється до чоловіків, за-
водити серйозні стосунки 

не поспішає.
 — Я часто виступаю 
як актриса комедійного 
жанру, й шанувальників 
у мене вистачає, — роз-
повідає дівчина. — Поки 
що мене все влаштовує, і я 
більше думаю про те, щоб 
отримувати задоволен-
ня від кожного прожито-
го дня, а не тягнути сімей-
ний вантаж.
 Зараз сестри Тітченко-
ви їздять iз гастролями по 
всьому світу та грають на 
сцені ролі інопланетянок, 
королев та прибульців з 
невідомих галактик.
 Відзначимо, що дівчат 
запрошували й на цент-
ральні телеканали Украї-
ни, де вони стали справж-
ньою сенсацією, зібравши 
у рекордно короткий тер-
мін більше п’ятнадцяти 
мільйонів переглядів. 
Саме у Києві здійснила-
ся заповітна мрія дівчат 
iз Миколаєва — політати 
над містом. Дівчатам допо-
могли скористатися пере-
вагами канатної дороги та 
злетіти просто у небо. Люд-
мила й Тамара змогли віль-
но ширяти над Києвом, пе-
релетіти через Дніпро та 
на власні очі побачити всю 
красу столиці з висоти пта-
шиного польоту.

Слава очима батьків
 Мама двох незвичай-
них дівчат, Ольга Петрів-
на Тітченкова, має абсо-
лютно стандартну зовніш-
ність та не дуже високий 
зріст. Жінка присвяти-
ла все своє життя дітям 
і дуже щаслива, що їхня 

доля склалася благопо-
лучно.
 — Про те, що в нашій 
родині підростають незви-
чайні діти, я дізналася від 
лікарів, коли одній із до-
ньок уже виповнилося 11 
років, — згадує пані Оль-
га. — Медики встановили 
дуже рідкісний діагноз: 
синдром Марфана. Це ге-
нетичне захворювання, 
яке передається від бать-
ків у спадок. У моєму роду 
подібну зовнішність (але 
не такий високий зріст 
та довжину шиї) має моя 
мати та одна з родичок. 
За статистикою, поши-
реність цього синдрому в 
загальній популяції лю-
дей складає лише один 
випадок на кожні п’ять 
тисяч. Безумовно, хворо-
ба вимагає підтримуючо-
го лікування, і я рада, що 
завдяки великій увазі лю-
дей до Людмили та Тама-
ри в них немає проблем з 
отриманням своєчасної 
медичної допомоги. Зараз 
на всіх світових подіумах 
дівчата з нестандартною 
зовнішністю мають пе-
ревагу над іншими, тому 
дочкам довелося поєдну-
вати навчання у виші з до-
сить прибутковими висту-
пами на сцені.
 Сестри з інопланет-
ною зовнішністю продов-
жують успішно виступа-
ти в різних країнах світу, 
набуваючи нових шану-
вальників свого таланту 
та прославляючи Украї-
ну в кожній новій країні, 
куди їх запрошують приї-
хати на гастролі. ■

УНІКУМИ

Краса неземна
Сестри прославилися на весь світ завдяки своїй незвичайній зовнішності

■

Ірина КИРПА
Миколаїв

Зріст кожної з дівчат сягає двох метрів i п’яти санти-
метрів, а ось їхні шиї й справді можна назвати «лебе-
диними» за унікальну довжину, що наближається до 
50 сантиметрів! Вік старшої сестри Тамари Тітченкової 
— 25 років, проте вага її високого, але крихкого тіла 
не перевищує й 51 кілограма. А ось її молодшій сестрі, 
Людмилі, яка за зовнішніми ознаками схожа на Тамару 
як дві краплі води (до речі, різниця у віці між дівчатами 
становить лише два роки), пощастило стати знамени-
тою відразу ж після закінчення школи.

Незвичайна зовнішність — звичайна перевага.❙

Сестри-інопланетянки.❙

Сестри з інопланетною зовнішністю 
продовжують успішно виступати 
в різних країнах світу, набуваючи 
нових шанувальників свого таланту та 
прославляючи Україну.

Сцена — це справжня любов.❙
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«Це був студійний проект, який 
можна назвати як смітником, так і 
чернеткою»
 ■ Олександре, вашому сольному про-
екту MetaMoreFozzey вже 14 років. Чому 
саме тепер вирішили організувати кон-
церт?
 — Хотілося крапочку поставити в цьо-
му проекті. Ми вже були тричі за крок від 
концерту, вже майже дату призначали, 
але весь час відкладалося. Торік влітку 
ми сиділи на фестивалі «Файне місто Тер-
нопіль», наш виступ посунули і ми 3 го-
дини чекали. Була 2-га ночі, нам було вже 
все одно, ми пили віскі і думали лише, 
коли нам нарешті дадуть зіграти. Хтось із 
хлопців порушив тему MetaMoreFozzey, 
і я сказав: та треба зробити концерт, усіх 
зібрати, (бо дуже багато музикантів бра-
ло участь у запису пісень). І оскільки я 
сказав «А», то вони почали нагадувати і 
дражнити, тож дату таки призначили і 
вже назад дороги немає. 
 ■ Одразу  вирішили, що концерт буде 
й останнім?
 — Так. Це ж не просто, що я один 
вийшов, почитав якийсь репчик і все. 
Буде багато запрошених людей, і я не 
зможу їх збирати щоразу, це і гроші, і 
час на репетиції. Я ще навіть ніде не ка-
зав, хто бере участь, а там багато гостей 
— Каша Сальцова, Сашко Положинсь-
кий, Діля... 
 ■ ТНМК також буде?
 — А це таємниця. Єдине можу сказа-
ти, що сюрпризи будуть. І це стосується 
як виконавців, так і репертуару. Оскіль-
ки пісень із першого альбому не зберег-
лося, я попросив в Артура Данієляна — 
пошукай, може, десь вони є. То він мені 
віддав весь архів студії — 600 СD-болва-
нок, от я 11 годин шукав і таки познахо-
див. Познаходив багато чого цікавого...
 ■ З’явився ваш сольний проект че-
рез те, що ваші тексти не підходили для 
«Танку»?
 — Так, спочатку це були лише ті, що 
не підходили для ТНМК, а потім і якісь 
зовсім хуліганські речі. Якщо раніше 
з’являлася ідея — я відкидав, то потім 
так: з’являлася ідея — і я її записував. 
Це був студійний проект, у якому я прос-
то записував пісні, його можна назвати 
як смітником, так і чернеткою. 
 Пам’ятаю, 2003 року я приніс на 
студію пісню «Діти Голлівуду». Фагот 
почитав текст і сказав — це ти, це не 
гурт, я не зможу це співати, бо це твої 
відчуття. Тоді я на нього образився. Бо 
ж про будь-яку пісню, яку пишеш, ти ду-
маєш — це Yesterday, а потім розумієш, 
що щось не вийшло, закохуєшся в іншу 
пісню. На той момент я був закоханий 
у «Діти Голлівуду», вона мені дуже спо-
добалася, ми навіть на репетиціях запис 
якийсь зробили. 
 І я подумав: чому пропадати матеріа-
лу, і записав 2 альбоми з Артуром Даніє-
ляном. Я обирав якийсь текст, приходив 
до Артура додому, записував, і уже він 
«винаходив велосипед». Потім йому ста-
ло не до третьої платівки, записаний ма-
теріал лежав десь 7 років, я чекав, коли 

з’явиться саунд-продюсер, якому буде 
цікаво потренуватися. Він з’явився, — 
це Євген Чистяков, він працює в Фаго-
та на студії, ми зібрали і старі записи, і 
записали щось нове, якісь пісні, що для 
«Танку» не підійшли. 

«Я не бачу себе ніде, окрім ТНМК»
 ■ Тепер вирішили, що вже не хочете 
працювати над сольним проектом?
 — Сьогодні диски не продаються, не-
має бази, немає заради чого, а я не люб-
лю робити в мінус. Оскільки проект 
суто студійний, а заробляють усі з кон-
цертів, то сенсу немає саме в альбомах. 
Якщо буде якась ідея, я побачу пісню, 
яку я захочу показати хоча б на 100 лай-
ків і яка для ТНМК не підходить, тоді я, 
може, запишу, а так сидiти i писати аль-
бом — того не варто.   
 Мені не подобається, коли хтось із 
якогось гурту починає робити сольний 
проект із такою думкою, що ось мене не 
цінують і зараз я покажу. І всі хочуть од-
разу давати концерти, заробляти на сто-
роні, показати себе. У тому є трошечки 
ментально злам ідеї гурту. 
 Тому я одразу казав, що мій соль-
ний проект ніяк не зачепить гурт, гурт 
— це справа мого життя, з 1989 року 
я не бачу себе ніде, окрім ТНМК. Тож 
MetaMoreFozzey — це трошечки жлоб-
ський рефлекс, бо шкода того часу, 
коли ти сидів на балконі і писав текст. 
От уявіть, написали ви статтю і вона не 
вийшла. А чому три платівки? Бо мені 
всього подобається робити по три. Я і з 
книжками так роблю — хочу зараз за-
крити харківський цикл третьою книж-
кою, наступного року — євпаторійський 
цикл, щоб теж було три.
 ■ Тобто думок полишати ТНМК, щоб 
робити власний проект, як це зробив 
Діля, у вас не було?
 — Ні, не було. А Ділю ми тоді тро-
шечки прискорили. Він на той момент 
ще хотів пограти, але ми сказали, якщо 
вже ти хочеш іти, то йди одразу, в нас 
буде більше часу на переформатування. 
Ми тоді дуже швидко записали альбом 
«Сила», щоб відчути силу в собі, бо це 
була значна втрата. 
 Пам’ятаю, 18 вересня ми грали з 
Ділею останній концерт у Києві на Єв-
ропейській площі — це був його день на-
родження, я в окулярах вийшов, бо бо-
явся, що заплачу, було важкувато. А на-
ступного дня ми грали в Кіровограді на 
стадіоні, і був Сашко Положинський, 
він послухав, підійшов і каже: «А мені 
навіть більше сподобалося». Підтримав 
нас.
 ■ А хто вирішує, чи підходить пісня 
для гурту, чи ні?
 — Зазвичай Фагот, хоча були такі 
ситуації, коли пісні, що йому не подоба-
лися, ми все одно робили, і вони става-
ли хітами. Але він дуже холоднокровно 
на все це дивиться, мені цього не виста-
чає, я зазвичай закохуюся в якусь ідею, 
а от він, безперечно, має продюсерський 
талант, може відсторонено поглянути і 
сказати — це не спрацює. 

«Усе моє «шиття на дому» тепер ітиме 
в прозу»
 ■ Хто був цензором у 
MetaMoreFozzey?
 — Ніхто. Я писав не заморочуючись. 
Для ТНМК я можу писати текст пісні 10 
років, а для сольного швидко щось на-
кидав-накидав. Як було, так і було, за-
писав і забув, а потім мені Артур дає — 
на послухай, а я кажу: а що це? 
 Я собі на концерті поставлю пюпітр, 
бо я цих текстів не пам’ятаю, минуло 
14 років. І я їх заново відкриваю — о, 
прикольно написав. У MetaMoreFozzey 
є певна кількість пісень, які написані і 
зіграні в ТНМК, але не ввійшли до аль-
бому. Наприклад, в останньому альбомі 
була пісня «Люби і мрій» з Наталею Гор-
дієнко, це була пісня для «Танку», але 
не підійшла, тож ми її записали, щоб за-
лишився хоча б якийсь спогад про вит-
рачений час і натхнення.
 ■ Куди тепер діватимете все, що не 
підійде для «Танку»?
 — Усе моє «шиття на дому» тепер 
ітиме в прозу. Я книжки почав писати, 
коли вийшов другий сольний альбом, 
тож мені є чим розважатися.
 ■ За такий тривалий час — 20 сезонів 
ТНМК — неминучі сварки, конфлікти в 
колективі...
 — Звичайно, сварилися, і билися на-
віть. Це ж хлопчики, кожен щось собі 
гадає, характери різні. Але маю сказа-
ти, що кожен гурт — це найцінніше що 
може бути з чоловіком, це відчуття, як 
у дитинстві, коли ти сідаєш в автобус і 
їдеш кудись із футбольною командою. І 
тобі треба довести, що ви команда, а не 
просто так. 
 100 % таке відчуття, коли ти їдеш 
на гастролі і на тебе чекають, і де тобі за 
умов нашого вибагливого шоу-бізнесу і 
ринку, який був не зовсім українським, 
постійно доводилося стрибати вище за 
власну голову, виборювати якийсь шма-
ток уваги, і це щоразу запускалося знову 
як з нуля, і цей виклик, і відчуття, що ви 
командою кудись їдете, — це найкраще, 
що може бути в житті. 

Ніколи не хотілося працювати в Росії
 ■ Шоу-бізнес був не зовсім українсь-
ким. Нині український?
 — Він змінюється. Так, можна про-
аналізувати, що слухають «Вконтак-
тє», і зрозуміти, що все не так швидко 
змінюється, але ж потрібен час. Кон-
церти є, пісні є, є попит через вимоги з 
боку держави до радіостанцій. На радіо 
буде більше молоді, вони зможуть себе 
там почути, а це прекрасне відчуття. Не 
можна порівнювати з тим, що було 10 
років тому — ринок рухається, розви-
вається, все стає лише кращим, більше 
артистів, більше контенту, фестивалів. 
Не треба про це багато думати, а більше 
про те, що пишеш ти. Усі питання треба 
адресувати собі.
 ■ Для вашого гурту щось змінилося із 
запровадженням квот?
 — У нас ніколи не було відчуття, що 
ми пишемо музику для радіо. Є музи-

канти, що фахово і маркетингово підхо-
дять до виготовлення саме радіопісень, 
є люди, які пишуть пісні, орієнтуючись 
на формати конкретних радіостанцій. У 
нас завжди з цим було важко, бо лише 
кілька пісень ставили в ефір, кожного 
разу я дивувався — нічого собі, взяли?! 
 ■ Які пісні взяли?
 — Зазвичай «соплі» беруть: «Грану-
ли», «Вода». Я маю на увазі «мєдлякі». 
Мабуть, треба було сісти і цілеспрямова-
но зробити пісні для радіо, але все не до 
того, все хотілося самого себе здивувати. 
Тому подивимося, зараз на стадії запису 
нового альбому, дещо вже записали. 
 Студія переїхала, то ми на 3 місяці 
зупинилися, мабуть, після 9 квітня ся-
демо писати щось нове, хочеться поекс-
периментувати з новим матеріалом. Ми 
в горах були тиждень, я там понапису-
вав трошки. Восени були в Карпатах, я 
їм читав те, що за рік написав, бо лежав 
у лікарні і мав на те час: прози багато на-
писав і пісень, поки що активно відреа-
гували на один текст. Але думаю, що до 
роботи з 12 текстів візьмемо 3-4 точно. 
Раніше з решти пісень я б зробив щось 
для MetaMoreFozzey, а тепер немає пот-
реби. 
 ■ Коли плануєте вихід альбому?
 — Треба записати, донаписати, за-
раз ми за тиждень-два випустимо остан-
ній кліп на пісню «Дзеркало» з поперед-
нього альбому і почнемо думати про ві-
део з «Гадюкіними», це вже буде новий 
альбом. До нього ми вже записали піс-
ню «Новий рік — попса, Різдво — рок-
н-рол», радіостанції її так радо взяли 
до ефіру на Різдво, що я аж здивував-
ся. До літа щось допишемо, напишемо, 
тоді вже буде зрозуміло, коли його мож-
на збирати, це довгий процес, це вели-
кий шматок часу і роботи.
 ■ Уже згадували, альбоми сьогодні 
люди купують мало?
 — Так, переважно слухають в інтер-
неті. В українському шоу-бізнесі двi ка-
тегорії виконавців: одні роблять так, як 
у Москві, — вони мислять синглами. 
Другі, як у Лондоні, — західна ауди-
торія звикла орієнтуватися на альбоми: 
є альбом, сингл, працюємо. А от з’явився 
прошарок, наприклад гурт «Віа-Гра», не 
знаю, чи взагалі випускав якийсь аль-
бом, у них просто був сингл, що звучав iз 
кожної розетки 220 В. Ми стара школа, 
ми звикли мислити альбомами. От сьо-
годні піду слухати новий альбом Depeche 
mode. Мабуть, треба було спробувати EP 
— маленький альбом, але чи то ми ще не 
набрали градусу, щоб змінити своє став-
лення до релізів. 
 ■ Цього року гурт ТНМК отримав 
премію Yuna «За внесок у розвиток му-
зики». Як ставитеся до таких премій?
 — Хотілося б, звісно, існувати в межах 
нормальних номінацій. Я дуже пишаюся, 
що колись вони включили нас до 5 гуртів, 
що сформували українську музику про-
тягом 20 років Незалежності, це почес-
но. Але мені хочеться, щоб ми з’явилися 
і в хітових номінаціях — «Пісня року», 
«Кліп року», «Текст року». Щодо мого 
ставлення, то я розумію, що всі ці пре-
мії нам потрібні, бо вони піднімають ка-
піталізацію бренду «Україна» і працю-
ють на користь держави, на користь еко-
номіки і на користь кожного. Усі ці цере-
монії нам вкрай необхідні: що більше їх, 
то більше ми схожі на державу.
 ■ До Росії вас не кликали?
 — У 2000-2001-му ми там грали 
більше, аніж тут, але то було пов’язано 
з хвилею зацікавленості українсько-
мовною музикою, вони багато крутили 
нас безплатно по телевізору, бо ж усе все 
залежить від медіа. Якби ми тоді укла-
ли угоду, розмовляли з різними аген-
ціями, якби домовилися, то далі б усе 
перейшло на фінансові рейки, ті, хто 
домовився, їх ставили в ефір. У нас не 
склалося, я завжди тримав пальці хрес-
тиком, бо мені не хотілося працювати в 
Росії, це з дитинства таке несприйнят-
тя. Я в 12 років потрапив до Москви і 
рахував години, коли звідти поїду, а от 
приїхав до Києва, то мені все сподобало-
ся, нічого не дратувало, а там усе інше. 
Ніхто ж із музикантів не розповідає, як 
вони їдуть до якоїсь Твері, а там їм кри-
чать: «Пой на русском», і як це насправ-
ді важко, але це гроші, тому про це всі 
мовчать. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Олександр Сидоренко: 
Мені всього подобається 
робити по три 

■

Співак Фоззі — про сольник, ставлення 
до музичних премій і взаємини з Фаготом та Ділею
Марія СУЛИМА

Перший і останній. 9 квітня у київському клубі Sentrum Олександр Фоззі Си-
доренко відіграє перший концерт свого сольного проекту MetaMoreFozzey. 
Музикант одразу заявив, що цей перший концерт буде й останнім. 
Вокаліст і автор текстів пісень відомого гурту «Танок на майдані Конго» та 
сольного проекту MetaMoreFozzey, письменник, журналіст, затятий футболь-
ний фанат, тренер футбольної команди зірок і любитель комп’ютерних ігор. 
Про Олександра Фоззі Сидоренка можна розповідати багато — він людина 
дуже багатогранна. Чому полишає з метаморфозами, чи навчився писати 
прозорі тексти, а також про справу життя — ТНМК — Фоззі розповів «Ук-
раїні молодій».

Олександр Фоззі Сидоренко.
Фото Олександра ПІДДУБНОГО.

❙
❙
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«Регулярний чемпіонат ми пройшли досить легко, не втративши жодного 

очка. Але фінальні ігри, завдяки своєму статусу, упевнений, 
додадуть інтриги».

Андрій Романович
головний тренер ВК «Хімік» (Южний)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

Нинішній єврокубковий сезон у 
лідера жіночого волейболу — 
южненського «Хіміка» — зовсім 
не склався. Не змогли підопічні 
Андрія Романовича пробитися 
до основного раунду Ліги чем-
піонів. Не надовго затрималися 
багаторазові чемпіонки України 
й у Кубку ЄКВ, де в 1/8 фіналу 
програли сербській «Візурі». 

Абсолютний рекорд
 Утім дівчатам Романовича 
все ж удалося залишити в по-
точному сезоні вагомий слід на 
міжнародній арені. Продемонс-
трувавши 100-відсотковий ре-
зультат у регулярному чемпіо-
наті-2016/2017, «Хімік» разом 
зi швейцарським «Волеро», 
португальським «Порто Во-
лей», іспанським «Логроньо» і 
болгарською «Маріцею» склав 
п’ятірку європейських клубів, 
які без очкових втрат пройшли 
внутрішню «регулярку».
 Загалом южненський колек-
тив став першим у жіночій ук-
раїнській суперлізі колекти-
вом, якому вдалося встанови-
ти подібне досягнення. 28 мат-
чів без поразок — і підопічні 
Андрія Романовича як безза-
перечнi фаворитки готуються 
до підкорення сьомого поспіль 
чемпіонського титулу.
 Згідно з регламентом, цьо-
горічний «плей-оф» у жіночій 
суперлізі пройде за форматом 
двох з’їзних турів: перший  від-
будеться в Тернополі, на май-
данчику другої команди «регу-
лярки» — «Галичанки»; дру-
гий, зрозуміло, прийме Юж-
ний. На старт вирішального 
етапу ЧУ «Хімік» вийде з трьо-
ма очками. «Галичанка» мати-
ме два бали, луцьку «Волинь» 
за третю позицію в регуляр-
ному сезоні нагородили перед 
початком медальної серії од-
ним пунктом. А вінницькому 
«Білозгар-Медуніверситету», 
котрий замкнув «топ-4» й не от-
римав ніякої очкової надбавки, 
в боротьбі за призові місця буде 
найскладніше. Хоча, можливо, 
вінницькі волейболістки вже й 
виконали завдання на сезон — 

вперше в історії клубу пробили-
ся до «плей-оф». За місце в пер-
шій четвірці в напруженому 
протистоянні вінничанки ви-
передили другу команду попе-
редньої першості — запорізьку 
«Орбіту». 
 На перший погляд, відсут-
ність титулованого запорізько-
го клубу в медальному «плей-
оф» виглядає сенсаційно, проте 
після серйозного омолодження, 
що пережив колектив Ірини Ко-
місарової минулого міжсезон-
ня, п’яте місце в «регулярці»-
2016/2017 — явище закономір-

не. «Суперник виявився досвід-
ченішим, тому й випередив нас 
у битві за місце в першій чет-
вірці», — відзначила головний 
тренер «Орбіти», котрій у під-
сумку забракло однієї перемо-
ги над безпосереднім конкурен-
том для продовження боротьби 
за медалі.

Чемпіонська перепона
 Близьким до рекорду, вста-
новленого «Хіміком», був і лі-
дер чоловічої суперліги — 
львівський «Барком-Кажани». 
Але пройти без поразок весь 

регулярний турнір йому зава-
див харківський «Локомотив», 
котрий завдав львів’янам єди-
ного в сезоні фіаско.
 У минулі роки саме «заліз-
ничники» виступали в ролі аб-
солютного фаворита ЧУ, про-
те, залишившись торік без фі-
нансової підтримки «Укрзаліз-
ниці», найтитулованіший клуб 
країни втратив крейсерський 
хід і був змушений поступити-
ся місцем на волейбольній вер-
шині «Кажанам». Попри ще не 
завершений статус заключної 
фази національного чемпіона-

ту, в якій змагаються чотири 
найсильніші колективи «регу-
лярки», сумніватися, що саме 
львівська команда виграє чем-
піонський титул, не доводить-
ся. У перших двох з’їзних ту-
рах другого етапу ЧУ «Кажани» 
без особливих проблем виграли 
всі свої матчі. Двічі — у Вінни-
ці та Хмельницькому — підо-
пічні латвійського наставни-
ка Угіса Крастіньша переграли 
й «Локо» (3:1 і 3:1), котрий iз 
другим результатом завершив 
регулярний сезон i на цьому ж 
таки місці йде в «плей-оф». ■

ВОЛЕЙБОЛ

Крейсерський хід фаворитів
І жіночий, і чоловічий турніри найсильніших команд України 
проходять під диктовку їхніх беззаперечних лідерів

■

Найважче у «плей-оф» фавориту чемпіонської гонки — львівським «кажанам» — грається проти 
волейболістів iз Вінниці.
Фото з сайта ФВУ.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Суперлі-
га. Чоловіки. Турнір за 1-4 місця. 
Другий етап. 2-й тур (Хмельниць-
кий). «Барком-Кажани» — «Вінниця» 
— 3:2, «Локомотив» — «Новатор» 
(Хмельницький) — 3:0, «Вінниця» 
— «Новатор» — 3:1, «Барком-Кажа-
ни» — Локомотив» — 3:1, «Локомо-
тив» — «Вінниця» — 3:1, «Новатор» 
— «Барком-Кажани» — 1:3.
 Турнірне становище: «Барком-
Кажани» — 19, «Локомотив» — 14, 
«Вінниця» — 5, «Новатор» — 4.
 Турнір за 5-8 місця. Другий 
етап. 1-й тур. «Буревісник» (Чер-
нігів) — «Фаворит» (Лубни) — 3:2, 
«Дніпро» — «Юридична академія» 
(Харків) — 1:3, «Фаворит» — «Юра-
кадемія» — 0:3, «Буревісник» — 
«Дніпро» — 3:2, «Дніпро» — «Фаво-
рит» — 3:1, «Юракадемія» — «Бу-
ревісник — 1:3.
 Турнірне становище: «Буревіс-
ник» — 10, «Юракадемія» — 7, 
«Дніпро» — 6, «Фаворит» — 1.

* * *
 Чемпіонат України. Суперлі-
га. Жінки. Підсумкова таблиця піс-
ля регулярного сезону: «Хімік» — 
84, «Галичанка» — 67, «Волинь» — 
49, «Білозгар» — 42, «Орбіта» — 40, 
«Педуніверситет-ШВСМ» — 22, «Регі-
на» — 21, «Сіверськодончанка» — 9.

■

Григорій ХАТА

 Уперше в своїй історії не потрапивши 
до фінальної частини чемпіонату Європи, 
національна жіноча збірна України опи-
нилася в незвичній для себе ситуації. Ок-
рім самих «героїв» євровідбору-2016, ду-
мається, особливо некомфортно почувало-
ся й керівництво ФГУ, котре  як головний 
відповідальний орган за успішність вітчиз-
няного гандболу, мусило тримати удар за 
історичну невдачу «синьо-жовтих».
 Першим, на що пішли у профільно-
му господарстві, — поставили біля керма 
збірної рівновіддаленого від усіх основ-
них гравців українського жіночого гандбо-
лу наставника — Бориса Чижова, котрий 
більшою мірою спеціалізувався на роботі 
з чоловічими командами. А ще поставили 
перед «синьо-жовтими» доволі амбітне 
завдання — пробитися на чемпіонат сві-
ту-2017. 
 Три попередні «мундіалі» наші ганд-
болістки пропустили, не змігши подола-

ти завершальний бар’єр відбору, яким є 
«плей-оф». На шляху до цьогорічного ЧС, 
який прийматиме Німеччина, українським 
гандболісткам випало знайомитися з новим 
для себе раундом планетарної кваліфікації. 
Раніше вони як учасниці фінальної частини 
ЧЄ уникали участі в першому раунді відбо-
ру ЧС. Цього ж разу «синьо-жовтим» дове-
лося позмагатися в груповому турнірі, де в 
протистоянні з командами Греції, Литви та 
Словаччини наші дівчата вибороли путів-
ку до «стикового раунду» кваліфікації ЧС-
2017. Щоб знову поїхати на фінал «мундіа-
лю», перервавши затяжну серію невдалих 
відборів, улітку українським гандболісткам 
потрібно буде перемогти збірну Іспанії.
 Не сказати, що суперник — непрохід-
ний. Утім, на відміну від «синьо-жовтих», 
іспанські гандболістки змагалися на остан-
ньому єврофорумі, відтак можна сказати 
точно, що кризи наразі в жіночому ганд-
болі на Піренеях немає.
 А от президенту ФГУ Андрію Мельнику 
довелося ламати голову над тим, як набли-

зити до реальності успішний виступ вітчиз-
няної жіночої збірної в «плей-оф» відбору 
ЧС-2017. Одразу й не пригадаєш, коли наші 
найсильніші гандболістки-збірниці посеред 
сезону виїжджали на міжнародні товарись-
кі турніри. Свого часу колишні їхні настав-
ники — і Леонід Євтушенко, й Леонід Рат-
нер — бідкалися, що єдиною можливіс-
тю награти склад  перед відповідальними 
офіційними матчами є «Кубок Турчина».

 Останній меморіал легендарного на-
ставника вийшов більш ніж скромним. На-
томість під час іще одного затвердженого 
Європейського гандбольною федерацією 
«вікна для збірних» українській команді 
вдався продуктивний збір. І нехай на між-
народному турнірі в Гданську за участі збір-
них Польщі, Словаччини, Білорусі та Украї-
ни наші дівчата програли всі три поєдин-
ки, уже один лише факт їхнього спільного 
перебування — хороший знак напередод-
ні доленосного червневого протистояння з 

командою Іспанії. Зрештою, відсутність у 
Польщі у складі «синьо-жовтих» кількох 
провідних травмованих виконавиць доз-
воляє не тільки Борису Чижову, а й усім 
шанувальникам вітчизняного гандболу, 
зокрема й президенту ФГУ пану Мельни-
ку, з оптимізмом чекати кваліфікаційного 
«плей-оф» ЧС-2017. «Дякую команді! За 
самовіддачу — тверда п’ятірка», — так 
прокоментував очільник гандбольної фе-
дерації виступ української збірної на тур-
нірі в Гданську. ■

ГАНДБОЛ

Самовіддача — на «п’ятірку»
Вітчизняні майстрині гри в ручний м’яч активно готуються 
до «плей-оф» чемпіонату світу-2017

■

На турнірі в Польщі капітан гандбольної збірної України Вікторія Борщенко
продемонструвала традиційно високу для себе результативність.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Міжнародний гандбольний 
турнір у Гданську. Жінки. Україна 
— Словаччина — 25:28 (Борщенко 
— 8), Білорусь — Польща — 24:23, 
Польща — Україна — 26:17 (Лаюк 
— 6), Словаччина — Білорусь 
— 22:27, Білорусь — Україна — 
24:23 (Борщенко — 8; Смолінг — 5),  
Польща — Словаччина — 29:25.
 Турнірне становище: Білорусь 
— 6, Польща — 4, Словаччина — 2, 
Україна — 0

■
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 Приходить чоловік у ресторан 
і звертається до офіціанта.
 — Принесіть мені, будь лас-
ка, 12 чарок горілки.
 Офіціант приносить.
 — А тепер заберіть, будь лас-
ка, першу й останню.
 — А навіщо це?
 — Розумієте, перша погано 
йде, а вiд останньої я дурiю.

* * *
 Пограбування банку. У гра-
біжника сповзає маска з обличчя. 
Він підходить до касира.
 — Ти бачив мене?
 — Так, бачив!
 Постріл, труп.
 — Хто ще бачив моє облич-
чя?

 Із глибини залу лунає голос:
 — Теща моя, але вона зараз 
удома.

* * *
 Hадпис на пам’ятнику: «Тут 
спочиває відомий одеський сто-
матолог Борис Рафаїлович Кац. А 
його син Моня приймає в його ка-
бінеті на Прохорiвськiй, 21».

* * *
 — Лiкарю, скажіть, у мене 
грип?
 — Так!
 — Свинячий?
 — Так!
 — Ви впевнені?
 — Абсолютно! Тільки свиня 
могла викликати «швидку» о 4-й 
ранку з температурою 36,7!

По горизонталі:
 1. «Японська вишня», цвітіння 
якої є в Японії національним святом. 
4. Гранульоване тверде паливо з від-
ходів переробки деревини. 7. Нечис-
та сила нижчої ієрархії. 8. Улюблена 
пора року школярів. 10. Гаманець з 
грошима. 11. Іспанська золота моне-
та. 12. Природна мінеральна фарба 
червоно-брунатного або жовтого ко-
льору. 15. Іспанський бойовий флот. 
17. Найманий робітник. 19. Прези-
дент Палестини. 22. Місто на Закар-
патті. 24. Екзотичний птах із вели-
ким жовтим дзьобом. 25. Корабель 
героїв, що вирушили на пошуки зо-
лотого руна. 26. Річка в Швейцарії, 
ліва притока Рейну. 27. Прізвись-
ко Анни Фірлінг, героїні п’єси Бер-
тольда Брехта про долю маркітанки 
під час Тридцятилітньої війни в XVII 
столітті. 28. Величезний кажан, яко-
го називають іще «малайською ле-
тючою лисицею».
По вертикалі:
 1. Екс-генсек НАТО. 2. Ім’я ра-
дянського футбольного коментато-
ра, чоловіка грузинської актриси Со-
фіко Чіаурелі. 3. Головний негатив-
ний персонаж фільму «Біле сонце 
пустелі». 4. Російське місто. 5. Ні-
мецький хімік, автор теорії бродіння 
і гниття. 6. Жіноча прикраса на голо-

ву, схожа на діадему, яка одягаєть-
ся у винятково урочистих випадках. 
9. Річка на Франківщині. 13. Столи-
ця Канади. 14. «Ворог» заліза. 16. 
Невільник. 17. Столиця Киргизста-
ну. 18. Механічна людина, а також 
— захисник Донецького аеропорту. 
19. Представник індіанського пле-
мені із надзвичайно розвиненою 
культурою. 20. Музичний знак, що 
скасовує бемоль або дієз, віднов-
люючи основне звучання ноти. 21. 
Прісний силос, який виготовляють із 
пров’ялених трав. 23. Ім’я радянсь-
кого композитора, автора перших 
пісень у стилі рок-н-рол «Найкраще 
місто землі» та «Королева краси». 

Кросворд №34
від 17—18 березня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід -2…+3

 +4…+9

 -2…+3

 +4…+9

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр -1…+4

 +4…+9

 -2…+3

 +4…+9

Північ -2…+3

 +4…+9

 -2…+3

 +4…+9

Схід +2…+7

 +5…+10

 -2…+3

 +4…+9

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь +3…+8

 +7…+12

 -2…+3

 +4…+9

з 27 березня до 2 квiтня
 Овен (21.03—20.04). Ви можете втра-

тити голову вiд кохання. Остерігайтеся ревно-
щів, інакше ризикуєте дуже ускладнити свої 
відносини.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Телець (21.04—21.05). Вам знадоблять-
ся сили, особливо для реалізації творчих про-
ектів. Радимо вирішити проблеми, що накопи-
чилися, і прояснити ситуацію.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Близнюки (22.05—21). Приплив енергії 
допоможе впоратися з великим обсягом робіт. 
Але занадто активна діяльність може стати 
причиною погiршення стосункiв iз колегами.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 30.

 Рак (22.06—23.07). Ви можете відкри-
ти власну справу. В особистому житті чека-
ють зміни на краще. Можливо, ви зустріне-
те свою другу половину або зміцните родин-
нi стосунки.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.

 Лев (24.07—23.08). Ви досягнете успі-
ху в багатьох сферах. Якщо ви ще не визна-
чилися з полем діяльності, то буде така мож-
ливість. Завдяки вмiнню економити ви зможе-
те розібратися у власних потребах.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 31.

 Діва (24.08—23.09). Фінансові пробле-
ми вийдуть на перший план. Від вас знадоб-
ляться певні зусилля для просування про-
ектів та ідей. Вихiднi проведiть у родинно-
му колi.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 30.

 Терези (24.09—23.10). Вiддайте бор-
ги і стежте за станом фінансів. Це дозволить 
заощадити час, необхідний для планування та 
концентрації над подальшою діяльністю.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 2.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви зможете 
багато чого навчитися від спілкування з ро-
зумними та обізнаними людьми. Водночас не 
забувайте давнiх друзiв.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Стрілець (23.11—21.12).  Варто еконо-
мити гроші й не піддаватися спокусі витратити 
велику суму. Обережніше поставтеся до інвес-
тицій у нерухомість, не довіряйте чуткам.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 31.

 Козеріг (22.12—20.01). Вас підхопить 
вихор любові та пристрасті, ви відчуватимете 
потребу в пригодах і сильних емоціях. Покла-
дайтеся на інтуїцію, вона поведе вас у правиль-
ному напрямку.
 Дні: спр. — 2; неспр. — немає.

 Водолій (21.01—19.02). Цей тиждень буде 
досить суперечливим, не втрачайте оптимізму та 
здорового глузду, це допоможе вам вирішити 
будь-які, навіть найгостріші, проблеми.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 31.

 Риби (20.02—20.03). Ви не сумнівати-
метеся в правильності зробленого вибору, де-
монструючи силу і важливість. Тільки від вас 
залежатиме, чи зможете ви зберегти баланс у 
стосунках iз колегами.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Джей Ло 
в чудовій 
формі.  

❙
❙
❙

ПОДИВИМОСЬ

Танці на мільйон 
Дженніфер Лопес презентувала нове реаліті-шоу

■

Адреналіна ШУГАЙ

 Співачка, акторка, танцівниця, телеведуча й 
успішна бізнес-вумен. До всіх цих регалій Джен-
ніфер Лопес планує додати ще один пункт — 
«продюсер». З 8 травня вона запускає на каналі 
NBC свій новий проект — танцювальне реаліті-
шоу World of Dance. Днями відбулася презента-
ція майбутнього танцювального змагання.
 Ідею танцювального шоу Дженніфер ви-
ношувала більше року. А його реалізація ледь 
не довела до нервового зриву. Адже в ефірі  
воно мало стартувати ще в лютому, але щось 
пішло не так, через це, подейкують, Джей Ло 
мала сплатити чималенький штраф телекана-
лу. Бідолашна навіть схудла. Втім їй це пішло 
на користь: 47-річна Дженніфер своєю появою 
на червоній доріжці вразила присутніх. Глибо-
ке декольте та довжелезний розріз на спідни-
ці не лишають сумнівів: зірка в чудовій формі!

 У танцювальному змаганні 
братимуть участь як професійні 
танцівники, так і любителі. Бит-
ва буде запеклою, адже учасни-
ки змагатимуться за приз у роз-
мірі 1 мільйон доларів! Це безпрецедент-
на нагорода для реаліті-шоу. Наприклад, 
у танцювальному шоу So You Think You 
Can Dance? (за його зразком знімають 
український проект «Танцюють всі!») го-
ловний приз учетверо менший — 250 ти-
сяч доларів. 
 Дженніфер Лопес не тільки продю-
суватиме шоу, а й увійде до складу журі. 
Разом зі співачкою суддями попрацюють 
відомий американський хореограф Дерек 
Хаф і співак Ne-Yo. А ведучою шоу стане 
актриса й танцівниця Дженна Дуан-Татум, 
яка свого часу показала свої неперевер-
шені па в стрічці «Крок уперед».  ■

25—26 березня сiчня за прогнозами 
синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-
захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 0...+2, удень +6...+8. 
Пiслязавтра вночi 0...+2, удень +6...+8.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночi 0...+2, удень +6...+8. Яремче: вночi +1...+3, 
удень +7...+9. Мiжгiр’я: вночi +4...+6, удень +11...+13. Рахiв: 
уночi +3...+5, удень +10...+12.

23 березня висота снігового покриву становила: Плай 
— 5 см, Пожежевська — 36 см.


	UM037-01.indd
	UM037-02.indd
	UM037-03.indd
	UM037-04.indd
	UM037-05.indd
	UM037-06.indd
	UM037-07.indd
	UM037-08.indd
	UM037-09.indd
	UM037-10.indd
	UM037-11.indd
	UM037-12.indd
	UM037-13.indd
	UM037-14.indd
	UM037-15.indd
	UM037-16.indd



