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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,99 грн 

1 € = 33,19 грн
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Свій арешт Надія Савченко прийняла спокійно. Водночас, посадивши Савченко, влада може отримати серйозного політичного конкурента. ❙
фото з сайта apostrophe.ua. ❙

Кіно і Надя
Верховна Рада дала дозвіл на зняття депутатської недоторканності, 
затримання та арешт Надії Савченко
стор. 4 »

Краще 
переїсти, ніж 

недоспати 
В останні вихідні березня 

доведеться прокинутись 

на годину раніше 

стор. 3 »

«Фейсбук» 
усе про 

вас знає 
Власник соцмережі 

Марк Цукерберг 

визнає «помилки» 

стор. 14 »

Конспекти 
розвідників 

Першими в новому році 

суперниками збірної 

України будуть майбутні 

учасники ЧС-2018 з Азії 

стор. 15 »
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«Дуже важливо тим людям не дати втратити надію. Вони мають розуміти, 
що вони політв’язні та їхня боротьба є недаремною. Люди, які читатимуть 
ці листи, розумітимуть, що вони не забуті».

Юрій Яценко
радник міністра закордонних справ 

України, колишній політв’язень Кремля

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
втратила ук-

раїнська економіка через окупацію Росією Криму 
та війну на Донбасі, йдеться у доповіді старшого 
наукового співробітника Євразійського центру «Ат-
лантичної ради» Андерса Аслунда.

100 млрд.
особи
зареєструвалися для участі в зовнішньому 
незалежному оцінюванні станом на 20 бе-
резня, повідомили у прес-службі УЦОЯО

представників
молодого покоління, за рішенням Кабіне-
ту Міністрів України, підлягають призову на 
строкову військову службу у квітні-травні.

людей
оголошено у 

розшук в Україні через несплату аліментів, 
оприлюднено прес-службою Міністерства 
юстиції України.

громадянам
Російської Федера-

ції заборонено в’їзд до України, кон-
статували в Державній прикордонній 
службі.
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Ірина КИРПА

 Одночасно з інформа-
цією про серйозне погіршен-
ня стану здоров’я політично-
го в’язня з України з’явилася 
й надія, що Володимир Путін 
підпише указ про помилуван-
ня Сенцова. Колишній канди-
дат у президенти Росії Ксенія 
Собчак особисто передала но-
вообраному главі держави 
список із 16 осіб, яких вона 
вважає політв’язнями. У цьо-
му документі серед інших зга-
дано українського режисера 
Олега Сенцова, засудженого 
у 2015 році за сфабрикованою 
ФСБ справою про тероризм до 
20 років позбавлення волі. За-
раз він відбуває покарання в 
Ямало-Ненецькому автоном-
ному окрузі, в колонії «Білий 
ведмідь». Відомості про катас-
трофічний стан здоров’я Сен-
цова з’явилися лише у березні 
поточного року.
 — За всіма ознаками, це от-
руєння радіоактивною речови-
ною, — розповів Юрій Колес-
ников. — Не виключено, що 
Сенцова отруїли «по прико-
лу», щоб позбутися непотріб-
ного свідка тих звірств, що ко-
яться у тюрмах Росії.
 Захисник Олега Сенцова в 
Росії Дмитро Дінзе підготував 
адвокатський запит про стан 
здоров’я підзахисного, а пред-
ставники Генерального консуль-
ства України вимагають негайно 
допустити їх на зустріч з Олегом 
Сенцовим та надати йому якісну 

медичну допомогу.
 Погіршилося здоров’я і 
в іншого політичного в’язня 
з України, 19-річного Павла 
Гриба, якого вісім місяців пос-
піль утримують у російській 
в’язниці. Хлопець з інвалід-
ністю не отримав належного 
лікування в Краснодарсько-
му СІЗО та змушений прий-
мати підтримуючі препара-
ти. Інвалід дитинства терпить 
психологічний тиск із боку 
співробітників ФСБ, які ре-
гулярно проводять з юнаком 
«профілактичні бесіди».
 — Підконтрольний Крем-
лю апеляційний суд регулярно 
відхиляє всі скарги адвокатів 
на продовження арешту Пав-
ла, — розповів батько політич-
ного в’язня Ігор Гриб. — Стан 
здоров’я Павла настільки важ-
кий, що він перебуває на межі 

виснаження. Через те, що ще 
у вересні минулого року йому 
не зробили операцію, існує ре-
альна загроза для його життя.
 Також стало відомо, що Во-
лодимир Балух, засуджений у 
Криму за непорушність своєї 
любові до України, оголосив 
безстрокове голодування. Чо-
ловік перебуває у камері-оди-
ночці СІЗО міста Сімферополь 
та не може навіть зв’язатися зі 
своїм адвокатом.
 — Для Володимира Балу-
ха це єдина можливість висло-
вити свій крик протесту так, 
щоб його почули поза стінами 
в’язниці, — каже адвокат Оль-

га Дінзе.— Безстроковим го-
лодуванням Балух висловлює 
протест проти незаконного ви-
року за сфабрикованою кримі-
нальною справою про теро-
ризм.
 Водночас Кремль відверто 
шантажує МЗС України, вима-
гаючи визнати законність ви-
борів президента Росії в берез-
ні 2018 року. Російські політи-
ки заявили, що розглядатимуть 
питання про звільнення війсь-
ковополонених та політичних 
в’язнів з України лише в тому 
випадку, якщо Україна пого-
диться, що Путін був обраний 
легітимно. ■

ЕПІСТОЛЯРІЙ

Я вам пишу
Вони мають знати, 
що не забуті: стартував 
марафон написання 
листів політв’язням 
Кремля
Петро ЛУКІЯНЧУК
Львів

 Десятки львівських школярів 
прийшли до музею «Територія те-
рору», аби написати послання бран-
цям Кремля. Захід проводився у рам-
ках благодійної програми «Допоможи 
політв’язням», організованої львівсь-
кими закладами культури для під-
тримки ГО «Об’єднання родичів бран-
ців Кремля» та Благодійного фонду 
«Родичі бранців Кремля».
 Акція є надзвичайно актуальною 
в реаліях сьогодення, адже за ґра-
тами перебувають  близько 70 полі-
тичних в’язнів, які за власні погля-
ди і переконання були заарештовані 
за сфабрикованими кримінальними 
звинуваченнями. Серед них — крим-
ські татари Руслан Зейтулаєв, Енвер 
Бекіров, Ремзі Меметов, Ферат Сай-
фуллаєв та інші. Список також до-
повнюють українці Олег Сенцов, Пав-
ло Гриб, Роман Сущенко, Станіслав 
Клих. Чи не кожного дня вони відчу-
вають на собі колосальний фізичний 
і моральний тиск, зазнають жахли-
вих тортур. Хлопці опираються тис-
ку, проте їм потрібна активна мораль-
на підтримка. 
 «Дуже важливо тим людям не дати 
втратити надію. Вони мають розуміти, 
що вони політв’язні та їхня боротьба 
є недаремною. Люди, які читатимуть 
ці листи, розумітимуть, що вони не за-
буті», — розповів радник міністра за-
кордонних справ України, колишній 
політв’язень РФ Юрій Яценко. Він три 
останніх роки акцентовано займаєть-
ся звільненням політв’язнів і заува-
жує, що бранцям доволі мало пишуть 
листів. Тому разом із керівниками му-
зею «Територія терору» вирішив ор-
ганізувати тематичний марафон.
 За перший день організатори зібра-
ли кількадесят листів підтримки. 
Їх учасники кинули до спеціальної 
скриньки. Проте, аби послання дійш-
ло до адресата, організатори провели 
майстер-клас, на якому розповідали, 
як правильно скомпонувати листа, 
аби він пройшов російську цензуру. 
Правила прості: текст повинен бути 
політично нейтральним і написаним 
російською мовою.
 Незважаючи на цензуру, охочих 
долучитися до марафону було вдос-
таль, чи не найбільше завітало учнів. 
Школярів надихнула історія львівсь-
кого хлопця, що восени 2016 року 
надіслав свого листа політв’язневі 
Ахтемові Чийгозу. Тоді Богдан напи-
сав кілька рядків підтримки незакон-
но засудженому кримськотатарсько-
му активісту і навіть не був упевне-
ний, що той отримає послання. Проте 
лист таки дійшов і у надважкий для 
політв’язня час надав йому сили духу 
і віри в нашу перемогу. ■

■ Ірина ЛУГОВА

 Цілу добу 21 березня бойовики вдру-
ге з часу оголошення перемир’я цілко-
вито дотримувалися режиму тиші. Утiм 
напередодні, 20 березня, проросійські 
найманці п’ять разів відкривали вогонь 
по позиціях Збройних сил України. 
 На Донецькому напрямку з грана-
тометів i великокаліберних кулеметів 
вони обстріляли наші позиції в районі 
населеного пункту Піски. Також із гра-
натометів i протитанкової рушниці во-
рог вів вогонь по захисниках Авдіївки.
 На  Луганському напрямку зі стрі-
лецької зброї противник здійснив обстріл 
наших укріплень неподалік Станиці Лу-
ганської, а з 82-мм мінометів i зенітної 
установки — поблизу Троїцького. Крім 
того, 82-мм міномети ворог застосував по 
захисниках Луганського. Про обстріл у 
районі населеного пункту Станиця Лу-
ганська українська сторона СЦКК поін-

формувала СММ ОБСЄ. Він стався на ді-
лянці, де планують розведення сил і за-
собів сторін. «Як попередній обстріл по-
зицій неподалік Станиці Луганської, що 
був задокументований 15 березня, так і 
нинішній свідчать про небажання ватаж-
ків окупаційної адміністрації РФ зали-
шати утримувані позиції.
 Зі свого боку підрозділи Зброй-
них сил України готові до відведення 
своїх сил і засобів на ділянці розведен-
ня в районі селища Станиця Луганська 

в дзеркальному варіанті, за умови не-
ухильного виконання вимог Рамково-
го рішення Тристоронньої контактної 
групи», — йдеться у повідомленні прес-
центру штабу АТО (він і досі так нази-
вається. — Ред.)
 Унаслідок ворожого вогню один ук-
раїнський воїн зазнав поранення. Ще 
один військовослужбовець отримав бо-
йове травмування. Постраждалих до-
ставили до лікувальних закладів i нада-
ли необхідну медичну допомогу. ■

НА ФРОНТІ

Перемир’я і провокації
Бойовики опираються відведенню сил у районі Станиці 
Луганської

■

В Олега Сенцова останнiм часом випадає волосся i болять зуби.
Фото з сайта segodnya.ua.

❙
❙

У ПОЛОНІ

На політичному кону — життя
Військовий експерт 
упевнений, що 
українського 
режисера Олега 
Сенцова отруїли в 
російській в’язниці

■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 У Тернополі триває «екологічний 
піст»! Оскільки традиційний після 
зими двомісячник благоустрою місь-
кої території майже збігається у часі з 
релігійним Великим постом, то в уп-
равлінні житлово-комунального гос-
подарства, благоустрою та екології 
Тернопільської міської ради з’явилася 
ідея оптимально поєднати два цих 
очищення. «Згідно зi Святим Пись-
мом, піст — це час стриманості, час, 
коли людина своєю волею усвідомле-
но каже «ні» низці своїх потреб, від-
мовляючи собі в тій чи іншій їжі, пос-

лугах та надмірних бажаннях, — го-
ворить начальник згаданого управлін-
ня Олег Соколовський. —  Зміст ідеї 
«екологічний піст» полягає у тому, що 
очищення власної оселі (в тому чис-
лі й міста) має проходити одночасно 

з духовним очищенням. Цю ініціати-
ву підтримує й українська церква, ос-
кільки тема екологічної відповідаль-
ності є однією з основних у сучасно-
му урбанізованому суспільстві». 
 У рамках «екологічного посту» 

мешканцям обласного центру було за-
пропоновано цілу низку можливостей. 
Наприклад, обмежити на цей час за-
стосування електротехніки та викорис-
товувати енергозберігаючі лампочки; 
запровадити сортування відходів до-
машнього господарства; відмовитись 
від купівлі заборонених  первоцвітів, 
спалювання опалого листя та вшану-
вання покійних пластмасовими вінка-
ми і квітами; вчасно провести техог-
ляди власних авто задля зменшення 
шкідливих викидів в атмосферу. Про 
результати підтримання тернополяна-
ми «комунально-духовної» ініціативи 
управління ЖКГ обіцяє повідомити 
після закінчення двомісячника. ■

ДОВКІЛЛЯ

Постимо екологічно!
Комунальники придумали оригінальний 
формат благоустрою

■



Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Олег Ляшко з трибуни парламен-
ту заступився за Чернігівський про-
фесійний ліцей №13, який місцева вла-
да хоче закрити. Політик звернувся до 
уряду з вимогою повернути державне 
фінансування профтехосвіти, щоб убе-
регти такі заклади від закриття.
 «Чернігівський ліцей побуту готує 
швачок та робітників інших потрібних 
для нашої економіки професій. У цьо-
му навчальному закладі навчаються, 
в основному, діти з малозабезпечених 
сімей, діти-сироти та діти з сільської 
місцевості. Для них цей ліцей — єдина 
можливість отримати практичні знан-
ня, щоб потім себе реалізувати в дорос-
лому житті. Уряд колись переклав фі-
нансування ПТУ на місцеві бюджети. 
І ось наслідки — Чернігівський ліцей 
побуту №13, де навчаються сотні дівчат 
і хлопців, місцева влада закриває, бо їй 
треба це приміщення. І така ситуація із 
закладами профтехосвіти склалась по 
всій Україні», — наголосив Ляшко.
 Крім повернення державного фі-
нансування ПТУ, лідер РПЛ вимагає 
від влади запровадити масштабну про-
граму підтримки профтехосвіти. «У 
нас усі хочуть бути юристами та еконо-
містами. Їх навчають у кожному рай-
центрі. Скоро нікому буде виїхати на 
поле трактором зорати землю, зроби-
ти кладку будинку чи пошити плаття. 
Тому треба відновити держзамовлен-
ня. Щоб Україна була експортером не 
дешевої робочої сили і сировини, а го-
тової продукції. Щоб молодь могла от-
римати знання і трудові навики та ре-
алізувати себе в рідній країні. Отакою 
має бути державна політика!» — пере-
конаний народний депутат.
 Також Олег Ляшко закликав уряд 
піднімати зарплати, щоб молодь не 
виїжджала на заробітки за кордон. 
«Єдина можливість зупинити трудову 
міграцію — це підвищення заробітних 
плат. У Польщі мінімальна зарплата 

500 євро, а в Україні — 120 євро. Тому 
люди і їдуть за кордон — то в Польщу, 
то в Португалію, то в Італію у пошу-
ках кращих заробітків. Тут, в Україні, 
повинні бути достойні зарплати. Щоб 
люди могли годувати сім’ю, ставити ді-
тей на ноги і задовольняти свої потре-
би. А в нас мільйони людей живуть на 

мінімальну зарплату, і вся вона йде на 
«комуналку» і хліб без масла. То зро-
зуміло, що риба шукає, де глибше, а 
людина — де краще. Моє завдання — 
щоб в Україні зарплати були вищі, ніж 
у Польщі та інших європейських краї-
нах. Тоді ніхто не виїжджатиме», — за-
значив Ляшко. ■
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депутатів
Верховної Ради 

володіють вогнепальною зброєю, повідомила 
заступник голови українського парламенту Ок-
сана Сироїд.

Близько 70 росіян
погано ставляться до Ук-

раїни, про що свідчать результати спільно-
го опитування Київського міжнародного ін-
ституту соціології й російської недержавної 
дослідницької організації «Левада-центр».

лісів
сертифіковано в Україні за 

міжнародною схемою Лісової опікунської ради 
(FSC), поінформував заступник голови Держа-
гентства лісових ресурсів Володимир Бондар.

дорожче
коштуватиме святку-

вання Пасхи цьогоріч, констатував директор 
Української асоціації постачальників торго-
вельних мереж Олексій Дорошенко.

тонни
необробленого бурш-

тину вилучили у Житомирській 
області працівники СБУ, звітува-
ли у прес-службi відомства.

55% 80% На 25% 3
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ПАРТНЕРСТВО

Імпортуємо 
досвід
Нацполіція 
співпрацюватиме з ООН 
у боротьбі 
з наркозлочинністю 
й торгівлею людьми
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Незаконний обіг наркотиків, зброї, 
торгівля людьми та інші тяжкі злочини, 
вчиненнi організованими злочинними 
групами та організаціями, на жаль, ма-
ють місце на теренах України. Аби боро-
тися з усім цим неподобством ефективнi-
ше й результативнiше на регіональному та 
міжнародному рівнях, цими днями було 
організовано зустріч голови Нацполіції 
Сергія Князєва з керівником відділу Уп-
равління ООН із проблем наркотиків i зло-
чинності (UNODC) Тофіком Муршудлу. 
 У зустрічі, де йшлося про співпрацю 
із зарубіжними партнерами, також узяли 
участь заступник голови Нацполіції Ук-
раїни Костянтин Бушуєв, начальник Де-
партаменту міжнародного поліцейського 
співробітництва Василь Неволя, началь-
ник Департаменту протидії наркозлочин-
ності Андрій Кіхтенко, керівник регіо-
нального програмного офісу UNODC Жан-
нат Космухамедова та координатор проек-
тів UNODC Ростислав Гаврилов. 
 Тофік Муршудлу зазначив, що веде 
проекти ООН зі взаємодії з поліцією в пи-
таннях протидії організованій злочин-
ності та наркотрафіку. Він зауважив, що 
саме географічне розташування України 
свідчить про важливість спільної бороть-
би з транснаціональною злочинністю. «Се-
ред напрямів, за якими ми працюємо, — 
розвиток регіонального та міжнародного 
співробітництва. Також займаємося спри-
янням у створенні структур з обробки та 
аналізу оперативної інформації, навчання 
особового складу в цій сфері. Наша мета — 
не лише навчити конкретних людей аналі-
зу оперативної інформації, а й ввести його 
в структуру самого навчання, зробивши 
інституційним фактором», — наголосив 
пан Муршудлу.
 Заступник керівника Нацполіції Кос-
тянтин Бушуєв зауважив, що наразі спів-
робітники Нацполіції за підтримки між-
народних партнерів будують нову модель, 
зокрема, у протидії наркозлочинності та 
іншим проявам організованої злочин-
ності. За його словами, дуже важливим 
елементом цієї роботи є процес навчання 
особового складу: «Сьогодні в структурі 
Національної поліції створено Управлін-
ня кримінального аналізу. Чим ширшим 
буде поле взаємодії в контексті обміну ін-
формацією з міжнародними організація-
ми, тим більше результатів роботи мати-
мемо і ми, і правоохоронні органи інших 
країн».
 У свою чергу, очільник Нацполіції Сер-
гій Князєв висловив подяку міжнародним 
партнерам за підтримку. Він зазначив, що 
боротьба з оргзлочинністю в різних сфе-
рах, зокрема, наркозлочинності та торгів-
лі людьми, — це питання, над якими ук-
раїнська правоохоронна система вже ак-
тивно працює. «Ви можете бачити в нас 
партнера за всіма напрямами транснаціо-
нальної та  регіональної співпраці у бороть-
бі з організованою злочинністю. Головне 
—  конструктив i результат у нашій спіль-
ній роботі», — підсумував генерал. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Кінець березня не за горами, а це оз-
начає, шановні співгромадяни, що на-
стала пора переводити годинники на 
літній час (місцевий час, який вста-
новлюється на певній території на літ-
ній період року). Зробити це треба в ос-
танні вихідні березня: в ніч із суботи на 
неділю, перевівши стрілки годинника 
на годину вперед. Зауважимо, що осін-
ньо-весняні маніпуляції із часом, як 
пояснюють нам «розумні люди», про-
водяться в Україні (та й у інших краї-
нах також) для того, щоб зекономити 
споживання електроенергії, а фактич-
но — для ефективного використання 
денного світла.
 Проте в Україні вже давно ведуть 
дебати щодо доцільності переведень 
часу, більше того, у 2012 році на рів-
ні парламенту навіть планувалося ска-
сувати переведення стрілок, залишив-
ши постійним стандартний час другого 
часового поясу, але цього так і не було 
зроблено.
 Варто нагадати історію виникнен-

ня «годинникової епопеї». Першим 
ідею літнього часу запропонував аме-
риканський політичний діяч Бенджа-
мін Франклін ще у ХVІІІ ст., а вдруге 
цю проблему порушив англієць —  ар-
хітектор Вільям Віллет, і згодом упер-
ше годинникову стрілку таки пере-
вели у Великій Британії в 1908 році 
(щоправда, там був дещо інший підхід: 
переводили навесні та влітку годинни-
ки на 80 хвилин уперед — чотири рази 
по 20 хв., а восени — назад).
 Але справжнім піонером запрова-
дження літнього часу стала Німеччи-
на: під час Першої світової війни у квіт-
ні 1916 року тут пересунули стрілки 
годинників на годину вперед, а 1 жов-
тня 1916 р. — на годину назад, а невдов-
зі такі ж зміни запровадила й Велика 
Британія. У березні 1918 року Конгрес 
США запровадив поділ на часові поя-
си й застосування на період війни літ-
нього часу — з метою заощадження па-
лива. Після певної перерви у 1966 році 
Конгрес ухвалив «Закон про єдиний 
час», уперше запровадивши літній час 
у мирний період.

 У Росії перехід на літній час уперше 
відбувся в 1917 році. Із 1930 р. зміще-
ний на годину час почали застосову-
вати на території СРСР цілий рік, на-
зиваючи такий час «декретним». А 
з 1981 р. запровадили сезонні відмін-
ності між літнім і зимовим часом, без 
скасування «декретного», внаслідок 
чого літній час відрізнявся від поясно-
го на цілих дві години.
 У 1990 році «декретний» час ска-
сували на території УРСР. Що ж до 
сезонних відмінностей часу, то впро-
довж кількох років в Україні їх то вво-
дили, то скасовували, але зрештою зу-
пинилися на схемі, коли розрізняють 
літній і зимовий часи. Зараз перехід 
на літній і повернення до стандартно-
го часу відбувається відповідно до пос-
танови уряду від 1996 року «Про поря-
док обчислення часу на території Ук-
раїни». ■

ЛІТНІЙ ЧАС

Краще переїсти, 
ніж недоспати
В останні вихідні березня доведеться прокинутись 
на годину раніше

■

Фото з сайта prozoro.info.❙

ПІДТРИМКА

Ляшко: Не дозволю 
позбавляти дітей-сиріт 
професії!
Лідер Радикальної партії вважає, що без робітничих 
професій економіку не підняти

■

Олег Ляшко зi швачками в Чернігівському ліцеї побуту №13.❙
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«Я показала, що ситуацію можна сколихнути. І я показала, наскільки 
кожен iз вас близько ходить біля смерті».

Надія Савченко
народний депутат України

УКРАЇНА МОЛОДА

«Я хотіла налякати вас»
 Якщо Надія Савченко і справді хоті-
ла підірвати український парламент 
ізсередини, то вчора на засіданні про-
фільного комітету їй це вдалося. Бо ба-
гато речей, які вона озвучила в ході сво-
го, як вона назвала «останнього слова», 
часто можна було почути раніше в кулу-
арах та не для запису. Однак так просто 
і відкрито ці речі на камеру прозвучали 
вперше: і про якість парламенту, і про 
політичні оборудки, які відбуваються 
в його стінах, і про страх депутатів за 
власну безпеку. І в своїй ролі обвинува-
ча влади Надія Савченко була напрочуд 
переконливою.
 Днями хтось з експертів, аналізую-
чи поведінку Савченко, зазначив, що, 
перебуваючи в російській в’язниці, 
вона спілкувалася з найкращими ад-
вокатами, які допомагали їй вироби-
ти стратегію поведінки, і ця школа 
не пройшла марно. Бо Надія обрала 
стратегію нападу, відкрито викрива-
ючи всі недоліки влади і Генерально-
го прокурора зокрема. Вона не стала 
заперечувати жодного слова зi звину-
вачень, озвучених Юрієм Луценком. 
Більше того, вона сама почала згаду-
вати всі свої поїздки на підконтрольні 
території, розмови з Рубаном та офі-
церами ЗСУ, які могли «засвітитися» 
на відео, анонсованому для показу за 
кілька годин у залі Верховної Ради. 
 Єдине, що Надія Савченко заперечи-
ла — це те, що ці плани мали бути ре-
алізованими. За її словами, вона давно 
помітила, що СБУ намагається її «пас-
ти», тому почала спеціально провоку-
вати «агентів», заводячи з ними розмо-
ви про можливий теракт і пропонуючи 
свої варіанти, як це реалізувати, знаю-
чи, що все це пишеться. «Ми придума-
ли вам сюрреалізм. Чому ви не кажете, 
що міномети мали заїжджати в мусоро-
возах, щоб стріляти по куполу? Бо ті, 
хто знають, ті розуміють, що, не при-
стрілявшись, влучити в купол не мож-
на. Ви говорите про багато смертей, бо 
хочете налякати людей. А я хотіла на-
лякати вас. Я хотіла сколихнути Украї-
ну. Я хотіла, щоб ви зрозуміли, що те, 
що ви колись планували, щоб прийти до 
влади, можуть планувати і проти вас», 
— заявила вона, виступаючи на свій за-
хист на засіданні комітету. 
 Водночас Надія Савченко відкри-
то звинуватила Юрія Луценка у вико-
ристаннi кримінальних проваджень з 
метою шантажу політичних против-
ників і в тому, що Генеральна проку-
ратура змінює свою позицію залежно 
від кон’юнктури. «Ваші заяви про те, 
що голос Курченка і голос Саакашвілі, 
що вони точно встановлені, що це рука 
Кемля і це фінансування з Росії терак-
тів в Україні — куди вони ділися? Мені 
гидко було слухати вашу заяву, що їхні 
голоси вже не відповідають дійсності. 
А якби я пішла з вами на співпрацю, як 
Саакашвілі, мій голос теж не відпові-
дав би? 

 

Для вас, як для Генерального проку-
рора, кримінальні справи — це бізнес. 
Ви торгуєте ними — і справи зника-
ють. Дуже багато прізвищ почали зни-
кати зі справ Майдану — тих, які там 
були. Саме тому ви не даєте Горбатю-
ку довести справу до кінця. Дуже бага-
то справ, які ви подаєте, просто розва-
люються. При цьому ви захищаєте ко-
рупціонерів, які вам вигідні, коли про-
ти них починають працювати такими 
ж методами інші служби, наприклад 
НАБУ. 
 Ви подивіться, скільки злочинів 
відбувається під куполом Верховної 
Ради. Не можуть довести злочинні схе-
ми Оніщенка. Через що? Та через те, 
що депутати зробили ці схеми законом. 
Скільки дали депутатам грошей за при-
значення Генерального прокурора Лу-
ценка? Я думаю, Оніщенко про це ще 
розкаже у своїх плівках», — заявила 
вона перед десятками журналістських 
телекамер.
 На завершення Надія Савченко 
зізналася, що вона справді приходила 
до Верховної Ради з гранатами — і діс-
тала з паперового пакета два одноймен-
них фрукти. І порадила українцям «ди-
витися і насолоджуватися шоу». Від-
верто, якби це було не засідання коміте-
ту, а театральна сцена чи, щонайменше, 
мітинг, зал вибухнув би аплодисмента-
ми.

«Подарунок» мамі на день 
народження
 Так само виклично повела себе Надія 
Савченко і в сесійній залі, коли питання 
про зняття з неї депутатської недотор-
канності, затримання та арешт було ви-
несене на розгляд парламентаріїв. Вона 
демонстративно вийшла в прохід і стала 
навпроти Юрія Луценка, коли він з три-
буни зачитував, у чому її звинувачують. 
А демонстрацію «кіно» за її участю де-
путатка супроводжувала саркастичною 
усмішкою.
 А от народним депутатам, від чийо-
го рішення залежала подальша доля 
Надії Савченко, було не до сміху. Юрій 
Луценко вкотре звинуватив Надію Сав-
ченко у причетності до перевезення 
зброї, а також підтвердив, що плану-
вався терористичний акт із застосуван-
ням зброї в урядовому кварталі та без-
посередньо в сесійній залі, який плану-
вала Савченко і в якому мала брати без-
посередню участь. Також був озвучений 
паралельний план — напад на кортеж 
Президента України з використанням 
великокаліберної гвинтівки «Топаз» , 
яка пробиває легку броню будь-якого 
автомобіля і яку виробляють винятко-
во в «ДНР». «Терористичний дует Сав-
ченко і Рубана не є окремим епізодом. 
Упевнений, що він координується з усі-
ма іншими елементами антиукраїнсь-
кої діяльності. І у нас завдання — вста-
новити того ляльковода, який заряджає 
листівками, грошима, мінами, граната-
ми. І ми здогадуємося, хто цей лялько-

вод, бо чуємо тут гасла так званого «Ук-
раїнського вибору», — заявив Луценко, 
пообіцявши, що зробить усе, щоб мати 
достатньо підстав для притягнення до 
відповідальності і Віктора Медведчука, 
ім’я якого депутати почали скандувати 
в залі, й натякнув, що він дуже розра-
ховує, що саме Савченко та Рубан дасть 
йому для цього потрібні покази.
 У своєму заключному виступі Надія 
Савченко заявила, що, на її думку, 
влада себе настільки скомпрометува-
ла брехнею та беззаконням, що єди-
ним способом уникнути терактів є змі-
на системи: прийняття нового виборчо-
го законодавства з відкритими списка-
ми, прийняття закону про референдум 
та про імпічмент Президента. Мовляв, 
якщо у людей не буде конституційного 
способу здійснювати ефективний кон-
троль за владою, питання про силовий 
варіант стоятиме на порядку денному.
 Утім страх перед Надією Савченко 
виявився сильнішим за її палкі заклики 
про зміну влади в законний спосіб. Піс-
ля оголошення результатів голосуван-
ня вона вийшла на вулицю, де біля готе-
лю «Київ» на неї чекали мама та сестра 
Віра, і повідомила, що, швидше за все, 
вона не зможе бути з родиною за кіль-
ка днів на дні народження мами. Після 
цього вона повернулася до будівлі Вер-
ховної Ради, де її вже очікував слідчий 
СБУ, який усно повідомив про підозру у 
вчиненні злочинів за 7 статтями Кримі-
нального кодексу. Далі вони пішки ви-
рушили  до будівлі СБУ для оформлен-
ня відповідних документів.

Що ж далі?
 Очевидно, найближчим часом вар-
то очікувати суду, який обиратиме за-
побіжний захід.  Саме так сталося у 
липні минулого року зi згадуваним 
раніше Михайлом Добкіним. Але йому 
Печерський райсуд Києва тоді дав від-
строчку і визначив заставу в розмірі 50 
мільйонів, яку вiдразу внесли однопар-
тійцi з Опозиційного блоку. У Савчен-
ко ж, очевидно, не знайдеться ні та-
ких «друзів», ні таких грошей. Але і 
закривати її для влади не дуже вигід-
но, бо після учорашнього виступу вона 
зі статусу терористки та неконтрольо-
ваної особи перейде в статус жертви ре-
жиму. І до неї знову буде прикута увага 
і преси, і громадськості. І навіть якщо 
будуть спроби блокувати контакт із пре-
сою безпосередньо Надії, то спікером 
стане її сестра Віра, яка теж опиниться 
в центрі уваги.
 Інша спроба дискредитувати Надію 
— оголосити її несповна розуму. При-
наймні, радник міністра внутрішніх 
справ, нардеп Антон Геращенко уже оз-
вучив ідею про необхідність психічно-
го освідчення своєї колеги. На що сама 
Надія зазначила, що хай не забувають, 
що вона — військовий льотчик, і їх пе-
ревіряли на психічне здоров’я двічі на 
рік. Так що їй у цьому плані немає чого 
боятися. 
 До речі, на бік Савченко став і ві-
домий правозахисник, член Асоціації 
психіатрів України Семен Глузман. 
«Смію запевнити всіх, хто сумніваєть-
ся: я особисто знайомий з Надією Сав-
ченко, спілкувався з нею довго і відвер-
то. І зовсім не на тему психіатрії. Як 
і вона, я різко негативно ставлюся до 
багатьох панів депутатів, які постій-
но і цілеспрямовано руйнують май-
бутнє держави Україна. Але погане, 
критичне ставлення до своєї держави 
не є ознакою психічної патології. На-

родний депутат Надія Савченко є не-
ординарною особистістю, відрізняєть-
ся від більшості своїх колег по парла-
менту щирістю і нетерпимістю до брех-
ні. Психічно здорова», — написав він у 
«Фейсбуці».
 До речі, і згода парламенту на при-
тягнення народного депутата до від-
повідальності іще нічого не означає. 
Варто нагадати, що в липні минулого 
року в парламенті розглядалося подан-
ня Генпрокурора одразу на шістьох де-
путатів: Євгена Дейдея, Олеся Довго-
го, Андрія Лозового, Максима Поляко-
ва, Борислава Розенблата та Михайла 
Добкіна. Тоді зняття недоторканності 
з Дейдея та Лозового депутати взагалі 
не підтримали, а щодо інших, то суд 
пізніше визначив їм різні суми заста-
ви та домашній арешт. Але зараз про 
це в парламенті вже, схоже, забули. 
Як і про попереднє зняття депутатсь-
кої недоторканності з Ігоря Мосійчука 
чи Сергія Мельничука, які продовжу-
ють ходити в парламент і голосувати за 
закони. Як і Вадим Новинський, яко-
го у 2016 році звинувачували у спробі 
викрадення особистого секретаря мит-
рополита Володимира Олександра Дра-
бинка. Так само зависли справи і екс-
депутатів Сергія Клюєва та Олександ-
ра Онищенка, які нині перебувають за 
межами країни і, схоже, не збирають-
ся повертатися. 
 Особливо в цьому плані показо-
ва «бурштинова» справа, де фігурува-
ли народні депутати Максим Поляков 
та Борислав Розенблат. Тоді так само у 
Верховній Раді крутили «кіно» від Ген-
прокуратури, викриваючи корупційні 
схеми підступних депутатів та їхні роз-
мови із «агентом Катериною». Однак із 
часом справа розсипалася, і тепер уже 
Борислав Розенблат подає позов на дії 
САП та НАБУ до Європейського суду з 
прав людини. Дивлячись на це, як не 
дослухатися до слів Надії Савченко на 
адресу Генерального прокурора?
 У будь-якому випадку, заарешту-
вавши Надію, влада отримає серйоз-
ного політичного конкурента. Бо така 
вже наша ментальність — дослухатися 
до тих, хто за ґратами. Принаймні тому 
ж Юрію Луценку чи Юлії Тимошенко 
їхнє ув’язнення лише додало політич-
ної ваги. А з гострим язичком Савченко 
і її бойовим характером можна отрима-
ти через рік іще одного реального кан-
дидата в президенти. ■

РЕЗОНАНС

Кіно і Надя
Верховна Рада дала дозвіл на зняття депутатської 
недоторканності, затримання та арешт Надії Савченко

■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Панічний страх, який останнім часом сіяла серед своїх колег народний депутат Надія 
Савченко — чого варті обговорювані подробиці кривавого теракту чи розмови про 
те, що вона прийшла до парламенту з пістолетом та бойовими гранатами і її ледь 
не під руки вивели з залу, зіграв проти неї. Тож голосування трьох подань Генпро-
куратури: про зняття з неї депутатської недоторканності, а також на її затримання 
та арешт отримали несподівано високу підтримку. За це проголосували відповідно, 
291, 277 та 268 депутатів. Цікаво, що, коли півроку тому в цьому ж залі ламалися 
списи навколо притягнення до відповідальності Михайла Добкіна, ці цифри були 
меншими — 288, 250 та 242 депутати.
Схоже, Надія сподівалася на інший результат. Але, як сказав нещодавно політолог 
Володимир Фесенко, до війни їй не звикати, це — її стихія. І це — лише початок.

А ТИМ ЧАСОМ...

 Поведінка Надії Савченко останнім часом, а надто чутки про те, що вона носить у сумці гранати, таки 
справді налякали депутатів. У вівторок в екстреному порядку було проголосовано закон, який забороняв 
би депутатам проходити до парламенту зі зброєю. У зв’язку з цим учора сталися конфлікти, коли охорона 
відмовилася пропускати Семена Семенченка та Володимира Парасюка без відповідного обшуку.
 До речі, люди одразу відреагували на таку поспішність. «15 березня депутат Савченко пронесла в пар-
ламент зброю. 19 березня депутати внесли законопроект про заборону зброї в приміщенні парламенту та 
інших держустановах. 20 березня парламент прийняв закон. Проголосувало 263 депутати. 21 березня Пре-
зидент закон підписав. Шість днів знадобилося депутатам, щоб прийняти закон, який має їх убезпечити. 
Антикорупційний суд не можуть прийняти РІК», — прокоментував це блогер Сергій Яригін.

■

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙
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Дмитро МАРЧЕНКО,
виконавчий директор 
«Української асоціації 
Римського клубу»

 Віце-прем’єр-міністр з питань євро-
пейської та євроатлантичної інтегра-
ції України продовжує цілеспрямовану 
кампанію з дискредитації мораторію на 
експорт лісу-кругляка.
 Нагадаю, раніше Іванна Климпуш-
Цинцадзе на догоду європейським чи-
новникам (які послідовно відстоюють 
інтереси деревообробників з ЄС) роз-
повсюджувала в ЗМІ інформацію, що 
мораторій начебто порушує угоду СОТ 
та Асоціацію з ЄС, потім вдалась до 
«кредитного шантажу» — або відмі-
няйте мораторій, або ЄС не дасть Ук-
раїні кредит у 600 млн. євро, а тепер 
почала спекулювати на темі незакон-
них вирубок.
 Цього разу, посилаючись на інфор-
мацію МЕРТ, вона стверджує, що мора-
торій —  чи не єдина причина збільшен-
ня вдвічі незаконних вирубок у 2015-
2016 роках.
 Відверта нісенітниця, що не витри-
мує жодної критики, адже:
 1) по-перше, в 2015 році мораторій 
діяв лише 1 місяць, а за 30 днів збіль-
шити вдвічі річний обсяг незаконної 
вирубки практично неможливо;
 2) по-друге, до 1 січня 2017 року мо-
раторій поширювався лише на ті поро-
ди деревини, що практично не експор-
тувались. Сосна, на яку було введено 
мораторій на експорт з 1 січня 2017 
року, становила близько 90% всього 
експорту деревини, і її експорт не був 
заборонений у 2015-2016 рр. Тобто ос-

новну «експортну породу» в 2015-2016 
роках можна було вільно рубати і екс-
портувати... 
 Пані віце-прем’єр-міністр спе-
кулює на факті збільшення незакон-
них вирубок. Але причини є значно 
очевиднішими за мораторій, і не вар-
то тут шукати «слона у посудній лав-
ці» — тотальне зменшення доходів на-
селення, грабіжницькі тарифи (люди 
вимушені вирубувати ліс для опален-
ня своїх домівок), відверта вакханалія 
у лісовій галузі через відсутність фі-
нансування з бюджету і нормального 
керівництва.
 До речі, за тією ж інформацією 
МЕРТ, після набрання повної сили мо-
раторію в 2017 році незаконні вирубки 
зменшились на 6%. Хоча для прикладу, 
за інформацією Закарпатського облас-
ного управління лісового та мисливсько-
го господарства, рівень незаконних ви-
рубок у закарпатських лісах скоротив-
ся втричі.
 Але більше дивує інше — чому Іван-
на Орестівна відверто замовчує, що за 
час дії мораторію КМУ геть забув про 
лісову галузь країни — змінює керів-
ників лісагентства, наче рукавички, 
ігнорує проблему контрабанди, не за-
кладає коштів у бюджет на розвиток 
лісового господарства, а зараз навіть 
вирішив зруйнувати внутрішній ринок 
— через свою інертність у судових інс-
танціях КМУ дозволить скасувати єди-
ний нормативний акт (42-й наказ), що 
регулює продаж деревини всередині 
країни. 
 Спочатку це виглядало як звичайне 
невігластво, нині вже схоже на ЗРАДУ 
НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ!!! ■

На що має право покупець у разі 
придбання товару неналежної 
якості?
 Покупець має право вимагати про-
порційного зменшення ціни або бе-
зоплатного усунення недоліків товару 
в розумний строк, або відшкодуван-
ня витрат на усунення недоліків това-
ру. Товар неналежної якості може під-
лягати обміну протягом гарантійного 
строку, який зазначається в докумен-
тах, котрі додаються до продукції.
 У разі виявлення недоліків товару 
протягом встановленого гарантійно-
го терміну з вини виробника покупець 
має право:
 * розірвати угоду і повернути кош-
ти, які були витрачені на покупку,
 * замінити товар на такий самий, 
або аналогічний, що є в наявності у 
продавця.
 Наявність недоліків або факт фаль-
сифікації підтверджується висновком 
експертизи, яка повинна бути органі-
зована продавцем у триденний строк 
з дня одержання від споживача пись-
мової згоди на цю дію.
 Експертиза проводиться за раху-
нок продавця. Якщо у висновках ек-
спертизи буде доведено, що недоліки 
виникли внаслідок порушення спо-
живачем встановлених правил вико-
ристання, зберігання чи транспор-
тування, вимоги споживача не під-
лягають задоволенню, а споживач 
зобов’язаний відшкодувати продав-
цю витрати на проведення експер-
тизи.

Як довго чекати на заміну товару?
 * За наявності товару — негайно;
 * У разі перевірки якості товару — 
14 денний термін;
 * У разі відсутності товару — 2-мі-
сячний строк із моменту подання за-
яви.

Скільки може тривати усунення 
недоліків товару?
 Недоліки товару, пред’явлені спо-
живачем, повинні бути усунуті протя-
гом 14 днів з дати його пред’явлення 
або за згодою сторін в інший строк.

Чи маю я право отримати у 
користування інший прилад на час 
ремонту?
 На письмову вимогу споживача на 
час ремонту йому надається (з достав-
кою) товар аналогічної марки (моделі, 
артикулу, модифікації). За кожен день 
затримки виконання вимоги спожи-
вача сплачується неустойка у розмірі 
1 % вартості товару. 
 При усуненні недоліків шляхом за-
міни комплектуючого виробу або скла-
дової частини товару, на які встанов-
лено гарантійні строки, гарантійний 
строк на новий комплектуючий виріб 
і складову частину вираховуються з 
дня видачі споживачеві товару після 
ремонту.

Які документи треба мати при собі?
 Розрахунковий документ з поз-
начкою про дату продажу товару, га-
рантійні зобов’язання, зміст догово-
ру з виконавцем робіт (послуг), опис 
виявлених недоліків, висунуті ви-
моги (прохання) з документальним 
підтвердженням факту їх отриман-
ня продавцем (виконавцем), отри-
мані заявником відповіді, висновки 
тощо.

Куди звертатися, якщо продавець 
порушує права? 
 Якщо ви хочете уникнути судово-
го розгляду, то до Державної служби 
України з питань безпечності харчо-
вих продуктів та захисту споживачів 
у відповідному регіоні. Контакти те-
риторіальних органів можна знайти 
за посиланням: http://www.consumer.
gov.ua/ContentPages/Kontakti_
Terorganiv/139/
 У випадку порушення продавцем 
прав споживача останній має право 
звернутися до уповноваженого органу 
з усним, електронним або письмовим 
зверненням (скаргою).
 До письмового звернення (скарги) 
додаються наступні документи:
 1) копія звернення до суб’єкта гос-
подарювання (продавець); 
 2) копія документа, який засвідчує 
факт придбання товару;
 3) копія технічного паспорта з поз-
начкою про дату продажу;
 4) інші документи, які стосуються 
розгляду звернення.

У які строки буде розглянуто таке 
звернення?
 У термін не більше 1 місяця від дня 
їх надходження. Якщо в місячний тер-
мін вирішити порушені у зверненні 
питання неможливо, продавець вста-
новлює необхідний термін для його 
розгляду, про що повідомляється по-
давачу. При цьому загальний термін 
вирішення питань не може перевищу-
вати 45 днів.
 Звернення громадян, які мають 
встановлені законодавством пільги, 
розглядаються у першочерговому по-
рядку.

Чи можу я звернутися до суду?
 Споживач для захисту своїх прав 
має право звернутися до суду за місцем 
проживання, місцем заподіяння шко-
ди чи виконання договору. До позовної 
заяви додаються докази, що обґрунто-
вують позовні вимоги, тобто відмову 
покупця обміняти товар, зокрема:
 1) копія звернення до продавця;
 2) висновок експертизи про невід-
повідність товару встановленим вимо-
гам якості;
 3) копія документа, який засвідчує 
факт придбання товару;
 4) копія технічного паспорта чи ін-
шого документа, що його замінює, з 
позначкою про дату продажу;
 5) інші документи, які стосуються 
розгляду звернення.
 Суд одночасно вирішує питання щодо 
відшкодування моральної шкоди.

Скільки це коштуватиме?
 Споживачі звільняються від спла-
ти судового збору за позовами, які 
пов’язані з порушенням їхніх прав 
(частина 3 статті 22 Закону України 
«Про захист прав споживачів»).

Які строки розгляду питання судом?
 Цивільна справа в порядку позов-
ного провадження розглядається су-
дом протягом розумного строку, але не 
більше 2 місяців з дня відкриття про-
вадження у справі. 

Куди звертатися, щоб отримати 
детальну консультацію?
 Координаційний центр з надання 
правової допомоги.
 м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, 
офіс 312.

ПИТАННЯ РУБА

БЕЗЛІСу не бути!
Після запровадження мораторію на експорт 
лісу-кругляка у 2017 році зменшились незаконні 
вирубки

■ КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА

Як замінити 
неякісний товар? 
Відповідає міністр юстиції Павло Петренко
 Доброго дня, пане Павле! На свято чоловік подарував мені нову пральну ма-
шину. Місяць вона пропрацювала, а потім ні з того ні з сього перестала вмика-
тися. Чек і всі документи ми зберегли. Скажіть, чи можна нам звернутися до 
продавця, щоб поміняти на іншу? 

Ольга Пращакова

■

Інф. «УМ»

 Нове підприємство з виробництва 
сонячних батерей планують звести у 
Вінниці на вулиці Зулінського. Днями 
дозвіл на проектування спеціалізовано-
го заводу отримало ТОВ «Несс Естейт» 
від виконкому Вінницької міськра-
ди. Вже відомо, що майбутнє підпри-

ємство займатиме площу 800 квадрат-
них метрів. За проектом, потужність 
виробництва становитиме 400 мега-
ватів на рік. Процес будівництва заво-
ду буде виконуватися двома чергами. 
Завершити реалізацію проекту плану-
ють уже у другій половині 2019 року. 
Підприємство має створити близько 
400 нових робочих місць✎ ■

НОВАТОРСТВО

Мейд ін Вінниця
Сонячні батереї почнуть виготовляти 
на Поділлі

■

видатного українського вченого, кандидата 
медичних наук, доцента, професора Європейської академії 

проблем людини, заслуженого винахідника України, 
завідувача лабораторії ІМБіГ НАН України, 

директора Інституту оздоровлення і відродження народів 
України та благодійного фонду «Небодарний цілитель», 

керівника Центру духовного відродження та оздоровлення 
людини і довкілля НУБіП, автора унікальних протиракових 

препаратів, таких як «Амітозин», «Амітозиноберамід», 
«Ізатізон» із противірусною та імунорегулюючою дією, 
біотехнологій та нових сортів перспективних рослин. 

 Сказати про нього «непересічна особистість» — нічого не сказати. 
А щоб знайти більш влучне слово, треба справді пізнати всю силу, 

геніальність, титанізм цієї Людини та знати його особисто. 
З найщирішою до Вас повагою та найкращими побажаннями колеги 

та однодумці бажають Вам козацького здоров’я, щастя, 
творчого натхнення, підтримки, успіхів та нових досягнень 

у зміцненні здоров’я мільйонів і захисті природи.

ПРИВІТАННЯ■
 Щиро вітаємо з 80-річним ювілеєм

 Анатолія Івановича Потопальського — 



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15, 5.20 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.40, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.45, 14.00, 15.30 «Міняю 

жінку»

17.10 Драма «Мама»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Драма «Cувенір з 

Одеси»

22.00 «Гроші-2018»

23.15, 0.25 «Голос 

країни-8»

04.30 «Життя без обману»

ІНТЕР

06.05 «Мультфільм»

06.15, 22.35 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 Х/ф «За двома 
зайцями»

11.40, 12.25 Т/с «Що робить 

твоя дружина?»

12.00 «Новини»

16.10 «Чекай мене»

18.00, 19.00, 4.15 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.10, 5.30 «Подробиці»

20.40 Т/с «Запитайте в осені»

00.20 Х/ф «Хроніки зради»
02.50 «Орел і решка. Шопінг»

05.00 Top Shop

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.30 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30, 3.20 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Соломонове 

рішення»

18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Благі наміри»

23.30 Х/ф «Морський бій»
02.00 Телемагазин

04.45 Агенти справедливості

ICTV

05.45, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.35 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.15 Спорт

09.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.15 Антизомбі

11.05, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест

12.45, 15.45 Факти. День

14.00 Х/ф «Я, 
Франкенштейн»

15.25, 16.20 Х/ф 
«Піднесення. 
Юпітер»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.30 Т/с «Менталіст»

22.30 Свобода слова

00.50 Х/ф «Здоровань»
02.30 Х/ф «Екіпаж машини 

бойової»
03.35 Труба містера Сосиски

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.25 Зона ночі

04.40 Абзац

06.34, 8.49 Kids Time

06.35 М/с «Луні Тюнз шоу»

08.50 Х/ф «Помста 
пухнастих»

10.40 Х/ф «Амулет 
Земномор’я»

14.00 Х/ф «Час відьом»

16.00 Х/ф «Гаррі Поттер і 
кубок вогню»

19.00 Ревізор. Крамниці

21.00 Таємний агент

22.15 Таємний агент. Пост-

шоу

00.10 Х/ф «Не стукай 
двічі»

02.05 Небачене 

Євробачення

02.20 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.50, 18.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25, 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

07.30 Фінансовий тиждень

07.55, 11.55, 12.55, 15.55, 

18.55 Погода в Україні

08.15 Про військо

08.50 Клуб LIFE

09.15, 17.45 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 

16.10, 17.10, 18.10 

Інформаційний день

19.30 Інформаційний вечір

22.00 «За Чай.com»

23.10 Акцент

23.30 Агрокраїна

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

06.40 Х/ф «Кому вгору, 
кому вниз»

08.20 «Свідок. Агенти»

08.50 Х/ф «Кубанські 
козаки»

10.55 «Кримінальні справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

12.50, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

14.40, 19.30, 0.40 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Я — 

охоронець»

01.40 Т/с «Великі почуття»

03.10 «Випадковий свідок»

03.30 «Речовий доказ»

04.40 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальний фільм 

«Дворянин Микола 

Лисенко»

06.30 Музей-квартира 

композитора Віктора 

Косенка

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Казки Лiрника Сашка

07.20 Школа Мері Поппінс 

07.40 Хочу бути. Миловаріння

08.00 Фольк-music діти 

08.45 Фольк-music діти 

09.30 Документальний фільм 

«Січ» 

10.00 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7

10.55 Візитки 

Полтавщини. 

11.05 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music 

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 РадіоДень 

13.50 Документальний фільм 

«Борхес» 

14.30 РадіоДень

14.55 Документальний фільм 

«Культура протесту», 

ф. 1 «Професія 

громадянин»

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути. Ортопед

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет. 

Мистецтво переговорів

17.10 #@)[]?$0 із Майклом 

Щуром 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Діалог. Бесіда 

з професором 

Володимиром 

Моренцем про значення 

творчості Леоніда 

Кисельова

19.30 Документальний фільм 

«Місцями Леся Курбаса 

в Харкові» 

19.50 Вечірня казка. 

20.05 Розсекречена історія. 

Московська агресія vs 

незалежність України 

21.05 Документальний фільм 

«Рондо для лицаря. 

Віктор Гресь»

22.00 Візитка Карпат 

22.10 Лекції «Громадського» 

Зустрічаємо вдома. 

Велике інтерв’ю гурту 

«ДахаБраха»

23.00 Фольк-music

00.00 РадіоДень

00.25 Мистецькі історії

00.40 РадіоДень 

01.05 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music. 

02.20 РадіоДень. «Життя+» 

02.40 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань» 

03.20 Надвечір’я. Долі

04.15 Документальний фільм 

«Рондо для лицаря. 

Віктор Гресь»

05.05 Розсекречена історія. 

Московська агресія vs 

незалежність України

 

СТБ

06.45, 15.30 «Все буде 

добре!»

08.35 Х/ф «Дівчата»
10.25 Х/ф «Мама 

мимоволі»
13.05 «Битва екстрасенсів-

18»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

23.35 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація»

18.00, 19.00, 21.00 «Разом»

18.40, 20.20 «Територія 

позитиву»

19.20 «Нейтральна територія»

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 1.35 «Нове Шалене 

відео по-українськи»

11.05 Х/ф «Універсальний 
агент»

12.50 Т/с «Команда»

16.25 Х/ф «Бої в 
бронежилетах»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25, 20.20 Т/с «Опер за 

викликом»

21.20, 22.55 Т/с «Кістки-9»

00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя-2»

02.25 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 0.35 Саудівська Аравія 

— Україна. Контрольна 

гра

07.45, 16.30 Журнал Ліги 

чемпіонів

08.15 «Шахтар» — «Зоря». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Великий футбол»

12.05 «Тоттенгем» — 

«Реал». Ліга чемпіонів 

УЄФА

13.55 «Атлетік» — «Зоря». 

Ліга Європи УЄФА

16.00 «Моя гра». 

Є. Селезньов

17.00 «Реал» — «Ювентус». 

1/2 фіналу (2002 р. 

/ 2003 р.). Золота 

колекція Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

18.50 «Шахтар» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

20.40 «Реал» 

— «Вільярреал». 

Чемпіонат Іспанії

22.50 «Лестер» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

02.20 «Атлетік» — «Герта». 

Ліга Європи УЄФА

04.05 «Ліверпуль» — 

«Свонсі». Чемпіонат 

Англії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Лестер» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

07.50, 9.50, 21.35, 23.40 Топ-

матч

08.00 «Жирона» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

09.55 «Атлетік» — «Герта». 

Ліга Європи УЄФА

11.40, 5.20 Журнал Ліги 

чемпіонів

12.10 «Олімпік» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

13.55 «Тоттенгем» — 

«Арсенал». Чемпіонат 

Англії

15.45 Саудівська Аравія 

— Україна. Контрольна 

гра

17.30 «Моя гра». Є. Селезньов

18.00, 1.45 «Великий футбол»

19.45 «Кристал Пелес» — 

«Арсенал». Чемпіонат 

Англії

21.50 «Севілья» — «Бетіс». 

Чемпіонат Іспанії

23.55 «Реал» — «Ювентус». 

1/2 фіналу (2002 р. 

/ 2003 р.). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

03.30 «Валенсія» — «Атлетік». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00, 2.10 Бандитська Одеса

08.00 Правда життя

09.00 Азія класу люкс

09.50 Таємнича Латинська 

Америка

10.40 Місця сили

11.40 Код доступу

12.40 Таємниці кримінального 

світу

13.40 Зворотна сторона 

Місяця

14.30, 1.20 Містична Україна

15.20, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра

16.10, 20.50 Мисливці за 

зброєю

17.10 Дика Шрі-Ланка

18.10 У пошуках інновацій

19.00 Гучна справа

20.00 Фантастичні історії

22.40 У пошуках інновацій

23.40 Шпигунство і змови

00.30 Великі тирани

К1

06.30 Top Shop

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Красуні»

09.00 «Карамболь»

10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Гілз, 90210»

11.50, 20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

13.40 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

18.15 «Орел і решка»

21.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»

22.00 «Бєдняков+1»

22.50 Х/ф «Шостий 
елемент»

00.40 Х/ф «Області 
темряви»

02.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Каштанчик: 
герой Центрального 
парку»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Чотири весілля

13.00, 19.00, 2.30 Панянка-

селянка

14.00, 21.00 Готель «Галіція»

15.00, 3.20 Віталька

16.00 Країна У

17.00, 22.00 Танька і Володька

18.00 Одного разу під 

Полтавою

20.00, 0.00 100 вип.

22.30 ЛавЛавCar

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 15.35 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»

10.35, 13.35, 16.25 

Телепродаж (на 

комерційних умовах)

11.00 Д/с «Спільноти тварин»

12.00 Документальний цикл 

Смачні історії

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 РадіоДень

13.55 Перша шпальта

14.30 РадіоДень

15.20 М/с «Гон»

16.45 Розсекречена історія

17.50, 0.00 Інформаційна 

година

19.00 #@)[]?$0 із Майклом 

Щуром

19.40 До справи

20.15, 1.10 Війна і мир

21.30, 3.25 Тема дня

21.45, 3.40 Новини. Спорт

22.05 Д/с «Найбільш 

завантажений у світі»

22.55 Д/с «Таємниці акул»

01.55 ТАКАШОТАМ 

СУСПІЛЬНЕ

02.05 Д/ф «Смачні історії»

04.00 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

05.00 Д/с «Орегонський 

путівник»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15, 5.20 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.40, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.40, 14.00, 15.30 «Міняю 

жінку»

17.10 Драма «Мама»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Драма «Cувенір з 

Одеси»

22.00 «Поверніть мені 

красу-3»

23.25, 0.25 Драма «Нащадки»

01.55 Драма «Хічкок»

ІНТЕР

06.10 «Мультфільм»
06.20, 22.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»
10.20, 12.25, 20.40 Т/с 

«Запитайте в осені»
12.00 «Новини»
12.50 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 4.10 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 2.05, 5.25 «Подробиці»
00.15 Х/ф «Все 

можливо»
02.45 «Орел і решка. Шопінг»
04.55 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.00 Реальна містика. Новий 

сезон
13.00, 4.45 Агенти 

справедливості
15.20 Футбол. Товариський 

матч. Японія — Україна
17.10 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Благі наміри»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
01.30 Телемагазин
02.50 Зоряний шлях
03.10 Реальна містика

ICTV

05.35, 20.20 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому місті
08.45, 4.30 Факти. Ранок
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Більше ніж правда
11.15, 17.35, 21.30 Т/с 

«Менталіст»
12.15, 13.20 Х/ф «Харлі 

Девідсон і ковбой 
Мальборо»

12.45, 15.45 Факти. День
14.40, 22.30 «На трьох»
15.00, 16.20 Т/с «Ніконов і К°»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
23.45 Х/ф «Колонія»
01.20 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»
02.45 Труба містера Сосиски
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі

04.30 Абзац

06.24, 7.44 Kids Time

06.25 М/с «Луні Тюнз шоу»

07.45 Т/с «Мерлін»

11.25 Т/с «Друзі»

12.20 Т/с «Статус відносин 

— все складно»

17.00, 19.00 Дешево і 

сердито

20.45 Аферисти в мережах

21.45 Від пацанки до 

панянки

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.50, 18.00 Час новин. Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 
4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум
07.15, 8.15, 23.15 Топ дня
07.40 Агрокраїна
07.55, 11.55, 12.55, 15.55, 18.55 

Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.15, 17.45 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 
16.10, 17.10, 18.10 

Інформаційний день
13.55, 14.55, 17.55, 0.20 Погода 

на курортах
19.30 Інформаційний вечір
22.00 «За Чай.com»
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15 Машина часу
02.10 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.40 Х/ф «Чорна Рада»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Без особливих 

прикмет»
10.50 «Кримінальні справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»
12.50, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»
14.40, 19.30, 0.45 Т/с 

«Альпійський патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Розвідники»
01.35 Т/с «Великі почуття»
03.15 «Випадковий свідок»
03.50 «Речовий доказ»
05.15 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Документальний фільм 

«Кримські татари. «Крим 
— наш!» (ф. 1)

06.30 Діалог. Бесіда 
з професором 
Володимиром Моренцем 
про значення творчості 
Леоніда Кисельова

07.00 Казки Лiрника Сашка
07.10 Казки Лiрника Сашка
07.20 Школа Мері Поппінс 
07.40 Хочу бути. Валяння з 

шерсті
08.00 Мистецькі історії. Ромео 

і Джульєтта
08.15 Новини. Світ 
08.30 Новини 
08.45 Тема дня 
09.00 Новини. Культура 
09.20 Відеокліп Дахабраха_

Весна 
09.30 Надвечір’я. Долі. Повтор
10.25 Документальний фільм 

«Наталья Сумська. 
Перевтілення» 

10.55 Візитки Полтавщини. 
11.05 Мистецькі історії 
11.20 Фольк-music 
13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень 
13.50 Документальний фільм 

«Борхес» 
14.30 РадіоДень
14.55 Документальний фільм 

«Культура протесту», ф. 2 
«Мистецтво протесту»

15.10 РадіоДень «Життя+» 
15.30 Хто в домі хазяїн? 
15.50 Хочу бути. 

Дресирувальник

16.10 РадіоДень. Освітні 
програми. «Твій 
час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет. 
Український кінобізнес 
20-х. Історія успіху

17.20 Як дивитися кіно
17.50 Новини. Світ 
18.05 Новини 
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура 
18.50 Лайфхак українською 
19.00 Місто Ха. «Круглий стіл» 

«Genius loci. Парадокси 
харківського авангарду»

19.30 Театр Гната Юри, або 
Майстер часу, ч. 1

19.50 Вечірня казка. 
20.05 Розсекречена історія. 

Справа Довженка, як 
диктатура знищила довіру 

21.05 Д/ф «У полоні 
пристрасті Наталії Долі»

22.00 Візитка Карпат
22.10 Лекції «Громадського» 

Зоя Звиняцьківська 
«Соня Делоне. У пошуках 
універсального дизайну»

23.00 Фольк-music
00.00 РадіоДень 
00.25 Мистецькі історії 
00.40 РадіоДень 
01.05 Новини. Культура 
01.20 Фольк-music 
02.20 РадіоДень. «Життя+» 
02.40 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 
час»/«Модуль знань» 

03.20 Надвечір’я. Долі 
04.15 Документальний фільм 

«Федір Стригун. Абриси 
долі» 

05.05 Розсекречена історія. 
Справа Довженка, як 
диктатура знищила довіру

 
СТБ

06.45, 15.30 «Все буде добре!»
08.35 «Все буде смачно!»
09.30 «МастерШеф-7»
13.25 «Хата на тата»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00 «Наречена для тата»
22.45 «Давай поговоримо про 

секс»
00.40 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. «Новий 
день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 
Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»
16.15, 23.00 «Кримінал»
17.15 «Ситуація»
18.00, 19.00, 21.00 «Разом»
18.40, 20.20 «Територія 

позитиву»
19.20 «Нейтральна територія»
21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Атлантида-2»
08.55, 2.25 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
12.55 «Помста природи»
15.25 Х/ф «Подвійний 

дракон»
19.25, 20.20 Т/с «Опер за 

викликом»
21.20, 22.55 Т/с «Кістки-9»
00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя-2»
01.35 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Тоттенгем» — 
«Арсенал». Чемпіонат 
Англії

07.45, 14.40 «Моя гра». 
Є. Селезньов

08.15 «Ліверпуль» 
— «Севілья». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

10.00, 16.05, 22.30 Футбол 
NEWS

10.20 «Маріуполь» — «Зоря». 
Чемпіонат України

12.10 «Великий футбол»
13.55 Журнал Ліги чемпіонів
14.25 Топ-матч
15.10 LIVE. Японія — Україна. 

Контрольна гра
17.15 «Арсенал» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії
19.00 «Валенсія» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії
20.45 «Шахтар» 

— «Олександрія». 
Чемпіонат України

22.50 «Барселона» — 
«Жирона». Чемпіонат 
Іспанії

00.35 «Олімпік» — 
«Ворскла». Чемпіонат 
України

02.20 «Гаддерсфілд» 
— «Челсі». Чемпіонат 
Англії

04.05 «Селтік» — «ПСЖ». 
Ліга чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Барселона» — 
«Жирона». Чемпіонат 
Іспанії

07.50, 9.50, 17.40, 21.35, 23.40, 
5.25 Топ-матч

08.00 «Шахтар» 
— «Олександрія». 
Чемпіонат України

10.00 «Наполі» 
— «Феєнорд». Ліга 
чемпіонів УЄФА

11.50 «Моя гра». Є. Селезньов
12.20 Саудівська Аравія 

— Україна. Контрольна 
гра

14.05 «Атлетіко» — «Реал». 
Чемпіонат Іспанії

15.50 «Шахтар» — «Зоря». 
Чемпіонат України

17.55 «Динамо» — 
«Партизан». 
Ліга Європи УЄФА

19.45 «Баварія» — «ПСЖ». 
Ліга чемпіонів УЄФА

21.50 «Японія» — «Україна. 
Контрольна гра

23.55 «Атлетік» — «Зоря». 
Ліга Європи УЄФА

01.45 «Ліверпуль» — «Ман 
Сіті». Чемпіонат Англії

03.35 «Олімпік» — «Шахтар». 
Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.00 Правда життя
09.00 Азія класу люкс
09.50 Таємнича Латинська 

Америка
10.40 Місця сили
11.40 Код доступу
12.40 Таємниці кримінального 

світу
13.40 Академік Корольов
14.30, 1.20 Містична Україна
15.20, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра
16.10, 20.50 Мисливці за 

зброєю
17.10 Дика Шрі-Ланка
18.10 У пошуках інновацій
19.00 Гучна справа
20.00 Фантастичні історії
22.40 У пошуках інновацій
23.40 Шпигунство і змови
00.30 Паранормальний світ
02.10 Запрограмовані долі
03.00 Шосте почуття. Дар чи 

прокляття?
03.50 Потойбічне. Сни
04.30 Секти. Контроль 

свідомості
05.10 Прокляття відьом

К1

06.30 Top Shop
07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Красуні»
09.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-Гілз, 

90210»
11.50 «Орел і решка. 

Курортний сезон»
12.45, 18.15 «Орел і решка»
20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
21.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»
22.00 «Бєдняков+1»
23.50 Т/с «Секс у великому 

місті»
02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Мураха Z»
11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»
12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00, 2.30 Панянка-

селянка
14.00, 21.00 Готель «Галіція»
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00, 0.00 100 вип.
22.30 ЛавЛавCar
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 15.35 М/с «Чорний 
Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.40 Д/с «Пригоди Остіна 
Стівенса»

10.35, 13.35, 16.25 Телепродаж 
(на комерційних умовах)

11.00 Д/с «Спільноти тварин»
12.00 Документальний цикл 

Смачні історії
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 Складна розмова
14.30 РадіоДень
15.20 М/с «Гон»
16.45 Світло
17.50, 0.00 Інформаційна 

година
19.00 Перший на селі
19.25 Посттравматичний 

синдром
20.25 Наші гроші
21.30, 3.25 Тема дня
21.45, 3.40 Новини. Спорт
22.05 Д/с «Найбільш 

завантажений у світі»
22.55 Д/с «Таємниці акул»
01.10 Розсекречена історія
02.10 Д/ф «Смачні історії»
04.00 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
05.00 Д/с «Орегонський 

путівник»
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на травень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 55 грн. 51 коп.,

на два місяці — 111 грн. 02 коп.,

до кінця року — 444 грн. 08 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 75 грн. 51 коп.,

на два місяці — 151 грн. 02 коп.,
до кінця року — 604 грн. 08 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 20 грн. 13 коп.,

на два місяці — 40 грн. 26 коп.,

до кінця року — 161 грн. 04 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць 
— 2 грн. 00 коп., на квартал — 
4 грн. 60 коп., на півроку — 
5 грн. 60 коп., на рік — 8 грн. 
60 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.
 Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передпла-
тити «Україну молоду» на 2018 рiк, це можна зро-
бити по всій Україні до 18 квітня, i ви отримувати-
мете газету з травня.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в опера-
ційних залах поштамтів, у пунктах при-
ймання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15, 5.10 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.40, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.45, 14.00, 15.30 «Міняю 

жінку»

17.10 Драма «Мама»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Драма «Cувенір з 

Одеси»

22.00 «Одруження 

наосліп 4»

23.35, 0.25 Драма «Робіть 

ваші ставки!»

01.45 Мелодрама «Наїзниці 

та янголи»

ІНТЕР

06.00 Мультфільм

06.15, 22.35 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20, 12.25, 20.40 Т/с 

«Запитайте в осені»

12.50 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 4.10 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.05, 5.25 «Подробиці»

00.20 Х/ф «Кохання за 
розкладом»

02.45 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Свекруха або невістка

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Обручка з рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Благі наміри»

23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»

01.30 Телемагазин

02.50 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

ICTV

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у 

великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.15, 17.40, 21.30 Т/с 

«Менталіст»

12.15, 13.20 Х/ф «Колонія»
12.45, 15.45 Факти. День

14.35, 22.35 «На трьох»

15.05, 16.20 Т/с «Ніконов і К°»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.45 Х/ф «Кривавий 
спорт»

01.25 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

02.45 Труба містера Сосиски

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.10 Зона ночі

04.05 Абзац

05.54, 7.49 Kids Time

05.55 М/с «Луні Тюнз шоу»

07.50 Т/с «Мерлін»

11.30 Т/с «Друзі»

12.30 Т/с «Статус відносин 

— все складно»

17.00, 19.00 Від пацанки до 

панянки

21.00 Аферисти в мережах

22.10 Суперінтуїція

02.05 Служба розшуку 

дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.50, 18.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 Медекспертиза

07.55, 11.55, 12.55, 15.55, 

18.55 Погода в Україні

08.15, 23.15 Топ дня

08.50 Клуб LIFE

09.15, 17.45 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 

16.10, 17.10, 18.10 

Інформаційний день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

19.30 Інформаційний вечір

22.00 «За Чай.com»

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

06.50 Х/ф «Випадковий 
запис»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Ліки проти 
страху»

10.50 «Кримінальні справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

12.50, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

14.40, 19.30, 0.40 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Розвідники»

01.35 Т/с «Великі почуття»

03.10 «Випадковий свідок»

03.40 «Речовий доказ»

05.05 «Легенди бандитського 

Києва»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальний фільм 

«Кримські татари. 

«Крим — наш!» (ф. 2) 

06.30 Музика і музиканти. 

Вікторія Зотова, ч. 1

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Казки Лiрника Сашка

07.20 Школа Мері Поппінс 

07.40 Хочу бути. 

08.00 Мистецькі історії. 

Ромео і Джульєтта

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.30 Надвечір’я. Долі 

10.25 Документальний фільм 

«Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської» 

10.55 Візитки Полтавщини. 

11.05 Мистецькі історії . 

11.20 Фольк-music. 

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 РадіоДень 

13.50 Д/ф «Борхес» 

14.30 52 уїк-енди 

14.55 Документальний фільм 

«Культура протесту», 

ф. 3 «Час та натхнення»

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути. Ілюзіоніст

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет. 

Українські імена

17.15 Документальний 

фільм «Сімдесятники. 

Володимир Денисенко»

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.20 Театр Гната Юри, або 

Майстер часу, ч. 2

19.50 Вечірня казка. 

20.05 Розсекречена історія. 

Убивці міфів,як 

розсекречені архіви 

змінюють бачення 

минулого 

21.05 Документальний фільм 

«Наївне малярство 

Михайла Онацька» 

22.00 Візитка Карпат 

22.10 Лекції громадського. 

Жадан про новий роман 

«Інтернат», війну, мир 

та мову 

23.00 Фольк-music

00.00 РадіоДень 

00.25 Мистецькі історії. 

00.40 РадіоДень 

01.05 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music. 

02.20 РадіоДень «Життя+» 

02.40 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань» 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.15 Документальний фільм 

«Василь Стус. Феномен 

суток»

05.05 Розсекречена історія. 

Убивці міфів,як 

розсекречені архіви 

змінюють бачення 

минулого

 

СТБ

06.20, 15.30 «Все буде 

добре!»

08.10 «Все буде смачно!»

09.05 «МастерШеф-7»

13.00 «Хата на тата»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»

23.45 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація»

18.00, 19.00, 21.00 «Разом»

18.40, 20.20 «Територія 

позитиву»

19.20 «Нейтральна територія»

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Атлантида-2»

08.55, 12.55, 1.35 «Нове 

Шалене відео по-

українськи»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

15.30 Х/ф «Ікар»
19.25, 20.20 Т/с «Опер за 

викликом»

21.20, 22.55 Т/с «Кістки-9»

00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя-2»

02.25 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Атлетіко» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

07.50 Топ-матч

08.10 «Олімпік» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 0.35 Японія — Україна. 

Контрольна гра

12.05 «Кристал Пелес» — 

«Арсенал». Чемпіонат 

Англії

13.55 «Атлетіко» — «Челсі». 

Ліга чемпіонів УЄФА

16.00 «Севілья» — «Бетіс». 

Чемпіонат Іспанії

17.50 «Моя гра». Є. 

Селезньов

18.20 «Ліверпуль» — «Ман 

Сіті». Чемпіонат Англії

20.10 Журнал Ліги чемпіонів

20.40 «Порту» — 

«Бешикташ». Ліга 

чемпіонів УЄФА

22.50 «Шахтар» 

— «Феєнорд». Ліга 

чемпіонів УЄФА

02.20 «Леванте» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

04.05 «Олександрія» 

— «Сталь». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Евертон» — «Арсенал». 

Чемпіонат Англії

07.50, 9.50, 11.50, 13.50, 

17.40, 19.45 Топ-матч

08.00 «Порту» — 

«Бешикташ». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00 «Гаддерсфілд» 

— «Челсі». Чемпіонат 

Англії

12.00 «Маріуполь» — «Зоря». 

Чемпіонат України

14.00 «МЮ» — «Ман Сіті». 

Чемпіонат Англії

15.50 «Ніцца» — «Лаціо». 

Ліга Європи УЄФА

17.55 Японія — Україна. 

Контрольна гра

19.55 «Севілья» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії

21.40 «Моя гра». 

Є. Селезньов

22.10 «Арсенал» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії

00.00 «Реал» — «Бетіс». 

Чемпіонат Іспанії

01.45 Журнал Ліги чемпіонів

02.15 «Шахтар» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

04.05 «Брайтон» — «Сток 

Сіті». Чемпіонат Англії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00 Правда життя

09.00 Вомбат: таємне життя

09.50 Дивовижна Індія

10.40 Місця сили

11.40 Код доступу

12.40 Таємниці кримінального 

світу

13.40 Таємниці дефіциту

14.30, 1.20 Містична Україна

15.20, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра

16.10, 20.50 Мисливці за 

зброєю

17.10 Дика Шрі-Ланка

18.10 У пошуках інновацій

19.00 Гучна справа

20.00 Фантастичні історії

22.40 У пошуках інновацій

23.40 Шпигунство і змови

00.30 Паранормальний світ

02.10 Телеформат

К1

06.30 Top Shop

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Красуні»

09.00 «Карамболь»

10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Гілз, 90210»

11.50 «Орел і решка. 

Курортний сезон»

12.45, 18.15 «Орел і решка»

20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»

22.00 «Бєдняков+1»

23.50 Т/с «Секс у великому 

місті»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Злодій та його 
учитель»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Чотири весілля

13.00, 19.00, 2.30 Панянка-

селянка

14.00, 21.00 Готель «Галіція»

15.00, 3.20 Віталька

16.00 Країна У

17.00, 22.00 Танька і Володька

18.00 Одного разу під 

Полтавою

20.00, 0.00 100 вип.

22.30 ЛавЛавCar

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 16.00 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40, 19.25 Д/с «Пригоди 

Остіна Стівенса»

10.35, 13.35, 16.25 

Телепродаж (на 

комерційних умовах)

11.00 Д/с «Спільноти тварин»

11.25 Д/с «Незвичайні 

культури»

12.00 Документальний цикл 

Смачні історії

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 РадіоДень

13.55 Наші гроші

14.30 52 уїк-енди

15.20 М/с «Гон»

16.50 Війна і мир

17.30 ТАКАШОТАМ

17.50, 0.00 Інформаційна 

година

19.00 Д/ф «Пліч-о-пліч»

20.25 Складна розмова

21.30, 3.25 Тема дня

21.45, 3.40 Новини. Спорт

22.05 Д/с «Найбільш 

завантажений у світі»

22.55 Д/с «Таємниці акул»

01.10 Світло

02.10 Д/ф «Смачні історії»

04.00 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

05.00 Д/с «Орегонський 

путівник»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.15, 5.20 

ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.40, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.45, 14.05, 15.30 «Міняю 

жінку»

17.10 Драма «Мама»

20.30, 4.30 «Секретні 

матеріали»

21.00 Драма «Cувенір з 

Одеси»

22.00 «Міняю жінку-13»

23.00, 0.20 «Право на владу-

2018»

00.45 Драма «Після тебе 

— нікого»

ІНТЕР

06.00 Мультфільм

06.20, 22.35 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20, 12.25 Т/с «Запитайте в 

осені»

12.50 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 5.15 «Подробиці»

20.40 Х/ф «Іван 
Васильович змінює 
професію»

00.20 Х/ф «Дике кохання»
02.35 «Орел і решка. Шопінг»

04.45 Top Shop

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.20 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Свекруха або невістка

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Обручка з рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Благі наміри»

23.20 Контролер

00.00 Т/с «CSI. Місце злочину»

01.50 Телемагазин

03.10 Реальна містика

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

11.15, 17.35, 21.30 Т/с 

«Менталіст»

12.15, 13.20 Х/ф 
«Кривавий спорт»

12.45, 15.45 Факти. День

14.30 «На трьох»

15.05, 16.20 Т/с «Ніконов і Ко»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.45 Х/ф «Бійцівський 
клуб»

02.15 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

02.55 Труба містера Сосиски

04.05 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.20 Зона ночі

03.45 Абзац

05.39, 7.49 Kids Time

05.40 М/с «Луні Тюнз шоу»

07.55 Т/с «Мерлін»

11.35 Т/с «Друзі»

12.30 Т/с «Статус відносин 

— все складно»

17.00, 19.00 Хто зверху

21.10 Аферисти в мережах

22.10 Вар’яти

02.15 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.50, 18.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15, 23.15 Топ дня

07.55, 11.55, 12.55, 15.55, 

18.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

09.15, 17.45 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 

16.10, 17.10, 18.10 

Інформаційний день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

19.30 Інформаційний вечір

22.00 «За Чай.com»

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.55, 5.20 «Правда життя. 

Професії»

07.05 Х/ф «Останнє 
полювання»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Повернення 
«Святого Луки»

10.45 «Кримінальні справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

12.50, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

14.40, 19.30, 0.40 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Розвідники»

01.35 Т/с «Великі почуття»

03.10 «Випадковий свідок»

03.30 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України

06.00 Документальний 

фільм «Олександр 

Богомолець. В опозиції 

до смерті»

06.30 Мовою мистецтва. 

Художник Кость Лавро

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Казки Лiрника Сашка

07.20 Школа Мері Поппінс 

07.40 Хочу бути . Ювелір

08.00 Мистецькі історії. 

Природні явища,стихії

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.30 Надвечір’я. Долі 

10.20 Документальний фільм 

«Гуцулка Ксеня»

10.55 Візитки Полтавщини 

11.05 Мистецькі історії

11.20 Фольк-music 

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 РадіоДень 

13.50 Д/ф «Борхес» 

14.30 РадіоДень

14.55 Декомунізація. Радянське

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути. Лицарі

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет 

17.20 Документальний фільм 

«Левко Лук’яненко. Йти 

за совістю» із циклу 

«Дисиденти» 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.20 Театр Гната Юри, або 

Майстер часу, ч. 3

19.50 Вечірня казка

20.05 Розсекречена історія. 

Сталін. Ефективний 

менеджер чи кривавий 

кат?

21.05 Документальний фільм 

Богдан Гаврилишин. 

Місія-Свобода 

22.00 Візитка Карпат 

22.10 Лекції громадського. 

Ольга Балашова 

«Кубофутуризм. 

Футуризм динамічний і 

кінетичний»

22.55 Фольк-music

00.00 РадіоДень 

00.25 Мистецькі історії.

00.40 РадіоДень 

01.05 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music. 

02.20 РадіоДень «Життя+» 

02.40 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.15 Документальний фільм 

«Григір Тютюнник. 

Доля. Коріння»

05.05 Розсекречена історія. 

Сталін. Ефективний 

менеджер чи кривавий 

кат

СТБ

06.25, 15.30 «Все буде добре!»

08.15 «Все буде смачно!»

10.10 «МастерШеф-7»

13.25 «Хата на тата»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 «Я соромлюсь 

свого тіла-5»

00.00 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація»

18.00, 19.00, 21.00 «Разом»

18.40, 20.20 «Територія 

позитиву»

19.20 «Нейтральна територія»

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Атлантида-2»

08.55, 12.55, 2.25 «Облом.

UA.»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

15.35 Х/ф «Перевізник-2»
19.25, 20.20 Т/с «Опер за 

викликом»

21.20, 22.55 Т/с «Кістки-9»

00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя-2»

01.35 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

ФУТБОЛ-1

06.00 «МЮ» — «Ман Сіті». 

Чемпіонат Англії

07.50 Топ-матч

08.10 «Ніцца» — «Лаціо». 

Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Динамо» 

— «Партизан». Ліга 

Європи УЄФА

12.05 «Шахтар» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

13.50 «Свонсі» — 

«Арсенал». Чемпіонат 

Англії

16.00 «Еспаньйол» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

17.50 Журнал Ліги чемпіонів

18.20 «Челсі» — «Сток Сіті». 

Чемпіонат Англії

20.10 «Моя гра». Є. 

Селезньов

20.40 Японія — Україна. 

Контрольна гра

22.50 «Евертон» — 

«Арсенал». Чемпіонат 

Англії

00.35 «Маріуполь» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

02.20 «Наполі» 

— «Феєнорд». Ліга 

чемпіонів УЄФА

04.05 «Лас-Пальмас» 

— «Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Бетіс» — «Валенсія». 

Чемпіонат Іспанії

07.50, 17.40, 19.45 Топ-матч

08.00 Японія — Україна. 

Контрольна гра

09.50, 1.45 «Моя гра». 

Є. Селезньов

10.20 «Леванте» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

12.10 «Челсі» — «Борнмут». 

Чемпіонат Англії

14.00 «Реал» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

15.50 «Ліверпуль» 

— «Севілья». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

17.55 «Ман Сіті» — 

«Ньюкасл». Чемпіонат 

Англії

19.55 «Тоттенгем» — 

«Реал». Ліга чемпіонів 

УЄФА

21.45 Журнал Ліги чемпіонів

22.15 «МЮ» — «Ліверпуль». 

Чемпіонат Англії

00.00 «Атлетіко» — «Челсі». 

Ліга чемпіонів УЄФА

02.15 «Валенсія» — 

«Реал». Чемпіонат 

Іспанії

04.05 «Саутгемптон» — 

«Ньюкасл». Чемпіонат 

Англії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.00 Правда життя

09.00, 17.10 Вомбат: таємне 

життя

09.50 Дивовижна Індія

10.40 Місця сили

11.40 Скептик

12.40 Таємниці кримінального 

світу

13.40 Таємниці дефіциту

14.30 Містична Україна

15.20, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра

16.10, 20.50 Мисливці за 

зброєю

18.10, 22.40 Мегазаводи

19.00 Фантастичні історії

20.00 Гучна справа

23.40 Шпигунство і змови

00.30 Скарб.UA

К1

06.30 Top Shop

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Красуні»

09.00 «Карамболь»

10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Гілз, 90210»

11.50 «Орел і решка. 

Курортний сезон»

12.45, 18.15 «Орел і решка»

20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»

22.00 «Бєдняков+1»

23.50 Т/с «Секс у великому 

місті»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Дівчинка з 
сірниками»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Чотири весілля

13.00, 19.00, 2.30 Панянка-

селянка

14.00, 21.00 Готель «Галіція»

15.00, 3.20 Віталька

16.00 Країна У

17.00, 22.00 Танька і 

Володька

18.00 Одного разу під 

Полтавою

20.00, 1.30 100 вип.

22.30 ЛавЛавCar

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 15.35 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40, 19.25 Д/с «Пригоди 

Остіна Стівенса»

10.35, 13.35, 16.25 

Телепродаж (на 

комерційних умовах)

11.00 Д/с «Незвичайні 

культури»

12.00 Документальний цикл 

Смаки Культур

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 РадіоДень

13.55 До справи

14.30 РадіоДень

15.20 М/с «Гон»

16.50 Твій дім

17.20 ТАКАШОТАМ

17.50, 0.00 Інформаційна 

година

19.00 #ВУКРАЇНІ

20.25 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою

21.30, 3.25 Тема дня

21.45, 3.40 Новини. Спорт

22.05 Д/с «Найбільш 

завантажений у світі»

22.55 Д/с «Таємниці акул»

01.10 Інтермаріум

02.10 Д/ф «Смачні історії»

04.00 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

05.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 23—24 БЕРЕЗНЯ 2018
29 березня
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.40, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.45, 14.00, 15.30 «Міняю 

жінку»

17.10 Драма «Мама»

20.15 «Ліга сміху-2018»

22.20 «Ігри приколів-2018»

23.20, 0.15, 5.00 «Розсміши 

коміка»

01.10 «Вечірній київ»

ІНТЕР

06.00 Мультфільм

06.15, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20, 12.25 Х/ф «Казка про 
жінку та чоловіка»

12.40 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»

14.50, 15.50, 16.45, 1.50 «Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

23.50 Х/ф «Лінкольн для 
адвоката»

03.20 «Стосується кожного»

04.05 Док. проект «Два 

Миронови»

04.45 Top Shop

05.15 «Удачний проект»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.10 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий сезон

10.30 Свекруха або невістка

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30 Агенти

справедливості 5+

15.30 Агенти справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Обручка з рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Благі наміри»

23.20 По слідах

00.00, 2.20 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.50 Телемагазин

03.50 Реальна містика

05.30 Зоряний шлях

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.55 Інсайдер

10.50, 16.35 Т/с «Менталіст»

11.50, 13.20 Х/ф 
«Бійцівський клуб»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.20 Т/с «Ніконов і Ко»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.30, 22.50 Дизель-шоу

00.05 Х/ф «Гарлі Девідсон і 
ковбой Мальборо»

01.55 Факти

02.15 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

03.40 Труба містера Сосиски

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.55 Зона ночі

03.45 Абзац

05.39, 7.49 Kids Time

05.40 М/с «Луні Тюнз шоу»

07.55 Т/с «Мерлін»

11.35 Т/с «Друзі»

12.30 Т/с «Статус відносин 

— все складно»

17.00, 19.00 Суперінтуїція

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Хто зверху

01.50 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.50, 18.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15, 23.15 Топ дня

07.55, 11.55, 12.55, 15.55, 

18.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

09.15, 17.45 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 

16.10, 17.10, 18.10 

Інформаційний день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

19.30 Інформаційний вечір

22.00 «За Чай.com»

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

06.55 Х/ф «Слід в океані»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Чорний принц»
10.50 «Кримінальні справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

12.55, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.30, 0.40 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Розвідники»

01.40 Т/с «Великі почуття»

03.10 «Випадковий свідок»

03.15 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.00 «Правда життя. 

Професії»

04.55 Х/ф «Я буду чекати...»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальний фільм 

«Формула життя 

Олександра Палладіна»

06.20 Шедеври українського 

живопису, ч. 1

06.30 Позиція. «Балада про 

Палладіних»

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Казки Лiрника Сашка

07.20 Школа Мері Поппінс 

07.40 Хочу бути. Художник по 

склу

08.00 Мистецькі історії. 

Ромео і Джульєтта

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.30 Надвечір’я. Долі 

10.20 Документальний фільм 

«Київська старовина. 

В. Городецький. Вежа зі 

слонової кістки»

10.55 Візитки Полтавщини. 

«Гончарі» ф. 3

11.05 Мистецькі історії

11.20 Фольк-music

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 РадіоДень 

13.50 Д/ф «Борхес» 

14.30 РадіоДень

14.55 Декомунізація. 

Комуналка

15.10 РадіоДень 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути. Лицарі

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет. 

Режими роботи мозку

17.20 Документальний фільм 

«Олесь Шевченко. Як 

на сповіді» із циклу 

«Дисиденти» 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Територія Кіно. Георгій 

Давиденко. Кінохроніка

19.25 Театр Гната Юри, або 

Майстер часу, ч. 4

19.50 Вечірня казка 

20.05 Розсекречена історія . 

100 років української 

дипломатії

21.05 Документальний фільм 

«Василь Стус. Феномен 

суток»

22.00 Візитка Карпат 

22.10 Громадське. Велике 

інтерв’ю з лідером 

Stoned Jesus Ігорем 

Сидоренком

23.00 Фольк-music 

00.00 РадіоДень 

00.20 Мистецькі історії

00.40 РадіоДень 

01.05 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music 

02.20 РадіоДень. «Життя+» 

02.40 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань» 

03.20 Надвечір’я

04.15 Документальний фільм 

«Григір Тютюнник. Доля. 

«Повна душа болю…»

05.05 Розсекречена історія. 

100 років української 

дипломатії

СТБ

05.45 «Моя правда. Ектор 

Хіменес-Браво»

07.40 Х/ф «Вам і не 
снилося»

09.25 Х/ф «Пізнє каяття»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 23.05 «Холостяк-8»

22.40 «Небачене Євробачення 

2018»

00.15 «Холостяк-8. Пост-

шоу»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація»

18.00, 19.00, 21.00 «Разом»

18.40, 20.20 «Територія 

позитиву»

19.20 «Нейтральна територія»

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.55 «Відеобімба»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

15.30 Х/ф «Літак проти 
вулкана»

19.25 Х/ф «Морський 
піхотинець»

21.00 Х/ф «Морський 
піхотинець-2»

22.50 Прем’єра! «Змішані 

єдиноборства. UFC»

01.00 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.15 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Реал» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

07.50, 3.30, 5.35 Топ-матч

08.10 «Ворскла» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Ман Сіті» — 

«Ньюкасл». Чемпіонат 

Англії

12.05 «Баварія» — «ПСЖ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

13.55 «Реал» — «Бетіс». 

Чемпіонат Іспанії

16.00 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

16.30 «МЮ» — «Ліверпуль». 

Чемпіонат Англії

18.20 Японія — Україна. 

Контрольна гра

20.10, 1.10 Світ Прем’єр-Ліги

20.40 «Вотфорд» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії

22.50 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

23.20 «Бетіс» — «Валенсія». 

Чемпіонат Іспанії

01.40 «Динамо» — «Янг 

Бойз». Ліга Європи 

УЄФА

03.45 «Вотфорд» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Шахтар» 

— «Феєнорд». Ліга 

чемпіонів УЄФА

07.50, 9.50, 11.50, 13.50 Топ-

матч

08.00 «Вотфорд» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії

10.00 «Динамо» — «Янг 

Бойз». Ліга Європи 

УЄФА

12.00 Японія — Україна. 

Контрольна гра

14.00 «Ліверпуль» — 

«Евертон». Чемпіонат 

Англії

15.50 «Олімпік» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

17.40 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

18.10 «ПСЖ» — 

«Андерлехт». Ліга 

чемпіонів УЄФА

20.00, 1.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

20.30 «Шахтар» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

22.15 «Еспаньйол» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

00.00 «Свонсі» — 

«Арсенал». Чемпіонат 

Англії

02.15 «Челсі» — «Сток Сіті». 

Чемпіонат Англії

04.05 «Тоттенгем» — 

«Боруссія» (Д)». Ліга 

чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00 Правда життя

09.00 Жирафи: вартові 

савани

09.50 Дивовижна Індія

10.40 Місця сили

11.40, 1.20 Скептик

12.40 Таємниці кримінального 

світу

13.40 Таємниці дефіциту

14.30, 0.30 Містична Україна

15.20, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра

16.10, 20.50 Мисливці за 

зброєю

17.10 Вомбат: таємне життя

18.10, 22.40 Мегазаводи

19.00 Фантастичні історії

20.00 Гучна справа

23.40 Великі тирани

К1

06.30 Top Shop

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Красуні»

09.00 «Карамболь»

10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Гілз, 90210»

11.50 «Орел і решка. 

Курортний сезон»

12.45, 18.15 «Орел і решка»

20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»

22.00 «Бєдняков+1»

23.50 «КВН на БІС»

01.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Братик і 
сестричка»

11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»

12.00 Чотири весілля

13.00, 19.00, 2.30 Панянка-

селянка

14.00 Готель «Галіція»

15.00, 3.20 Віталька

16.00 Країна У

17.00 Танька і Володька

18.00 Одного разу під 

Полтавою

20.00, 1.00 100 вип.

21.00 Х/ф «Росомаха. 
Безсмертний»

23.15 Х/ф «Твої, мої і наші»
02.00 БарДак

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 15.20 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Д/с «Африка. 

Небезпечна реальність»

10.35, 13.35, 16.10 

Телепродаж (на 

комерційних умовах)

11.00 Д/с «Незвичайні 

культури»

12.00 Документальний цикл 

Смаки культур

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 РадіоДень

13.55 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою

14.30 РадіоДень

16.40 Фольк-music

17.50, 0.00 Інформаційна 

година

18.50 VoxCheck

19.00 Твій дім

19.25 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»

20.25 Перша шпальта

21.30, 3.25 Тема дня

21.45, 3.40 Новини. Спорт

22.15 Хресна дорога за 

участю Святійшого отця 

Франциска в Колізеї

01.10 Інтермаріум

02.10 Д/ф «Смачні історії»

04.00 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

05.00 Д/с «Орегонський 

путівник»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.45 «Гроші-2018»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.45, 11.20 «Життя без 

обману»

12.55, 23.15 «Світське життя-

2018»

14.00 «Ліга сміху-2018»

16.25, 21.15 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка. 

Діти-2018»

20.15 «Українські сенсації»

00.15 «Голос країни-8»

05.05 «Розсміши коміка»

ІНТЕР

06.00 «Готуємо разом»

07.00 Мультфільм

07.20 «Чекай мене»

08.50 Х/ф «Покровські 
ворота»

11.30 Х/ф «Баламут»
13.15 Х/ф «Три плюс два»
15.00 Х/ф «Весілля в 

Малинівці»
17.00, 20.30 Т/с «Що робить 

твоя дружина?»

20.00, 2.45, 5.45 «Подробиці»

22.30 Концерт «Максим 

Галкін. Ми знову разом»

00.25 Х/ф «Гра в схованки»
02.05 Док. проект «Життя в 

кредит»

03.15 Х/ф «Казка про жінку 
та чоловіка»

04.35 Док. проект «Сергій 

Юрський. Людина не 

звідси»

05.15 Top Shop

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 3.10 

Сьогодні

07.15, 5.30 Зоряний шлях

08.55 Т/с «Благі наміри»

13.30, 15.20 Х/ф «Погана 
сусідка»

16.00, 19.40 Т/с «Жодного 

слова про кохання»

21.00 Шоу Братів Шумахерів

23.00 Х/ф «Райський 
куточок»

00.50, 2.20 Х/ф «Таємниця 
в їх очах»

01.50 Телемагазин

03.50 Реальна містика

ICTV

05.15, 4.30 Скарб нації

05.20, 4.35 Еврика!

05.30, 4.45 Факти

05.50 Більше ніж правда

07.30 Я зняв!

09.25 Дизель-шоу

10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

16.40 Х/ф «Пограбування 
по-італійськи»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Форсаж-6»
22.35 Х/ф «Потрійний 

форсаж: Токійський 
дрифт»

00.40 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

02.05 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.55 Зона ночі

05.10 М/с «Лунтик і його 

друзі»

06.59, 8.19 Kids Time

07.00 М/с «Луні Тюнз шоу»

08.20 Ревізор. Крамниці

10.20 Таємний агент

11.50 Таємний агент. Пост-

шоу

13.45 Т/с «Бібліотекарі»

17.20 М/ф «Шрек назавжди»

19.10 М/ф «Іван Княженко і 

Сірий вовк»

21.00 Х/ф «Гаррі Поттер та 
Орден Фенікса»

23.45 Х/ф «Привид будинку 
на пагорбі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

2.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.30 Акцент

07.15, 11.30 Феєрія мандрів

07.55, 8.55, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Нові герої Донбасу

09.15 Автопілот-новини

09.20 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.10 Історія успіху

10.25 П’ятий поверх

10.55, 11.55, 16.55, 0.50 

Погода на курортах

11.10 Майстри ремонту

12.20 Невигадані історії

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10, 4.30 Відкрита церква

13.35 Сучасний фермер

14.10, 1.10 Машина часу

15.15 Сімейні зустрічі

15.55, 18.55, 23.55 Погода в 

Україні

16.05 ЕнергоНезалежність

16.25 Фактор безпеки

17.10 Стоп корупції!

18.00, 0.15 Велика політика

18.40 Про військо

19.25 Особливий погляд

20.00, 2.10, 5.15 Рандеву

21.40, 3.00 Вікно в Америку

22.10 Справжній детектив

23.15 Фінансовий тиждень

23.40 Кордон держави

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

06.20 Х/ф «Тіні зникають 
опівдні»

12.00 «Свідок. Агенти»

12.35, 2.45 «Речовий доказ»

15.05 «На другому десятку. 

Володимир Кличко»

15.40 «Найкращі бої братів 

Кличків»

17.10 Х/ф «Круті 90-ті»
19.00, 2.00 «Свідок»

19.30 Х/ф «Суєта суєт»
21.15 Х/ф «Іграшка»
23.10 Х/ф «База»
01.05 Т/с «Великі почуття»

02.30 «Випадковий свідок»

04.00 «Легенди бандитського 

Києва»

04.50 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальна передача. 

І кров століть, і гул віків… 

06.20 Шедеври українського 

живопису, ч. 2

06.30 Територія Кіно. Георгій 

Давиденко. Кінохроніка

07.00 Новини. Світ 

07.15 Новини 

07.30 Тема дня 

07.45 Новини. Культура 

08.00 Казки Лiрника Сашка

08.10 Казки Лiрника Сашка

08.20 Школа Мері Поппінс 

08.40 Хочу бути. Паровоз

09.00 Хто в домі хазяїн? 

09.20 Як це?Ліки

09.50 Суспільний університет. 

10.30 Обереги пам’яті. Музей 

«Кирилівська церква», 

ч. 1

11.05 Мистецькі історії

11.20 Фольк-music діти 

12.00 Фольк-music діти 

13.00 Шедеври українського 

живопису, ч. 1

13.10 Шедеври українського 

живопису, ч. 2

13.25 Шедеври українського 

живопису, ч. 3

13.50 Лекції «Громадського». 

Жадан про новий роман 

«Інтернат», війну, мир 

та мову 

14.30 Лекції «Громадського» 

Зустрічаємо вдома. 

велике інтерв’ю гурту 

«ДахаБраха»

15.25 Як це? 

15.45 Хто в домі хазяїн? 

16.10 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. Топ 7»

17.05 Концерт симфонічного 

оркестру K&K 

Philharmoniker (Австрія). 

Kendlinger dirigent 

Straub (cимфонічний 

оркестр та балет)

18.50 Театр Гната Юри, або 

Майстер часу, ч. 1

19.10 Театр Гната Юри, або 

Майстер часу, ч. 2

19.45 Театр Гната Юри, або 

Майстер часу, ч. 3

20.10 Театр Гната Юри, або 

Майстер часу, ч. 4

20.40 Документальний фільм 

«ХХ сторіччя Кароля 

Войтили», ч. 1

21.05 Документальний фільм 

«ХХ сторіччя Кароля 

Войтили», ч. 2

21.50 Місто Ха. Кураторська 

екскурсія Тетяни Тумасян. 

22.15 Документальний фільм 

«Юрій Рибчинський. 

Музика слів»

23.00 Фольк-music

00.00 Заснування стародавнього 

міста. Чернігів

00.30 Авторський проект 

Ledy Opera. Концерт 

Ольги Чубаревої «Сни 

Роксолани» 

02.30 Надвечір’я. Долі 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.15 Д/ф «Трипілля. Забута 

цивілізація Старої 

Європи»

05.05 Д/ф «Єпископи», ч. 2 

05.30 Д/ф «Єпископи», ч. 1

СТБ

05.55 «Караоке на Майдані»

06.55 «Хата на тата»

08.55 «Все буде смачно!»

10.00, 23.35 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

11.00 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»

14.05 «Холостяк-8»

17.05 Х/ф «Спортлото-82»
19.00 «Світами за скарбами»

22.30 «Вечір із Наталею 

Гаріповою. Олександр 

Педан»

00.35 «Давай поговоримо про 

секс»

ПРЯМИЙ

09.00, 11.00, 12.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 

«Репортер». Новини

09.20 «Золотий гусак.» NEW

10.00, 15.00 Концерт

11.15, 12.15, 16.15, 17.15, 

19.15 «Територія 

позитиву»

13.00 Прямий ефір із 

Наталкою Фіцич

14.00 Споживач

18.15 Церемонія 

вручення Премії 

Загальнонаціональної 

програми «Людина 

року-2017», 1 ч.

20.00 «Світські хроніки»

21.00 «Культурна 

дипломатія»

22.00 «Закрита зона»

23.00 «Кримінал»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

09.00 «Загублений світ»

12.00 Т/с «Безсмертний»

13.40 Т/с «Команда»

17.10 Х/ф «Перевізник-2»
18.50 Х/ф «Втікачі»
20.40 Х/ф «Морські котики 

проти зомбі»
22.15 Т/с «Зустрічна смуга»

00.10 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.15 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ліверпуль» — 

«Евертон». Чемпіонат 

Англії

07.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 «Наполі» — «Ман 

Сіті». Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.00, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «ПСЖ» — 

«Андерлехт». Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.10 «Севілья» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

13.55 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

14.25 LIVE. «Кристал Пелас» 

— «Ліверпуль». 

Чемпіонат Англії

15.20, 17.55 Футбол Tables

16.30, 21.25, 23.40, 1.40, 3.45 

Топ-матч

16.50 LIVE. «МЮ» — «Свонсі». 

Чемпіонат Англії

19.00 Світ Прем’єр-Ліги

19.25 LIVE. «Лас-Пальмас» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

21.40 LIVE. «Севілья» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

23.50 «Зірка» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

01.55 «Евертон» — «Ман 

Сіті». Чемпіонат Англії

03.55 «Ворскла» — «Верес». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00, 13.00 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

06.30 Японія — Україна. 

Контрольна гра

08.15, 21.30 Світ Прем’єр-Ліги

08.50 «Реал» 

— «Вільярреал». 

Чемпіонат Іспанії

10.40 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

11.10 «Лестер» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 «Тур 

ONLINE»

13.55 LIVE. «Зірка» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

14.45, 17.45 Футбол Tables

16.15, 20.15 Футбол NEWS

16.55 LIVE. «Ворскла» 

— «Верес». Чемпіонат 

України

19.25 LIVE. «Евертон» — 

«Ман Сіті». Чемпіонат 

Англії

22.00 «Кристал Пелас» 

— «Ліверпуль». 

Чемпіонат Англії

23.50, 3.50 Топ-матч

00.10 «Лас-Пальмас» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

02.00 «МЮ» — «Свонсі». 

Чемпіонат Англії

04.00 «Севілья» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Скарб.UA

09.00, 18.20 У пошуках істини

10.50 Шпигунство і змови

12.30 Як будували замки

15.20 Дивовижна Індія

17.10 Азія класу люкс

21.00 Прихована правда

23.50 Паранормальний світ

00.40 Ілюзії сучасності

05.40 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.00 «Ух ти show»

11.10 М/ф «Морська 

бригада»

13.00 «Орел і решка. Шопінг»

13.50 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

22.00, 0.50 «Їже, я люблю 

тебе!»

23.00 Х/ф «Диявол і Деніел 
Вебстер»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

10.15 М/ф «Шлях до 

Ельдорадо»

12.00 Х/ф «Дівчинка з 
сірниками»

13.00, 23.00, 2.30 Панянка-

селянка

14.00 Готель «Галіція»

18.00 Х/ф «Росомаха. 
Безсмертний»

20.00, 0.00 100 вип.

21.00 Одного разу під Полтавою

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

03.20 Віталька

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.40 

Новини

09.35 М/с «Гон»

10.05 Хто в домі хазяїн?

10.30 Лайфхак українською

10.45, 13.55, 15.55 

Телепродаж (на 

комерційних умовах)

11.05 Д/с «Незвідані шляхи»

12.00 Х/ф «Святе сімейство»
14.15 Концертна програма 

Євгена Хмари «Колесо 

живого Шоу»

15.30 Д/с «Спільноти тварин»

16.30 Д/с «Найбільш 

завантажений у світі»

18.10 Т/с «Окуповані»

20.00 Розсекречена історія

21.35 Як дивитися кіно

22.00 Х/ф «Служниця»

00.30 ТАКАШОТАМ

01.10 Інтермаріум

02.10 Д/ф «Смачні історії»

03.00 Д/ф «Кардинал Мар’ян 

Яворський»

04.00 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

05.00 Д/с «Орегонський 

путівник»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 М/ф «Маша і Ведмідь»

06.10 ТСН

07.05 «Українські сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 «Розсміши коміка. Діти-

2018»

10.40, 11.55, 12.50 «Світ 

навиворіт-3: Танзанія, 

Ефіопія»

13.55 Драма «Cувенір з 

Одеси»

17.40 Комедія «Джентльмени 

удачі»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни-8»

00.10 «Ігри приколів-2018»

01.05 Драма «Судове 

обвинувачення Кейсі 

Ентоні»

ІНТЕР

06.15 Х/ф «Баламут»
08.00 «Удачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Морський 

сезон»

11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

12.00 Х/ф «Укол парасолькою»
13.50 Х/ф «Пограбування»
16.10 Х/ф «Іван Васильович 

змінює професію»
18.00 «Крутіше всіх. Новий 

сезон»

20.00, 1.25 «Подробиці»

20.30 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»

23.30 Х/ф «Вибір моєї матусі»
01.55 Док. проект «1961. 

Таємниця київського 

потопу»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні
07.45, 3.40 Зоряний шлях
08.15 Т/с «Благі наміри»
13.00 Т/с «Жодного слова про 

кохання»
17.00, 21.00 Т/с «Секрет майя»
19.00, 2.50 Події тижня з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00, 2.10 Т/с «Нелюб»

01.40 Телемагазин
04.00 Історія одного злочину

ICTV

05.15 Інсайдер

07.00 Т/с «Код Костянтина»

09.00 Т/с «Відділ 44»

11.50, 13.00 Х/ф 
«Пограбування по-
італійськи»

12.45 Факти. День

14.10 Х/ф «Потрійний 
форсаж: Токійський 
дрифт»

16.05 Х/ф «Форсаж-6»

18.45 Факти тижня. 

100 хвилин

20.35 Х/ф «Форсаж-5: 
Шалена п’ятірка»

23.10 Х/ф «Форсаж-4»
01.15 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

02.40 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі
04.50 Стендап-Шоу
05.49, 7.59 Kids Time
05.50 М/с «Луні Тюнз шоу»
08.00 Х/ф «Невинищений 

шпигун»
09.45 Х/ф «Пустун»

11.40 М/ф «Шрек назавжди»
13.20 М/ф «Іван Княженко і 

Сірий вовк»
15.00 Х/ф «Гаррі Поттер та 

Орден Фенікса»
17.50 Х/ф «Гаррі Поттер та 

напівкровний принц»
21.00 Х/ф «Мисливці за 

відьмами»
22.45 Х/ф «Сховище»

00.45 Х/ф «Привид будинку 
на пагорбі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 
2.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.30 Невигадані історії
07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.55, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

08.15 Нові Герої Донбасу
08.40 Натхнення
09.15 Автопілот-Тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв

09.30 Вікно в Америку
10.10 Сімейні зустрічі
10.30, 3.20 Кіно з Я. Соколовою
11.10 Кордон держави
11.25 Будемо жити
11.35 Гра інтересів
12.20, 23.15 ЕнергоНезалежність
12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО
13.05 Медекспертиза
13.25 Діалоги з Патріархом
13.55, 16.55, 0.45 Погода на 

курортах
14.10, 20.00, 1.10, 4.40, 5.15 

Машина часу

15.15 П’ятий поверх
15.55, 18.55, 23.50 Погода в 

Україні
16.10 Агрокраїна
16.20 Фінансовий тиждень
17.10 Особливий погляд
17.30 Акцент
18.00, 2.10 Час. Підсумки тижня 

з Віталієм Гайдукевичем
19.25 Стоп корупції!
21.40, 3.00 Час-Time
22.10 Справжній детектив
23.40 Про військо
02.55 Огляд преси

НТН

06.15 Х/ф «Подорож буде 
приємною»

07.40 Т/с «Право на 
помилування»

11.25 Х/ф «Ділові люди»
13.00 Х/ф «Дівчина без 

адреси»
14.40 Х/ф «Іграшка»
16.30 Х/ф «Як три мушкетери»
19.00 Х/ф «Сім старих і одна 

дівчина»
20.30 Х/ф «Вихід»
22.20 Х/ф «Спокута»
00.05 Х/ф «База»
02.05 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Легенди Ужгородського 

замку 
06.20 Шедеври українського 

живопису, ч. 3
06.30 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 
Василь Симоненко

06.45 Поетична сторінка від 
Василя Герасим’юка. 
Микола Вінграновський

07.00 Документальний фільм 
Богдан Гаврилишин. 
Місія-Свобода 

08.00 Казки Лiрника Сашка
08.10 Казки Лiрника Сашка
08.20 Школа Мері Поппінс 
08.40 Хочу бути. Офтальмолог
09.00 Хто в домі хазяїн? 
09.20 Як це? Фото
09.50 Суспільний університет. 
10.30 Обереги пам`яті. Музей 

«Кирилівська церква», ч. 2
11.00 Пасхальна СЛУЖБА 

БОЖА та АПОСТОЛЬСЬКЕ 
БЛАГОСЛОВЕННЯ для 
РИМУ й ЦІЛОГО СВІТУ 
СВЯТІЙШОГО ОТЦЯ 
ФРАНЦИСКА З ПЛОЩІ 
Св. ПЕТРА в РИМІ

13.45 Дитячі таємниці. День 
сміху

14.30 Гала-концерт 
Національного 
проекту «Три С». 
Скорик — Станкович 
— Сильвестров

16.15 Документальний фільм 
«ХХ сторіччя Кароля 
Войтили», ф. 1

16.40 Документальний фільм 
«ХХ сторіччя Кароля 
Войтили», ф. 2

17.20 Світло хреста 
митрополита Андрея 
Шептицького

18.50 Поетична сторінка від 
Василя Герасим’юка

19.05 РадіоДень. «Книжкова 
лавка. ТОП 7»

20.00 Як дивитися кіно
20.25 Лайфхак українською 
20.40 Українська кінокласика. 

Фільм кіностудії ім. 
Олександра Довженка

22.20 #@)[]?$0 із Майклом 
Щуром

23.00 Авторський проект 
Ledy Opera. Концерт 
Ольги Чубаревої «Сни 
Роксолани» 

01.20 РадіоДень. «Книжкова 
лавка. Топ 7»

02.20 Надвечір’я. Долі 
03.20 Світло хреста 

митрополита Андрея 
Шептицького

05.05 Документальний фільм 
«Богдан Гаврилишин. 
Місія-Свобода»

 
СТБ

05.10 «Хата на тата»
07.35 «Холостяк-8. Пост-шоу»
08.55 «Все буде смачно!»
09.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
10.55 «Караоке на Майдані»
11.55 «Вечір із Наталею 

Гаріповою. Олександр 
Педан»

13.00 «Наречена для тата»
15.05 Х/ф «Спортлото-82»
16.55, 23.35 «Я соромлюсь 

свого тіла-5»
19.00 «Битва екстрасенсів-18»
21.20 «Один за всіх»
22.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00 
«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 19.15, 22.00 
«Територія позитиву»

12.15 Споживач
13.15 Прямий ефір із Наталкою 

Фіцич
14.15 «Віч на віч»
18.00 Церемонія вручення Премії 

Загальнонаціональної 
програми «Людина року-
2017», 2 ч.

20.00, 23.00 «Кисельов. 
Авторське»

21.00 «Дорослі ігри»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.00 «Помста природи»
10.15 «Загублений світ»
12.15 Т/с «Безсмертний»
13.55 Х/ф «Морський 

піхотинець»
15.30 Х/ф «Морський 

піхотинець-2»
17.15 Х/ф «Життя на межі»
19.20 25-й тур ЧУ з футболу 

«Зоря» — «Шахтар»
21.25 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 «Змішані єдиноборства. 

UFC»
01.45 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.15 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Кристал Пелас» — 
«Ліверпуль». Чемпіонат 
Англії

07.45 Світ Прем’єр-Ліги
08.15 «Лас-Пальмас» 

— «Реал». Чемпіонат 
Іспанії

10.00, 16.15, 20.15 Футбол 
NEWS

10.25 «Халатний футбол»
11.15 «Моя гра». Прем’єра
11.45 «Севілья» — 

«Барселона». Чемпіонат 
Іспанії

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 «Тур 
ONLINE»

13.55 LIVE. «Маріуполь» 
— «Динамо». Чемпіонат 
України

14.45, 17.45 Футбол Tables
16.55 LIVE. «Сталь» 

— «Олімпік». Чемпіонат 
України

19.25 LIVE. «Малага» — 
«Вільярреал». Чемпіонат 

Іспанії
21.20 «Великий футбол»
23.00 «Арсенал» — «Сток 

Сіті». Чемпіонат Англії
00.50 Журнал Ліги чемпіонів
01.20 «Еспаньйол» 

— «Алавес». Чемпіонат 
Іспанії

03.10 «Моя гра»
03.40 «Челсі» — «Тоттенгем». 

Чемпіонат Англії
05.30 Топ-матч

ФУТБОЛ-2

06.00 «Зірка» 
— «Олександрія». 
Чемпіонат України

07.40 «Евертон» — «Ман 
Сіті». Чемпіонат Англії

09.25 «Ворскла» — «Верес». 
Чемпіонат України

11.10 «МЮ» — «Свонсі». 
Чемпіонат Англії

12.55 LIVE. «Еспаньйол» 
— «Алавес». Чемпіонат 
Іспанії

13.45, 16.25, 18.55, 22.30 
Футбол Tables

14.55 Журнал Ліги чемпіонів. 
Прем’єра

15.25 LIVE. «Арсенал» — 
«Сток Сіті». Чемпіонат 
Англії

17.30 «Челсі» — «Тоттенгем» 
(2003 р. / 2004 р.) 
Класичні матчі АПЛ

17.55 LIVE. «Челсі» — 
«Тоттенгем». Чемпіонат 
Англії

20.00 «Маріуполь» — «Динамо». 
Чемпіонат України

21.40 LIVE. «Атлетіко» — 
«Депортіво». Чемпіонат 
Іспанії

23.40 Журнал Ліги чемпіонів
00.10 «Сталь» — «Олімпік». 

Чемпіонат України
02.00 «Кристал Пелас» — 

«Ліверпуль». Чемпіонат 
Англії

03.50 Топ-матч
04.00 «Малага» — 

«Вільярреал». Чемпіонат 
Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.20 Скарб.UA
09.00, 18.20 У пошуках істини
10.50 Шпигунство і змови
11.40 Великі тирани
12.30 Прихована правда
15.20 Дивовижна Індія
17.10 Азія класу люкс
21.00 Як будували замки
23.50 Паранормальний світ

00.40 Гордість України
05.10 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 Мультфільми
09.00 «Ух ти show»
10.15 М/ф «Морська бригада»
12.10 «Орел і решка. Шопінг»
13.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»
22.00 «Їже, я люблю тебе!»
00.00 Х/ф «Геймер»
01.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.15 М/ф «Енчантімалс; 

Рідний дім»
11.30 Х/ф «Найкращий друг 

шпигуна»
13.00, 23.00, 2.30 Панянка-

селянка
14.00, 0.00 100 вип.
21.00 Одного разу під 

Полтавою
21.30 Х/ф «Твої, мої і наші»
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новини
09.30 Х/ф «Святе сімейство»
11.00 ПАСХАЛЬНА 

СЛУЖБА БОЖА ТА 
АПОСТОЛЬСЬКЕ 
БЛАГОСЛОВЕННЯ ДЛЯ 
РИМУ Й ЦІЛОГО СВІТУ 
СВЯТІЙШОГО ОТЦЯ 
ФРАНЦИСКА З ПЛОЩІ 
СВ. ПЕТРА В РИМІ

13.35 Перший на селі
14.00, 16.00 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
14.20 Фольк-music
15.30, 2.35 Д/ф «Спадок на 

кінчиках пальців»
16.30 Д/с «Найбільш 

завантажений у світі»
18.10 Т/с «Окуповані»
19.55 Д/с «Імперія»
21.35 #@)[]?$0 із Майклом 

Щуром
22.15, 4.05 Д/с «Весняний 

фестиваль»
23.10 Д/с «Жива природа»
23.40 «Гордість світу»
00.30 ТАКАШОТАМ
00.40 Новини (повтор від 

21.00)
01.10 Інтермаріум
02.10 Д/ф «Смачні історії»
03.00 Д/ф «ХХ сторіччя Кароля 

Войтили»
05.00 Д/с «Орегонський 

путівник»
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«Ми вмирали разом із ними, 
ми перемагали разом із 
ними...»
 ■ Роберте, чи всі можуть ста-
ти частиною команди проекту, 
який ви робите досить багато 
років з Аллою Мазур?
 — До нас у команду часто при-
ходять справжні професіонали, 
класні журналісти. Але ми на-
вряд чи будемо співпрацювати з 
тими, в кого немає такої собі.... 
«дитячої зацікавленості». Іноді 
можна навіть пожертвувати фа-
ховістю заради того вогника в 
очах. 
 Головний наш секрет у тому, 
що журналістика має бути як 
хобі — щоб був цілковитий кайф 
і щастя. От, наприклад, Андрій 
Цаплієнко — такий уже метр у 
журналістиці! Але ви б посиді-
ли з ним, поговорили — він же 
хлопченя з розумними очима, 
йому просто цікаво! Він нещодав-
но навіть свій день народження 
провів на бронекатерах, які за-
раз називають «Вовчою зграєю». 
Андрій на фронті майже весь час, 
день і ніч в окопах... Але досі за-
хоплюється тими людьми, яких 
знімає. Він не збайдужів, він го-
рить! 
 ■ Як вдається не допустити 
вигорання у таких людей? 
 — Коли журналістика — 
твоє захоплення, вигоріти не-
можливо. А коли це просто ро-
бота — можливо. Якщо чесно, 
був період, коли ми всі втоми-
лися. Це був період після Май-
дану. Ми пережили все, що там 
відбувалося: ми вмирали разом 
із ними, ми перемагали разом із 
ними, голодували, мерзли... І в 
якийсь момент відбулося певне 
вигорання: але не від журналіс-
тики, не від професії, а від ситу-
ації, яка була. 
 Уявіть себе на хвилинку на 
місці Сергія Швеця, перед яким 
на Майдані рядком лежать тіла 
загиблих, а він має, незважаючи 
на клубок у горлі, про це говори-
ти в ефірі ТСН!.. Його, звичайно ж, 
«накрило», але вже після появи на 
екрані. Чи взяти Сашка Загород-
нього. Біля нього в зоні АТО куля 
прошила колегу. Журналіст по-
мер на його очах — не змогли вря-
тувати... А він має включатися... 
Ось від такого справді потрапляєш 
в якусь емоційну пастку.
 ■ На вашу думку, в чому сек-
рет Алли Мазур?
 — Якби ви знали, скільки 
людей намагаються відповісти 
собі на це питання! (Посміхаєть-
ся). Одна з відповідей може по-
лягати в тому, що Алла не грає 
на екрані. Що їй болить у жит-
ті, те їй болить і перед камерою. 
При цьому їй вдається резону-
вати на всі зміни і нові техноло-

гії. І залишатися такою ж зро-
зумілою, яку поважають гля-
дачі. Але скопіювати стовідсо-
тково Аллу Мазур — абсолютно 
неможливо. 
 ■ Які основні риси майстер-
ності Алли Мазур?
 — Алла — це класичний при-
клад того, коли слово «ведуча» 
не можна переплутати зі словом 
«диктор». І вона не просто веду-
ча, а повноцінний співавтор про-
грами. Вона журналістка аж до 
кісток — у неї завжди є бажання 
докопатися до правди.
 У нас дуже цікаво розподі-
лилися ролі в команді. У мене 
завжди якісь стратегічні дум-
ки: я дивлюся кудись вперед — 
«будую ракети на Марс». Але 
без скрупульозності Алли, без 
її прискіпливості до деталей 
ця ракета нікуди не полетить. 
Алла дуже уважна до всіх дріб-
ниць. Таке її ставлення прояв-
ляється в усьому: і до життя, і 
до людей. І це дуже часто рятує 
нашу програму — ми б у такі ха-
лепи вляпувалися! 
 Мені здається, люди відчува-
ють, що ми завжди за глядачів, 
але не завжди за владу. Алла, до 
речі, не має звання заслуженого 
журналіста. Жодна влада не да-
вала їй звання. Ми завжди пози-
ціонували себе як проукраїнсь-
кі, але ніколи — як провладні. 

Журналісти на журналістів не 
мають нападати
 ■ Колись команда «ТСН.Тиж-
день» намагалася зробити порт-
рет тижня. Потім ви розповіда-
ли, що концепція змінилася: ви-
рішили робити «обличчя кожної 
події». Яка наразі концепція ін-
формаційно-аналітичного теле-
тижневика?
 — Ми постійно працюємо над 
оновленням концепції. Якщо 
загалом, то ми переходимо до 
персоналізації. У нашому се-
редовищі ми часто сперечаємо-
ся щодо принципів, прав, жур-
налістських норм, журналістсь-
кої етики... Але є один беззапе-
речний факт про об’єктивність 
та суб’єктивність: поки тексти 
пише людина, а не машина, це 
буде суб’єктивно. Якщо ти, як 
редактор, бачиш, що впродовж 
довгих років журналіст вивчає 

проблему, копає, аналізує і фак-
тично стає повноправним екс-
пертом, то, в певному сенсі, ти 
можеш йому довіритися — і пе-
редавати цей погляд, як погляд 
програми.
 Звичайно, не зупинимось, ос-
кільки хотіли б бути такими собі 
законодавцями моди на телеба-
ченні. До речі, багато чого, ска-
жімо чесно, наші конкуренти-
союзники перейняли. Спочатку 
це було в нас — потім у них. 
 ■ А що, наприклад, перей-
няли телевізійники з інших ка-
налів?
 — Багато чого. Приміром, 
«ходіння по студії». Деякі тех-
нологічні рішення. Якщо у нас 
з’явився співведучий, значить, 
скоро він з’явиться і на іншому 
каналі. 
 Утiм нам навіть особливо 
приємно, якщо це роблять ко-
леги, яких ми вважаємо наши-
ми ідеологічними союзниками 
в тому, що стосується нашої 
країни (не держави, а країни!), 
того, що стосується підходів до 
різних проблем. Бо що тут при-
ховувати — з «Інтером» та «Ук-
раїною» ми ідеологічно інші. 
 ■ Але ж багато в чому їхня 
концепція продиктована влас-
никами чи принаймні зазнає 
великого впливу від їхніх інте-
ресів.  Однак так грубо робити, 
як це вони роблять?... Ніколи 
не було бажання розповісти 
з екрана і про проблеми теле-
журналістики?
 — Журналісти на жур-
налістів не мають нападати. Це 
шкодить професії і суспільству 
загалом. Є винятки з правил, 
звичайно. Внутрішня кухня не-
цікава широкому загалу. 
 Ми прекрасно розуміємо, що 
журналіст для глядача — це не 
людина, це функція. Ми пробу-
вали показувати нашу «кухню» 
глядачам, але рейтинги дово-
дили: їм нецікаво. «Вбили жур-
наліста» і «вбили військового» — 
приблизно однаково, мовляв, це 
ваша робота, пішли в журналісти-
ку — значить усвідомлювали, що 
можуть убити. То вже функція де-
ржави — захистити журналістів. 
Бо ж вони — це рецептори і нейро-
ни, які передають сигнали болю. 
Без журналістики суспільство, не 

відчуваючи болю, довго не вижи-
ве. Як не виживе той, що без болю 
залазить в окріп. 
 ■ Здається, системні пробле-
ми з журналістикою почина-
ються ще на рівні освіти?
 — Знаєте, я закінчував фа-
культет журналістики (нині Ін-
ститут журналістики КДУ імені 
Шевченка), але дуже сумніваю-
ся, що цьому фахові треба вчи-
тися 5 років. На мій погляд, у 
цьо му плані «Могилянка» піш-
ла правильним шляхом. Ти от-
римуєш якийсь конкретний при-
родничий чи гуманітарний фах. 
А далі в магістратурі вивчаєш 
журналістське ремесло. От у нас 
у «тижневику» є філолог Галка 
Сєргєєва, історик Стас Ясинсь-
кий, економіст Прокофьєва Іра, 
майбутній психолог Ярмола На-
талка. Думаю, що журналістика 
— як єдина освіта — це така суха 
гілка на професійному дереві. 

«У нашій роботі, як не крути, є 
комерційна складова»
 ■ Ви завжди підкреслено 
емоційно подаєте матеріал. Чи 
не суперечить це журналістсь-
ким стандартам? Коли, скажі-
мо, Алла Мазур уже в підводці 
до сюжету чітко окреслює своє 
ставлення, може зіронізувати, 
використати сарказм... 
 — Я вірю в об’єктивність, але 
не вірю, що можна бути в цент-
рі конфлікту та залишатися на 
100% об’єктивним. Чи вдалося 
б BBC бути відстороненими під 
час війни, якби, наприклад, на-
пали на їхню країну? 
 Можливо, ми емоційно оці-
нюємо ситуацію: вона нам не 
подобається, і ми це показуємо. 
Але це не означає, що ми бреше-
мо чи щось вигадуємо, як це роб-
лять наші східні сусіди. Ми себе 
часто стримуємо, це теж прав-
да. Деякі речі свідомо замовчує-
мо, але тільки тоді, коли не має-
мо доказів і підтвердження, або 
коли це може сильно зашкоди-
ти. І коли йдеться про важливі 
для країни речі, ми дуже зва-
жуємо слова. Бо ж відомо, що 
зараз часто маємо справу з «ін-
формаційними вкидами», які 
можуть спровокувати серйозні 
потрясіння — від фінансових ко-
ливань до соціальних вибухів. 
 ■ Ви ніколи не можете стовід-
сотково передбачити результат, 
до якого призведуть ваші сюже-
ти. Приміром, пам’ятаю історію 
з наймолодшою доктором наук 
України Ольгою Броварець. 
Журналісти, з одного боку, зро-
били прекрасну річ: розповіли 
глядачам, що українська наука 
ще жива. З іншого — після сю-
жету героїня мала чимало про-
блем, її наукова кар’єра, здаєть-
ся, опинилася під загрозою.
 — Ми зачепили Академію 
наук. Це свого роду держава в де-
ржаві, зі статутом, написаним 
ще в Радянському Союзі. От усі в 
світі знають таку людину, як Во-
лодимир Вернадський. Він Ака-
демію наук очолював менше двох 
років. А наступник — Борис Па-
тон — керує нею впродовж 55 
років. Це більше, ніж його 8 попе-
редників, разом узяті. Ми не ви-
суваємо до нього претензій — це 
системна помилка, на яку ми вка-
зали. І ця заскорузла і законсер-
вована в собі система здатна зни-
щити, переламати кожного, хто 
виділиться. Не кажучи вже про 
здатних виступити проти неї. 
 Ольгу Броварець визнали 
наймолодшим доктором наук. 
Не ми — наукова спільнота! Їй 
за день чи за два до виходу на-
шого репортажу дали звання 
найкращого вченого України, 
знову ж не ми — авторитетна 
міжнародна асоціація! І дуже 
шкода, що Олі довелося так ба-
гато пережити. Її звинуватили 

у замовному піарі. Хоч ініціа-
торами були ми — бо захоті-
ли розповісти про успішних 
українців. Але, сподіваємося, 
її історія стала каталізатором 
для необхідних змін. 
 ■ «Тижневику» закидали, що 
неправильно озвучували досяг-
нення з наукової точки зору, не ту 
термінологію використовували?
 — Ми — не науковий жур-
нал і, звичайно ж, перекладає-
мо дещо більш простою мовою, 
ми не можемо оперувати склад-
ними термінами. 
 От бачите, що в нас висить 
в кабінеті? (Вказує на фото-
графію Олега Винника). Те, що 
ми говоримо, мають розуміти 
люди, які прийшли до нього на 
концерт. 
 ■ Ви надихаєтеся портретом 
Олега Винника? Можливо, слу-
хаєте його пісні, аби зрозуміти 
смаки глядачів?
 — У нашій роботі, як не кру-
ти, є комерційна складова. І не 
зважати на рейтинги ми собі 
дозволити не можемо. До речі, 
одна з найбільших трагедій в 
українській журналістиці — це 
самонеокупність. А у нас жур-
налістика дуже пристойна. 
 Я — виходець із Закарпаття, 
виріс на чужому телебаченні. Бо 
в нас ставили кімнатну антену, 
і вона ловила два угорські кана-
ли, два чеські, два румунські, 
два польські. Я і зараз їх пере-
дивляюся. Й можу сказати, що 
ми часто крутіші за них. 
 Але, приміром, чеське теле-
бачення (країна з 10 мільйона-
ми людей) — ледь не в 10 разів 
більший рекламний бюджет, 
ніж у 42-мільйонній Україні! 
Незалежні медіа — це, перш за 
все, ті, які можуть самі зароби-
ти на своє існування. Тоді ре-
путація, об’єктивність, довіра 
глядачів і читачів стають твер-
дою валютою. Вірю... ми дійде-
мо до самоокупності. 
 ■ Як медіа можуть стати са-
моокупними?
 — Звісно, розвиток телеін-
дустрії не можна відірвати від 
загальнодержавного росту. І — 
хоч як би пафосно це звучало 
— ми віримо, що в Україні все-
таки буде європейська економі-
ка. Щодо Академії наук... Бу-
дуть зміни і там. Я переконаний 
у цьому. І, сподіваюсь, одна з 
найбільш цитованих науковців 
країни Оля Броварець не виїде з 
України, а може, й стане Прези-
дентом НАН. (Ми не кинули цю 
тему, збираємося з силами та 
збираємо однодумців). 
 ■ Як часто телевізійники бе-
руть «шефство» над героями ре-
портажів, продовжують стежи-
ти за розвитком подій, про які 
говорили у сюжетах?
 — За всіма темами стежи-
ти й не треба. Багато з того, 
про що ми розповіли, виріши-
лося. Звісно, резонансні теми 
ми намагаємося не залишати. 
Як, наприклад, історія, яку 
вів Стас Ясинський про жах-
ливого маніяка Сергія Ткача: 
його впіймали, а засуджені за 
його злочин невинні люди про-
довжували сидіти. Їх не звіль-
няли, бо це б означало, що по-
карання мають понести люди, 
які їх несправедливо засуди-
ли. Ми зробили багато нежур-
налістської роботи: ходили, до-
мовлялися... Цього не було в 
сюжеті, але деяких винних по-
карали не публічно. А ми вико-
нали свою обіцянку не концен-
труватися на цьому в сюжеті, 
аби лише безвинний не згнив 
у в’язниці. Певної справедли-
вості ми досягли. А це вже ба-
гато. Бо, знаєте, працювати в 
брехні страшенно некорисно, 
боляче і фізично хворобливо 
для організму. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Роберт Опаленик: Ми завжди за 
глядачів, але не завжди за владу
Шеф-редактор телетижневика — про суб’єктивну складову в 
сюжетах, про скрупульозність Алли Мазур і фото... Олега Винника

■

Катерина КОРНІЄНКО

Телевізійник Роберт Опаленик 
залишається поза кадром, втім, 
безпосередньо впливає на те, 
про що йдеться у кожному ви-
пуску «ТСН. Тиждень» — однієї 
з топових аналітичних програм 
на українському телебаченні. 
Поряд з Аллою Мазур шеф-
редактором проекту працює з 
2009 року, до того здобув до-
свід в інших інформаційних 
програмах на «1+1». 

На церемонії вручення «Телетріумфу» Роберт Опаленик (праворуч) 
разом із ведучою «ТСН. Тиждень» Аллою Мазур і журналістом 
проекту Сергієм Гальченком. 
Фото надане каналом «1+1».

❙
❙
❙
❙
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Українські дівчата як 
компромат 
 Скандал довкола найбіль-
шої інтернет-соцмережі світу 
спалахнув після того, як ста-
ло відомо, що британська ком-
панія з аналізу даних Cambridge 
Analytica зібрала у 2016 році 
дані профілів 50 мільйонів ко-
ристувачів соцмережі «Фейс-
бук» без їхньої згоди. Про це 
повідомили 17 березня на під-
ставі широкого журналістсько-
го розслідування американсь-
ка газета «Нью-Йорк Таймс» та 
британські «Обсервер» і «Гар-
діан». Cambridge Analytica допо-
магала штабу тодішнього канди-
дата в президенти США від рес-
публіканців Дональда Трампа 
під час передвиборчої кампанії 
2016 року. Метою збору і оброб-
ки даних було створено програм-
не забезпечення для передбачен-
ня політичних симпатій вибор-
ців, а також впливу на них. Га-
зети «Обсервер» та «Гардіан» в 
неділю, 18 березня, подали ок-
ремі матеріали про те, що фірма 
Cambridge Analytica була актив-
но задіяна у британський рефе-

рендум 2016 року з метою пере-
конати британців проголосувати 
за вихід їхньої країни з ЄС.
 У цьому скандалі фігурує й 
Україна, повідомляє Бі-Бі-Сі. 
Соціальна мережа «Фейсбук» 
передавала інформацію щодо 
користувачів аналітичним ком-
паніям Cambridge Analytica 
і Strategic Communication 
Laboratories, а остання пра-
цювала на «помаранчеву ко-
манду» в 2004 році. Cambridge 
Analytica працює з 2013 року і 
спеціалізується на аналізі ін-
формації із соціальних ме-
реж. Проте її материнська ком-
панія Strategic Communications 
Laboratories (SCL) працювала 
ще з 90-х років. Обидві компанії 
могли працювати в Україні як у 
2004, так і 2014 роках.
 Як дізнались у своєму роз-
слідуванні журналісти бри-
танського телеканала Channel 4, 
компанія Cambridge Analytica 
у своєму міжнародному порт-
фоліо не приховує успішної ро-
боти під час виборчих кампаній. 
Журналісти змогли знайти на 
сайті компанії інформацію про 

участь у близько 200 виборчих 
кампаніях на п’яти континен-
тах. Сама компанія заперечує 
будь-яку протиправну діяль-
ність. Але, судячи з сайта ком-
панії, вона мала кілька проек-
тів в Україні. Найперша згад-
ка — про президентські вибори 
2004 року та перемогу Віктора 
Ющенка. У своєму портфоліо 
SCL стверджує, що допомог-
ла Помаранчевій революції, 
щоправда, ця згадка містить 
суттєву фактологічну помилку. 
Зокрема, там вказали, що «по-
маранчева» коаліція зверну-
лась до них у 2004 році по допо-
могу після розпуску парламен-
ту. Насправді, Верховну Раду 
розпустили аж у 2007 році.
 Журналісти також знайшли 
більш сучасну історію про спів-
працю SCL та України. Ук-
раїнська влада нібито уклала 
угоду з компанією для збирання 
інформації, аналізу та розробки 
стратегії повернення під кон-
троль Донецька. Аналітики 
дійшли висновку, що підтрим-
ка центрального уряду України 
у цьому регіоні була надзвичай-
но низькою. Фірма вважала, що 
будь-яка загальнонаціональна 
інформаційна кампанія у цьо-
му регіоні могла провалитись. 
«Ці висновки застосували для 
розробки локалізованих ко-
мунікаційних кампаній для 
послаблення «ДНР», — йдеть-
ся у повідомленні. Звіт нібито 
передали Президенту України 
та Міністерству оборони Вели-

кої Британії. 
 Ще раз Україну згадали на 
прихованому відео, на якому 
директор Cambridge Analytica 
Александр Нікс розповідав про 
можливу тактику дискредита-
ції політиків у мережі. Як при-
клад можливого «глибокого ко-
пання» під кандидата, він роз-
повів про можливість підіслати 
до будинку опонента чи канди-
дата «українських дівчат.., які 
дуже гарні».

Жорсткі правила для 
соцмереж 
 У центрі скандалу опинився 
професор психології Кембридж-
ського університету Александр 
Коган, який розробив мобіль-
ний додаток This is your digital 
life («Це твоє цифрове життя»). 
Ця програма складала психо-
логічні портрети користувачів 
на основі постів у «Фейсбуці», 
особистих даних, зазначених 
у соціальній мережі, і реакцій 
на публікації інших користува-
чів. А ще додаток мав доступ до 
особистих даних друзів 270 ти-
сяч користувачів, які встанови-

ли This is your digital life. Всю 
зібрану інформацію могли ви-
користати у приватних бізнесо-
вих цілях. Загалом у розпоряд-
ження компаній могли потра-
пити дані понад 200 мільйонів 
користувачів «ФБ». Хоча фірма 
Cambridge Analytica стверджує, 
що, на вимогу «Фейсбука», не-
гайно видалила всю отриману 
інформацію про користувачів 
додатку This is your digital life. 
 Американські та європейсь-
кі політики закликають заснов-
ника та виконавчого директора 
«Фейсбука» Марка Цукербер-
га надати свідчення щодо ситу-
ації зі збором даних користува-
чів приватною компанією. Вже 
відомо, що заслухати керівни-
ка «Фейсбука» планує Євро-
парламент, а також парламен-
ти США, Великої Британії та 
Німеччини. 
 Офіційний Берлін вважає не-
прийнятним, коли користувачів 
соціальних мереж «просвічують 
проти їхньої волі». Те саме сто-
сується й протиправного аналізу 
особистих даних користувачів, 
щоб потім використовувати це 
для поширення «ненависті про-
ти політичних супротивників». 
У німецькому уряді вказали на 
нові, суворіші, правила захисту 
особистих даних громадян у ЄС, 
що набудуть чинності з травня 
цього року. Один iз пунктів но-
вовведень передбачає штрафи 
за порушення проти компаній у 
розмірі до чотирьох відсотків від 
обсягів обігу. Крім того, інтер-
нет-компанії, більшість з яких 
походять із США, тепер уже не 
зможуть у якості виправдан-
ня посилатися на відсутність 
тих чи інших норм у законодав-
стві США, де розташовані штаб-
квартири самих компаній. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Деякі західні лідери не захотіли віта-
ти Володимира Путіна з перемогою на 
президентських виборах. І це зрозумі-
ло: недопущення до виборів опозиціоне-
ра Олексія Навального, методи ведення 
самої виборчої кампанії та проведення 
її в анексованому Криму обурили весь 
цивілізований світ. 
 Радники президента США Дональда 
Трампа також застерігали його від при-
вітання Володимира Путіна з перемо-
гою на президентських виборах, пові-
домляють американські ЗМІ. Проте аме-
риканський президент усе ж подзвонив 
йому та привітав iз перемогою. Дональд 
Трамп назвав розмову з Путіним «дуже 
хорошою». Це стало прикрою несподі-
ванкою для членів його адміністрації та 
західних союзників США.
 Також він додав, що хотів би зустрі-
тися з Путіним особисто та обговорити 
ситуацію в Україні, Сирії та на Корей-
ському півострові. Без участі зацікав-
лених осіб iз цих країн. У своєму твіті 
Трамп також розкритикував своїх попе-
редників за те, що вони не спромоглися 
вибудувати хороші відносини з Росією. 
Дісталося не лише ненависному Бара-

ку Обамі, а й однопартійцю Джорджу 
Бушу. 
 Республіканець Джон Маккейн роз-
критикував Трампа за такі дії. «Аме-
риканський президент не веде за собою 
вільний світ, вітаючи диктаторів iз пере-
могами на фальшивих виборах. Зробив-
ши це з Володимиром Путіним, прези-
дент Трамп образив кожного російсько-
го громадянина, якого позбавили права 
голосу на вільних і справедливих вибо-
рах, аби визначити майбутнє своєї краї-
ни», — сказав пан Маккейн у заяві.
 Повідомляють, що Дональд Трамп 
відійшов у телефонній розмові від сце-
нарію, в якому чітко радили «Не віта-

ти». Можливо, він ніколи не читає за-
писки про те, що повинен уникати при-
вітання іноземного лідера, якого зви-
нувачують у впливі на політику США 
та причетності до вбивства колишнього 
шпигуна. Америка засуджує політику 
Кремля не з огляду на позицію самого 
президента, а завдяки мудрості досвід-
ченої, добре вибудованої на системах за-
побіжних противаг американської полі-
тичної системи. 
 Під час виборчої кампанії Трамп хва-
лив Володимира Путіна, говорив про 
своє бажання налагодити тісні контак-
ти з Кремлем. Навіть зараз його позиція 
здається незмінною. Хоча Трамп періо-
дично засуджує Росію за ті чи інші вчин-
ки. Але робить це з метою якось зам’яти 
скандал iз тим, що Москва допомогла 
йому стати президентом.
 І тепер знову здається, що Трамп су-
перечить власній адміністрації, зазна-
чає у своєму аналізі Бі-Бі-Сі. Тоді як 
США засудили атаку в Солсбері та за-
провадили санкції, пов’язані з втру-
чанням у вибори в 2016 році, президент 
у публічних виступах та твітах обрав 
м’якший тон.
 Ці останні події свідчать про розрив 
між американським президентом та його 
радником із національної безпеки Гер-
бертом Макмастером. Видається, що пре-
зидент не довіряє своїй команді iз зов-
нішньої політики. Не довіряє і команді з 
внутрішньої політики, бо з трагічною си-
стематичністю звільняє тих членів своєї 
адміністрації, які говорять про втручан-
ня Росії в американські вибори, підрива-
ючи таким чином, на думку Трампа, його 
легітимність як президента. І цим лише 
погіршує ситуацію. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Саркозі відпустили з-під варти
 Екс-президента Франції Ніколя Саркозі звіль-
нили з-під арешту після допиту, що тривав понад 
добу, у справі про ймовірне фінансування його пре-
зидентської кампанії 2007 року покійним нині лі-
дером Лівії Муаммаром Каддафі. Як повідомляє 
«Франс Пресс» iз посиланням на джерела в про-
куратурі, Саркозі відпустили на волю, проте агенції 
не вдалося підтвердити або спростувати інформа-
цію, що підозри з колишнього президента зняті. У 
вівторок поліція також допитала Бріса Ортефе — 
одного з наближених до Саркозі політиків і колиш-
нього міністра в його уряді. 

Президент Перу подав у відставку
 Президент Перу Педро Пабло Кучинський ого-
лосив про свою відставку. Він повідомив про це у 
телезверненні до співгромадян за день до голосу-
вання у парламенті у справі його імпічменту. Від-
ставка президента стала результатом звинувачень 
в отриманні ним хабарів від будівельного гіганта 
– бразильської компанії «Одербрехт». Кучинський 
заперечує висунуті проти нього звинувачення. «Я 
був несправедливо визнаний винним. Тому вважаю, 
що у цій важкій ситуації найкращою справою, яку 
можу зробити для своєї країни, є відставка з поса-
ди. Я не хочу бути перешкодою для країни», — ска-
зав президент у зверненні до народу. 

Бразилія в темряві
 Гігантська аварія мережі транспортування 
електричної енергії позбавила струму кілька десят-
ків мільйонів людей у північній та північно-східній 
частинах Бразилії. Аварія сталася у середу в по-
обідню пору і її не вдалося усунути до ночі. Вчо-
ра ситуація залишалася серйозною: країні бракує 
близько 18 тис. мегават енергії, тобто 22,5 % усіх 
потреб Бразилії. ■

■ПРОГНУВСЯ

Вишенька на торті 
Американський президент, усупереч порадам, привітав 
Путіна з перемогою

■

СКАНДАЛ

«Фейсбук» усе про 
вас знає 
Власник соцмережі Марк Цукерберг визнає 
«помилки»

■

ДО РЕЧІ 

 Хоча Марк Цукерберг приніс вибачення та висловив готовність з’явитися для на-
дання свідчень у парламентах США, Великої Британії та Німеччини, але цього вже 
замало. Скандал спричинив стрімке зниження ціни акцій «Фейсбука» на 6,8%, що 
означає падіння вартості компанії на 24 млрд. доларів. Сам бізнесмен втратив на 
цьому за один день 4,9 млрд. доларів своїх статків. А у «ФБ» шириться кампанія із 
закликами видаляти свої акаунти у мережі через те, що вона погано захищає персо-
нальні дані.

■

Лише за день Цукерберг втратив 4,9 млрд. доларів. ❙

Ігор ВІТОВИЧ

Коментуючи скандал навколо несанкціонованого збору даних ко-
ристувачів «Фейсбук» компанією Cambridge Analytica, Марк Цукер-
берг у середу, 21 березня, визнав те, що соцмережа «припустилася 
помилок». Він зазначив, що інцидент підірвав довіру до «Фейсбу-
ка» людей, які ділилися з соцмережею своїми даними і очікува-
ли захисту. «Ми мусимо це виправити», — написав Цукерберг на 
своїй сторінці у «Фейсбуці». Керівник соцмережі також розповів 
про плани вжити заходів щодо моніторингу підо зрілих додатків і 
розробки засобів, за допомогою яких користувачі зможуть бачи-
ти, які додатки мають доступ до їхньої персональної інформації. У 
компанії також повідомили, що розпочали у зв’язку зі скандалом 
відповідне розслідування.

Привітавши Путіна, Трамп привітав 
і його диктаторську політику.

❙
❙
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«Хотілося, аби в збірній України було трохи більше конкуренції».Андрій Шевченко

головний тренер національної збірної 
України з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Не маючи абсолютно ніякої 
необхідності думати про Чем-
піонат світу-2018, збірна Ук-
раїни вже зараз може займа-
тися підготовкою до наступно-
го відбіркового циклу, котрим 
для «синьо-жовтих» буде Чем-
піонат Європи-2020. Хоча, 
якщо бути точним, то спочат-
ку на офіційному рівні, восени 
2018 року, українські збірни-
ки зіграють матчі новостворе-
ної Ліги націй, регламент яких 
передбачає для частини її учас-
ників розіграш перепусток на 
чемпіонат континенту. 
 Близькість «мундіалю», 
до якого готуються не тільки в 
Старому світі, дозволяє нашій 
національній команді зіграти 
низку товариських поєдинків 
із представниками не європей-
ських футбольних шкіл, для 
котрих збірна України  — при-
стойний опонент для перевірки 
власних сил. Під час березнево-
го «вікна для збірних» супер-
никами «синьо-жовтих» будуть 
дві азійські збірні — Японії та 
Саудівської Аравії. Обидва поє-
динки підопічні Шевченка зіг-
рають в Європі: з аравійцями 
— 23 березня в іспанській Мар-
бельї, з японцями — 27-го бе-
резня в бельгійському Льєжі.
 Готуватися ж до перших 
у 2018-му році «тестів» наші 
збірники почали в морозно-
му та засніженому Харкові. 
Не надто сприятлива для фут-
болу погода внесла свої корек-
тиви в запланований Андрієм 
Шевченком графік харківсь-
кого міні-збору. Так, через сні-
гопад довелося на день перенес-
ти відкрите тренування збірної 
на стадіоні «Металіст» та прес-
конференцію головного трене-
ра. Утім, в умовах, коли пос-
пішати нашій команді особли-
во нікуди, зірване тренування 
навряд чи серйозно вплину-
ло на підготовчий процес «си-

ньо-жовтих» до поєдинку з Са-
удівською Аравією. Та й, за-
галом, думається, триденний 
навчально-тренувальний збір 
у Харкові мав, більшою мірою, 
психологічне, аніж ігрове спря-
мування. Награвати ж зв’язки 
колектив Шевченка буде вже, 
як-то кажуть, по ходу п’єси.
 На щастя, для «синьо-жов-
тих» у першому поєдинку 
«спареної дуелі» й суперник 
не надто потужний, і секрет-
ної інформації щодо опонен-

та у тренерського штабу Шев-
ченка достатньо. «У Саудівсь-
кій Аравії у нас є чимало своїх 
агентів. Зокрема, й Сергій Реб-
ров, котрий розповів мені ок-
ремі деталі про гравців ко-
манди-суперниці», — відзна-
чив Шева. Нагадаємо, що з по-
чатку поточного сезону Ребров 
працює в клубному чемпіонаті 
Саудівської Аравії з коман-
дою «Аль-Ахлі», шестеро фут-

болістів якої грають за свою на-
ціональну збірну.
 «До цієї гри поставимося 
максимально відповідально, 
адже товариські поєдинки при-
носять очки до рейтингу ФІФА, 
а ми за нього хвилюємося», — 
наголосив Андрій Шевченко.
 Перш за все, поєдинок про-
ти Саудівської Аравії варто 
розглядати, як тест для ата-
кувальної ланки «синьо-жов-

тих», до якої останнім часом 
у наставника було найбільше 
нарікань. Шевченко не раз го-
ворив, що в його збірній немає 
хорошого забивного форварда. 
При цьому в матчі з аравійця-
ми (як, власне, й з японцями) 
не гратиме лідер нашої коман-
ди Андрій Ярмоленко, який за-
лишився в таборі «Боруссії» з 
Дортмунда заліковувати трав-
му. ■

Григорій ХАТА

 Ось так, щоб на чемпіонаті світу з фігур-
ного катання Україну представляли спорт-
смени лише в двох змагальних видах, у не-
залежній історії нашої країни раніше не 
траплялося. Однак на «мундіаль»-2018, 
який днями розпочався в Мілані, від на-
шої країни поїхали лише одиночник Іван 
Павлов та танцювальний дует Олександра 
Назарова/Максим Нікітін.
 І якщо проблеми з дорослою спортив-
ною парою вітчизняне фігурне катання 
має вже давно, то неочікуваний вихід з 
ладу одиночниці Ганни Хниченкової ви-
явив слабину й у іншому місці. Під час 
підготовки до чемпіонату світу-2018 у 
Хниченкової загострилася травма, от-
римана на олімпійському льоду в Пхен-
чхані. Замінити ж фігуристку з Дніпра 
виявилося просто ніким. 
 На Олімпіаду до Південної Кореї Ган-
на їздила в статусі віце-чемпіонки краї-
ни, хоча, за кваліфікаційними кано-
нами, там мала виступати переможни-
ця «ліцензійного» чемпіонату України. 
Утім поїхати до Пхенчхана його тріумфа-

торці — 14-річній  Анастасії Архіповій 
— завадив її юний вік. Не дотягнула за 
віком, так би мовити, Настя й до дорос-
лого «мундіалю», проте на юніорсько-
му чемпіонаті світу в Софії виступила, 
посівши там 13-те місце. Їздив на ЮЧС-
2018 й віце-чемпіон останнього дорослого 
ЧУ Іван Павлов, де вихованець Марини 
Амірханової посів високе восьме місце, 
подвоївши таким чином кількісне пред-
ставництво наших юніорів на наступний 
планетарний форум.
 Попри втому, поїхав Павлов і на еліт-
ний чемпіонат світу до Мілана, хоча по-
передньо туди федерацією було заявле-
но переможця ліцензійного ЧУ Яросла-
ва Паніота.
 Проте після його провалу на Олім-
піаді-2018, де у короткій програмі він 
вдало не виконав жодного стрибкового 
елементу, посівши, в підсумку, останнє 
залікове місце, тренерський штаб збір-
ної вирішив внести зміни до заявки на 
«мундіаль». Що цікаво, саме 19-річний 
Павлов представляв Україну на остан-
ніх двох дорослих світових першостях, 
де фінішував у третьому десятку.

 Примітно, що від участі в мілансь-
кому ЧС відмовилася ціла низка фігу-
ристів, серед яких чемпіони й призери 
нещодавніх зимових Ігор. При цьому з 
числа золотих медалістів Пхенчхана до  
Італії прибула лише російська «одиноч-
ниця» Аліна Загітова та німецька спор-
тивна пара Олена Савченко/Бруно Мас-
со. Із п’ятої спроби ставши олімпійсь-
кою чемпіонкою, наша колишня спів-
вітчизниця виказала бажання виграти в 
нинішньому сезоні ще й планетарне «зо-
лото». У разі успіху це буде вже шостий 
планетарний тріумф Олени, утім пер-

ший — у парі з новим партнером, ко-
лишнім громадянином Франції — Мас-
со. Після короткого прокату саме вони 
захопили лідерство в змаганнях спор-
тивних пар.
 А от у змаганнях жінок-одиноч-
ниць проміжний протокол очолила зна-
на італійка Кароліна Костнер. Прагну-
чи на мажорній ноті завершити свою 
кар’єру, 31-річна господарка льоду в 
обов’язковій програмі перевершила на-
віть олімпійську чемпіонку, хоча її пере-
вага над 15-річною Загітовою становить 
менше одного балу. ■

ФІГУРНЕ КАТАННЯ

Пара без пари
Уперше за роки незалежності на дорослому чемпіонаті 
світу  українські фігуристи представлені лише в двох 
змагальних дисциплінах

■

Через кілька тижнів після виступу на юніорському чемпіонаті світу Іван Павлов опинився 
й у заявці на дорослий «мундіаль».
Фото з сайта ufsf.com.ua

❙
❙
❙

Збірна України на чолі з Андрієм Шевченком розпочинає підготовку до нового відбіркового циклу.
Фото УНІАН.

❙
❙

ФУТБОЛ

Конспекти розвідників 
Першими в новому році суперниками збірної України будуть майбутні учасники ЧС-2018 з Азії

■

НА СТАРТ

 Склад збірної України 
на товариські матчі проти 
збірних Саудівської Аравії 
та Японії:
 Воротарі: Андрій П’ятов («Шах-
тар»), Андрій Лунін («Зоря»), Денис 
Бойко («Динамо»). 
 Захисники: Ярослав Ракицький, 
Богдан Бутко, Іван Ордець, Мико-
ла Матвієнко (усі — «Шахтар»), Єв-
ген Хачеріді, Микита Бурда (обидва 
— «Динамо»), Олександр Караваєв 
(«Зоря»), Едуард Соболь («Славія», 
Чехія). 
 Півзахисники: Руслан Ротань, 
Віктор Циганков, Віталій Буяльський, 
Володимир Шепелєв (усі — «Дина-
мо»), Тарас Степаненко, Марлос, Вік-
тор Коваленко (усі — «Шахтар»), Єв-
ген Коноплянка («Шальке», Німеччи-
на), Руслан Малиновський («Генк», 
Бельгія), Олександр Зінченко («Ман-
честер Сіті», Англія). 
 Форварди: Артем Бесєдін («Ди-
намо» Київ), Артем Кравець («Кай-
серіспор», Туреччина).

■
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 Приходить жінка на сповідь.
 — Грішна я, батюшко, щоранку 
дивлюся на себе в дзеркало і думаю: 
«До чого ж я красива!»
 — Це не гріх, а омана.

* * *
 Обурений відвідувач кличе 
офіціанта:
 — І це ви називаєте міцною кавою?
 — Звичайно. І доказом є те, що 
вже після першого ковтка ви сильно 
збудженi.

* * *
 Двоє приятелів під час подорожі 
через негоду змушені були переночу-
вати в будинку багатої вдови.
 Через 9 місяців один iз них отри-
мує лист від адвоката вдови i телефо-
нує другу:

 — Пам’ятаєш, ми під час походу 
ночували у вдови?
 — Пам’ятаю.
 — Пам’ятаєш, як ти кілька разів 
ходив до неї в кімнату.
 — Пам’ятаю ...
 — Ти що, назвався моїм ім’ям?
 — А в неї народилася дитина?
 — Ні, але можеш мене привіта-
ти — вдова померла і заповіла мені 
все своє майно.

* * *
 Їдуть на мотоциклі без коляски 
троє. ДАІшник, побачивши це, обуре-
но махає палицею, намагаючись зупи-
нити. Один зi мотоциклістів розводить 
руками і кричить:
 — Ми тебе що, на голову посади-
мо?

По горизонталі:
 2. Технологія друкування, коли 
фарба подається на проміжне гумове 
потолно, а звідти – на папір. 6. Шев-
ченко, Петриненко, Бульба. 7. Велике 
«королівське» фортепіано з відкид-
ною кришкою. 8. Колишнє творче псев-
до співачки Анастасії Кочеткової, яка  
виступає під іменем МамаРіка. 9. На-
родний співець у казахів чи киргизів. 
11. Збірка поезій Володимира Висо-
цького. 13. Великий папуга. 14. Вели-
ка річка в Сибіру. 15. Давньогрецький 
бог вітрів. 17. Стародавня назва Грузії. 
19. Почесне звання авторитетних бого-
словів у шиїтів. 21. Шанобливе звер-
тання до старших чоловіків у мусуль-
ман. 23. Підмальовування фотогра-
фії чи маскування дрібних недоліків. 
25. Туман, серпанок, погіршення ви-
димості. 27. Гори в Південній Амери-
ці. 28. «Світе тихий, ... милий, моя Ук-
раїно, за що тебе сплюндровано, за що, 
мамо, гинеш?» (Тарас Шевченко). 29. 
Пряма, що сполучає дві будь-які точки 
кола чи овалу. 30. Американський штат. 
31. Акція протесту, що полягає у стоянні 
на місці з плакатом, на якому написані 
вимоги. 32. «Там матір добрую мою ще 
молодую у могилу ... та праця положи-
ла». (Тарас Шевченко).
По вертикалі:
 1. Ім’я батька першого Президен-
та незалежної України. 2. «Осанна ..., о 

сум, осанна. Невже це осінь, осінь ота 
сама» (Ліна Костенко). 3. Те, що не ре-
комендують виносити з хати. 4. Штуч-
но викопаний довгий вузький рів. 5. 
М’який метал, що легко плавиться і 
гнеться. 10. Священик у війську. 12. 
Кардинальна зміна процесів державно-
го управління для збільшення їх ефек-
тивності, які нам не перший рік обіцяє 
влада. 13. Головна героїня сатиричної 
дилогії англійського письменника Льюї-
са Керрола. 16. Рослина з довгим і гнуч-
ким стеблом, поширена в джунглях. 18. 
Біблійне місто, стіни якого зруйнували-
ся від гучних труб. 20. Охоронець скла-
ду. 22. Місто в Голландії, де розміще-
ний Міжнародний трибунал. 24. Стара 
худа коняка. 26. Німецький священик, 
«батько» Реформації.

Кросворд №30
від 16—17 березня
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Аліса КВАЧ

 Щось знову зірки не так крутяться над 
тим Голлівудом. То Дженніфер Еністон із 
Джастіном Теру подали на розлучення, то 
Ембер Герд вкотре розійшлася з Ілоном Мас-
ком, а Селена Гомес покинула Джастіна Бі-
бера. А тут, якщо вірити чуткам, на межі 
розлучення опинилася одна з найгарніших 
і досі найміцніших романтичних пар — ак-
торка Ніколь Кідман та кантрі-співак Кіт 
Урбан.
 Таку сенсаційну новину днями поши-
рив таблоїд In Touch Weekly. За словами ін-
сайдерів, попри те, що Ніколь та Кіт на пуб-
ліці усміхаються і намагаються вдавати, що 
все гаразд, за 12 років шлюбу вони настіль-
ки втомилися одне від одного, що не можуть 
бути поряд більш ніж півгодини. Не допомог-
ло навіть тижневе перебування у спеціально-
му психолого-реабілітаційному таборі у Вер-
монті, на чому наполіг Кіт. Навпаки — обоє 
настільки заглибилися у власні проблеми та 
претензії, що розлучення видається їм єди-
ним виходом.
 Кіт скаржиться, що Ніколь дуже ревни-
ва і намагається контролювати кожен його 
крок. Актриса сама не приховує, що починає 
дратуватися, коли чоловік не бере слухавку, 
і може телефонувати безперервно, доки той 

не озветься, хоча нічого погано-
го в цьому не бачить. Кіт же го-
ворить, що почувається підліт-
ком під наглядом суворої мами. 
Ще одним каменем спотикання 
стали вечірки, які так полюбляє 
Урбан і які так не до душі Ніколь 
— вона переймається, що чоловік 
знову пуститься берега, адже сво-
го часу він проходив курс ліку-
вання від алкогольної та кокаї-
нової залежності.
 Найбільше від цих непоро-
зумінь страждають діти — 7-річ-
на Фейт та 9-річна Санді. Рік тому 
ходили чутки, що Ніколь знову ва-
гітна, але вони так і не знайшли під-
твердження. Утім, і так, якщо спра-
ва дійде до розлучення, процес буде 
непростим — крім права на опіку 
над дітьми, виникне питання поді-
лу майна. А спільні статки подружжя 
сьогодні налічують 350 млн. доларів. 
Крім цього, у пари є дім у Беверлі-Гіллз 
вартістю 3,5 млн. доларів, ранчо в Авс-
тралії, яке оцінюється у 18 мільйонів, та 
куплений у листопаді минулого року за 40 
мільйонів дім у Нью-Йорку.
 Хоча... А раптом усе наладиться? Усе ж 
таки, така гарна пара. ■

з 26 березня до 1 квiтня

 Овен (21.03—20.04). Вашi лю-
бовні стосунки ряснiтимуть розставан-
нями і зустрічами, образами і сварка-
ми і нерідко руйнуватимуться, навіть 
не зміцнівши. На це найчастіше впли-
ватиме ваш складний характер.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Телець (21.04—21.05). У ро-
динi бiльше довiряйте один одно-
му. Пам’ятайте, що тотальний кон-
троль не приведе ні до чого хоро-
шого, а тільки лише посилить хитке 
становище родинних стосункiв.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Близнюки (22.05—21.06). 
Невдовзi з’ясується, що ви втягнуті 
в любовний трикутник, вам ще нале-
жить поборотися за любов близької 
людини. Це відкриття зробить вас 
більш поступливими і ніжними.

  Дні: спр. — 27; неспр. — 29.
 Рак (22.06—23.07). У цей пе-

ріод ви часто зриватиметеся і шука-
тимете підтримки у впливових лю-
дей. І дійсно, підтримки слід очіку-
вати саме з цього боку, оскiльки са-
мостійно ви не зможете подолати всі 
можливі перешкоди.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 31.

 Лев (24.07—23.08). Ваша 
невпевненість заважатиме новим 
знайомствам. Водночас природна 
чарівність часто притягуватиме до 
вас людей, а значить, вони самі праг-
нутимуть завести з вами стосунки.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Діва (24.08—23.09). Ви хоче-
те мати друзiв, якi забезпеченi й ма-
ють певний соціальний статус. У вас 
з’явиться шанс знайти покровителя 
та спонсора в одній особі.

 Дні: спр. — 26; неспр. — 28.
 Терези (24.09—23.10). Фі-

нансове становище буде не найміц-
нішим. Перевірки та інспекції закін-
чаться численними штрафами або 
хабарами, що значною мiрою збіль-
шить ваші матеріальні втрати.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 1.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви-
никне додаткова необхідність під-
живлювати бізнес, оскiльки зросте 
конкуренція. Також доведеться ви-
рiшувати проблеми в сім’ї, через що 
навіть доведеться відмовитися від 
відпочинку.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.

 Стрілець (23.11—21.12). Вас 
очiкує чимало приємних хвилин. Усе 
складатиметься якнайкраще й без 
особливих зусиль. Ви з легкiстю до-
латимете всі негаразди.

 Дні: спр. — 28; неспр. — 30.
 Козеріг (22.12—20.01). Ваш 

характер дозволяє уникати конфлік-
тів, ви часто виступаєте в ролі дип-
ломата, залагоджуєте навіть серйоз-
ні скандали.
 Дні: спр. — 31; неспр. — не-
має.

 Водолій (21.01—19.02). На 
вас чекає продуктивний перiод, під 
час якого ви можете поміняти міс-
це проживання або навіть покинути 
країну в пошуках кращої долі.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.

 Риби (20.02—20.03). Ви під-
тримуватимете матеріально не лише 
родину, а й близьких людей. Тому 
витрачатися доведеться на найне-
обхідніше.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 31. 
■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Ніколь Кідман.❙

НА МЕЖІ

Під контролем
Ніколь Кідман подає на розлучення?

■

24—25 березня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. На дорогах мiсцями оже-
ледиця. Вiтер змiнних напрямкiв, 3-8 м/с. Температура вночi 
й удень -7...-9, удень +1...+3. Пiслязавтра температура -7...-9, 
удень +1...+3.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славсь-
ке: вночi -10...-12, удень +1...+3. Яремче: вночi -7...-9, удень 
0...+2. Мiжгiр’я: вночi -8...-10, удень +3...+5. Рахiв: уночі 
-4...-6, удень +3...+5.

22 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
11 см, Стрий — 9 см, Славське — 11 см, Плай — 75 см, 
Мiжгiр’я — 20 см, Рахiв — 13 см, Долина — 22 см, Івано-
Франкiвськ — 15 см, Яремче — 26 см, Коломия — 16 см, 
Пожежевська — 97 см.
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