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Фільм «Позивний «Бандерас» 
отримав приз за кращу чоловічу роль 

Лондонського кінофестивалю

Ті, хто найбільше кричить 
про відсутність реформ, 
— вони ж їх ніколи й не 

допустять

стор. 4» стор. 14»

Виборів ще нема, 
а порушення вже є: 

відсторонено від роботи 
повний склад окружної 

виборчої комісії
стор. 3»

Олег Шульга: Ще донедавна ми 
жили в умовах 

брехливої історії 

Моє протестне 
голосування

Підтримай Україну — передплати «Україну молоду»!                                                               стор. 7

Батуринські гетьмани у бронзі. Пам’ятник «Гетьмани. Молитва за Україну».
Фото надане НІКЗ «Гетьманська столиця».

❙
❙

Квотна 
відставка

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,704 грн 

1 € = 30,182 грн

1 рос. руб. = 0,407 грн

«Гетьману й гарматам 
бути у Батурині»
16 березня виповнюється 350 років із часу заснування Гетьманської столиці в Батурині. 
Про період Української козацької держави на Лівобережжі Дніпра, єдиного на той час 
державного утворення українців, та спростування насаджених Росією міфів стор. 13»



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 БЕРЕЗНЯ 20192 ІнФорУМ
«Після окупації Криму РФ, що почалася в 2014 році, російські спецслужби послідовно зміцнювали в Криму свій 
контроль і порушували права людини. Жертвами викрадень стали 42 людини, 12 iз них зникли безвісти, одну 
знайдено мертвою, двох було офіційно затримано й 27 відпущено на свободу. Ніхто з винних не покараний».

(За даними  доповіді Бюро з питань демократії, прав людини і праці Держдепартаменту США)

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Російські окупаційні війсь-
ка 13 березня двічі порушили ре-
жим припинення вогню, обстрі-
лявши наших захисників у смузі 
відповідальності оперативно-так-
тичного угруповання «Схід» зi 
станкових протитанкових гранато-
метів i стрілецької зброї в районі 
міста Авдіївка та зі снайперської 
зброї — поблизу населеного пун-
кту Мар’їнка. У результаті двоє вій-
ськовослужбовців отримали пора-
нення. Утім жоден обстріл підроз-
ділів Об’єднаних сил не залишився 
без адекватної відповіді вогнем iз 
чергових вогневих засобів. За да-
ними розвідки, одного окупанта 
було знищено, трьох поранено.
 Станом на ранок 14 берез-
ня обстрілів позицій наших військ 
не зафіксовано. Об’єднані сили 
надійно контролюють противника 
на лінії зіткнення, дотримуючись 
при цьому умов припинення вог-
ню.

 Тим часом командування оку-
пантів на Донбасі проводять при-
йом-передачу командних посад 
генералами і старшими офіцера-
ми у штабах армійських корпусів 
російського угруповання окупа-
ційних військ. «Новопризначені 
представники вищого команду-
вання особисто проводять перевір-
ку підпорядкованих з’єднань і час-
тин зі складанням актів про стан їх 
готовності до виконання завдань 
за призначенням», — повідомив 
спікер прес-центру Міноборони Ук-
раїни Максим Праута. Для охоро-
ни нових чинів окупантів під час їх 
перебування у військах залучено 
безпрецедентну кількість опера-
тивних груп, до складу яких вклю-
чено офіцерiв ФСБ РФ i Головно-
го управління ГШ ЗС РФ. Загалом 
на тимчасово окупованій території 
Донецької та Луганської областей 
завершує проведення чергової ро-
тації особового складу ЗС РФ.
 Додамо, окупаційна влада 
«ЛНР» запровадила для жителів 

окупованих районів Луганської об-
ласті трудову повинність. Про це 
йдеться у «постанові» так званої 
«ради міністрів республіки», прий-
нятої 12 березня: «Затвердити по-
рядок залучення громадян до ви-
конання робіт для потреб оборони, 
ліквідації наслідків застосування 
противником зброї, відновлен-
ня пошкоджених (зруйнованих) 
об’єктів економіки, систем життє-
забезпечення населення і військо-
вих об’єктів, а також до участі в бо-
ротьбі з пожежами, епідеміями та 
епізоотіями».
 До виконання «робіт для 

потреб оборони» залучають пов-
нолітніх працездатних громадян 
у віці від 18 до 60 років для чо-
ловіків і до 55 років — для жі-
нок. Виняток у переліку для тих, 
хто може зі зброєю в руках по-
повнити лави незаконних зброй-
них формувань, зробили для ма-
терів-одиначок, вагітних жінок та 
інвалідів. Зазначається, що жи-
телів ОРЛО можуть залучати до 
оборонних робіт як у своєму на-
селеному пунктів, так і в інших. У 
спеціальному «наказі» буде вка-
зано місце і час збору, а також 
список осіб, яким треба буде ви-
конувати повинність «пєрєд Отє-
чеством». 
 Командування ЗС РФ активі-
зувало й заходи щодо формуван-
ня «батальйонів територіальної 
оборони» у складі 1 (Донецьк) та 
2 (Луганськ) армійських корпусів 
російсько-окупаційних військ. У 
такий спосіб російське окупаційне 
командування намагається при-
ховати масштаби участі кадрових 
російських військовослужбовців у 
збройній агресії проти України. ■

Світлана МИЧКО

 На Тернопільщині за-
вершується багаторічна 
реставрація однієї з най-
цікавіших і найцінніших 
історико-архітектурних 
пам’яток краю — будів-
лі міської ратуші в рай-
центрі Бучач (загалом на 
неї витрачено вже близь-
ко 20 мільйонів гривень із 
різних джерел). Зведена в 
середині XVIII століття у 
стилі бароко та рококо 
(архітектор Бернард Ме-
ретин) будівля унікаль-
на тим, що її скульпто-
ром був славнозвісний Іо-
анн Георг Пінзель, якого 
ще називають Мікеланд-
жело українського баро-
ко. Саме його геніальни-
ми творіннями була при-
крашена ратуша, однак 
після масштабної пожежі 
1865 року від них мало 
що залишилося. Фраг-
менти на час реставра-
ції будівлі зберігалися у 
місцевому краєзнавчому 
музеї. Тепер же відомий 
тернопільський скуль-
птор, заслужений митець 
України Роман Вільгу-
шинський відновлює їх 
за фрагментами, старими 
фотографіями і малюнка-
ми, використовуючи стій-
кий щодо атмосферних 
впливів штучний камінь.
 Треба сказати, що у 
Романа Вільгушинського 
вже чималий досвід робо-
ти з відродження спадщи-
ни Пінзеля. Саме він ви-

готовив копію його скуль-
птури «Святий Онуфрій», 
яка зберігається у Львівсь-
кій національній галереї 
мистецтв, а також придо-
рожні статуї «Богороди-
ця» та «Ян Непомук», що 
встановлені в Бучачі. 
 Згідно з архівними 
джерелами, всього фасад 

Бучацької ратуші свого 
часу прикрашали 14 ста-
туй, образів із біблійної та 
античної міфології. Час-
тково збереглося з них 9, 
такі, зокрема, як «Геракл 
роздирає пащу Немей-
ському левові», «Геракл 
убиває Лернейську гід-
ру», фігури бога морів По-

сейдона та легендарного 
Давида, що переміг велет-
ня Голіафа. Заплановано 
відтворити їх усі. І навіть 
якби на Бучацькій ратуші 
з’явилася лише части-
на втраченого, вона одно-
значно стане об’єктом ве-
ликого інтересу туристів з 
усього світу. ■

РЕЗОНАНС

Інформаційне 
лайно
У соціальних мережах диверсанти 
розповсюджують десятки тисяч 
фейків
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Cпівробітники військової контррозвідки СБУ викрили та за-
документували діяльність створеного Головним управлінням Ген-
штабу Збройних сил РФ у Луганську спеціального інформаційного 
підрозділу та агентурної мережі спецслужб Росії на підконтроль-
них українській владі територіях. Оперативники задокументували, 
що група під кодовою назвою «Сапфір» за завданням російських 
кураторів організовувала підготовку та проведення антиукраїнсь-
ких інформаційних кампаній. «Сапфірівці» також займалися збо-
ром та аналізом інформації стосовно вищого керівництва Украї-
ни, Збройних сил та інших військових формувань, збором розві-
дувальної інформації про сили та засоби, що задіяні в Операції 
об’єднаних сил. Суттєво зросла активність диверсантів перед пре-
зидентськими виборами, повідомив на брифінгу керівник військо-
вої контррозвідки СБУ Сергій Левченко.
 Куратор «Сапфіра» — кадровий співробітник ГУ ГШ ЗС РФ 
підполковник Олександр Сазонов (оперативний псевдонім — 
«Павел Бодров»). Правоохоронці також задокументували, що до 
складу підрозділу входить 15 ідентифікованих членів незаконного 
збройного формування так званої «народної міліції «ЛНР». Очо-
лює групу завербована воєнною розвідкою Росії громадянка Ук-
раїни — Катерина Васіліна. Для координації роботи групи «Сап-
фір» із так званими «органами влади та управління «ЛНР» i спри-
яння її роботі представники російської воєнної розвідки викорис-
товували завербованого ними «радника уряду ЛНР», громадянина 
України Андрія Тимохіна (на прізвисько «Князь»). Для дискреди-
тації вищого військово-політичного керівництва України учасники 
групи «Сапфір» здійснювали підготовку та розповсюдження в со-
ціальних мережах фейкових матеріалів. (Зокрема, поширили фей-
ковий наказ Міноборони України про нібито призупинення нараху-
вання всіх додаткових виплат військовослужбовцям ЗСУ). Також 
розміщували в соцмережах фейкові заклики від імені нібито пат-
ріотичних сил до антиурядових акцій, спрямованих на боротьбу з 
корупцією та імпічмент Президента України. Одним із основних за-
вдань групи було і розпалювання міжконфесійної ворожнечі. 
 Поставлені російською розвідкою завдання група виконувала 
за допомогою спеціально зареєстрованих у соцмережах сторінок 
як проукраїнського, так і сепаратистського спрямування, створив-
ши загалом понад 50 акаунтів та 130 груп у соцмережах. Загалом 
було сфабриковано та опубліковано в соціальних мережах iнтер-
нет майже 20 тисяч фейкових інформаційних матеріалів антиук-
раїнського характеру. Для розповсюдження фейкових повідом-
лень зловмисники використовували також спеціально розроблені 
сайти, задіювали месенджери IP-телефонії та електронні поштові 
скриньки. Диверсанти розсилали листівки та СМС-повідомлення 
провокаційного змісту українським військовим. 
 СБУ встановила, що для безпосереднього збору розвідуваль-
ної інформації з підконтрольної українській владі території ку-
раторами з РФ була задіяна агентурна мережа воєнної розвідки 
РФ у складі чотирьох осіб. Мережу використовували співробітни-
ки воєнної розвідки РФ Олександр Сазонов та завербований ре-
зидент Андрій Тимохін. Для конспірації при передачі розвідданих 
щодо військової техніки українських Збройних сил, її кількості, 
маршрутів пересування та місць дислокації ворожі агенти, дотри-
муючись інструкцій, використовували спеціальну термінологію та 
умовності. 
 Співробітники військової контррозвідки СБУ спільно з Голо-
вним управлінням СБ України в Донецькій та Луганській облас-
тях затримали агентів-інформаторів ГУ Генштабу ЗС РФ. Під час 
проведення обшуків за місцем проживання зловмисників право-
охоронці вилучили понад два десятки пристроїв зв’язку, які ви-
користовувались для проведення шпигунської діяльності, засоби 
фото- та відеофіксації з розміщеною на них інформацією про вій-
ськову техніку, інженерні захисні спорудження ЗС України, інші ві-
домості військового характеру, а також майже двадцять СІМ-кар-
ток українських та російських операторів і флеш-накопичувачі. Та-
кож вилучено символіку Російської Федерації і так званих «народ-
них республік». У межах кримінального провадження, розпочатого 
за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, фігурантам спра-
ви оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний 
захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії. ■

■

гривень
витратили 
українці на 

мобільні телефони минулоріч, повідомля-
ють реалізатори. 

30 млрд. українців
підняли пенсії 
на початку 

весни, зазначили у Міністерстві со-
ціальної політики.

доларів
дадуть США на 
проекти розвит-

ку свободи інтернету в Україні, йдеться у пові-
домленні Державного департаменту США.

кримчан
отримали ук-
раїнські біо-

метричні паспорти, повідомили у Мігра-
ційній службі України.

жінок-
військовослужбовців
стали учасниками бойових дій 

за час війни на сході України, констатував міністр 
оборони Степан Полторак.

9 млн. 140 тис. 7 тис.1 млн. 
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НА ФРОНТІ

Їх записали в добровольці
Окупанти в ОРДЛО готують людей 
«до праці й оборони» та проводять ротацію 
особового військового складу

■

Роман Вільгушинський за роботою.
Фото Олега СНІТОВСЬКОГО, Укрінформ.

❙
❙

АРТ-ПРОСТІР

Пінзель. Відтворення
Тернопільський скульптор створює майстерні копії 
втрачених шедеврів

■

«КРИМНАШ»

     Як на річницю окупації…
 В окупованому Сімферополі 18 березня на концерті до п’ятої 
річниці анексії Криму планують виступити російські репер Тіматі, 
група «Любе», Хор Турецького і співак Денис Майданов, повідом-
ляє так  званий уряд Криму. Ці  «скоморохи» Путіна неодноразово  
підспівували незаконним діям Російської Федерації на де-юре ук-
раїнському півострові.

■
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році
закінчиться обла-

штування державного кордону з Росією, 
заявив помічник голови Держприкор-
донслужби України Олег Слободян.

У 2021 росіян
Україна готова обміняти на в’язнів 

Кремля, повідомила представниця України в 
гуманітарній підгрупі на Мінських перегово-
рах, віце-спікер ВРУ Ірина Геращенко.

виросла 
заробіт-

на плата в сільському господарстві, 
за даними Держстату.

установ
Державної криміналь-

но-виконавчої служби цьогоріч закриють че-
рез їх неефективність, розповів заступник 
міністра юстиції України Денис Чернишов.

кандидатів
у президенти висловили щодо Криму проросійську 

позицію, за інформацією директора Центру зовнішньополі-
тичних досліджень ОПАД ім. О.Никонорова, головного ре-
дактора газети «Говорить Донбас» Сергія Пархоменка.

25 На 23,1 % До 10 8
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Такого в Тернополі ще не бу-
вало! ЦВК достроково припинила 
повноваження усього складу (36 
членів) окружної виборчої комісії 
з виборів Президента України те-
риторіального виборчого округу № 
163 (до нього належить обласний 
центр) у зв’язку із порушенням 
нею Закону України «Про ви бори 
Президента України». Причиною 
стали висновки, зроблені Цент-
ральною виборчою комісією піс-
ля ознайомлення з копією поста-
нови цієї ОВК від 10 березня 2019 
року №8 «Про утворення дільнич-
них виборчих комісій у межах ТВО 
163» та поясненнями голови ко-
місії Миколи Крука від 12 берез-
ня 2019 року. Як повідомила прес-
служба ЦВК, встановлено, що тер-
нопільська комісія при формуван-
ні дільничних виборчих комісій 
допустила порушення частини 11 
статті 24 Закону України «Про ви-
бори Президента України», яка 
регламентує порядок визначен-
ня часток керівних посад (голів, 
заступників голів та секретарів) у 
дільничних виборчих комісіях для 
кожного суб’єкта подання канди-
датур (кандидата на пост Прези-
дента).
 «У своїх поясненнях голо-
ва окружної виборчої комісії 
Крук М. П. зазначив, — iдеться 
у відповідній постанові ЦВК, — 
що постанову від 10 березня 2019 
року № 8 прийнято цією комісією 
з порушеннями вимог Закону Ук-
раїни «Про вибори Президента 
України». Так, під час розгляду 
на засіданні окружної виборчої 
комісії 10 березня 2019 року про-
екту вказаної постанови з числа 
членів комісії було визначено го-
ловуючого, який доповідав зазна-
чене питання, хоча голова комісії 
був присутній на засіданні та до-
повідав інші питання порядку де-
нного. Крім того, як вбачається з 
пояснень голови окружної вибор-
чої комісії, пропозиції щодо кан-
дидатур на керівні посади у діль-
ничних виборчих комісіях пода-
валися присутніми на засіданні 
довіреними особами кандидатів на 
пост Президента України, а в разі 
відсутності довіреної особи — чле-
нами комісії. При цьому окруж-
ною виборчою комісією не було 
забезпечено пропорційного роз-
поділення квот керівних посад у 
дільничних виборчих комісіях, 
отриманих кандидатами на пост 
Президента України, чим поруше-
но вимоги статті 24 закону. Водно-
час 12 березня 2019 року до Цент-
ральної виборчої комісії надійшли 
пояснення заступника голови ок-
ружної виборчої комісії Цимб-
ровського Євгена Євстахійовича, 
у яких він визнав, що мало місце 
порушення квотного принципу 
під час розподілу посад голів, за-
ступників голів, секретарів діль-
ничних виборчих комісій, од-
нак зазначив, що в цілому склад 

дільничних виборчих комісій був 
сформований за погодженням із 
суб’єктами внесення подань кан-
дидатур до складу цих комісій».
 Як повідомив тепер уже ко-
лишній голова ОВК округу № 163 
Микола Крук у коментарі тер-
нопільській ОПОРІ, він «зупинив 
та викрив корумповану схему роз-
поділу керівних посад у дільнич-
них виборчих комісіях. Він вва-
жає, що довірені особи кандидатів 
теж попередньо домовилися між 
собою щодо питання формування 
керівного складу ДВК, що є про-
тизаконним. Також Микола Крук 
повідомив, що ця проблема може 
стосуватися і постанов окружних 
виборчих комісій інших округів, 
тому ЦВК має перевірити кожну 
комісію». Також спостерігачі тер-
нопільської ОПОРИ взяли комен-
тар у одного з колишніх членів ви-
борчої комісії Петра Жука, який 
був обраний головуючим на засі-
данні ОВК округу №163 10 берез-
ня. Він повідомив, що голова ко-
місії поскаржився в ЦВК на те, що 
його усунули від керівництва ко-
місією та на нього чиниться тиск, 
а також додав, що сама постанова 
№8 не містить грубого порушен-
ня закону і комісія не вийшла за 
рамки закону. Мовляв, коли 10 бе-
резня його обрали головуючим на 
засіданні, то голова ОВК проголо-
сував за це рішення та не мав за-
перечень, що підтверджує наяв-
ний відеозапис, однак наступно-
го дня Микола Крук уже запере-
чив свої дії та сказав, що на нього 
вчинили тиск. Також Петро Жук 
розповів ОПОРІ, що присутні на 
засіданні представники майже 
всіх суб’єктів виборчого проце-
су жодних заперечень щодо тако-
го керівного складу ДВК не мали, 
і до цього часу жоден суб’єкт ви-
борчого процесу не поскаржив-
ся, тому підставою розгляду цьо-
го питання було звернення голо-
ви комісії до ЦВК. Окрім цього, 
він вважає, що керівництво ОВК 
№163 не виконало покладених на 
нього обов’язків.
 У середу в приміщенні місько-
го Палацу культури «Березіль», 
де розташована ОВК №163, було 
гаряче. Кабінет голови комісії 
опечатали. Колишні члени ко-
місії не змогли потрапити на свої 
робочі місця і навіть викликали 
поліцію. Гостро стоїть питання 
про можливий зрив термінів ви-
борчого процесу. Адже, згідно з 
постановою ЦВК, необхідно, щоб 
кандидати на пост Президента 
України, які мають право подан-
ня кандидатур до складу окруж-
ної виборчої комісії з виборів Пре-
зидента України територіального 
виборчого округу № 163, терміно-
во внесли подання до ЦВК щодо 
кандидатур для включення до но-
вого складу зазначеної окружної 
виборчої комісії. Відтак остання 
має так само терміново сформу-
вати новий склад, щоб уже до 16 
березня встигнути утворити діль-
ничні виборчі комісії. ■

СКАНДАЛ

Квотна відставка
Виборів ще нема, а порушення вже є: 
відсторонено від роботи повний склад 
окружної виборчої комісії

■

Інф. «УМ»

 Ініціативна група «Пер-
шого грудня» заявила про 
підтримку Петра Порошенка 
на виборах Президента Украї-
ни. Про це йдеться у звернен-
ні групи стосовно ситуації з 
виборами Президента Украї-
ни. Там кажуть, що саме чин-
ний Президент може якнай-
краще гарантувати безпеку 
держави.
 Крім того, член групи диси-
дент Йосип Зісельс переконує, 
що завдяки особистим якос-
тям Петра Порошенка сьогод-
ні олігархи дистанці йовані від 
політики. А враховуючи той 
факт, що він сам є доволі мас-
штабним бізнесменом, впли-
нути з боку на його рішення 
неможливо, повідомляє ZIK. 
 Зісельс наголосив: диси-
денти добре знають, що ук-
раїнці зможуть вистояти май-
же в будь-яких умовах. Утім, 
не хочуть, аби наш народ повер-
тався у авторитарне минуле.
 «Тому підкреслюю: безпе-
ка — найголовніше. Буде без-
пека, буде незалежність краї-
ни, буде все решта. У нашій 
країні ми можемо критику-
вати владу, ми можемо з нею 
сперечатись, висловлювати 
претензії в очі, але зрозумій-
те, що так може бути не завж-
ди», — підкреслив дисидент. 
Він наголосив, що, напри-
клад, у нашого східного сусі-
да, Росії, неможливо цього ро-
бити.
 «Після Революції гідності 
ми двічі зустрічалися з Пре-
зидентом України Петром По-

рошенком. Це була дуже гос-
тра, а місцями не дуже приєм-
на розмова, бо ми критикува-
ли за ті негаразди, які бачили 
і які були зосереджені саме на 
верхівці нашої влади», — роз-
повідає Йосип Зісельс. З його 
слів, Петро Порошенко реа-
гував не завжди адекватно, 
іноді доволі гостро, але, наго-
лошує, з гарантом можна роз-
мовляти.
 «Тому це один із чинників, 
що спонукає нас говорити, що 
ми проголосуємо за Президен-
та Порошенка. І у першому 
турі, і, якщо буде потрібно, в 
другому. Ми бачили і на По-
маранчевій революції, і на Ре-
волюції гідності, що ціла низ-
ка викликів, ціла низка гасел 
були антиолігархічними», — 
зауважує громадський діяч. 
Він підкреслює, що кожен з 
учасників думав про це щось 
своє, але зазначає, що сьогод-
ні потрібно поглянути твере-
зим оком, де перебувають олі-
гархи, що раніше впливали на 
владу.
 «Де ті, хто добивались 
політичних рішень завдяки 
тому, що у них було багато 

грошей? Де вони сьогодні? Де 
Фірташ? Під судом в Ав стрії. 
Де Коломойський? Сидить в 
Ізраїлі. Ви відчуваєте мож-
ливість Ахметова впливати на 
політичні рішення влади? Я 
не відчуваю. Вони дистанцій-
овані», — запевняє дисидент. 
Він переконаний, що так від-
булося завдяки особистим 
якостям чинного Президента 
Петра Порошенка, який сам є 
доволі масштабним бізнесме-
ном.
 «На нього неможливо 
вплинути. Інша справа, що є 
ще вплив на парламент. Олі-
гархи мають свої групи у пар-
ламенті, відтак намагаються 
впливати на політичні рішен-
ня саме через Верховну Раду. 
Але впливати з боку на полі-
тичні рішення Президента 
сьогодні неможливо», — за-
явив Зісельс. 
 Звернення підписали: 
В’ячеслав Брюховецький, 
Іван Дзюба, Йосип Зісельс, 
Мирослав Маринович, Воло-
димир Панченко, Вадим Ску-
ратівський, Юрій Щербак, 
Ігор Юхновський, Ярослав 
Яцків. ■

ПРІОРИТЕТИ

Безпека понад усе
Ініціативна група «Першого грудня» 
заявила про підтримку на виборах 
Петра Порошенка

■

Інф. «УМ»

 Кандидат у президенти ко-
мік Володимир Зеленський та 
чинний Президент Петро По-
рошенко лідирують в рейтин-
гу кандидатів у президенти 
України. Про це свідчать дані 
дослідження Центру соціаль-
них і маркетингових дослі-
джень «Социс».
 Найбільшу підтримку на-
селення серед тих, хто візьме 
участь у голосуванні, має Во-
лодимир Зеленський (20,7%). 
Друге місце посідає Петро По-
рошенко — 13,2%.
 За Юлію Тимошенко го-
тові відати респонденти 11,0% 
своїх голосів. За Юрія Бой-
ка мають намір проголосува-
ти 6,5%, за Анатолія Грицен-
ка та Олега Ляшка — 5,8% та 
3,5%, відповідно. Загалом, 
близько 24% виборців на да-
ний момент ще не знають, за 
кого віддадуть свій голос.
 Серед тих, хто обов’язково 
голосуватиме і, відповідно, 
вже визначився зі своїм вибо-

ром, Володимира Зеленського 
готові підтримати 27,7% рес-
пондентів, Петра Порошенка 
— 19,6%, Юлію Тимошенко — 
14,8%, Юрія Бойка — 9,6%, 
Анатолія Гриценка — 8,2%, 
Олега Ляшка — 4,8%. Близь-
ко 73% опитаних українців 
відповіли, що обов’язково бу-
дуть голосувати на виборах 
Президента України 31 бе-

резня. Близько 8% переко-
нані, що не голосуватимуть, 
ще 19% вагаються. Опитуван-
ня проводили з 5 по 10 березня 
2019 року серед населення Ук-
раїни, старшого, ніж 18 років. 
Загалом опитали 2 тисячі лю-
дей у всіх областях України, 
за винятком окупованих те-
риторій. Статистична похиб-
ка дослі дження — 2,1%. ■

Колаж з сайта konkurent.in.ua.❙

ОПИТУВАННЯ

«Обов’язково 
голосуватиму»
«Социс»: Зеленський і Порошенко проходять до другого туру

■
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Іван ДЗЮБА, 
літературознавець 
і громадський діяч, 
академік НАНУ 
і екс-міністр 
культури, Герой 
України

 Виглядає, що в нас голосування ста-
ло не вільним, а протестним: україн-
ці голосують на виборах не за, а проти. 
Тобто, якщо хтось голосує нібито за ко-
гось, то він насправді голосує не за ньо-
го, а проти когось чи чогось. А як голо-
сує проти когось — то це за когось чи за 
щось. Така собі гра в невпізнанки. 
 Нині бачимо, як проти Петра Поро-
шенка ополчилися найрізноманітніші 
політичні авторитети чудернацького 
пострадянського простору. Зрозуміло: 
вони проти, бо за своє кревне. Телеекра-
ни та сайти сповнені шаленої ненависті 
і маячні, у брудних хвилях якої безна-
дійно потопають нечисленні уламки по-
сутньої критики. За цих умов хочеться 
голосувати саме за Петра Порошенка. 
Порядком протесту проти нагнітання 
безуму. 
 Ну це, скажімо, емоційний імпульс. 
Але є і цілком раціональні мотиви. Ось 
деякі з них.
 Чи не досить уже українцям без роз-
бору ганьбити один одного, допалюва-
ти імпортні автомобільні шини, пере-
кривати дороги, балаклавити, штур-
мувати відділення поліції, щоб визво-
лити затриманих? І т.д., і т.п.? Чи не 
час зосередитись на продуктивній ро-
боті, на конструктивних ідеях? Чи не 
час відчути потребу стабільності на-
ціонального розвитку? Коли вже час, 
то визнаймо об’єктивно, що деякі тен-
денції та здобутки останніх років, так 
чи інакше пов’язані з іменем Президен-
та Петра Порошенка, — зміцнення обо-
роноздатності країни, налагодження її 
міжнародних відносин, «безвіз», ство-
рення Помісної православної церкви, 
невеличкі поки що зрушення в еконо-
міці — за умов війни! — та перші вихо-
ди на європейські ринки — все це має 
бути утверджене й продовжене. Тоб-
то: Україні потрібна стабільність. Яку 
вона буквально вистраждала. Тепер 
стабільність — синонім незалежності. 
І синонім руху вперед. На мою думку, за 
цю стабільність ми проголосуємо, голо-
суючи за кандидатуру Петра Порошен-
ка, до чого я і закликаю. Інакше зно-
ву почнуться реваншистські експери-
менти, що відкинуть країну на десятки 
років назад. Бо ж конкретних і обгово-
рених суспільством програм у опонен-
тів немає, а голослівні гасла залишають 
широкий простір для маніпуляцій і хи-
тань на всі боки. 
 Тут я хочу сказати, що, на мою дум-
ку, не опоненти на виборах станов-
лять небезпеку для Петра Порошенка 
як кандидата в президенти. На полі-
тичних вагах він переважить кожного 
з них. Натомість його реальні й небез-
печні опоненти — бідність, ціни, коруп-
ція, незламність радянської бюрокра-
тичної спадщини — те, що звемо відсут-
ністю «реформ». Усе це й багато чого ін-
шого ставиться на карб йому, і не може 
не ставитися. Наскільки справедливо й 
наскільки несправедливо? Спробуймо 
тверезо про це поміркувати.
 Бідність. А коли ми всі були багаті? 
У 90-ті роки? У 2000-ні? І чи доведено 
статистично, що саме за останні роки 
населення найбільше збідніло? І хто 
збіднів, а хто збагатів? Вийдімо на ву-
лиці — не протовпишся між потоком до-
рогих автівок (вочевидь, не запорізько-
го виробництва), і на дорогах гине біль-
ше людей, ніж на донецькому фронті. 
Пройдімось по маркетах і супермарке-
тах — добра незліченно, з усього світу, і 
не скажеш, що воно все залежується на 
полицях, незважаючи на шалені ціни. 

А подивімося (на телеекранах) на щас-
ливі обличчя тих, хто заплатив сотні 
гривень, а то й доларів за право послу-
хати «зірок» естради чи пореготати на 
якомусь там «кварталі» й бути зафіль-
мованим для публічного показу… А що 
вже говорити про оприлюднену части-
ну прибутків деяких нардепів чи різних 
посадових осіб тощо… 
 А наші олігархи та інші мільярде-
ри й мільйонери могли б скинутися на 
чималеньку суму й допомогти Міжна-
родному Валютному Фонду, що у віч-
ній скруті крохоборствує і з таким тру-
дом вимучує чергову позику для Украї-
ни. Любі олігархи й приолігаршені, та 
втріть ви носа тому нещасному МВФ-у!
 Ні, не бідна наша бідна Україна. Ве-
личезні хмари грошей гуляють над нею, 
сягають і за її межі. Але вони оминають 
більшу частину трудової людності, для 
неї вони невловні. Це і є ті, хто збіднів 
і, не виключено, біднішатиме далі, бо 
на їх захист виступають не держава і не 
вони самі чи їхні питомі представники з 
класово організованих трудових колек-
тивів, а одні й ті ж самі, з року в рік, 
речники народної бідності — кричуще 
грошовиті санкюлоти-телеолігархи. 
Не бідність чужа їм пече, а власна не-
нажерність.
 Пропагандистські гасла про суціль-
ну бідність України, яка провалила-
ся в бездонну прірву злиднів, прихову-
ють реальну проблему: разючий розрив 
між багатими і бідними при невеличко-
му прошарку «середньо забезпечених». 
Тобто: відсутність соціальної справед-
ливості. Наша держава не стала со-
ціальною, вона була і залишається асо-
ціальною — всупереч тому, що записа-
но в її Конституції. Структура, важелі 
цієї асоціальності мали б стати предме-
том аналізу й профілактичного контро-
лю державних служб і всього суспіль-
ства. Предметом громадянського судо-
чинства. Мала би бути Національна про-
грама подолання бідності, досягнення 
соціальної справедливості — набагато 
ширша, ніж принагідні кон’юнктурні 
заходи підтримки соціально незахище-
них. На сьогодні це мало би стати На-

ціональною ідеєю, навколо якої точи-
лося стільки балачок. Замість цього 
ми десятиліттями чуємо жалі, обурен-
ня, обіцянки, рятівні гасла — і все за-
лишається на місці. Винен Президент? 
Звичайно. Але не сам. Разом з іншими 
політичними лідерами, партіями, бло-
ками, Верховною Радою, урядом, про-
мисловцями, громадськими організа-
ціями. Разом з усіма нами. Вина спіль-
на, хоч у кожного своя і своєю мірою. 
Міру персональної вини Президента ми 
зможемо незабаром побачити, якщо пе-
реможе на виборах один із тих 40 кан-
дидатів, які обіцяють покінчити з бід-
ністю в один присіст. Неважко уявити, 
чим це скінчиться.
 Ціни. Чи можна зупинити їхнє зрос-
тання, не піднявши економіку та про-
дуктивність праці? А для цього зама-
ло чиєїсь «політичної волі» — потріб-
ні розумне законодавство, модернізація 
виробництва і трудових відносин. Про 
це скажуть економісти й виробнични-
ки, тут їм має бути забезпечене «пра-
во голосу». А де колективна мудрість і 
воля профспілок, їхній постійний кон-
троль над умовами праці та її справед-
ливою оплатою? Немає відповідного за-
конодавства? Немає сил? Немає автори-
тету? Немає мислителів і подвижників 
профспілкового руху ? Чому? 

 Корупція. Усі вимагаємо покінчи-
ти, нарешті, з корупцією і хабарниц-
твом. Поки це звучить як звичне гасло 
— всі згодні. Та ось спіймали на зло-
чині когось конкретно. Якщо він важ-
лива персона, то зразу ж скликає прес-
конференцію і оголошує, що став жер-
твою політичного переслідування, бо 
вів принципову боротьбу з корупціоне-
рами. Далі він наймає найдорожчих і 
найголосніших адвокатів, які доведуть 
його невинуватість у будь-якому суді, 
хоча б і європейському. А якщо він, 
скажімо, мер міста, то на захист його 
стане і частина земляків, для яких він 
щось нібито зробив, — це ж ми вже ба-
чили не раз. 
 Здається, формально Президент 
до цього особисто не причетний. А по 
суті? По суті Президент відповідаль-
ний за все, що діється в країні. І ніку-
ди від цього не дінешся. Але є речі, за 
які він відповідальний дуже конкрет-
но. Скажімо, коли давно сподівані й на-
решті призначені для боротьби з коруп-
цією антикорупційні органи завзято і 
щиро стежать один за одним і з остан-
ніх сил борються між собою, а не з ко-
рупцією. Що робити? Хіба призначи-
ти ще двох-трьох генеральних проку-
рорів, щоб і вони контролювали один 
одного і виборювали першість?
 Непроста воно справа — боротьба з 
корупцією — в суспільстві, корумпова-
ному з голови до ніг (чи з ніг до голови) 
ще з глибоких радянських і дорадянсь-
ких часів. 
 Дехто з найрозумніших радить: тре-
ба взяти й показово розстріляти з де-
сяток найбільших корупціонерів. Як 
у Китаї. Добра порада. Але для цьо-
го треба мати двадцятимільйонну Ко-
муністичну партію, згуртовану нав-
коло вождя і достатньо невтомну в ма-
сових стратах, щоб вистачало сил і на 
щорічний приріст племені корупціо-
нерів, який і спостерігається в тому ж 
таки Китаї.
 Реформи. Оце воно! Відсутність ре-
форм. Найбільший історичний гріх 
Петра Порошенка. На думку і МВФ, і 
західних дипломатів, і нас, українців. 

Як ото в ХIХ столітті по Європі шастав 
«привид комунізму», так тепер по оби-
два боки Дніпра гуляє привид реформ. 
Ніхто його не бачив, але всі про нього 
гомонять. І добре, що його ніхто не ба-
чить, що він лише привид, фата мор-
гана. Бо хай тільки спробує з’явитися 
на люди в якійсь матеріалізованій 
іпостасі — Боже, що починається! 
Відьомські танці на парламентській 
Лисій горі! Як ото навколо Уляни Суп-
рун. І виявляється, що ті, хто найбіль-
ше кричить про відсутність реформ, — 
вони ж їх ніколи і не допустять. Без ре-
форм комфортніше. І в них ніхто не ві-
рить.
 А хто і в що у нас вірить? Вірять, 
звичайно. Хто знахаркам, хто чудодій-
ним лікам з інтернету, хто виграшам 
відомого політика у невідомій лотереї, 
хто астрологам, екстрасенсам, проро-
чиці Ванзі. Але владі не вірить ніхто, 
включаючи і саму владу. І собі люди не 
вірять.                    
 Зневіра у нас виходить уже за межі 
масового цинізму і набирає національ-
но-суїцидного характеру. Самі себе 
труїмо або спалюємо.
 Ну, припустімо, філософська 
мудрість «усі вони однакові» — це про 
владу різних рівнів. Хай їй буде. Може, 
й заслужила, нарівні з обіцянками сум-

нівних «опозиціонерів». А от «і він та-
кий, як усі» — це вже про окрему лю-
дину, що могла дати якийсь добрий 
приклад. Зверніть увагу: ключові сло-
ва в цій опінії — «як усі». А воно якщо 
вже «всі», то далі нема куди. Але тут 
наш бадьорий цинік приховує свою не-
величку хитрість. Він же не пакосник, 
він просто такий, як і всі, і йому немає 
чого стидатися. Які до нього претензії? 
Він же — як усі. Така от усепереможна 
кругова порука капітуляції перед злом, 
яке вже не зло, бо — «всі».
 Оце «всі такі» — для багатьох не що 
інше, як санкція собі самому на власне 
паскудство.
 Чи можна розірвати це зачароване 
коло: зневіра — вседозволеність собі 
— намноження зневіри? Мабуть, тут 
хіба що позитивний суспільний досвід 
міг би зарадити. Не можна сказати, 
що його зовсім бракує. Але він не час-
то потрапляє в поле зору основної маси 
люду. На телеекранах нам розповідають 
жахливі речі про нелюдські відносини 
то в сім’ях, то серед сусідів, і це фак-
ти, правда, але ж і ми живемо в цьому 
світі і бачимо інші сім’ї, інших сусідів, 
— та показати добре в житті не так 
просто і не таке воно «цікаве», як оте 
злочинне.
 Коли ж візьмемо політичний вимір 
нашого життя в особах, то тут негатив-
на інформація, негативні враження на-
стільки переважають, що потрібні дуже 
яскраві й безсумнівні приклади добра, 
щоб зламати стереотип негативізму.
 Ось тут, мабуть, і є головне. Наші 
політичні діячі та лідери не подають 
прикладу особистої скромності та жер-
товності — прикладу, такого необхід-
ного нині в атмосфері соціальних кон-
трастів і супутніх їм безвідповідаль-
ності й безстидства, коли одні ледве 
зводять (або й не зводять) кінці з кінця-
ми, другі ведуть у розкошах «светскую 
жизнь» на телепоказ, а треті захища-
ють одних і других в окопах Донеччи-
ни, приймаючи на себе удари найнові-
ших випробувальних зразків смерто-
носної російської воєнної техніки.
 Чи є рада на цей абсурд? Не знаю. 
Можливо, відповідальна позиція і по-
ведінка відомих політичних діячів, що 
перебувають під недремним телеоком, а 
відтак і прискіпливим оком телегляда-
чів, могли б зблиснути світлом у кінці 
тунелю й розірвати оте зачароване коло 
зневіри: «всі такі»? 
 А зараз — це питання виживання 
країни, хоч як би голосно це звучало. 
Бо взаємна ненависть і зневіра з’їдають 
наше суспільство. 
 І будь-який прогрес, якщо він мож-
ливий, — можливий тільки за умов по-
зитивної стабільності, а не негативно-
го хаосу. За умов раціональної критики 
вад та прорахунків і об’єктивного поці-
нування добрих здобутків.
 І прорахунки, і здобутки ми бачи-
ли в діяльності Президента Петра По-
рошенка. Ми бачили, як за час неза-
лежності України нарешті ставали ва-
гомішими здобутки, зміцнювалася на-
ціональна державність і окреслювався 
магістральний напрямок руху: демок-
ратична і європейська Україна. Цей рух 
нині пов’язаний з іменем Президента 
Порошенка.  
 Тому, незважаючи на критичне 
ставлення до окремих аспектів діяль-
ності Президента (про що доводилося 
і говорити, і писати), — на президент-
ських виборах — 2019 голосуватиму за 
кандидатуру Петра Олексійовича Поро-
шенка. І раджу голосувати за нього всім 
тим, хто хоче обнадійливої перспекти-
ви для України.
 І хай це буде наше промовисте про-
тестне голосування — проти спроб де-
стабілізувати Україну, звернути її з єв-
ропейського шляху, поглумитися з її 
дорогого нам імені. ■

АВТОРИТЕТНА ДУМКА

Моє протестне голосування
Ті, хто найбільше кричить про відсутність реформ, — вони ж їх ніколи й не допустять. Без реформ комфортніше

■

Хай це буде наше промовисте протестне голосування — проти 
спроб дестабілізувати Україну, звернути її з європейського 
шляху, поглумитися з її дорогого нам імені.
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Петро НЕСТЕРЕНКО

 Туреччина і Китай входять у зону 
конфлікту, і приводом для цього ста-
ла поки не підтверджена інформація 
про загибель уйгурського поета Абду-
рехіма Хейїта в китайській в’язниці. 
Анкара звинуватила Пекін у масових 
репресіях і утисках мусульман, що 
живуть у КНР, критикуючи колег з ін-
ших країн за бездіяльність. Глава Ту-
реччини Реджеп Тайїп Ердоган знову 
почав «перетягувати на себе ковдру» 
і вживатися в роль «захисника всіх 
тюрків», ризикуючи викликати гнів 
у Піднебесній.
 Мотиви в Ердогана благородні, 
якщо не брати до уваги масові реп-
ресії в самій Туреччині. Утім слід 
пам’ятати, що захищати мусульман 
усього світу турецький лідер починає 
щоразу, коли необхідно відвернути 
увагу громадськості від чогось більш 
значущого.
 Турецький МЗС звинуватив Пекін 
у створенні в’язниць і «таборів полі-
тичного перевиховання» для уйгурів 
(а також для казахів та інших мусуль-
манських меншин). Представники Пе-
кіна всі звинувачення Анкари назва-
ли «огидною брехнею», а новини про 
смерть Абдурехіма Хейїта — «брудни-
ми чутками». Як аргумент китайська 
влада навела недавні записи виступів 
поета на порталі YouТube.
 Президент Туреччини на ці дока-
зи навіть не звернув уваги. Реджеп 
Тайїп Ердоган не став вступати в дис-
кусію з партнерами і публічно вислов-
лював обурення з приводу того, що му-

сульмани раз у раз зазнають утисків 
по всьому світу, особливо в Китаї. Ту-
рецький лідер зумів висунути докір і 
деяким світовим політикам за стрима-
ну реакцію щодо цього інциденту.
 Про так звані «табори перевихо-
вання» в Китаї останнім часом го-
ворять дуже багато. У КНР факт їх 
існування не приховують, хоча аг-
ресивний характер методів цього 
перевиховання оскаржують. Крім 
Туреччини, стурбованість із цього 
приводу висловлювали Казахстан і 
Киргиз стан.
 Рік тому в Казахстані знайшли лю-
дину, яка особисто побувала в одно-
му з таких «таборів перевиховання». 
Громадянин повідомив, що тільки в 
Кашгарі, в одному з повітів СУАР, в 

ув’язненні опинилося не менше 3 ти-
сяч чоловік. За дорученням президен-
та Казахстану МЗС країни почало тер-
мінові переговори з китайськими ко-
легами. Правда, розглядалися тіль-
ки приватні справи окремих осіб. За 
інформацією китайської сторони, де-
яких етнічних казахів дійсно затри-
мували за порушення правил перети-
ну державного кордону КНР.
 У середині серпня минулого року 
МЗС КНР за власною ініціативою ор-
ганізувало поїздку представників ка-
захстанської громадськості в СУАР. 
Делегація отримала можливість на 
власні очі спостерігати за тим, що від-
бувається, і порушити питання про 
становище етнічних казахів у Сіньц-
зяні. Підсумком цієї поїздки стало 

звільнення кількох людей, що перебу-
вали в таборах політичного вихован-
ня. На цьому конфлікт було вичерпа-
но без шкоди для двосторонніх відно-
син Казахстану і Китаю.
 Чому ж турецький лідер пережи-
ває за громадян інших держав силь-
ніше, ніж за своїх? Потрібно знати, 
що політика Реджепа Тайїпа Ердо-
гана далекоглядна, а його рішення 
не позбавлені прагматизму. І якщо 
врахувати той факт, що в недалеко-
му майбутньому, 31 березня, в Туреч-
чині пройдуть місцеві вибори, то саме 
для Ердогана буде дуже важливий їх 
результат, адже, по суті, йдеться про 
довіру Ердогану і правлячій партії. І 
це відволікаючий хід — раптом потур-
буватися про долю мусульман у всьо-
му світі й показати, який сильний і 
вольовий лідер, не боїться дорікну-
ти авторитетному і шанованому пар-
тнеру Китаю! І судячи з того, що по 
країні прокотилася чергова хвиля ан-
тикитайських виступів, маневр удав-
ся.
 Нині в Туреччині почалася нова 
хвиля арештів. Прокуратура країни 
видала ордер на затримання людей, 
яких підозрюють у зв’язках з рухом 
проповідника Фетхуллаха Ґюлена, 
обвинуваченого в спробі державно-
го перевороту в Туреччині. Його при-
хильників уже третій рік із маніа-
кальною наполегливістю намагають-
ся «вичистити» з турецької держав-
ної системи. Після невдалого путчу в 
2016 році в Туреччині заарештували 
понад 77 тисяч осіб. Ще 150 тисяч де-
ржслужбовців і військових абсолют-
но безпідставно звільнено з роботи. 
Така репресивна кампанія закономір-
но викликала хвилю обурення і кри-
тику в масах. Численні арешти ціл-
ком могли підняти громадськість на 
масові маніфестації, але тут несподі-
вано виник конфлікт із Китаєм. Та-
ким способом Тайїп Ердоган знову 
відволікає увагу народу від важливих 
подій у країні, переслідуючи явно не 
найблагородніші цілі. ■

ПРОТИСТОЯННЯ

Відволікаючий маневр
Туреччина і Китай — зона непримирення

■

НОВИНИ ПЛЮС

Спецпредставник ЄС для України 
 Європейський парламент ухвалив резолюцію 
з рекомендацією призначити спеціального пред-
ставника Євросоюзу для України. Про це у «Фейс-
буці» повідомив голова делегації України в ПАРЄ 
Володимир Ар’єв: «Європарламент радує другий 
день поспіль: ухвалено резолюцію з рекоменда-
цією призначити спецпредставника Євросоюзу по 
Україні, який фокусуватиметься на питаннях Кри-
му і Донбасу». Очікується, що спецпредставник та-
кож відповідатиме за моніторинг ситуації з права-
ми людини на окупованих територіях, захист прав 
переміщених осіб та за зниження напруженості в 
районі Азовського моря. Раніше депутати Євро-
парламенту підтримали резолюцію, згідно з якою 
Росію більше не можуть вважати стратегічним пар-
тнером ЄС через анексію Криму, причетність до 
бойових дій на Донбасі та порушення територіаль-
ної цілісності Грузії і Молдови. Європарламент та-
кож ухвалив резолюцію з рекомендаціями Раді ЄС 
і голові дипломатії Євросоюзу Федеріці Могеріні, 
спрямованими на протидію пропаганді «з боку 
Росії та інших ворожих суб’єктів». Зокрема, Євро-
парламент рекомендував «підвищити обізнаність 
про дезінформаційні кампанії Росії», які, на дум-
ку депутатів, є «основним джерелом дезінформа-
ції в Європі». 

США оприлюднили звіт про репресії 
в Криму
 На окупованому Росією півострові панує ат-
мосфера безкарності та безправ’я, йдеться у звіті 
США з дотримання прав людини у світі в 2018 році, 
присвяченому Криму, повідомляє «Голос Амери-
ки». Звіт, укладений Держдепом США і оприлюд-
нений вчора, 14 березня, наводить довгий перелік 
сфер, де окупаційна влада порушує права люди-
ни. Це «зникнення, катування, включаючи караль-
ну психіатрію, погане поводження з затриманими 
задля покарання; погані умови ув’язнення і переве-
дення в’язнів до Росії; свавільні арешти та затри-
мання, ув’язнення з політичних причин; порушен-
ня приватності, жорсткі обмеження свободи воле-
виявлення та ЗМІ, включно із закриттям видань та 
застосуванням насильства проти журналістів; об-
меження інтернету, включаючи блокування сайтів; 
масштабні придушення свободи зібрань, включа-
ючи заборону кримськотатарського Меджлісу».

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Палата представників 
США (нижня палата Конг-
ресу) схвалила пакет iз чо-
тирьох законів, які засуджу-
ють політику Кремля. Пер-
шим із цих документів під на-
звою «Закон про невизнання 
анексії Криму» конгресмени 
заборонили уряду США будь-
коли визнавати юридично 
або фактично анексію Кри-
му. Він складається лише з 
двох сторінок і забороняє де-
ржавним органам США ух-
валювати будь-які дії або на-
давати будь-яку допомогу, 
що дає підстави визнавати 
анексію українського півос-
трова. «Політикою Сполу-
чених Штатів є не визнава-
ти де-юре або де-факто суве-
ренітет Російської Федерації 
над Кримом, його повітря-
ним простором або його те-
риторіальними водами», — 
йдеться у документі. При цьо-
му зазначено, що президент 
США в окремих випадках 
може порушити це положен-
ня, якщо це буде вкрай важ-
ливим для інтересів націо-
нальної безпеки Сполучених 
Штатів.
 «Володимир Путін не за-
лишив приводів сумніватися 
у своїх планах iз розширення 
російського впливу, — заявив 

конгресмен Енгель, представ-
ляючи документ. — Ми бачи-
ли атаки Путіна на демокра-
тичні інститути, зокрема на 
наші. США не повинні прий-
мати спроби Путіна відніма-
ти території в інших країн си-
лою».
 Російського президента 
він назвав хуліганом і банди-
том. Конгресмен Адам Кізін-
гер також зауважив, що Росія 
продовжує утримувати 24 ук-
раїнських моряків, захопле-
них під час атаки в Керченсь-
кій протоці. В Росії їх звину-
вачують у провокації та пору-
шенні державного кордону. 
«Ми маємо дати зрозуміти, 
що США не визнають росій-
ський суверенітет над Кри-
мом ані зараз, ані будь-коли», 
— сказав конгресмен. Демок-
рат Джеральд Коннолі за-
явив, що анексія Криму під-
риває міжнародну безпеку. 
«Хто наступний? Молдова? 
Грузія? Країни Балтії? Росій-
ська анексія Криму спровоку-
вала українську кризу і кош-
тувала тисяч життів», — за-
значив пан Коннолі.
 Документ конгресмени 
підтримали переважною біль-
шістю голосів — 427 членів 
нижньої палати Конгресу. Під 
час обговорення не було жод-
ного парламентарiя, який вис-
ловив іншу точку зору або роз-

критикував ініціативи. «Про-
ти» проголосував лише конг-
ресмен-республіканець Томас 
Массі.
 Другим схваленим Пала-
тою представників докумен-
том є резолюція, що засуд-
жує дії керівництва Росії у 
зв’язку із замовчуванням де-
талей вбивства опозиційно-
го політика Бориса Нємцова 
та закликає Москву органі-
зувати міжнародне розслі-
дування. Відповідна резолю-
ція зобов’язує держсекретаря 
США Майка Помпео і мініст-
ра фінансів Стівена Мнучина 
застосувати санкції в рамках 
«Акту Магнітського» щодо 
осіб, які будуть визначені як 
причетні до вбивства. 
 Третій з ухвалених доку-
ментів вимагає від директора 
Національної розвідки США 
за півроку підготувати для 
конгресменів звіт про акти-
ви Володимира Путіна. Зок-
рема, в документі під назвою 
«Про прозорість щодо Воло-
димира Путіна» (Vladimir 
Putin Transparency Act) ви-
магається від директора На-
ціональної розвідки США за 
півроку підготувати для кон-
гресменів звіт про активи Во-
лодимира Путіна та його най-
ближчих соратників. Запро-
поновано зобов’язати розвідку 
США, державного секретаря 

та міністра фінансів опрацю-
вати звіт про особистий капі-
тал та фінансові активи росій-
ського президента. 
 Законопроект, який під-
готували члени конгресу Еліс 
Стефаник і Вальдес Демінгс, є 
відповіддю на втручання Мос-
кви у вибори в США. Це пер-
ший випадок, коли доручаєть-
ся встановити активи не лише 
оточення Путіна, а й його осо-
бисті. У Кремлі раніше назва-
ли цю ініціативу «русофобсь-
кими потугами» та заклика-
ли не сприймати законопро-
ект щодо активів Володимира 
Путіна з боку американських 
законодавців усерйоз. 
 Четвертий законопроект 
під назвою «Кремлівський 
акт» представив демократ 
Раджа Крішнамурті. Цей ос-
танній прийнятий документ 
зобов’язує директора Націо-
нальної розвідки США впро-
довж 90 днів надати звіт про 
можливі військові дії РФ про-
ти країн НАТО і спроби Росії 
«використовувати слабкість і 
розбіжності між її західними 
противниками».
 Найближчим часом доку-
менти надійдуть на розгляд 
Сенату США, в разі схва-
лення їх відправлять на під-
пис президентові Дональду 
Трампу. ■

Путін — «хуліган і бандит».❙

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Крим — не ваш! 
У США схвалено пакет законів із засудженням дій Кремля

■



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, 0.00, 5.20 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.20, 12.20 «Міняю 

жінку»

13.30 «Сімейні мелодрами»

14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45, 22.15 Комедія 

«Слуга народу-2»

22.45 «Гроші-2019»

00.05 «Голос країни 9»

04.20 Спецпроект до 15-річчя 

студії «Квартал 95 

«Квартал твоєї мрії»

ІНТЕР

03.20 «Орел и решка. 
Шопінг»

04.55 Top Shop
05.25 «Слідство вели...» з 

Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини
07.10, 8.10 «Ранок з 

«Інтером»
09.20, 18.00, 19.00, 1.55 

«Стосується кожного»
11.15, 12.25 Х/ф «Жандарм 

та інопланетяни»
12.00 «Новини»
13.40 Х/ф «Кристина»
15.50 «Жди мене. Україна»
20.00, 4.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок». Особливий 

випадок. «Чуже 
багатство»

22.10 «Слідство вели...» з 
Леонідом Каневським»

23.55 Х/ф «Танго кохання»
02.40 «Орел і решка. Шопінг»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.30 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 
сезон

10.30 Місія: краса. Новий 
сезон

11.30 Реальна містика. Новий 
сезон

13.30, 15.30 Агенти 
справедливості

16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Серце матері»
23.30 Х/ф «Кінг Конг»
01.45 Телемагазин
04.20 Зоряний шлях
04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.30, 2.10 Зона ночі

05.00 Абзац

06.45, 8.05 Kids Time

06.50 М/с «Майлз із 

майбутнього»

08.10 Х/ф «Елвін і 

бурундуки»

10.00 Х/ф «Пасажир»

12.00 Х/ф «Дорогою»

14.00 Х/ф «Могутні 

рейнджери»

16.40 Х/ф «Зоряний 

десант»

19.00 Ревізор. Крамниці

21.00 Таємний агент

22.10 Таємний агент. Постшоу

00.10 Х/ф «Тобі кінець»

02.05 Служба розшуку дітей

ICTV

04.35 Скарб нації

04.45 Еврика!

04.55 Служба розшуку дітей

05.00 Т/с «Відділ 44»

05.45 Громадянська оборона

06.35 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Антизомбі. Дайджест

11.05, 13.25 Секретний фронт. 

Дайджест

12.45, 15.45 Факти. День

14.05 Х/ф «Час скажених 

псів»

16.25 Х/ф «Джон Вік 2»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Багач-бідняк

21.20 Т/с «Фантом»

22.20 Свобода слова

23.55 Х/ф «Вовки»

01.55 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.20, 2.35 Невигадані історії
07.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум
07.20, 12.25, 15.25, 18.15 

Погода в Україні
07.25, 8.35, 0.45 Огляд преси
07.30 Кордон держави
07.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 23.55, 
0.55, 1.10 Погода на 
курортах

08.25, 2.15 Про військо

09.25, 17.40 Час громади
10.00, 13.05 Час. Підсумки 

тижня
11.10, 1.15, 5.15 Машина часу
12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони
12.45 Будемо жити
14.10 КЕНДЗЬОР
15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.00 Час новин. Київ

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

20.20 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop
05.25 Х/ф «Посейдон» 

поспішає на 
допомогу»

06.30 Х/ф «Слідопит»
08.25, 18.25 «Свідок. Агенти»
08.55 Х/ф «Інспектор 

карного розшуку»
10.45 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.00 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»
14.55, 16.50 Т/с «Спецзагін 

«Кобра 11»
17.05 «Легенди карного 

розшуку»
21.45, 23.45 Т/с «Фалько»
00.05 Т/с «Швидка»
01.00 «Реальні злочинці»
02.30 «Випадковий свідок»
03.10 «Речовий доказ»
04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Бюджетний відпочинок. 

Лісабон 
06.25 Фестивалі планети 
06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
07.00 Новини 
07.05 Погода
07.10 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 
08.00 Чемпіонат світу з 

фігурного катання 2019. 
Показові виступи

11.00 Мальовничі села. 
Документальний цикл 

11.30 Смак сиру. 
Документальний цикл 

12.00 Аромати Перу 

12.20 Аромати Чілі 
12.50 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 
13.35 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 
14.30 Арсен Мірзоян. Київ. 

Концертна програма
15.25 Мегаполіси. 

Документальний цикл 
16.15 В#Україні 
17.00 Чемпіонат світу з 

фігурного катання. 
Жінки. Довільна 
програма. Церемоній 
нагородження. Повтор

21.00 Новини 
21.25 Docudays UA 2019 
23.00 Львівський академічний 

театр ім. Леся Курбаса. 
Вільям Шекспір. 
Зимова казка 

02.25 UA. Фольк 
03.10 Ярослав Стельмах. 

Синій автомобіль. 
Київський академічний 
Молодий театр 16+

04.15 Незвідані шляхи. 
Документальний цикл 

 
СТБ

05.45 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

06.45 Містичні історії з 
Павлом Костіциним

08.40 Х/ф «Домашній 
арешт»

10.50 Х/ф «Ласкаво 
просимо, або Сусідам 
вхід заборонено»

12.50 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00, 2.25 Слідство ведуть 

екстрасенси
20.00, 20.55 Т/с «Зоя»

22.50, 23.50 Т/с «Пізнє 
каяття»

00.45 Один за всіх
03.15 Краще на ТВ

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новини

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

16.10 «Кримінал»
12.20, 13.20, 14.20, 15.20 

«Деталі»
16.20 «Вибори-2019»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «Помста природи»
09.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50, 19.25, 20.25 Т/с «Опер 

за викликом-4»
14.35 Х/ф «Гео-

катастрофа»
16.00 Х/ф «Сльози Сонця»
21.30, 23.15 Т/с «Кістки-8»
00.55 «Секретні файли-3»
01.40 Х/ф «Смертельний 

ринг»
03.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Вест Гем» — 
«Гаддерсфілд». ЧА

07.45, 16.35, 21.50 Журнал 
Ліги Чемпіонів

08.15 «Олімпік» — 
«Динамо». ЧУ

10.00 «Великий футбол»
11.45, 22.20 Топ-матч
12.00 «Мілан» — «Інтер». ЧІ
13.50 «Фулгем» — 

«Ліверпуль». ЧА
15.40, 22.30 Футбол NEWS
16.05 Передмова до 1-го та 

2-го турів. Відбір до 
ЄВРО-2020 р. Прем’єра

17.05 ЧІ. Огляд туру. 
Прем’єра

18.00 Передмова до «Реал-
Монако» (2003 р. /04). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів. Прем’єра

18.05 «Реал» — «Монако». 
1/4 фіналу (2003 р. /04). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів. Прем’єра

19.55 «Монако» — «Реал». 
1/4 фіналу (2003 р. /04). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів. Прем’єра

21.45 Післямова до «Монако» 
— «Реал» (2003 р. /04). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів. Прем’єра

22.50 ЧА. Огляд туру
23.45 «Арсенал» — 

«Ворскла». ЧУ
01.30 «Дженоа» — 

«Ювентус». ЧІ
03.15 ЧІ. Огляд туру
04.10 «Десна» — «Львів». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 Журнал Ліги Чемпіонів
06.30 «Барселона» 

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

08.20, 3.50 Топ-матч
08.35 «Дженоа» — 

«Ювентус». ЧІ
10.25, 12.30 «Check-in»
10.40 «Евертон» — «Челсі». 

ЧА
13.00, 2.00 «Олімпік» 

— «Динамо». ЧУ
14.50, 0.15 «Великий футбол»
16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. «Арсенал-Київ» 

— «Ворскла». ЧУ
17.45 Футбол Tables
19.20 Передмова до 1-го та 

2-го турів. Відбір до 
ЄВРО-2020 р.

19.45 ЧА. Огляд туру. 
Прем’єра

20.40 «Європейський 
WEEKEND»

21.30 «Фулгем» — 
«Ліверпуль». ЧА

23.20 ЧІ. Огляд туру
04.00 «Наполі» — «Удінезе». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
08.10, 14.05 Правда життя
09.10, 17.00 Дика природа 

Африки
10.05, 17.50 Цікаво.com
11.05 Брама часу
12.00 Там, де нас нема
12.55, 19.40 Речовий доказ
15.10 Китай у ІІ світовій
16.05, 21.45 Річкові монстри
18.50, 20.50 Їжа богів
22.40 Невідомий Китай
23.40 Бойові сили
00.40 Містична Україна
02.20 1377 спалених заживо
03.10 Чорна піхота

04.05 Таємниці пірамід

04.40 Зворотний бік Місяця

05.25 Бізнес на залякуванні

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

08.50 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.35 М/ф «Баранчик Шон»

12.00 Х/ф «Бунтарка»
14.00 «Вірю не Вірю»

14.50, 0.50 «Орел і решка. 

Шопінг»

15.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

16.50, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження 3»

17.50 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 Х/ф «Бабій»
01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Шлях до 

Ельдорадо»

11.00 Т/с «Якось у казці»

12.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30 Танька і Володька

15.00, 1.00 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

22.00 Сімейка У

23.00 Т/с «Хамелеон»

00.00 ЛавЛавСar

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 2.00, 5.15 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Галерея Вельвет»

12.30 «Аромати Греції»

13.15, 14.30, 3.50 РадіоДень

13.45, 15.20 «Неповторна 

природа»

16.25 Хто в домі хазяїн?

16.55 По обіді шоу

18.30 Зворотний відлік

21.25, 2.20 UA:Спорт

21.40 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.10 Д/с «Шамварі: 

територія диких тварин»

22.45 Перша шпальта

00.00 Телепродаж Тюсо

02.35 Розсекречена історія

03.25 Складна розмова

04.15 Спільно

04.45 «Елементи»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 
«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.30, 5.25 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»
11.20, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні 

матеріали-2019»
20.45, 21.15, 21.45, 22.15 

Комедія 
«Слуга народу-2»

22.45 «Одруження 
наосліп» 5»

00.35 Комедія «Слуга 
народу»

03.45 Мелодрама «Від тюрми 
й від суми»

ІНТЕР

05.25, 22.10 «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, 12.25 Х/ф «Слід 
Сокола»

12.00 «Новини»
12.50 Х/ф «Вождь Біле 

Перо»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 1.55 «Стосується 

кожного»
20.00, 4.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок». Особливий 

випадок. «Чуже 
багатство»

23.55 Х/ф «Якби я тебе 
кохав...»

02.40 «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, 3.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 
сезон

10.30 Місія: краса. Новий 
сезон

11.30 Реальна містика. Новий 
сезон

13.30, 15.30 Агенти 
справедливості

16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Серце матері»
23.20 Без паніки
00.00 Т/с «CSI: Маямі
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI: Маямі»
04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

04.50 Абзац

06.35, 9.00 Kids Time

06.40 М/с «Майлз із 

майбутнього»

08.00 М/с «Том і Джері Шоу»

09.05 Т/с «Мерлін»

12.30 Т/с «Загублені»

15.00 Кохання на виживання

17.00, 19.00 Заробітчани

21.00 Аферисти в мережах

22.00 7а Рози

00.00 Х/ф «Абатуар: 

Лабіринт страху»

ICTV

04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.20 Громадянська 

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

новини з Костянтином 
Стогнієм

10.10 Багач-Бідняк
12.45, 15.45 Факти. День
13.25 Х/ф «Бандитки»
15.00, 16.15 Т/с «Пес»
17.35, 21.25 Т/с «Фантом»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
22.25 «На трьох»
23.40 Х/ф «Легенда Зорро»
01.55 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.15, 8.20, 0.50 Огляд преси
06.20, 10.10, 1.15 Машина 

часу
07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 
4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15, 
23.55 Погода в Україні

07.30 Код успіху

07.45 Будівельний стандарт
07.55, 8.55, 9.40, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55, 0.35 Погода на 
курортах

08.00, 17.00 Час новин. Київ
08.30 5-й поверх
09.20, 17.45 Час громади

11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало 
історії

12.30 Брифінг речника 
Міністерства оборони

13.05, 5.15 БлогПост
15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.25 
Інформаційний вечір

22.00 Лінійка документальних 
проектів

23.10 «За Чай.com»
02.15 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop
06.30 Х/ф «Вбивство у 

зимовій Ялті»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Чужі тут не 

ходять»
10.40 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.00 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть 

у раю»
14.55, 16.50, 21.45, 23.45 Т/с 

«Фалько»
17.20 «Легенди карного 

розшуку»
00.05 Т/с «Швидка»
01.00 «Реальні злочинці»
02.30 «Випадковий свідок»
03.00 «Речовий доказ»
04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Орегонський путівник 
06.30 Цікаво. com 
06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
07.00 Новини 
07.00 Погода
07.05 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 
08.00 Новини 
08.05 Пізній ранок шоу 
09.00 Новини 
09.05 Пізній ранок шоу 
10.05 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 
10.50 Морська кухня 
11.50 Китайський живопис. 

Документальний цикл 
12.10 Орегонський путівник 
12.45 Неповторна природа. 

Документальний цикл 
13.35 Федір Стригун. Абриси 

долі. Документальна 
програма

14.30 Зворотний відлік №1. 
Повтор

17.00 Кобзатроніка. Твори 
Шевченка під 

електронну музику. 
Концертна програма

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.20 Тема дня
19.00 Китайський живопис. 

Документальний цикл 
19.25 Аромати Чилі 
20.00 Розсекречена історія 
21.00 Новини 
21.25 Мистецький пульс 

Америки 
22.00 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Rockoko
22.20 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Індіра
22.30 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Её гурт
22.45 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. The ВЙО
23.00 100 років української 

літератури. 
1920-1929-ті роки 

23.15 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Шлях до свободи. 
Проект сестер Тельнюк

01.00 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. 

01.30 Новини 
01.50 Мистецький пульс 

Америки 
02.20 РадіоДень
02.45 Моцарт underground. 

Балет. Київський театр 
оперети 

04.15 Микола Вінграновський. 
Прекрасний звір у 
серці. Театральна 
майстерня «Сузір’я» 
16+

05.25 Ольга Балашова. 
Кубофутуризм. 
Футуризм динамічний 
і кінетичний. Лекції 
Громальського

 
СТБ

06.20, 0.45 Т/с «Коли ми 
вдома. Нова історія»

07.20 Містичні історії з 
Павлом Костіциним

09.15 МайстерШеф
12.30 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00, 2.10 Слідство ведуть 

екстрасенси
20.00, 20.55 Т/с «Зоя»
22.50, 23.45 Т/с «Пізнє 

каяття»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 
день»

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

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

16.10 «Кримінал»
12.20, 13.20, 14.20, 15.20 

«Деталі»
16.20 «Вибори-2019»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжний коп-4»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»
13.00, 3.05 «Облом.UA.»
15.05 Х/ф «Заручник»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом-4»
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-8»
01.00 «Секретні файли-3»
01.45 Х/ф «Світ 

майбутнього»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND»

06.50 Журнал Ліги Чемпіонів
07.20, 3.15 ЧА. Огляд туру
08.15 «Фулгем» — 

«Ліверпуль». ЧА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.20 «Олімпік» — 

«Динамо». ЧУ
12.05 «Великий футбол»
13.50 «Наполі» — «Удінезе». 

ЧІ
16.50 «Евертон» — «Челсі». 

ЧА
18.30 «Арсенал» — 

«Ворскла». ЧУ
20.15 Передмова до 1 та 2 

турів. Відбір до ЄВРО-
2020 р.

20.45 «Мілан» — «Інтер». ЧІ
22.50 ЧІ. Огляд туру
23.45 «Вест Гем» — 

«Гаддерсфілд». ЧА
01.30 «Чорноморець» 

— «Олександрія». ЧУ
04.10 «СПАЛ» — «Рома». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.05 «Check-in»
06.15, 2.10« Евертон» 

— «Челсі». ЧА
08.35 «Мілан» — «Інтер». ЧІ
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.10 «Вест» — 

«Гаддерсфілд». ЧА
12.55 ЧІ. Огляд туру
13.45, 4.00 «Арсенал» 

— «Ворскла». ЧУ
15.30 Журнал Ліги Чемпіонів
16.00 Передмова до «Реал» 

— «Монако» (2003 
р./04). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів

16.05 «Реал» — «Монако». 
1/4 фіналу (2003 р./04). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

17.50 «Монако» — «Реал». 
1/4 фіналу (2003 р./04). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

19.40 Післямова до «Монако» 
— «Реал» (2003 р./04). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

19.45 «Фулгем» — 
«Ліверпуль». ЧА

21.35 ЧА. Огляд туру
22.30 «Олімпік» — 

«Динамо». ЧУ
00.20 «Дженоа» — 

«Ювентус». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.05, 14.05 Правда життя
09.05, 16.55 Дика природа 

Африки
10.00, 17.45 Цікаво.com
11.00 Скептик
12.00 Там, де нас нема
12.55, 19.40 Речовий доказ
15.10 Китай у ІІ світовій
16.00, 21.45 Річкові монстри
18.45, 20.45 Їжа богів
22.40 Замерзла планета
23.40 Бойові сили
00.40 Містична Україна
02.10 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 Top Shop
07.45 М/с «Гарфілд Шоу»
08.10 «Ух ти show»
09.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

11.00 Х/ф «Розлучення по-
французьки»

12.30 «Бєдняков+1»
13.20 «Вірю не Вірю»
15.00, 1.00 «Орел і решка. 

Шопінг»
16.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»
16.50, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження 3»
17.50 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»
01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Рок Дог»
11.00 Т/с «Якось у казці»
12.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою
13.30, 14.30 Танька і Володька
15.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Т/с «Хамелеон»
00.00 ЛавЛавСar
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 2.00, 5.15 
Новини

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

09.35 Зворотний відлік
12.30 «Аромати Перу»
13.15, 14.30, 3.50 РадіоДень
13.45 «Неповторна природа»
15.15 Т/с «Іспанська легенда»
16.55 UA: Фольк
18.20, 2.35 Тема дня
18.50, 19.30 Своя земля
19.10 Передвиборча агітація 

кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Габер Микола 
Олександрович

19.49 Передвиборча 
агітація кандидатів 
на пост Президента 
України за кошти 
Державного бюджету. 
Мороз Олександр 
Олександрович

20.08 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Богословська 
Інна Германівна

20.25 Разом
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.40, 3.00 Наші гроші
22.10 Д/с «Шамварі: 

територія диких тварин»
22.45, 3.25 Складна розмова
00.00 Телепродаж Тюсо
04.15 Спільно
04.45 «Цікаво.com»
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19 березня
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на другий квартал

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2019 рiк:
на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на квартал — 187 грн. 86 коп.,
до кінця року — 563 грн. 58 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на квартал  — 247 грн. 86 коп.,
до кінця року — 743 грн. 58 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на квартал— 69 грн. 33 коп.,
до кінця року — 207 грн. 99 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 2 грн. 90 коп., на 
квартал — 6 грн. 70 коп., на 
півроку — 8 грн. 15 коп., до 
кінця року — 12 грн. 50 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну газету держави. 
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути 
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, ша-
новнi читачi.
 Нині триває передплата на «Україну молоду» 
на квітень і наступні місяці 2019 року як за елект-
ронною версією Каталогу видань України «Преса 
поштою», так і за друкованим Каталогом видань 
України «Преса поштою».
 Оформити передплату на квітень можна до 
18 березня у відділеннях поштового зв’язку, 
в операційних залах поштамтів, у пунктах 
прий мання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 23.55, 5.20 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.30 «Сімейні мелодрами»

14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.15, 21.45, 22.15 

Комедія «Слуга народу-

2»

22.45, 0.00 «Світ 

навиворіт 10: Бразилія»

01.00 «Розсміши коміка»

ІНТЕР

05.25 «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»

10.10, 12.25 Х/ф «Серед 

шулік»

12.50 Х/ф «Білі вовки»

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.55 «Стосується 

кожного»

20.00, 4.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок». Особливий 

випадок. Чуже 

багатство»

22.10 «Слідство вели...» з 

Леонідом Каневським

23.55 Х/ф «Два Івани»

02.40 «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, 3.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Місія: краса. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Серце матері»

23.20 Гучна справа

00.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «CSI: Маямі»

04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі

05.00 Абзац

07.00, 8.50 Kids Time

07.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.50 М/с «Том і Джері Шоу»

08.55 Т/с «Мерлін»

12.30 Т/с «Загублені»

15.00 Кохання на виживання

17.00, 19.00 Подіум

21.00 Аферисти в мережах

22.00 7Я Рози

00.00  Х/ф «Не дихай»

01.45 Служба розшуку дітей

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

11.55, 13.20 Х/ф «Легенда 

Зорро»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.15 Т/с «Пес»

17.35, 21.25 Т/с «Фантом»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

22.25 «На трьох»

23.40 Х/ф «Маска Зорро»

02.00 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.15, 7.25, 10.10, 1.15, 5.15 

Машина часу
06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 
4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.15, 12.20, 15.25, 18.15, 
23.55 Погода в Україні

07.45 Драйв
07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55, 
0.35, 1.10 Погода на 
курортах

08.20 Полігон
09.25, 17.45 Час громади
11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало 

історії
12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони
13.10 ТОМОС
15.30, 16.10 Інформаційний 

день
17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

00.45 Огляд преси

02.15 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop
06.45 Х/ф «Тупик»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Женя, Женєчка 

та «катюша»
10.40 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 1.55 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»
14.55, 16.50, 21.45, 23.45 Т/с 

«Фалько»
17.15 «Легенди карного 

розшуку»
00.05 Т/с «Швидка»
01.00 «Реальні злочинці»
02.25 «Випадковий свідок»
03.05 «Речовий доказ»
04.05 «Професії»

UA.Культура

06.00 Чемпіонат світу з 
фігурного катання 2019. 
Пари. Коротка програма 

07.15 Чемпіонат світу з 
фігурного катання 2019. 
Церемонія відкриття 

07.40 Чемпіонат світу з 
фігурного катання 2019. 
Пари. Коротка програма 

08.30 Чемпіонат світу з 
фігурного катання 
2019. Жінки. Коротка 
програма

13.55 Своя земля
14.30 52 вікенди
15.00 Мистецький пульс 

Америки 
15.30 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань
17.00 По обіді шоу 
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.30 Зворотний відлік №2
21.00 Новини 
21.25 Мистецький пульс 

Америки 
22.00 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Даша 
Суворова

22.10 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. Blooms 
Corda

22.30 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. ЦеШо

23.00 100 років української 
літератури. 
1930-1939-ті роки 

23.15 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Україниського радіо. До 
дня народження Тараса 
Шевченка. Тарасова 
весна. 

00.45 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. 

01.30 Новини
01.50 Мистецький пульс 

Америки 
02.20 52 вікенди 
02.50 Київський академічний 

Молодий театр. 
Олександр Грибоєдов. 
Горе з розуму. 21+

05.30 Зоя Звиняцьківська. 
Соня Делоне. У 
пошуках універсального 
дизайну. Лекції 
Громальського

 
СТБ

07.00, 0.45 Т/с «Коли мі 
вдома. Нова історія»

07.55 Містичні історії з 
Павлом Костіциним

09.50 МайстерШеф
12.55 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00, 2.15 Слідство ведуть 

екстрасенси
20.00, 20.55 Т/с «Зоя»
22.50, 23.50 Т/с «Пізнє 

каяття»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 
день»

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

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

16.10 «Кримінал»
12.20, 13.20, 14.20, 15.20 

«Деталі»
16.20 «Вибори-2019»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 1.45 Т/с «Пляжний 

коп-4»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.20 «Загублений 

світ»
12.55 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
15.30 Х/ф «Битва 

проклятих»

19.25, 20.30 Т/с «Опер за 
викликом-4»

21.35, 23.20 Т/с «Кістки-8»
01.00 «Секретні файли-3»
03.05 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Десна» — «Львів». 
ЧУ

07.45, 21.05 
Передмова до 1-го та 
2-го турів. Відбір до 
ЄВРО-2020 р.

08.15 «Евертон» — «Челсі». 
ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.20 «Мілан» — «Інтер». ЧІ
12.05, 4.10 «Чорноморець» 

— «Олександрія». ЧУ
13.50 «Вест Гем» — 

«Гаддерсфілд». ЧА
16.00 «Сіткорізи». Прем’єра
16.30 «Олімпік» — 

«Динамо». ЧУ
18.20 ЧІ. Огляд туру
19.15 «Дженоа» — 

«Ювентус». ЧІ
21.35 LIVE. Німеччина 

— Сербія. Контрольна 
гра

23.40 «Сіткорізи»
00.10 «Фулгем» — 

«Ліверпуль». ЧА
02.00 Огляд матчу 

«Німеччина — Сербія». 
Контрольна гра. 
Прем’єра

02.10 «Наполі» — «Удінезе». 
ЧІ

04.00 Огляд матчу «Вельс 
— Тринідад і Тобаго». 
Контрольна гра. 
Прем’єра

ФУТБОЛ-2

06.00, 15.20, 23.40 Передмова 
до 1-го та 2-го турів. 
Відбір до ЄВРО-2020 р.

06.30 «Наполі» — «Удінезе». 
ЧІ

08.20, 3.50 Топ-матч
08.35 «Чорноморець» 

— «Олександрія». ЧУ
10.25 ЧА. Огляд туру
11.20 «Кальярі» — 

«Фіорентина». ЧІ
13.05 Журнал ліги Чемпіонів
13.35 «Арсенал» — «Ренн». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА

15.50 «Мілан» — «Інтер». ЧІ
17.35 «Десна» — «Львів». 

ЧУ
19.20 «СПАЛ» — «Рома». ЧІ
21.05 «Сіткорізи»
21.35 LIVE. «Вельс 

— Тринідад і Тобаго». 
Контрольна гра

00.10 «Торіно» — 
«Болонья». ЧІ

02.00 «Арсенал-Київ» 
— «Ворскла». ЧУ

04.00 Німеччина — Сербія. 
Контрольна гра

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.35, 13.40 Правда життя
08.35, 17.15 Африканські 

річки: дари дощів
09.35, 17.50 Цікаво.com
10.50 Скептик
11.40 Там, де нас нема
12.30, 19.40 Речовий доказ
15.00, 23.40 Бойові сили
16.00, 21.45 Річкові монстри
16.50, 0.40 Дика природа 

Африки

18.45, 20.45 Їжа богів
22.40 Замерзла планета
01.35 Містична Україна
03.15 Бандитський Київ

К1

06.30 Top Shop
07.45 М/с «Гарфілд Шоу»
08.00 «Ух ти show»
08.40 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
10.15 Х/ф «Жінки»
12.30 «Бєдняков+1»
13.20 «Вірю не Вірю»
15.00, 1.00 «Орел і решка. 

Шопінг»
16.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»
16.50, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження 3»
17.50 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»
01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Три пера»
11.00 Т/с «Якось у казці»
12.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою
13.30, 14.30 Танька і Володька
15.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Т/с «Хамелеон»
00.00 ЛавЛавСar
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 2.35 Чемпіонат світу 

з фігурного катання 

2019 р. Пари. Коротка 

програма

08.30 Чемпіонат світу з 

фігурного катання 

2019 р. Жінки. Коротка 

програма

14.30 52 вікенди

15.00, 18.00, 21.00, 23.20, 

2.00, 5.15 Новини

15.15 Т/с «Іспанська легенда»

16.55 Сильна доля

18.30 Зворотний відлік

21.25, 23.45, 2.20 UA:Спорт

21.40 Складна розмова

22.10 Д/с «Шамварі: 

територія диких тварин»

22.45 Схеми. Корупція в 

деталях

00.00 Телепродаж Тюсо

04.45 «Цікаво.com»
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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, 0.55, 5.20 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.30 «Сімейні мелодрами»

14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.40 «Чистоnews-2019»

20.45, 21.15, 21.45, 22.10 

Комедія «Слуга народу-

2»

22.30 «Право на владу-2019»

01.00 «Гроші-2019»

02.05 «Розсміши коміка»

ІНТЕР

05.25, 22.10 «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 «Вождь 
Віннету: Золото 
апачів»

13.00 Х/ф «Сини Великої 
Ведмедиці»

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 1.55 «Стосується 

кожного»
20.00, 4.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок». Особливий 

випадок. Чуже 
багатство»

23.55 Х/ф «Два Івани»
02.40 «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 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 
сезон

10.30 Місія: краса. Новий 
сезон

11.30 Реальна містика. Новий 
сезон

13.30, 15.30 Агенти 
справедливості

16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Серце матері»
23.20 Контролер
00.00 Крим. Окупований
01.00 Т/с «CSI: Маямі
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI: Маямі»
05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.15 Зона ночі

05.00 Абзац

07.00, 8.30 Kids Time

07.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

08.10 М/с «Том і Джері Шоу»

08.35 Т/с «Мерлін»

12.30 Т/с «Загублені»

15.00 Хто зверху?

21.00 Аферисти в мережах

22.00 7Я Рози

00.10 Х/ф «Вулиця 

Монстро 10»

02.10 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 
Стогнієм

10.10 Секретний фронт
11.55, 13.20 Х/ф «Маска 

Зорро»
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.15 Т/с «Пес»
17.40, 21.25 Т/с «Фантом»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
22.40 Інтерв’ю з Кандидатом 

в президенти про 
Головне

23.25 Х/ф «Бандитки»
01.05 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.20 Невигадані історії
06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 
4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 
23.55 Погода в Україні

07.25, 8.25, 0.50 Огляд преси

07.30, 8.30, 10.10, 1.15, 5.15 
Машина часу

07.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55, 
17.55, 22.55, 0.30 
Погода на курортах

09.20, 17.45 Час громади
11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало 

історії

12.30 Брифінг речника 
Міністерства оборони

13.05 ТОМОС
15.30, 16.10 Інформаційний 

день
17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

22.00 Лінійка документальних 

проектів

23.10 «За Чай.com»

02.15 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop
06.50 Х/ф «Важка вода»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Тихе слідство»
10.25 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.00 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»
14.55, 16.50, 21.45, 23.45 Т/с 

«Фалько»
17.15 «Легенди карного 

розшуку»
00.05 Т/с «Швидка»
01.00 «Реальні злочинці»
02.30 «Випадковий свідок»
03.05 «Речовий доказ»
04.05 «Професії»

UA.Культура

06.00 Чемпіонат світу з 
фігурного катання 
2019. Пари. Довільна 
програма

09.00 Чемпіонат світу з 
фігурного катання 2019. 
Коротка програма. 
Чоловіки 

14.00 Своя земля
14.30 Зворотний відлік №2. 

Повтор
17.00 Енеїда 
18.00 Юзівська весна. Як ми 

боролися за Донбас. 
Документальна 
програма

18.30 Тил. Документальна 
програма

19.00 Китайський живопис. 
Документальний цикл 

19.25 Аромати Чилі 
20.00 Світло 
21.00 Новини 
21.25 Мистецький пульс 

Америки 
22.00 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА.
22.10 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Mari 
Cheba

22.25 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. Тері Фао

22.40 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. OY 
Sound System

23.00 100 років української 
літератури. 
1940-1949-ті роки 

23.15 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Я-віртуоз 

01.30 Новини 
01.50 Мистецький пульс 

Америки 
02.20 РадіоДень 
02.50 Майстер і Маргарита. 

Михайло Булгаков/
балет-фантасмагорія. 
Національна опера 
України ім. Тараса 
Шевченка 

05.30 Велике інтерв’ю з 
лідером Stoned Jesus 
Ігорем Сидоренком. 
Лекції Громадського

 
СТБ

06.25, 0.45 Т/с «Коли ми 
вдома. Нова історія»

07.25 Містичні історії з 
Павлом Костіциним

09.15 МайстерШеф
12.45 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00, 2.15 Слідство ведуть 

екстрасенси
20.00, 20.55 Т/с «Зоя»
22.50, 23.50 Т/с «Пізнє каяття»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини

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

16.10 «Кримінал»
12.20, 13.20, 14.20, 15.20 

«Деталі»
16.20 «Вибори-2019»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 1.45 Т/с «Пляжний коп-4»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
12.50 «Помста природи»
15.15 Х/ф «Вулкан»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом-4»
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-8»
01.00 «Секретні файли-3»
03.05 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.35 «Вельс 
— Тринідад і Тобаго». 
Контрольна гра

07.45 «Арсенал» — 
«Ворскла». ЧУ

09.30, 18.20 
Передмова до 1-го та 
2-го турів. Відбір до 
ЄВРО-2020 р.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.25 Німеччина — Сербія. 
Контрольна гра

12.10 «Десна» — «Львів». ЧУ
13.55 «Евертон» — «Челсі». 

ЧА
16.05 Журнал Ліги Чемпіонів
18.50 LIVE. Кіпр — Сан-

Марино. Відбір до 
ЄВРО-2020 р.

20.55 Огляд матчу 
«Німеччина — Сербія». 
Контрольна гра

21.10 Огляд матчу 
«Казахстан-
Шотландія». Відбір до 
ЄВРО-2020 р.

21.20, 5.40 Огляд матчу 
«Вельс — Тринідад і 
Тобаго». Контрольна гра

21.35 LIVE. Нідерланди 
— Білорусь. Відбір до 
ЄВРО-2020 р.

23.40 Хорватія — 
Азербайджан. Відбір до 
ЄВРО-2020 р. Прем’єра

01.30 Словаччина — 
Угорщина. Відбір до 
ЄВРО-2020 р. Прем’єра

03.20 «Сіткорізи»
03.50 Казахстан — 

Шотландія. Відбір до 
ЄВРО-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд матчу Німеччина 
— Сербія. Контрольна 
гра

06.10 Олімпік» — «Динамо». 
ЧУ

08.00, 18.55 Огляд матчу 
Вельс — Тринідад і 
Тобаго. Контрольна гра

08.10 «Кальярі» — 
«Фіорентина». ЧІ

10.00 «Сіткорізи»
10.30 Вельс — Тринідад і 

Тобаго. Контрольна гра
12.15 «Дженоа» — 

«Ювентус». ЧІ
14.00 Журнал Ліги Чемпіонів
14.30 «Фулгем» — 

«Ліверпуль». ЧА
16.20 Передмова до 1-го та 

2-го турів. Відбір до 
ЄВРО-2020 р.

16.50 LIVE. Казахстан 
— Шотландія. Відбір 
до ЄВРО-2020 р.

19.10 Німеччина — Сербія. 
Контрольна гра

21.00, 23.40 «Євровідбір 
2020. Матч-центр»

21.35 LIVE. Австрія 
— Польща. Відбір до 
ЄВРО-2020 р.

00.10 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЄВРО-2020 р. 
Прем’єра

02.05 Кіпр — Сан-Марино. 
Відбір до ЄВРО-2020 р.

03.55 Нідерланди 
— Білорусь. Відбір до 
ЄВРО-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.40, 13.40 Правда життя
08.30, 0.40 Дика природа 

Африки
09.00 Африканські річки: 

дари дощів. Хоаніб 
— прихована річка

09.30, 17.50 Цікаво.com
10.30, 3.20 Скептик
11.25 Там, де нас нема
12.35, 19.40 Речовий доказ
14.50, 23.40 Бойові сили
16.00, 21.45 Річкові монстри
16.50 Африканські річки: 

дари дощів
18.45, 20.45 Їжа богів
22.40 Замерзла планета
01.40 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop
07.45 М/с «Гарфілд Шоу»
08.00 «Ух ти show»

08.40 Т/с «Мисливці за 
реліквіями»

10.20 Х/ф «Наречена-
втікачка»

12.30 «Бєдняков+1»
13.20 «Вірю не вірю»
15.00, 0.50 «Орел і решка. 

Шопінг»
16.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»
16.50, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження 3»
17.50 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»
01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Принцеса 

Мален»
11.00 Т/с «Якось у казці»
12.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою
13.30, 14.30 Танька і Володька
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Т/с «Хамелеон»
00.00 ЛавЛавСar
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Чемпіонат світу з 
фігурного катання 
2019 р. Пари. Довільна 
програма

09.25, 13.00, 15.00, 17.00, 
21.00, 23.20, 2.00, 5.15 
Новини

09.35 Зворотний відлік
12.30 «Аромати Перу»
13.15, 15.15, 3.45 Чемпіонат 

світу з фігурного 
катання 2019 р. Коротка 
програма. Чоловіки

17.25, 2.35 Біатлон. Кубок 
світу. IХ етап. Спринт 
7,5 км. Жінки

18.50, 20.08 Своя земля
19.10 Передвиборча 

агітація кандидатів 
на пост Президента 
України за кошти 
Державного бюджету. 
Соловйов Олександр 
Миколайович

19.30 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Насіров 
Роман Михайлович

19.49 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Кива Ілля 
Володимирович

20.30 «Мегаполіси»
21.25, 23.45, 2.20 UA:Спорт
21.40 Схеми. Корупція в 

деталях
22.10 Д/с «Життя з левами»
00.00 Телепродаж Тюсо

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 БЕРЕЗНЯ 2019
21 березня

ТБ-ЧЕТВЕР УКРАЇНА МОЛОДА 9

ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Здійснює підготовку за наступними напрямками:
           Спеціальність 256 Національна безпека

(за окремими сферами забезпечення і видами 
діяльності), освітньо-професійна програма «Особиста та майнова 

безпека» (бакалавр) 
 Спеціальність 251 Державна безпека, освітньо-професійна програма 

«Охоронна діяльність та безпека» (магістр) 

ЗНО: Українська мова та література — 110, Історія України — 101, Англійська 
мова або Географія — 101.

01014, м. Київ, 
вул. Петра Болбочана, 8
тел.: +38(044)281-25-50
факс: +38(044)281-25-45

e-mail: institute@do.gov.ua
www.indo.univ.kiev.ua



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 4.50 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.25, 12.20 «Міняю жінку»

13.30 «Сімейні мелодрами»

14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.25 «Чистоnews-2019»

20.35 «Ліга сміху-2019»

22.40 «Ігри приколів-2019»

23.40 «Ліга сміху»

01.40 «Розсміши коміка»

ІНТЕР

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

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.10 Х/ф «Вождь Віннету: 
син Інчу-Чуна»

12.30 Х/ф «Скарби 
Срібного озера»

14.50, 15.50, 16.45, 23.50 
«Речдок»

18.00, 2.25 «Стосується 
кожного»

20.00 «Подробиці тижня»
03.55 «Орел і решка. 

Мегаполіси»
04.40 Top Shop
05.10 Х/ф «Зозуля с 

дипломом»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.50, 4.40 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 
сезон

11.30 Реальна містика. Новий 
сезон

13.30, 15.30 Т/с «З мене 
досить»

18.00 Т/с «Таємниці»
19.40 Головна тема. Вибір
21.35 Футбол. Відбір до 

Євро-2020 р. Португалія 
— Україна

00.10 По слідах
00.50 Т/с «Кров ангела»
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «Кров ангела»
05.20 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

04.40 Абзац

06.30, 7.50 Kids Time

06.35 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.55 Пацанки. Нове життя

13.00 Суперінтуїція

16.50 Т/с «Будиночок на 

щастя»

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Х/ф «Секс і нічого 

особистого»

00.00 Х/ф «Дорогою»

02.00 Служба розшуку дітей

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Антизомбі

11.05, 13.20, 0.45 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55, 16.15 Т/с «Пес»

17.35 Т/с «Фантом»

18.45, 2.35 Факти. Вечір

20.05, 23.25 Дизель-шоу

22.40 Інтерв’ю з кандидатом 

у Президенти про 

головне

03.00 Великі авантюристи

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.15, 8.25 Огляд преси
06.20 Діалоги з Патріархом
07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 0.00, 
01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 Час новин

07.10, 8.15, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.10 
Погода в Україні

07.25 Драйв
07.30, 8.30, 10.10, 0.35, 1.15 

Машина часу
07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 16.55, 

17.55, 0.30 Погода на 
курортах

08.00, 17.00 Час новин. Київ
09.25, 16.45 Час громади
11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало 

історії
12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони
13.05 БлогПост
15.30, 16.10 Інформаційний 

день
17.10 КЕНДЗЬОР

18.15 ТОМОС

19.25 Інформаційний вечір

22.00 БлогПост HATE FRIDAY 

NIGHT

02.15 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія мандрів

05.15 Рандеву

НТН

05.00 Top Shop

07.00 Х/ф «Все перемагає 
любов»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.05 Х/ф «Нічний 
мотоцикліст»

10.25 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.00 

«Свідок»

12.50, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

14.55, 16.50, 21.45, 23.45 Т/с 

«Фалько»

17.15 «Легенди карного 

розшуку»

00.05 Т/с «Швидка»

01.00 «Реальні злочинці»

02.30 «Випадковий свідок»

03.15 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Чемпіонат світу з 

фігурного катання 2019. 

Танці. Обов’язкова 

програма 

08.35 Китайський живопис. 

Документальний цикл 

08.55 Орегонський путівник 

09.30 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

10.30 Чемпіонат світу з 

фігурного катання 

2019. Жінки. Довільна 

програма

14.30 Бюджетний відпочинок. 

Лісабон 

15.00 Мистецький пульс 

Америки 

15.30 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

16.10 РадіоДень. PEN клуб

17.00 По обіді шоу

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Зворотний відлік №3

21.00 Новини 

21.25 Docudays UA 2019 

23.00 100 років української 

літератури. 

1950-1959-ті роки 

23.15 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

TEMPESTA DI MARE / 

БУРЯ НА МОРІ

01.30 Чемпіонат світу з 

фігурного катання Пари. 

Довільна програма. 

Повтор

04.30 Орегонський путівник 

 

СТБ

05.20 Т/с «Пізнє каяття»

13.00 Х/ф «Клік: з пультом 
по життю»

15.15 Х/ф «Брудні танці»
17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Хата на тата

20.00, 22.50 Холостяк

23.55 Холостяк. Як вийти 

заміж

00.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

02.20 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 

16.10 «Кримінал»

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 

«Деталі»

16.20 «Вибори-2019»

17.00 «Ситуація»

19.00 «Ехо України»

22.30 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Пляжний коп-4»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.10 «Загублений 

світ»

12.55 Відеобімба

15.20, 0.55 Х/ф «Точка 
неповернення»

19.25 Х/ф «Гарячі голови»
21.10 Х/ф «Гарячі 

голови-2»
22.55 Х/ф «Литовське 

весілля»
02.20 «Облом.UA.»

04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.15 Німеччина — Сербія. 

Контрольна гра

08.05, 19.00 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Словаччина — 

Угорщина. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

12.10 Хорватія — 

Азербайджан. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

13.55 Нідерланди 

— Білорусь. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

16.05, 18.30 «Євровідбір 

2020. Матч-центр»

16.40 Австрія — Польща. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

20.30, 23.40 «Головна 

команда»

21.35 LIVE. Португалія 

— Україна. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

00.30 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЄВРО-2020 р. 

Прем’єра

01.45 Болгарія — Чорногорія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

03.35 Світ Прем’єр-Ліги

04.05 Англія — Чехія. Відбір 

до ЄВРО-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00, 13.10 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

07.55 Журнал Ліги Чемпіонів

08.25, 10.50 «Євровідбір 

2020. Матч-центр»

09.00, 4.00 Австрія 

— Польща. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

11.20 Казахстан — 

Шотландія. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

15.05 Словаччина — 

Угорщина. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

16.55 Хорватія — 

Азербайджан. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

18.40 Огляд матчу 

«Німеччина — Сербія». 

Контрольна гра

18.50 LIVE. Болгарія — 

Чорногорія. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

20.55 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

21.25 Огляд матчу «Австрія 

— Польща». Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

21.35 LIVE. Англія — Чехія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

23.40 Молдова — Франція. 

Відбір до ЄВРО-2020 р. 

Прем’єра

01.30 Світ Прем’єр-Ліги

02.00 Португалія — Україна. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

03.50 Огляд матчу 

«Словаччина —

Угорщина». Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00, 14.00 Правда життя

09.05, 0.40 Африканські річки: 

дари дощів

10.05, 17.45 Цікаво.com

11.05 Скептик

12.00 Мерилін Монро

12.50, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.40 Бойові сили

15.55, 21.45 Річкові монстри

16.50, 22.40 Замерзла 

планета

18.45, 20.45 Їжа богів

01.40 Містична Україна

03.15 Телеформат

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

09.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.50 Х/ф «Римські 

побачення»

12.30 «Бєдняков+1»

13.20 «Вірю не Вірю»

15.00, 1.00 «Орел і решка. 

Шопінг»

16.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

16.50, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження 3»

17.50 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Везунчик»

11.00 Т/с «Якось у казці»

12.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30 Танька і Володька

15.00 Х/ф «Фантастична 

четвірка»

18.00 4 весілля

21.00 Х/ф «Фантастична 

четвірка 2. 

Вторгнення Срібного 

Серфера»

22.45 Х/ф «Війна 

наречених»

00.30 Панянка-селянка

01.30 Теорія зради

02.20 БарДак

03.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 9.35, 4.25 Чемпіонат 

світу з фігурного 

катання 2019 р. Танці 

на льоду. Обов’язкова 

програма

09.25, 15.00, 18.00, 21.00, 

23.30, 3.25, 5.15 Новини

10.30 Чемпіонат світу з 

фігурного катання 

2019 р. Жінки. Довільна 

програма

14.30 РадіоДень

15.15 Т/с «Іспанська легенда»

16.40 Пліч-о-пліч

16.55 «Кухня По»

17.30 Перший на селі

18.30 Зворотний відлік

21.25, 3.45 UA:Спорт

21.55 Перша шпальта

22.30 Д/с «Левиний рик»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.00 Біатлон. Кубок світу. 

IХ етап. Спринт 10 км. 

Чоловіки

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 БЕРЕЗНЯ 2019
22 березня
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 23.40 «Світське життя-

2019»

06.45 «Гроші-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 11.15, 12.20, 13.40, 

15.00 «Світ навиворіт»

16.30, 21.40 «Вечірній 

квартал-2019»

18.30 «Розсміши коміка. 

Діти-2019»

19.30 ТСН

20.15 «Чистоnews-2019»

20.25 «Українські сенсації-

2019»

00.20 Д/ф «Рейган»

02.10 «Розсміши коміка»

ІНТЕР

06.15 «Готуємо разом»
07.15 «Жди мене. Україна»
09.05 «Слово Предстоятеля»
09.15 Х/ф «Живе такий 

хлопець»
11.20 Х/ф «Пічки-лавочки»
13.20 Х/ф «Калина 

червона»
15.30 Х/ф «Не можу 

сказати «прощавай»
17.20 Х/ф «Єсенія»
20.00, 2.50 «Подробиці»
20.30 «Крутіший за всіх. 

Новий сезон»
22.30 Творчий вечір Валерія 

Леонтьєва
01.05 Х/ф «Місто з ранку 

до опівночі»
03.20 «Орел і решка. 

Морський сезон»
04.20 Х/ф «Про Червону 

Шапочку»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 3.00 

Сьогодні

07.15, 5.30 Зоряний шлях

08.10, 15.20 Т/с «Серце 

матері»

16.00, 20.00 Т/с «Одна на 

двох»

21.00 Шоу «Дивовижні 

люди»

23.00, 2.15 Т/с «Час любити»

01.45 Телемагазин

03.50 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.00 Т/с «Меліса та Джой»

05.30, 7.00 Kids Time

05.35 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.05 Ревізор. Крамниці

09.00 Таємний агент

10.10 Таємний агент. Постшоу

12.10 Заробітчани

14.00 Хто зверху?

16.00 М/ф «Тачки 3»

18.10 Х/ф «Месники»

21.00 Х/ф «Месники: Ера 

Альтрона»

23.50 Х/ф «Екстрасенси»

02.00 Х/ф «Тобі кінець»

ICTV

05.15 Скарб нації
05.25 Еврика!
05.35 Факти
06.00 Більше ніж правда
07.45 Я зняв!
09.35 Дизель-шоу
10.55, 11.50 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 «На трьох»
13.35 Т/с «Фантом»
16.40 Х/ф «Місія 

нездійсненна»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Місія 

нездійсненна 4: 
Протокол «Фантом»

21.45 Х/ф «Місія 
нездійсненна 2»

00.00 Х/ф «Вовки»
01.45 Х/ф «Дипломатія»

5 канал

06.00 Час-Time
06.20, 0.20 КЕНДЗЬОР
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 
5.00 Час новин

07.10, 8.10, 12.55, 15.15, 

18.10, 23.55 Погода в 
Україні

07.20, 2.15 Дзеркало історії
07.45, 8.50, 21.55, 0.10 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 
16.55, 17.55, 20.55, 0.55 
Погода на курортах

08.20 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.25 Укравтоконтинент

09.35 Натхнення

10.10 Майстри ремонту

10.35 Медекспертиза

11.10 5-й поверх

11.30, 3.40 Феєрія мандрів

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

13.10, 4.30 Акцент

13.30 Код успіху

14.10, 15.20, 16.10 

Інформаційний день

17.15 Стоп корупції!

18.15 Про військо

18.25 Полігон

19.25 Особливий погляд

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.00 Док. Фільм

23.15 ТОМОС

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.00, 4.45 Top Shop

06.00 Х/ф «Мільйони 
Ферфакса»

07.40 Х/ф «Через Гобі та 
Хінган»

10.50 Х/ф «Беремо все на 
себе»

12.20 Т/с «Пуаро Агати Крісті»

16.00 «Таємниці 

кримінального світу»

17.05 «Самооборона»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.05 «Свідок»

19.30 Х/ф «Людина-
амфібія»

21.30 Х/ф «Фанфан-
тюльпан»

23.25 Х/ф «Арес»
00.55 «Хвороби-вбивці»

02.35 «Випадковий свідок»

02.55 «Легенди бандитського 

Києва»

03.45 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Чемпіонат світу з 

фігурного катання 2019. 

Танці. Довільний танець

09.30 Казки перевірені часом. 

«Пані Завірюха». 

Художній фільм

10.30 Чемпіонат світу з 

фігурного катання 2019. 

Чоловіки. Довільна 

програма

14.30 Зворотний відлік №3. 

Повтор

17.00 Чемпіонат світу з 

фігурного катання. 

Найкращі моменти

17.30 Чемпіонат світу з 

фігурного катання. 

Танці на льоду. 

Довільна програма 

Повтор

21.00 Новини 

21.25 Docudays UA 2019 

23.00 Ів Жаміак. Потрібні 

брехуни. Київський 

академічний Молодий 

театр, 16+

01.30 Чемпіонат світу з 

фігурного катання. 

Чоловіки. Довільна 

програма. Повтор

 

СТБ

04.15, 23.10 Хата на тата

07.05 Страви честі

08.00 Т/с «Зоя»

15.55 Холостяк

19.00 МайстерШеф. 

Професіонали

02.35 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

10.15 «18 мінус»

11.15 «Споживач»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15 Марафон 

«Вибори-2019»

17.00 «Кисельов. Авторське»

18.00, 19.00, 20.00 «Вибори-

2019»

21.00 «Закрита зона»

22.00 «THE WEEK»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.05 «102. Поліція»

09.00 ДжеДАІ. Дайджест 

2017 р.

10.00 «Загублений світ»

14.50 Т/с «Ласко-кулак Бога»

16.45 Х/ф «Що приховує 
брехня»

18.30 Х/ф «Збройний 
барон»

20.45 Х/ф «Небезпечний 
Бангкок»

22.40 Х/ф «Магнум Опус»
00.10 Х/ф «Литовське 

весілля»
01.55 «Облом.UA.»

04.40 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Сіткорізи»

06.30 Молдова — Франція. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

08.15 Світ Прем’єр-Ліги

08.45, 20.55 Огляд 2-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Нідерланди 

— Білорусь. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

12.10 Англія — Чехія. Відбір 

до ЄВРО-2020 р.

13.55 Болгарія — Чорногорія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

16.05 Португалія — Україна. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

17.55 «Головна команда»

18.50 LIVE. Гібралтар 

— Ірландія. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

21.35 LIVE. Італія — 

Фінляндія. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

23.40 Грузія — Швейцарія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

01.30 Швейцарія — Румунія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

03.20 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

04.05 Іспанія — Норвегія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00, 14.45, 3.25 Огляд 2-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

07.15 Болгарія — Чорногорія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

09.05, 12.00 «Головна 

команда»

10.10, 3.55 Португалія 

— Україна. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

12.55 Молдова — Франція. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

15.50 LIVE. Грузія — 

Швейцарія. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

17.55, 20.55, 23.40 

«Євровідбір 2020. 

Матч-центр»

18.50 LIVE. Швеція 

— Румунія. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

21.35 LIVE. Іспанія 

— Норвегія. Відбір до 

ЄВРО-2020 р.

00.10 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до ЄВРО-2020 р. 

Прем’єра

01.35 Італія — Фінляндія. 

Відбір до ЄВРО-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.35, 0.55 Містична Україна

08.25, 18.20 У пошуках істини

10.00 Бойові сили

11.50 Британія: міфи та 

легенди

12.45, 21.00 Прихована 

правда

13.40 Африканські річки: 

дари дощів

14.40 Замерзла планета

16.30 Річкові монстри

23.00 Їжа богів

23.55 Полювання на рибу-

монстра

01.45 Ризиковане життя

05.15 Академік Корольов

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Дай Лапу»

09.10 М/ф «Сміливий 

великий панда»

10.45 М/с «Земля до початку 

часів»

11.35 «Ух ти show»

12.35 Х/ф «Наречена-
втікачка»

14.50 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

19.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

23.00 «Блокбастери»

00.00 Х/ф «Тимчасово 
вагітна»

01.40 «Орел і решка. Шопінг»

02.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.15 М/ф «Підводна ера»

12.50 Х/ф «Три пера»
14.00 Богиня шопінгу

16.00 4 весілля

17.15 Х/ф «Війна 
наречених»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

22.30 Т/с «Хамелеон»

00.30 Панянка-селянка

01.30 Теорія зради

02.20 БарДак

03.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 21.30, 3.30 Чемпіонат 
світу з фігурного 
катання 2019 р. Танці 
на льоду. Довільний 
танець

09.25, 21.00, 23.30, 5.15 
Новини

09.35 Зворотний відлік
12.20 Чемпіонат світу з 

фігурного катання 
2019 р. Чоловіки. 
Довільна програма

15.55, 2.00 Біатлон. Кубок 
світу. IХ етап. Гонка 
переслідування 10 км. 
Жінки

16.50 По обіді шоу
17.50 Своя земля
18.10, 2.40 Біатлон. Кубок 

світу. IХ етап. Гонка 
переслідування 12,5 км. 
Чоловіки

19.10 Передвиборча 
агітація кандидатів 
на пост Президента 
України за кошти 
Державного бюджету. 
Петров Володимир 
Володимирович

19.30 Передвиборча 
агітація кандидатів 
на пост Президента 
України за кошти 
Державного бюджету. 
Зеленський Володимир 
Олександрович

19.49 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Шевченко 
Ігор Анатолійович

20.08 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Наливайченко 
Валентин Олександрович

20.30 «Світ дикої природи»
00.00 Телепродаж Тюсо
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

06.35 М/ф

06.45 «Українські сенсації-

2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 «Світ навиворіт 10: 

Бразилія»

10.45 Комедія 

«Слуга народу-2»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни 9»

00.30 «Ліга сміху-2019»

02.25 «Ліга сміху-2018»

04.15 «Розсміши коміка»

ІНТЕР

06.45 Х/ф «Не було б 
щастя»

08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»
11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 3»
12.10 «Крутіший за всіх. 

Новий сезон»
14.10 Д/п «Сміття»
16.00 Х/ф «Візьми мене 

штурмом»
18.10 Х/ф «Мадам»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Неможливе»
22.35 Х/ф «Кілька 

примарних днів»
00.30 «Речдок»
03.05 «Орел і решка. Шопінг»
04.55 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Одна на двох»

13.00 Т/с «Кров ангела»

17.00, 21.00 Т/с «Я заплачу 

завтра»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

23.00 Х/ф «Віддам 

дружину в хороші 

руки»

00.50, 2.15 Історія одного 

злочину

01.45 Телемагазин

05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.50 Зона ночі
06.00 Стендап шоу
06.50, 8.10 Kids Time
06.55 М/с «Майлз із 

майбутнього»
08.15 Х/ф «Елвін і 

бурундуки 3»
10.00 М/ф «Тачки 3»
12.00 Х/ф «Гербі: Шалені 

перегони»
14.00 Х/ф «Месники»
16.50 Х/ф «Месники: Ера 

Альтрона»
19.45 Х/ф «Доктор 

Стрендж»
22.00 Х/ф «Дедпул»
00.10 Х/ф «Брати з 

Грімсбі»
01.50 Х/ф «Абатуар: 

Лабіринт страху»

ICTV

03.50 Скарб нації
03.55 Еврика!
04.05 Факти
04.30 Громадянська оборона
06.05 Антизомбі
07.55 Т/с «Відділ 44»
11.35, 13.05 Х/ф «Місія 

нездійсненна»
12.45 Факти. День
13.50 Х/ф «Місія 

нездійсненна 2»
16.10 Х/ф «Місія 

нездійсненна 4: 
Протокол «Фантом»

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин з Оксаною 
Соколовою

20.35 Х/ф «Місія 
нездійсненна 5: 
Нація ізгоїв»

23.10 Х/ф «Місія 
нездійсненна 3»

01.35 Х/ф «Брама. Час 
зізнань»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.25, 16.10, 23.15 ТОМОС
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

07.10, 12.55, 15.15, 18.55, 
23.10 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.45, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
11.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55, 0.15 
Погода на курортах

08.20 Клуб LIFE
08.40 Натхнення

09.10 Автопілот-Тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.10, 14.10, 20.00, 5.10 

Машина часу
10.30, 3.15 Кіно з Я. 

Соколовою
11.10 Кордон держави
11.20, 11.25 Будемо жити
11.35 Гра інтересів

12.10 Невигадані історії
12.30 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 
на лінії зіткнення

12.35 Континент
13.10 Медекспертиза
13.30, 0.20 Діалоги з 

Патріархом
15.20 П’ятий поверх
15.40 Паспортний сервіс

17.15 Особливий погляд
18.00, 1.00 Час: Підсумки 

тижня
19.25 Стоп корупції!
21.40, 3.00 Час-Time
22.05 Док. Фільм
00.45, 1.55 Огляд преси
02.15 Дзеркало історії
02.35 Нові герої Донбасу

НТН

05.15 Х/ф «Допінг для 
ангелів»

06.50 «Страх у твоєму домі»
10.20 Х/ф «Командир 

щасливої «Щуки»
12.10 Х/ф «Проект «Альфа»
13.55 Х/ф «Краще раю»
17.05 Х/ф «Фанфан-

тюльпан»
19.00 Х/ф «Осінній 

марафон»
20.50 Х/ф «Незаперечний-2»
22.45 Х/ф «Незаперечний-3»
00.35 Х/ф «Арес»
02.10 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Бюджетний відпочинок. 

Лісабон 
06.25 Фестивалі планети 
06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
07.00 Новини 
07.05 Погода
07.10 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 
08.00 Чемпіонат світу з 

фігурного катання 2019. 
Показові виступи

11.00 Мальовничі села. 
Документальний цикл 

11.30 Смак сиру. 
Документальний цикл 

12.00 Аромати Перу 
12.20 Аромати Чилі 
12.50 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 
13.35 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 
14.30 Арсен Мірзоян. Київ. 

Концертна програма

15.25 Мегаполіси. 
Документальний цикл 

16.15 В#Україні 
17.00 Чемпіонат світу з 

фігурного катання. 
Жінки. Довільна 
програма. Церемоній 
нагородження. Повтор

21.00 Новини 
21.25 Docudays UA 2019 
23.00 Львівський академічний 

театр ім. Леся Курбаса. 
Вільям Шекспір. 
Зимова казка 

02.25 UA. Фольк 
03.10 Ярослав Стельмах. 

Синій автомобіль. 
Київський академічний 
Молодий театр 16+

04.15 Незвідані шляхи. 
Документальний цикл

 
СТБ

05.55, 9.55 Хата на тата
08.00 Холостяк. Як вийти заміж
09.00 Страва честі
14.45 МайстерШеф. 

Професіонали
19.00, 20.00, 2.15 Слідство 

ведуть екстрасенси
21.00 Один за всіх
22.15 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.45 
«Репортер». Новини

10.10 «18 плюс»
11.10 Кримінал та Катериною 

Трушик
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15 Марафон 
«Вибори-2019»

17.15 «Ехо України»
18.00, 19.00, 20.00 «Вибори-

2019»
21.00 «Підсумки тижня»
23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.15 «102. Поліція»
09.10 ДжеДАІ. Дайджест 

2017 р.

10.10 «Загублений світ»
13.10, 0.00 «Шалені 

перегони»
13.40 Т/с «Ласко-кулак Бога»
15.30 Х/ф «Гарячі голови»
17.05 Х/ф «Гарячі 

голови-2»
18.50 Х/ф «Політ Фенікса»
21.00 Х/ф «Хижаки»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
01.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Світ Прем’єр-Ліги
06.30 Огляд матчу 

«Португалія 
— Україна». Відбір до 
ЄВРО-2020 р.

06.45 Італія — Фінляндія. 
Відбір до ЄВРО-2020 р.

08.35, 14.55 Огляд 3-го 
ігрового дня. Відбір до 
ЄВРО-2020 р.

10.00, 15.30, 22.30 Футбол 
NEWS

10.25 Журнал Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра

10.55, 13.50 «Головна 
команда»

12.00 Португалія — Україна. 
Відбір до ЄВРО-2020 р.

15.50 LIVE. Вельс — 
Словаччина. Відбір до 
ЄВРО-2020 р.

17.55, 23.40 «Євровідбір 
2020. Матч-центр»

18.50 LIVE. Угорщина 
— Хорватія. Відбір до 
ЄВРО-2020 р.

20.55 «Великий футбол»
21.40 LIVE. Нідерланди 

— Німеччина. Відбір до 
ЄВРО-2020 р.

00.10 Огляд 1-го ігрового дня. 
Відбір до ЄВРО-2020 р. 
Прем’єра

01.55 Ізраїль — Австрія. 
Відбір до ЄВРО-2020 р.

03.45 Огляд матчу «Іспанія-
Норвегія». Відбір до 
ЄВРО-2020 р.

03.55 Кіпр — Бельгія. Відбір 
до ЄВРО-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд 3-го ігрового дня. 
Відбір до ЄВРО-2020 р.

07.25 Грузія — Швейцарія. 
Відбір до ЄВРО-2020 р.

09.15, 12.00, 14.25 
«Євровідбір 2020. 
Матч-центр»

10.10 Швеція — Румунія. 
Відбір до ЄВРО-2020 р.

12.35 Іспанія — Норвегія. 
Відбір до ЄВРО-2020 р.

14.55 Огляд 1-го ігрового дня. 
Відбір до ЄВРО-2020 р.

15.55 LIVE. Казахстан 
— Росія. Відбір до 
ЄВРО-2020 р.

17.55 Відбір до ЄВРО-2020 р. 
Огляд туру. Прем’єра

18.50 LIVE. Ізраїль — Австрія. 
Відбір до ЄВРО-2020 р.

20.55 Журнал Ліги Чемпіонів
21.25 Огляд матчу 

«Португалія 
— Україна». Відбір до 
ЄВРО-2020 р.

21.35 LIVE. Кіпр — Бельгія. 
Відбір до ЄВРО-2020 р.

23.40 Відбір до ЄВРО-2020 р. 
Огляд туру

00.35 Вельс — Словаччина. 
Відбір до ЄВРО-2020 р.

02.20 Угорщина — Хорватія. 
Відбір до ЄВРО-2020 р.

04.05 Нідерланди — 
Німеччина. Відбір до 
ЄВРО-2020 р.

МЕГА

06.00, 5.40 Бандитська Одеса
07.25, 0.45 Містична Україна
08.15, 18.35 У пошуках істини
10.05 Бойові сили
11.55, 21.00 Прихована правда
13.55 Дика природа Африки
14.25 Африканські річки: 

дари дощів
14.55 Замерзла планета
16.45 Річкові монстри
21.55 Британія: міфи та 

легенди
22.55 Їжа богів
23.45 Полювання на рибу-

монстра
01.35 Наші

К1

06.30 Top Shop
07.45 М/с «Гарфілд Шоу»
08.10 «Ух ти show»
08.45 М/с «Земля до початку 

часів»
09.30 Х/ф «Принц і я 3: 

Медовий місяць»

11.15 Х/ф «Римські 
побачення»

13.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження. 
Америка»

19.00 «Орел і решка. 
Морський сезон»

22.00, 0.00 «Орел і решка. Рай 
та пекло»

23.00 «Блокбастери»
02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Астерікс і Земля 

Богів»
12.15 Х/ф «Везунчик»
14.00 Богиня шопінгу
16.00 4 весілля
17.15 Х/ф «Фантастична 

четвірка 2. 
Вторгнення Срібного 
Серфера»

19.00 Одного разу під 
Полтавою

22.30 Т/с «Хамелеон»
00.30 Панянка-селянка
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 7.10 Чемпіонат світу 
з фігурного катання 
2019 р. Танці на льоду. 
Довільний танець

07.00, 7.50, 21.00, 23.30, 5.15 
Новини

08.00, 22.00, 3.55 Чемпіонат 
світу з фігурного 
катання 2019 р. 
Показові виступи

11.00 Х/ф «Марія Терезія»
13.00 «Кухня По»
13.50 #ВУКРАЇНІ
14.25 Перший на селі
14.55, 2.00 Біатлон. Кубок 

світу. IХ етап. Мас-стар 
12,5 км. Жінки

15.50 UA:Фольк
16.50 Своя земля
17.25, 2.45 Біатлон. Кубок 

світу. IХ етап. Мас-стар 
15 км. Чоловіки

18.15, 3.30 UA:Біатлон. Студія
18.40 «Мегаполіси»
19.10 Передвиборча агітація 

кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Тарута Сергій 
Олексійович

19.30 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Богомолець 
Ольга Вадимівна

19.49 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Кошулинський 
Руслан Володимирович

20.08 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Тимошенко 
Юлія Володимирівна

20.30 «Світ дикої природи»
21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
00.00 Телепродаж Тюсо
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Віталій МАМАЛАГА, 
старший науковий співробітник 
Національного історико-
культурного заповідника 
«Гетьманська столиця»

350-річний ювілей буває раз 
у житті. Тому найважливішим 
днем для батуринців та всіх, 
хто любить Батурин, цього року 
стане 16 березня. У цей день 
Земля завершить 350-й повний 
оберт навколо Сонця з того мо-
менту, як у 1669 році Батурин 
став гетьманською столицею. 
Щоправда, того року це було 6 
березня — через різницю в де-
сять днів між тодішнім юліансь-
ким та сучасним, більш астро-
номічно точним, григоріанським 
календарями.
Що це була за подія і чому вона 
важлива для всієї України?

Дем’ян Ігнатович проголосив 
Батурин своєю столицею
 Із точки зору факту — цього 
року ми відзначаємо 350 років 
відтоді, як гетьман Дем’ян Ігна-
тович проголосив місто Батурин 
своєю столицею. Про біографію 
гетьмана ми розповідали в одно-
му з попередніх номерів газети 
«Україна молода». Отже, в цей 
день у місті Глухів теперіш ньої 
Сумської області було затвердже-
но договір гетьмана з московсь-
ким царем. Один із пунктів цих 
«Глухівських статей» стверджу-
вав: «Гетьману й гарматам бути 
у Батурині». Із цього кроку Ба-
турин почав своє сходження на 
п’єдестал української історії.
 Попередньою столицею Ліво-
бережної Гетьманщини був Га-
дяч, що у нинішній Полтавській 
області. Але в результаті вели-
кого антимосковського повстан-
ня, що почалося 1668 року, міс-
то сильно постраждало, до того 
ж на березень 1669 року гетьман 
Дем’ян  Ігнатович його просто не 
контролював — навколо Гадяча 
все ще продовжувались бої за 
участю козаків, татар та моско-
витів. Треба було обирати нову 
резиденцію.
 Обрання Батурина в якості 
гетьманської столиці не було 
випадковістю. Первинно навіть 
саму козацьку раду, на якій мав 
бути підписаний черговий до-
говір між Українською козаць-
кою державою та московським 
царем, планувалося провести в 
Батурині. З такою пропозицією 
до царя зверталися посланці 
гетьмана Дем’яна Ігнатовича. 
І спочатку царський уряд пого-
дився, але згодом відмовився від 
цього варіанта, і рада відбулася 
у Глухові.
 Батурин на 1669 рік уже мав 
досвід проведення таких важли-
вих заходів — в 1663 році саме 
тут були організовані перемови-
ни та підписано один із поперед-
ніх договорів із царем. Сам факт 
того, що у 1663 році Батурин при-
йняв подібний масштабний захід 
(а на ньому були присутніми де-
сятки козацьких старшин та мос-
ковських можновладців, звісно, 
з немаленьким почтом кожен), 
вказує на те, що місто було знач-
ного розміру та мало зручну ло-
гістику. Вогонь повстання 1668 
року оминув Батурин, тому мож-
на сміливо стверджувати, що на 
момент отримання столичного 
статусу місто було ще більшим, 
ніж у 1663 році. Тобто однією з 

причин, чому гетьман Дем’ян 
Ігнатович обрав саме Батурин, 
була значимість цього міста.
 Але ж у Гетьманщині іс-
нували міста, не менші за Ба-
турин. Чому ж саме Батури-
ну пощастило? Вважаємо, що 
ключовою причиною у виборі 
Батурина стали особисті вподо-
бання гетьмана Дем’яна Ігнато-
вича. Всі дослідники сходяться 
в тому, що народився гетьман в 
околиці Коропа Чернігівської 
області, тобто в окрузі Батури-
на. Логічно, що, обираючи собі 
столицю, гетьман віддав перева-
гу найбільшому місту своєї ма-
лої батьківщини. 
 Утім особисті вподобання 
навіть найвпливовіших людей, 
відірвані від реальних практич-
них міркувань, ніколи не були 
достатніми для прийняття тих 
чи інших рішень. Тому гетьма-
ном передусім керував страте-
гічний розрахунок. У ті часи пос-
тійних бойових дій гетьманська 
столиця мала бути розташована 
подалі від районів, яким загро-
жував ворог, на безпечній від-
стані від кордонів та при цьому 
достатньо близько до всіх частин 
держави. Тобто це мав бути стра-
тегічний вузол, перетин військо-
вих, адміністративних та інших 
комунікаційних ліній. 
 Таким регіоном тоді була цен-
тральна частина східного при-
кордоння Гетьманщини — ос-
кільки в той час найбільшу за-
грозу із заходу та півдня стано-
вили поляки і татари, а Москва 

вважалася меншим злом, хоча й 
проти царського зухвальства не-
рідко спалахували повстання. У 
цілому ж у ті роки гетьмани ще 
вірили у співпрацю з Москвою, 
тому вважали вказаний регіон 
тиловим і тому саме тут розміщу-
валась їхня резиденція. А ось на 
те, що гетьманською столицею 
став саме Батурин, а не якесь 
інше місто цього регіону, справ-
ді, мабуть, вплинуло походжен-
ня гетьмана. Недарма ж він пла-
нував провести Раду саме тут — у 
себе вдома. Відомо також, що ще 
за кілька місяців до проголошен-
ня «Глухівських статей» гетьман 
перебував у Батурині.

Велике можна роздивитися 
лише з відстані
 У наступні роки свого прав-
ління гетьман  Дем’ян Ігнатович 
приділяв велику увагу розбудові 
своєї столиці. Зокрема, розпочав 
і майже завершив будівництво 
Троїцького собору, головного 
храму міста, а також побудував 
перший гетьманський будинок 
із канцелярією — аналог сучас-
ної адміністрації Президента. 
Від Дем’яна Ігнатовича цю ес-
тафету прийняли його наступ-
ники — гетьмани Іван Самойло-
вич, Іван Мазепа та Кирило Ро-
зумовський. 
 Від 1669 року в історії Бату-
рина було надзвичайно багато 
яскравих, славних, перемож-
них, але й трагічних сторінок. 
І тепер наш славний Батурин є 
одним із знакових символів ук-

раїнської історії. Та щоб усвідо-
мити це в повній мірі, треба від-
ступити на декілька кроків від 
власне історії Батурина та оки-
нути широким поглядом ук-
раїнську історію загалом — ве-
лике можна роздивитися лише 
з відстані. 
 Український народ упро-
довж останніх 500 років своєї 
історії майже завжди перебу-
вав під величезним зовнішнім 
тиском. То один, то інший сусід 
намагався нав’язати чужу нам 
релігійну, політичну, культур-
ну ідентичність або й усе пере-
раховане разом. Часто йшло-
ся про можливість повного фі-
зичного знищення. Причин 
цьому безліч, як об’єктивних, 
так і суб’єктивних, та зараз не 
про це. Зараз про те, що яким би 
шаленим не був тиск, завжди ук-
раїнський народ знаходив сили 
протистояти ворожим зазіхан-
ням. Щоправда, і втрати нашо-
го народу були величезними. 
 У більшості випадків куль-
турна, політична та інші іден-
тичності нашого народу, тради-
ція українського духу в широ-
кому розумінні, зберігалися та 
концентрувалися лише в окре-
мих регіонах України, водночас 
залишаючись у пригніченому 
стані на більшості її території. У 
цьому випадку згадані вище ок-
ремі регіони ставали специфіч-
ною ланкою в «естафеті олімпій-
ського вогню» української нації. 
Тому й історію нашого народу в 
«Нові часи» можна спробувати 
окреслити у вигляді наступної 
спрощеної схеми:
 — у 1570-90-ті роки таким 
регіоном була Волинь, де «пер-
шу скрипку» грали князі Ост-
розькі, відомі меценати та за-
хисники віри;
— 1600-ті — 1648 роки — вольні 
степи Південної України на чолі 
із Запорозькою Січчю, які були 
нерозривно пов’язані з одвічною 
духовною столицею України — 
преславним Києвом;
 — 1648—1660-ті роки — Се-
реднє Подніпров’я, сучасні Чер-
кащина та прилеглі до неї райо-
ни — серце держави Богдана 
Хмельницького з його столицею 

Чигирином;
 — 1780-ті — 1840-ві роки — 
Полтавщина та Слобожанщина 
стали передовими у культурному 
відродження України, починаю-
чи від «Енеїди» Котляревського 
та Харківського університету;
 — від 1840-х до кінця XIX 
століття — Галичина («Ук-
раїнський П’ємонт»), де в цей 
час стала генеруватись ідея не-
обхідності боротьби не лише за 
збереження української куль-
тури, а й за політичні свободи, 
відродження власної держав-
ності, врешті-решт.
 У цьому переліку ми про-
пустили величезний період — з 
1670-х до 1760-х років. А це був 
період Української козацької 
держави на Лівобережжі Дніп-
ра, єдиного на той час держав-
ного утворення українців. Біль-
шу частину цього періоду сто-
лицею держави був Батурин. 
Після «кривавої бані», влашто-
ваної московським царем у 1708 
році, поруйнований Батурин 
підтримав уже згаданий слав-
ний Глухів, перейнявши на себе 
функції столиці. Але козацтво 
пам’ятало, чим є  Батурин для 
України, тому 1750 року вже но-
вий гетьман Кирило Розумовсь-
кий повернувся до Батурина.

Відкинь сумніви: Українська 
держава має давню історію
 Деякі малоосвічені або свідо-
мо ворожо налаштовані громадя-
ни кажуть, що Україна ніколи не 
мала своєї держави. Це абсолют-
но не відповідає дійсності. І дав-
но вже пора нам відмовитися від 
брехливого штампу про приєд-
нання України до Росії у 1654 
році, сформованого шулерською 
підміною понять московським 
агітпропом. У жодному докумен-
ті аж до самого 1764 року, коли 
було знищено гетьманство, не-
має ніяких вказівок на будь-яке 
приєднання, не кажучи вже про 
возз’єднання. Йшлося лишень 
про те, що головою Української 
держави став цар з династії Ро-
манових, після 1654 року в ньо-
го навіть з’явився новий титул 
— цар «Малої Русі». Але ж коли 
королем Польщі ставав король 
Швеції, королем Норвегії ставав 
король Данії, або король Англії 
ставав королем Франції, нікому 
в голову не прийшло називати це 
возз’єднанням чи приєднанням 
однієї держави до іншої. Таким 
чином, згаданий нами період був 
не чим іншим, як періодом існу-
вання повноцінної Української 
держави.
 Центром цієї держави, яка, 
окрім усього, стала ще й ідейною 
основою та джерелом прикладів 
і натхнення для українських 
змагань за державність у XX та 
XXI століттях був наш много-
славний Батурин. Ось саме в цьо-
му величезне значення Батури-
на для українського народу на 
фоні української історії.
 Вітаємо всю Україну з 350-
річним ювілеєм гетьмансь-
кої столиці! Пишаємось на-
шою славною історією! Запро-
шуємо всіх завітати до Батури-
на! Тут навіть земля пам’ятає 
гетьманську славу! ■

Палац Розумовського.❙

НА НАЙВИЩОМУ РІВНІ

 «Не забуваймо: ще коли Петро І лише рубав вікно до Європи, Україна часів Ма-
зепи ходила туди через двері», — сказав Президент Петро Порошенко позавчо-
ра на Чернігівщині, під час заходів, присвячених 350-річчю з дня започаткування 
гетьманської резиденції у місті Батурин. 
 Глава держави порівняв постать гетьмана з Джорджем Вашингтоном, Симоном 
Боліваром та Махатмою Ганді. 
 «Для імперій, яким корилися їхні народи, вони всі були ясно що «зрадниками», 
а для самих народів — борцями за свободу і незалежність, хоч і йшли до неї різни-
ми шляхами. Для народів вони є герої», — сказав Петро Порошенко. І закликав усіх 
зробити висновки з історії: «Батурин — це застереження. Це урок, який ми всі має-
мо дуже добре вивчити. Бо чвари старшин надзвичайно дорого коштували всьому 
народу, а найстрашнішу ціну заплатила гетьманська столиця — Батурин».
 У ході робочої поїздки Чернігівщиною Петро Порошенко відвідав Національний 
історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця» у Батурині.

■

ГЕТЬМАНСЬКІЙ СТОЛИЦІ — 350

«Гетьману й гарматам бути у Батурині»
Про період Української козацької держави на Лівобережжі Дніпра, єдиного на той час 
державного утворення українців, та спростування насаджених Росією міфів

■

Лого, присвячене 350-річному
ювілею гетьманського Батурина.

❙
❙
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Тетяна МІЩЕНКО

 У кулуарах будин-
ку Верховної Ради 
України до 15 берез-
ня триває виставка 
«Красна пісня на всі 
голоси», приурочена 
70-річчю українсько-
го композитора і спі-
вака Володимира Іва-
сюка. Представили 
його мовою докумен-
тів та фотографій ле-
гендарного митця, 
що пішов з життя на 
творчому злеті. В екс-
позиції також рукопи-
си, автографи, платів-
ки шкільних років 
Володимира Івасюка 
та його чернівецько-
го періоду творчості, 
коли митець написав 
свої знамениті пісні 
«Червона рута», «Во-
дограй», «Я піду в да-
лекі гори...». Вистав-
ка нагадує, що Во-
лодимир Івасюк сам 
виконав дві з них у пе-
редачі «Камертон доб-
рого настрою», а та-
кож про співпрацю з 
вокально-інструмен-
тальним ансамблем 

«Смерічка» та його 
керівником компо-
зитором Левком Дут-
ковським, про участь 
у створенні фільму 
«Червона рута» та 
зйомках програм Цен-
трального телебачення 
«Пісня — 71», «Алло, 
ми шукаємо таланти» 
тощо.
 Львівський період 
представлений здо-
буттям професійної 
композиторської осві-
ти. У місті Лева Воло-
димир Івасюк співпра-
цював із такими пое-
тами-піснярами, як 
Ростислав Братунь, 
Богдан Стельмах, Ро-
ман Кудлик, Степан 
Пушик. Зі Львова 
співак поїхав на між-
народний конкурс 
естрадної пісні «Со-
пот-74» у Польщу, на 
якому Софія Ротару 
виконала тепер відо-
мий усім «Водограй» 
Володимира Івасю-
ка. У Львові були на-
писані «Кленовий во-
гонь», «Тільки раз 
цвіте любов», «У долі 
своя весна», «Літо піз-

ніх жоржин». Творчі 
перемоги Володими-
ра Івасюка збережені, 
зокрема, і в фрагмен-
тах авторського аран-
жування.
 «Безмежно рада 
була зустрітися з ро-
диною Івасюків-Пав-
люків, Пашею Нечає-
вою, першою дирек-

торкою чернівецького 
меморіального музею 
композитора, з тими, 
хто в усі часи — люті й 
нестерпні — був з Іва-
сюками, не зважаючи 
ні на що», — поділи-
лася після відкриття 
виставки депутатка-
письменниця Марія 
Матіос. ■

Приз за кінороль — справжня 
несподіванка
 ■ Пане Олеже, про ваші ролі 
в кіно знають усі шанувальни-
ки українських фільмів. А от 
про театр відомо не так багато. 
Відкрийте таємницю: що таке 
театр «Віримо»?
 — Як на мене, це унікальне 
явище, можливо, один із най-
кращих театрів в Україні. І не 
лише тому, що це наш театр. 
Ми створили його самотужки 
зі студії. Починали ще підлітка-
ми, в 1991 році. Нас тоді зібрав 
наш керівник і вчитель Євген 
Петренко, і ми поставили собі 
за мету створити висококлас-
ний театр. 
 До 2003 року ми працювали 
як студія, а потім нас узяла на 

баланс міська рада. У нас усі ак-
тори мають першу освіту дале-
ку від театру — в нас є гумані-
тарії, технарі, кандидати наук. 
Я, наприклад, — інженер-ме-
ханік ракетно-космічних лі-
тальних апаратів. Але ми всі 
кажемо, що ми пройшли «шко-
лу Петренка». А це — як знак 
якості. Мені приємно, що з на-
шого театру останнім часом по-
чали запрошувати зніматися не 
лише мене, а й моїх колег. Це 
вже рівень. 
 ■ Фільм «Позивний «Бан-
дерас» подавався на Міжна-
родний лондонський кінофес-
тиваль іще в січні, причому в 
трьох номінаціях: «Найкра-
щий фільм іноземною мовою», 
«Найкраща операторська робо-

та у стрічці іноземною мовою» 
та «Найкращий виконавець го-
ловної ролі у стрічці іноземною 
мовою». Ви тоді розраховували 
на успіх?
 — Фільм подавали продю-
сери, і вони, очевидно, на щось 
розраховували. Але для мене, 
якщо чесно, це стало повною не-
сподіванкою. Я давно працюю 
в театрі і для мене приз за кі-
норолі — це справа везіння, я 
за цим не ганяюся. А з іншого 
боку, будь-яка кінороль — це ро-
бота не лише актора, а й усієї ре-
жисерської групи. Тому я сказав 
би, що моєї заслуги в цій наго-
роді відсотків 50, все інше — це 
заслуга режисера фільму і всіх, 
хто причетний до його появи.

«Потрібно створювати свій 
український історичний 
пантеон»
 ■ Це вже друга помітна ваша 
роль у фільмах з історичним 
контекстом. За вашими пере-
конаннями, яким має бути іс-
торичний фільм: документаль-
но достовірним чи головне, щоб 
була емоція, екшн, а якісь істо-
ричні деталі не так важливі? 

 

— Має бути й те, й інше. Ще до-
недавна ми жили в умовах брех-
ливої історії і стертої історичної 
пам’яті, і цю пам’ять потрібно 
повертати. А це можливо лише 
тоді, коли говорити правду, а 
не насаджувати чергові вигад-
ки і стереотипи. Ми всі жили в 
цих реаліях, і мені дивно зараз 
бачити, як люди, родичів яких 
замучила радянська влада (а та-
ких більшість), ностальгують за 
Радянським Союзом, а тим біль-
ше — за Сталіним. 
 У кожного ж у роду є такі, 
хто помер від Голодомору, був 
розкуркулений, репресований, 
відправлений у табір за те, що 
потрапив у полон, не так щось 
сказав, просто за те, що був ук-
раїнцем.
 ■ У вас у роду теж такі 
були?
 — Звичайно. І по материнсь-
кій лінії, і по батьківській. Ко-
гось репресували, когось роз-
куркулили, хтось не пережив 
Голодомор. Саме тому нам зараз 
надзвичайно важливо поверну-
ти правдиву історію. Але, з ін-
шого боку, ця історія має бути 
не на рівні сухого підручника, а 

на рівні якихось образів, живих 
історій. Потрібно творити но-
вий історичний міф і для цього 
мистецтво — найкращий шлях. 
Потрібно створювати свій ук-
раїнський історичний панте-
он, щоб дітям був приклад, щоб 
вони хотіли бути схожими на 
своїх героїв. Та й не тільки ді-
тям.
 ■ Можна сказати, що ви вже 
долучилися до створення тако-
го пантеону. Принаймні ваш 
«Бандерас» для багатьох є при-
кладом для наслідування. Це — 
лише вплив кінообразу чи герої 
сучасної війни теж мають шанс 
стати прикладом для сучасної 
молоді?
 — Це досить складне пи-
тання. Це раніше нас вчили, 
що справжній герой — це той, 
хто кидається грудьми на амб-
разуру і готовий померти за то-
варишів. Але на реальній війні 
часто доводиться приймати не-
однозначні рішення. І сьогодні 
ти можеш бути героєм, завтра 
— робиш складний вибір, який 
важко пояснити сторонній лю-
дині. І все життя складається з 
таких моментів. Але однознач-
но, що такі герої є і для кіно це 
дуже благодатний ґрунт.
 Мені приємно, що фільми 
«Кіборги» і «Позивний «Банде-
рас» знайшли свого глядача. Але 
говорити, що існує уже феномен 
сучасного кіногероя, героя тієї 
війни, ще рано — таких філь-
мів поки що взагалі тільки два. 
Ну ще є «Донбас» Сергія Лозни-
ці і документальні фільми. І дай 
Боже, щоб їх було двадцять два, 
і триста двадцять два. Тому, я ду-
маю, все іще попереду. 
 ■ Продовжуєте зніматися?
 — Так, зараз зайнятий у 
фільмі «Із зав’язаними очи-
ма», який знімає Тарас Дронь. 
Це авторське кіно, сучасна 
драма з усіма рефлексіями і 
психологічними тонкощами. 
Це зов сім інше кіно ніж попе-
редні мої ролі, але тим воно і 
цікаве. ■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 У фойє Київського плане-
тарію розгорнуто виставку кар-
тин народного художника Ук-
раїни, лауреата Шевченківсь-
кої премії Валерія Франчука на 
теми Кобзаря. У проекті «Коб-
зар у творах Франчука» пред-
ставлено сімнадцять полотен із 
всього 200 творів Шевченкіа-
ни відомого художника. «Вже 
не вперше мої твори мають 
можливість побачити кияни й 
гості міста у зручному місці — 
Київському планетарії, — роз-
повідає митець. Ще одну мою 
тематичну виставку з 16 робіт, 
iз присвятою Кобзареві, відкри-
то в бібліотеці «Героїв Небесної 
сотні» на Оболоні. Її можна по-
бачити до травня».
 Тим часом уже кілька мі-
сяців поспіль у фойє Київсь-
кого планетарію експонуєть-
ся виставка неперевершених 
творів Івана Рябчуна — майс-
тра народної творчості, автора 
вишиваного Кобзаря.
 А розпочали вшанування Та-
раса Шевченка у дні його 205-
річчя у Товаристві «Знання» 

творчою зустріччю «Сонце прав-
ди Шевченкового слова» студен-
ти Університету сучасних знань 
та Київського коледжу. У вико-
нанні директора коледжу Тетя-
ни Петровської та студентів про-
звучали твори великого Кобза-
ря. Про Шевченківські місця 
столиці з демонстрацією філь-
мів студентам та викладачам 
розповіла член ліги екскурсо-
водів Тетяна Нечай.
 У конференц-залі Київсько-
го планетарію відбувся і вечір 
«Жінки в долі Шевченка». «Ук-
раїна стала для Тараса, якому 
не судилося жити в парі, віч-
ною небесною нареченою», — 
сказав Василь Кушерець, голо-
ва правління «Знання», доктор 
філософських наук, професор. 
 У літературній мистецькій 
вітальні виступила письменни-
ця Антонія Цвид, знана як за-
сновниця сучасної філософсько-
еротичної лірики. Громадянські 
вірші поетеси — високопатріо-
тичні. А роман-трилогія «Воз-
любленик муз і грацій» про Та-
раса Шевченка — експеримен-
тальний перформанс, новий етап 
у творчості письменниці. ■

Олег Шульга — Бандерас — з Юлією Чепурко, виконавицею ролі 
коханої Жені.

❙
❙

ДІЙОВІ ОСОБИ

Олег Шульга: 
Ще донедавна ми 
жили в умовах 
брехливої історії 
Фільм «Позивний «Бандерас» отримав 
приз за кращу чоловічу роль 
Лондонського кінофестивалю

■

ШЕВЧЕНКІАНА

І хрестиком, і фарбами
Возвеличувати Кобзаря «Знання» 
запросило художника Валерія Франчука 
і письменницю Антонію Цвид

■ДО ДАТИ

Красна пісня на всі голоси
У парламенті вшановують Володимира Івасюка

■

Наталка ПОЗНЯК 

Фільм «Позивний «Бандерас» режисера Зази Буадзе, як і «Кібор-
ги» Ахтема Сеїтаблаєва, вже став в українського глядача культо-
вим. Попри те, що фільми про війну на Донбасі лише почали зні-
мати, вони змусили заговорити про себе і глядачів, і кінокритиків. 
Не лише в Україні.
Днями стало відомо, що виконавець ролі «Бандераса» актор Олег 
Шульга отримав престижну нагороду Міжнародного лондонського 
кінофестивалю за кращу чоловічу роль у фільмі іноземною мо-
вою. Дніпровського актора театру «Віримо» багато хто запам’ятав 
і в образі льотчика Віктора Гурова з фільму «Червоний». 

Усім відомий «Водограй» на нотному стані.❙
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«Футболісти «Ліверпуля» показали «Баварії» її сьогоднішні можливості».Ніко Ковач
хорватський наставник ФК «Баварія» (Німеччина)

УКРАЇНА МОЛОДА

Потрійне фіаско бундесліги
 Загалом, лише в одній парі 1/8 
фіналу вболівальникам не вдало-
ся побачити справж ньої боротьби. 
Англійський чемпіон — «Ман-
честер Сіті» — за сумою двох мат-
чів розбив німецький «Шальке» 
з принизливим рахунком — 10:2. 
У гостьовому матчі команда Євге-
на Коноплянки програла «всуху» 
— 7:0, ставши при цьому новим 
антирекордсменом німецького 
футболу за величиною розгрому 
в Лізі чемпіонів. Також слід від-
значити, що вперше з 2006 року у 
чвертьфіналі ЛЧ не буде жодного 
клубу з бундесліги.
 Цікаво, що кожному з тріо ні-
мецьких колективів, які проби-
лися до «плей-оф», дорогу до 1/4 
фіналу перегородив клуб з анг-
лійської прем’єр-ліги. «Шаль-
ке» зупинив «МС», дортмунд-
ська «Боруссія» не знайшла ар-
гументів проти «Тоттенхему», 
а «Баварія» спіткнулася на фі-
налісті попереднього розіграшу 
Суперліги — «Ліверпулі».
 «Нам показали наші можли-
вості», — резюмував після пораз-
ки на «Альянц-Арені» наставник 
німецького чемпіона Ніко Ковач. 
Упродовж сезону хорватського 
тренера мюнхенського суперк-
лубу не раз критикували за не-
виразну гру його підопічних, які 
довгий час у чемпіонській гонці 
перебували позаду «Боруссії» з 
Дортмунда.
 Минулих вихідних мюнхенці 
вийшли в лідери домашніх пере-
гонів, водночас порадувати своїх 
фанів успіхом на міжнародній 
арені Ковач та К° не змогли, про-
гравши вдома «Ліверпулю» — 

1:3. «Розчарований, що в рідних 
стінах зіграли нижче своїх мож-
ливостей», — сказав польський 
форвард «Баварії» Роберт Леван-
довський.
 Сумним після фіаско мерсі-
сайдцям виглядав і колишній 
президент «баварців» Франц 
Беккенбауер, який заявив, що 
мріє про той день, коли «Ба-
варію» очолить нинішній очіль-
ник «Ліверпуля» Юрген Клопп. 
До переїзду на Туманний Аль-
біон він довгий час працював iз 
дортмундською «Боруссією» i, 
за словами Беккенбауера, навчив 
німецькі клуби грати у швидкий 
та атакувальний футбол.

Геніальна дуель
 А от «Барселона», незалежно 
від прізвища свого наставника, 
по суті, ніколи не відмов ляла собі 
в бажанні провести яскраву гру 
з великою кількістю голів. Утім, 
маючи в своєму складі футболь-
ного майстра екстра-класу Ліоне-

ля Мессі, іншого від іспанського 
гранда нині й годі чекати. Двічі 
відзначившись під час повторно-
го матчу 1/8 фіналу з «Ліоном», 
який, у підсумку, завершився 
розгромом французького колек-
тиву 5:1, аргентинець в 11-му се-
зоні поспіль перетнув позначку в 
35 забитих голів.
 «Мессі — геній, він може ро-
бити те, що іншим не під силу», 
— визнав наставник «Ліона» 
Бруно Женезіо. Щоправда, як 
вважає президент французького 
клубу Жан-Мішель Ола, розбити 
ліонців «Барса» змогла завдяки 
несправедливому рішенню арбіт-
ра. «Ми отримали нечуваний пе-
нальті, адже ніякого порушен-
ня правил у нашому штрафно-
му майданчику не було. Навпа-
ки, арбітр мав покарати Суареса 
за симуляцію. На жаль, сьогод-
ні система ВАР не користувала-
ся великим успіхом», — гнівався 
власник «ткачів» Ола. Примітно, 
що в Барселоні «Ліон», який, на-

гадаємо, не дозволив «Шахтарю» 
вийти з групи до «плей-оф» ЛЧ, 
зазнав своєї першої поразки в по-
точному євросезоні.
 Так само своє глибоке невдо-
волення функціонуванням ВАР, 
яке, відзначимо, стало другим 
принциповим нововведенням 
УЄФА в поточному розіграші 
Суперліги, виказували й у та-
борі іншого французького колек-
тиву — «ПСЖ». Коли словенсь-
кий арбітр Дамір Скоміна, ско-
риставшись можливостями сво-
го відеоасистента, на останніх 
хвилинах матчу-відповіді при-
значив пенальті у ворота пари-
жан, допомігши таким чином 
їхньому супернику — «Манчес-
тер Юнайтед» — досягти потріб-
ного для сумарної перемоги ре-
зультату, зірковий лідер «ПСЖ» 
Неймар вдався до ненормативної 
лексики на адресу рефері. У від-
повідь УЄФА відкрило проти бра-
зильця дисциплінарне провад-
ження, яке може завершитися 

для нього одним-трьома матча-
ми дискваліфікації. У будь-яко-
му разі відбувати штраф Нейма-
ру доведеться вже в наступному 
євросезоні. І не виключено, що в 
іншій команді, адже бразильця 
бачити в своєму клубі хоче пре-
зидент «Реалу» Флорентіно Пе-
рес. Хоча новий-старий головний 
тренер мадридців Зінедін Зідан 
має на рахунок Неймара проти-
лежну думку. А от за колишнім 
своїм підопічним — Кріштіану 
Роналду — Зізу неабияк сумує. 
Після свого повторного приходу 
на пост наставника «вершкових» 
французький наставник заявив, 
що Роналду дуже багато значить 
для «королівського» клубу.
 Що вдієш, однак сьогодні К7 
— гравець «Ювентусу», і саме 
«Старій синьйорі» 34-річний 
португалець в нинішньому сезоні 
допомагає штурмувати «лігочем-
піонську» вершину. У першому 
матчі 1/8 фіналу проти «Атле-
тико» чемпіон Італії зазнав не-
приємної поразки з рахунком 
0:2. Але у грі-відповіді Кріштіа-
ну створив черговий футбольний 
шедевр, забивши у ворота «мат-
рацників» три м’ячі й вивівши до 
наступного раунду свою нову ко-
манду.
 Тож «Ювентус» iз тріумфа-
тором трьох останніх розігра-
шів ЛЧ — Кріштіану Ронал-
ду, а також «Ліверпуль», «Ман-
честер юнайтед», «Манчестер 
Сіті», «Тоттенхем», «Барсело-
на», «Аякс» та «Порту» продов-
жують боротьбу за чемпіонський 
Кубок. У п’ятницю відбудеться 
жеребкування чвертьфінальних 
пар. ■

ФУТБОЛ

Нововведення для інтриги
Лише чотири з восьми колективів, які в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мали сіяний статус, 
змогли пробитися до чвертьфінальної стадії турніру

■

Тепер уже граючи у чорно-білій формі «Ювентуса», Кріштіану Роналду продовжує створювати свої футбольні шедеври.
Фото з сайта obovsem.org.

❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу 
(матчі-відповіді). «Баварія» (Німеч-
чина) — «Ліверпуль» (Англія) — 
1:3 (перша гра — 0:0), «Барселона» 
(Іспанія) — «Ліон» (Франція) — 5:1 
(0:0), «Ювентус» (Італія) — «Атле-
тико» (Іспанія) — 3:0 (0:2), «Ман-
честер Сіті» (Англія) — «Шальке» 
(Німеччина) — 7:0 (3:2).

■

Григорій ХАТА

Нинішній розіграш Ліги чемпіонів 
проходить iз кількома нововве-
деннями. Одна ідея функціонерів 
з УЄФА, пов’язана зі зміною про-
цедури відбору учасників «еліт-
раунду», призвела до того, що в 
групах суттєво зменшилася кіль-
кість «прохідних» матчів. Іншим 
не менш важливим для іміджу та 
престижу Суперліги наслідком 
цієї реформи стало посилен-
ня конкуренції у протистояннях 
стартового раунду «плей-оф».
Якщо раніше сіяні команди без 
особливих проблем долали 1/8 
фіналу ЛЧ, то в нинішньому 
розіграші лише чотири з восьми 
клубів, які на правах переможця 
своєї групи на старті «плей-оф» 
отримали перевагу власного 
поля, змогли дістатися чверть-
фінальної стадії.

Григорій ХАТА

 Лідер вітчизняного жіночого тені-
су Еліна Світоліна напрочуд успішно про-
водить супертурнір в Індіан-Уелсі, призо-
вий фонд якого становить більше дев’яти 
мільйонів доларів США. На змаганнях, які 
мають значну схожість із найпрестижніши-
ми змаганнями тенісного світу — турніра-
ми з серії «Великого шолому», перша ра-
кетка України вже встановила як персональ-
ний, так і національний рекорд. Пробившись 
до півфіналу турніру в Індіан-Уелсі, Світолі-
на стала першим представником вітчизняно-
го тенісу, кому вдалося дістатися цієї стадії 

мегапрестижних змагань у американсько-
му штаті Каліфорнія. Попередні успіхи ук-
раїнських повпредів на кортах Індіан-Уелса 
належали Андрію Медведєву та Лесі Цурен-
ко, котрі в 1998 та 2015 роках відповідно гра-
ли тут у чвертьфіналах.
 Загалом, перша ракетка України та 
шоста тенісистка світу має непогані шан-
си виступити й у фіналі Індіан-Уелсу, на 
шляху до якого їй протистоятиме 18-річна 
Бьянка Андреєску з Канади, яка в поточно-
му рейтингу WTA посідає лише 60-ту схо-
динку. Утім, попри свій юний вік та незнач-
ний професіональний досвід, в Каліфор-
нії Бьянка вибила з розіграшу трьох сіяних 

опоненток — Домініку Цибулкову (32-й но-
мер посіву), Цян Ван (18) та Гарбіньє Мугу-
русу (20).
 Водночас на шляху до півфіналу Сві-
толіній зустрілася лише одна сіяна тені-
систка. Щоправда, зустріч українки з 12-м 
номером посіву, австралійкою Ешлі Барті, 
перетворилася на затяжний тенісний мара-
фон (7:6 (10:8), 5:7, 6:4), тривалість якого (в 
1/8 фіналу) виявилася наразі найдовшою 
в нинішньому WTA-сезоні — 3 години 11 
хвилин.
 За словами самої Світоліної, аби ус-
пішно просуватися турнірною сіткою в Ін-
діан-Уелсі, де, окрім Барті, наша співвіт-

чизниця здолала Софію Кенін зі США (3:6, 
7:6 (7:5), 6:4), Дар’ю Гаврилову з Австралії 
(7:5, 6:4) та Маркету Вондроушову з Чехії 
(4:6, 6:4, 6:4), їй доводиться грати на межі 

свого максимуму. «Змусила себе виклас-
тися на всі сто», — резюмувала після пе-
ремоги над чешкою в чвертьфіналі прима 
вітчизняного тенісу. ■

ТЕНІС

Коли граєм «на всі сто»
Прима вітчизняного тенісу вперше у своїй і національній історії 
пробилася до півфіналу мегапрестижного турніру в Каліфорнії

■

Еліна Світоліна вперше в кар’єрі дійшла до півфіналу елітного турніру 
в Індіан-Уелсі.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Зустрічаються два однокласники:
 — Як справи?
 — Як i ранiше, працюю фінан-
совим аналітиком.
 — А в мене прогрес — починав 
на автостоянці, потім великий супер-
маркет, потім банк, ділінгова ком-
панія, франчайзинговий холдинг, 
тепер доріс до міжнародної корпо-
рації.
 — Як тобі вдається так рости?
 — Знаєш, хороший охоронець 
на в’їзних воротах усім потрібен.

* * *
 Брехня жiнцi — аморальність. 

Брехня колегам, клієнтам, покупцям 
— шахрайство. Брехня всьому наро-
ду — полiтика.

* * *
 Іде жінка по вулиці, дивить-
ся — чоловiк п’яний лежить, ніби-
то пристойний, симпатичний. Поду-
мала: додому відведу, прочухаєть-
ся, може, що і вийде в нас. Довела 
його до свого під’їзду і згадала, що 
хліба не купила. Притулила до стіни 
й побігла в магазин, прибігла назад, 
а чоловiка немає.
 — Ну я й дурепа, нiбито хліба 
два роки не їла.

Гра в КАРТкИ

По горизонталі:
 1. Відомий фінансист і меценат. 
5. Скупчення автомобілів на дорозі, 
що заважає руху. 8. Посада у посоль-
стві. 9. Породистий кінь. 10. Держа-
ва в Гімалаях, окупована Китаєм. 11. 
Річка, на якій у 1945 році радянсь-
кі війська зустрілися з союзниками. 
14. Ім’я знаменитої американської 
телеведучої. 17. Кабан, придатний 
для розмноження. 19. Ім’я амери-
канської зірки реаліті-шоу. 20. Ім’я 
героя казки Андерсена, який розно-
сить сни. 21. Латиноамериканська 
країна. 22. Вершина гори. 23. «... на 
нашій Україні — неначе писанка ...» 
(Тарас Шевченко). 24. Обман, брех-
ня. 25. Ім’я відомої української ак-
торки, дружини Костя Степанкова. 
26. Насадка, яка захищає зуби бок-
сера під час поєдинку. 28. Весня-
ний первоцвіт, який прийнято топта-
ти, щоб довго жити. 31. Тварина, 
яку будять у лютому, щоб дізнатися 
прогноз на весну. 34. Давньогрецька 
муза любовної поезії. 35. Невеликий 
острів та однойменна країна на пів-
дні Карибського моря, неподалік від 
берегів Венесуели. 36. Білий обря-
довий хліб круглої форми з діркою 
посередині, випечений із крученого 
й переплетеного тіста. 37. Річка на 
Кавказі. 38. Чорноморський курорт.
 По вертикалі:
 1. Легендарний козацький ота-
ман, якого вважали характерни-

ком. 2. Людина, яка виробляє ре-
мені, кінську збрую. 3. Японська ри-
сова горілка. 4. Китайська валюта. 
5. Риба із родини осетрових. 6. Ім’я 
доброго розбійника із Шервудсько-
го лісу. 7. Країна на Близькому Сході. 
12. Невеличкий світильник біля ікони. 
13. Перекриття усіх шляхів комуніка-
цій навколо міста. 15. Друковані ЗМІ. 
16. Хижа риба, з якою часто порівню-
ють журналістів. 17. Правитель в Ста-
родавньому Римі. 18. Частина Вели-
кобританії. 26. Затискач для кріплен-
ня електричних дротів. 27. Столи-
ця Чехії.  29. Великий і глибокий яр. 
30. Широка пряма дорога. 31. Вид 
спорту, який прославив братів Клич-
ків. 32. Фізичні й душевні страждан-
ня. 33. «Пливе ..., пливе ... по Тисині» 
(народна пісня). ■

Кросворд №27
від 7—8 березня

Дара ГАВАРРА

 Молодий англійський актор Том Хол-
ланд, незважаючи на вік, має у своєму до-
робку вже десятки фільмів, вистав, одну 
з провідних ролей у мюзиклі «Біллі Ел-
ліот» на сцені лондонського театру. Та 
найбільшу «впізнаваність» йому принес-
ли ролі Лукаса Беннета в картині «Немож-
ливе» у 2012 році, а згодом — Людини-Па-
вука у циклі фільмів за коміксами Marvel 
у 2016-му. Подейкують, що актор, віро-
гідно, зіграє у драмі «Черрі» режисерів 
Ентоні та Джо Руссо, творців культового 
фільму «Месники: Війна нескінченності». 
Принаймні щодо цього йдуть переговори.
 В основі майбутнього фільму — авто-
біографічний роман військового медика 
Ніко Уокера, який він написав за ґратами 
(над сценарієм працює відома сценарист-
ка Джессіка Голдберг). У творі автор роз-
повідає, як, повернувшись із війни в Іра-
ку з посттравматичним синдромом, став 
залежним від опіатів. Герою роману важ-

ко було адапто-
вуватися до мир-
ного життя після 
всього пережито-
го на війні, і він по-
чав грабувати бан-
ки. Історія закін-
чується арештом 
та ув’язненням, і — 
як наслідок — виро-
ком до 9 років тюр-
ми. Сумна історія, але 
дуже впізнавана, адже в 
нашій країні подібні стре-
си переживає чимало мо-
лодих людей, котрі повер-
нулися з полів війни на 
нашій землі. Можливо, 
ця реальна історія ста-
не в пригоді тим, хто не 
може знайти себе в мир-
ному повсякденні. ■

з 18 до 24 березня

 Овен (21.03—20.04). Вас буде тягнути на 
пригоди. Якщо штампа в паспорті не спостерігаєть-
ся, то зірки допоможуть вам у любовних справах. 
Одруженим радимо обмежитися фліртом.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 18.

 Телець (21.04—21.05). Вас чекає багато 
зустрічей і побачень, будьте обережні та при-
слухайтеся до серця. Влаштовуйте частiше ро-
мантичні подорожі на двох.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 22. 

 Близнюки (22.05—21.06). У вас 
з’являться шанси, щоб знайти свою половин-
ку, але доведеться трохи постаратися — обра-
нець не з’явиться у вашому житті за помахом 
чарівної палички.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21.

 Рак (22.06—23.07). Проявляйте інтерес 
до всього незвичайного, досягти успіху мож-
на у викладацькiй та творчiй діяльності. Лег-
коважне ставлення до грошей не завадить вам 
добитися стабільності у фінансовій ситуації.
 Дні: спр. — 24; неспр. — немає.

 Лев (24.07—23.08). Ви можете проявити 
себе в громадській роботі, ваш бойовий дух i 
лідерські якості обов’язково оцінять. Не сором-
теся виявляти оригінальність.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 23.

 Діва (24.08—23.09). Ви довго розгой-
дуватиметеся, а коли втягнетеся в роботу, 
перемоги сипатимуться одна за одною. Го-
туйтеся до визнання і зміни соціального ста-
тусу. Кар’єрний злет дозволить забути про 
безгрошів’я.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Терези (24.09—23.10). Користуйтеся 
чарівністю сміливіше, тільки не забудьте на 
ніч затикати вуха — серенади шанувальників 
будуть досить частими. Незвичайні ідеї викли-
чуть фантастичний успіх.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

 Скорпіон (24.10—22.11). Вас чекають ба-
гато дивовижних зустрічей і побачень. Уникайте 
зв’язків з одруженими партнерами, оскiльки на 
чужому нещастi щастя не побудувати.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 24.

 Стрілець (23.11—21.12). Дехто з вас от-
римає пропозицію руки і серця. Не поспішайте 
погоджуватися, ваша холодність змусить пох-
вилюватися майбутнього партнера, і він зара-
ди вас і гори зверне.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.
  Козеріг (22.12—20.01). Ви зможе-
те досягти успіхiв там, де інші зазнають по-
разки. Ваш інтерес до всього незвичайного 
допоможе досягти фінансового успіху, тіль-
ки навчiться рахувати гроші.

 Водолій (21.01—19.02). Вас потягне 
на пригоди. Тільки не лякайтеся, якщо шану-
вальники зненацька прийдуть до вас у гості 
всією юрбою. Імпровізуйте й не допустiть бій-
ки.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Риби (20.02—20.03). Спробуйте себе 
в ролі керівника. Але не забувайте, що бути 
начальником — це не тільки престиж і по-
вага, а ще й головний біль і підвищена від-
повідальність.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22. ■

16—17 березня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, помiрний дощ. Вiтер захiдний, 
7-12 м/с. Температура вночi 0...+2, удень +5...+7. Пiслязавтра 
температура вночi 0...+2, удень +8...+10.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий мокрий снiг. 
Славське: вночi +1...+3, удень +5...+7. Яремче: вночi +1...+3, 
удень +7...+9. Мiжгiр’я: вночi +2...+4, удень +7...+9. Рахiв: 
уночi 0...+2, удень +6...+8.

14 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 20 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — 
немає, Пожежевська — 66 см.

Том Холланд.❙

СІНЕМА

Том Холланд — 
кримінальний герой
Звісно ж, тільки в кіно

■

Власники банківського «пластику» добровільно 
здають злодіям «імена, явки, паролі»
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