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Актор театру і кіно розповідає про ролі 

у Німеччині й Україні, роботу в проекті 

оскароносного швейцарського режисера 

Хав’єра Коллера та ставлення 

дружини до кінопартнерок

31 березня дільниці 

закриються вже за 

літнім часом 

стор. 2» стор. 14»

Президент 

Казахстану 

Назарбаєв пішов 

iз посади, 

але не з влади 

стор. 13»

Сергій Калантай: Тема 
сценарію вирішує все

Не спізніться 
на вибори

Минулого тижня «нацкорпусівці» постали «в усій красі» на столичному Хрещатику.
Фото з сайта strana.ua.
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Не кінець «нурсултанату» 

стор. 4»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,167 грн 

1 € = 30,846 грн

1 рос. руб. = 0,422 грн

Патрiотизмом 
i не пахне

Олігархи, корумповані чиновники 
й неонацисти підтримують виборчу 
кампанію Тимошенко

У Тимошенко на Авакова особливі сподівання.❙

Хрещений батько парамілітарних формувань, 

що напередодні виборів окупували вулиці 

українських міст.
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«У березні компанії «Нафтогазу» скористалися привабливою ринковою ситуацією й закупили достатні обсяги газу для забезпечення 

побутових споживачів групи. Враховуючи це, Газопостачальна компанія (ЦПК) «Нафтогаз України» знизить ціну на квітень для своїх 

побутових споживачів, не встановлюючи максимально можливу торговельну націнку постачальника, дозволену законодавством».

Прес-служба НАК «Нафтогаз України»

УКРАЇНА МОЛОДА

ЗВІРИМО ГОДИННИКИ

Не спізніться 
на вибори
31 березня дільниці закриються вже 
за літнім часом 

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Російські окупацій-
ні війська 20 березня 11 
разів обстріляли позиції 
підрозділів Об’єднаних 
сил, при цьому 10 разів 
застосували заборонені 
Мінськими домовленос-
тями міномети калібрів 
120 та 82 мм із витра-
тою 74 міни. Крім того, 
ворог вів вогонь по на-
ших захисниках із про-
титанкового ракетного 
комплексу, витративши 
п’ять керованих ракет, а 
також з озброєння бойо-
вої машини піхоти, гра-
натометів, великокалі-
берних кулеметів, снай-
перської та стрілецької 
зброї.
 Унаслідок обстрілів 
троє наших захисни-
ків отримали поранен-
ня. На жаль, 18 березня 
поблизу хутора Вільний 
Попаснянського райо-
ну на Луганщині снай-
пер бойовиків застре-
лив бійця 54-ї брига-
ди, солдата-навідника, 
20-річного Євгена Кере-
чаніна. Родом хлопець 
із села Деркачівка Не-
дригайлівського району 
Сумської області. Євген 
— четвертий загиблий 
український військо-
вослужбовець у березні 
2019 року.
 Проте жоден обстріл 
противника не зали-
шився без адекватної 
відповіді Об’єднаних 
сил. За даними розвід-

ки, 20 березня вогнем у 
відповідь двох окупан-
тів було ліквідовано та 
п’ятьох поранено. Та-
кож знищено склад із 
боєприпасами та один 
військовий автомобіль 
противника.
 Станом на 7-му го-
дину ранку 21 березня 
обстрілів позицій на-
ших військ зафіксова-
но не було. Об’єднані 
сили надійно контролю-
ють противника на лінії 
зіткнення, дотримую-
чись при цьому умов 
припинення вогню.
 Наголосимо, що у 
своєму звіті від 19 бе-
резня СММ ОБСЄ пові-
домила про виявлен-
ня на окупованій тери-
торії України двох ти-
пів новітніх російських 
систем РЕБ. Аналітики 
інформаційного ресур-
су InformNapalm вважа-
ють, що росіяни мають 
наміри застосовувати ці 
комплекси не лише про-
ти ЗСУ, а й у бойових 
умовах — проти амери-
канських БПЛА.
 «БПЛА СММ малого 
радіуса дії виявив авто-
матизовану станцію пе-
решкод (Р-330Ж «Жи-
тель») на автомобілі 
«КамАЗ-4310» і комп-
лекс радіоелектронної 
боротьби («Тирада-2») 
неподалік н. п. Южна 
Ломуватка (60 км на за-
хід від Луганська)», — 
йдеться у звіті ОБСЄ. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 Українці з першого числа на-
ступного місяця заплатять за 
газ на 2 відсотки менше — 8,38 
гривні за куб, повідомляє НАК 
«Нафтогаз України». «У березні 
компанії «Нафтогазу» скориста-
лися привабливою ринковою си-
туацією й закупили достатні об-
сяги газу для забезпечення по-
бутових споживачів. Враховую-
чи це, газопостачальна компанія 
(ЦПК) «Нафтогаз України» зни-
зить ціну на квітень для своїх по-
бутових споживачів, не встанов-
люючи максимально можливу 
торговельну націнку постачаль-
ника, дозволену законодавс-
твом», — зазначає відомча прес-
служба, нагадуючи, що така ціна 
включає ПДВ і витрати на транс-
портування газу по магістраль-
них і розподільчих трубопрово-
дах. Суттєвіше знизили вартість 
газу для промислових спожива-
чів: у квітні вони на умовах пе-
редоплати купуватимуть газ по 
7 тич. 188 гривень за тисячу ку-

бометрів, що на 19 відсотків ни-
жче за березневу ціну. 14 берез-
ня голова НАК «Нафтогаз Украї-
ни» Андрій Коболєв заявив, що 
ціна газу на європейському рин-
ку впала нижче вартості газу для 
населення в Україні, яку своєю 
постановою від 19 жовтня ми-
нулого року встановив Кабмін. 
Тому компанія запропонувала 
уряду скасувати державне регу-
лювання цін на газ для населен-
ня. Прем’єр-міністр України Во-
лодимир Гройсман таку пропози-
цію не підтримав. Кабмін підви-
щив ціну на газ для населення на 
23,5% iз 1 листопада 2018 року 
— до 8 тисяч 550 гривень за ти-

сячу кубометрів. Згідно з опри-
людненим у січні цього року Ме-
морандумом про економічну та 
фінансову політику за програ-
мою stand-by з МВФ, Україна 
взяла зобов’язання підвищити 
ціну на газ для населення на 15 
відсотків iз 1 травня 2019 року, 
а з 2020 року порівняти ціни до 
ринкових. 15 березня Гройсман 
доручив «Нафтогазу» та Мініс-
терству фінансів України поча-
ти переговори з Міжнародним 
валютним фондом про не підви-
щення цін на газ iз 1 травня цьо-
го року, враховуючи зниження 
вартості палива на європейсь-
ких ринках. ■

гривень
виділив уряд на підвищення кваліфі-
кації держслужбовців, за даними прес-
центру Мінекономрозвитку.

54,6 млн.
росіян
переселили до Криму за п’ять років після анексії 
півострова, заявив голова Меджлісу кримських татар 
Рефат Чубаров.

наших співвітчизників
загинуло на пожежах цьогоріч, пові-
домили у прес-службі ДСНС.

гривень
підвищилися з березня пенсії в Україні, поінформував 
перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного 
розвитку і торгівлі Павло Розенко.

приходів
УПЦ МП приєдналося до Право-
славної церкви України, підраху-
вали в Держстаті.

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

Близько 0,5 млн. Понад 600 У середньому на 514 Понад 500

ТАРИФИ

Ринок здешевив газ 
У квітні заплатимо дещо менше встановленої 
Кабміном ціни

■

НА ФРОНТІ

Росіяни глушать безпілотники
На Донбасі виявлено новітні ворожі системи радіоелектронної боротьби

■

ДО РЕЧІ

 «Тирада-2» — це система орбітального придушення, 
призначена для безконтактного виведення з ладу супут-
ників зв’язку. Розробка цієї системи почалася в 2001 році, 
а вперше публічно про неї заговорили в 2017-му. У серпні 
2018 року на форумі «Армія-2018» публічно було підписано 
контракт на постачання міноборони РФ цієї новітньої систе-
ми РЕБ, а восени пройшли випробування.
 Виконавець контракту — Владімірський завод «Элект-
роприбор». У грудні 2018-го РІА «Новости» повідомило, що 
«Тирада-2» в 2019 році надійде на озброєння в Централь-
ний військовий округ.
 А російська автоматизована станція радіоперешкод Р-
330Ж «Житель» призначена для автоматизованого вияв-
лення, пеленгування й аналізу сигналів джерел радіовип-
ромінювання в диапазоні частот 100-2000 МГц, а також для 
створення радіоперешкод для переносних i мобільних на-
земних станцій (абонентських терміналів) систем супутни-
кового зв’язку «ІНМАРСАТ» та «ІРІДІУМ», навігаційної апа-
ратури споживачів супутникової радіонавігаційної системи 
«НАВСТАР» (GPS) i базових станцій стільникової системи 
зв’язку GSM-900/1800. В Україну не постачалася. Неоднора-
зово фіксувалася в розслідуваннях InformNapalm.
 Зауважимо, що ці два комплекси РЕБ глушать не лише 
супутниковий зв’язок, а й хвилі КХ та УКХ диапазонів, а та-
кож стільниковий i транкінговий зв’язок.
 Над лінією розмежування часто літає американський 
стратегічний БПЛА RQ-4B Global Hawk. Він оснащений інтег-
рованою системою спостереження і розвідки HISAR (Hughes 
Integrated Surveillance & Reconnaissance). Це спрощена й 
дешевша версія комплексу ASARS-2, розробленого для роз-
відувального літака Lockheed U-2. Цей комплекс також ви-
користовують на борту армійського БПЛА RC-7B і продають 
на міжнародному ринку. Комплекс має радар SAR/MTI, а та-
кож оптичний та інфрачервоний сенсори. Всі три підсисте-
ми можуть працювати одночасно, а їхню інформацію оброб-
лятиме єдиний процесор. Цифрові дані можуть передава-
тися на землю в режимі реального часу в межах прямої ви-
димості або через супутниковий канал зі швидкістю до 50 
Мбіт/с. Аналітики InformNapalm вважають, що росіяни з до-
помогою новітніх станцій РЕБ, зафіксованих місією ОБСЄ 
16 березня на окупованій території, намагаються глушити 
канал зв’язку між американським БПЛА та супутником. Бо 
в іншому разі їм не було б сенсу тягнути на Донбас новітню 
потужну систему РЕБ.

■

Фото з сайта dnn.de.❙

Катерина БАЧИНСЬКА

 Спати менше — працювати біль-
ше. У день президентських виборів 
українці мають перевести свої годин-
ники на годину вперед. Відбудеться 
це у ніч із суботи на неділю о 3-й го-
дині ранку. Тому тим, хто любить дов-
ше поспати, доведеться раніше ляга-
ти, щоб не вибитися з власного ж 
графіка, запевняють медики. Адже 
у зв’язку з переведенням годинників 
порушується біоритм сну та ефек-
тивність праці людини. Лікарі попере-
джають: щоб не нашкодити своєму 
організму, потрiбно добре висипля-
тися і харчуватися, тоді перехід на ін-
ший час буде непомітним.
 Проте українці не єдині у таких 
змінах для сну та організму. Адже 
практика переведення годинника при-
таманна не лише нам. У світі понад 70 
країн і досі живуть за літнім та зимо-
вим часом. Проте для 28 країн ЄС цей 
рік, можливо, останній з переведен-
ням годинників. Ще минулого року у 
країнах ЄС активно заговорили про 
відмову від часових змін. Рекоменда-
ція Єврокомісії була ухвалена за ре-
зультатами онлайн-голосування, про-
веденого в країнах ЄС, згідно з яким, 
80 відсотків жителів Євросоюзу від-
дали голоси за скасування переходу 
на зимовий чи літній час. В Україні це 
питання також неодноразово порушу-
вали, проте спільного рішення досяг-
ти так і не вдалося. Психолог Поліна 
Алєксєєва запевняє, що переведення 
годинників суттєво впливає як на фі-
зичний стан людини, так і на психоло-
гічний: «Люди можуть ставати більш 
дратівливими, стомленими, знерво-
ваними, розгубленими. Для того, щоб 
переведення годинників на літній час 
менше вплинуло на емоційний та фі-
зичний стани, є декілька корисних по-
рад. Наприклад: за тиждень до пере-
ведення годинників лягайте спати на 
декілька годин раніше від звичного 
режиму. По-друге, побільше нама-
гайтеся проводити часу на свіжому 
повітрі. І головне, будьте завжди на 
позитиві, що б у житті не сталося. Усе 

на світі можна пережити».
 У ЄС уже розробили план пере-
ходу i планують поступово його впро-
ваджувати. Для того, щоб перехід 
відбувся безпроблемно, Європейська 
Комісія пропонує кожній державі ЄС 
до квітня 2019 року повідомити Брюс-
сель, за яким часом вона збирається 
жити, — літнім чи зимовим. Згідно з 
пропозицією, востаннє перейти на зи-
мовий час та чи інша країна ЄС зможе 
27 жовтня 2019 року. Після цього пе-
реведення годинників у державах ЄС 
має остаточно відійти у минуле. У Ні-
меччині, де стрілки годинників ста-
ли переводити в 1980 році з метою 
економії електроенергії, більшість 
жителів, за результатами опитуван-
ня видання Focus, висловили поба-
жання залишитися на літньому часі. 
Українка Анастасія Старовойт, яка 
вже впродовж шести років прожи-
ває в Берліні, запевняє, що такі змі-
ни негативно впливають не лише на 
здоров’я, а й на роботу. Ба більше, 
за її словами, як тільки наближаєть-
ся період переведення годинників, 
німці починають активно це обгово-
рювати між собою: «Я так дивувала-
ся, коли тільки переїхала до Німеч-
чини, що ще за три тижні до переве-
дення годинників вони розповідали, 
хто коли планує спати, що їсти, дех-
то тренування посилював, щоб було 
більше енергії. І мене це дуже диву-
вало, бо в Україні люди так не пере-
ймаються власним здоров’ям». Та-
кож дівчина розповідає, що попри 
поради свій ритм ніяк не може пе-
ревести на новий лад: «Чітко усві-
домила, що після переведення го-
динників страждає не лише сон, а 
й ефективність роботи. Німці дуже 
пунктуальні, тому спізнення для 
них неприпустимі, а як тільки відбу-
вається цей перехід , то доводить-
ся себе повністю перелаштовувати. 
Та й робота, якщо не виспишся, не 
така вже й ефективна». 
 Цікаво, що серед країн колиш-
нього СРСР від літньо-зимового ча-
су не відмовилися в Україні, Молдові 
та країнах Балтії. ■
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громадських 
організацій
висловили бажання спос-

терігати за виборами Президента України, 
розповіли у МВС.

139
місце
зайняла Ук-
раїна цьо-

горіч у рейтингу найщасливiших країн сві-
ту, йдеться в опублікованій щорічній до-
повіді World Happiness Report.

років 
виповнилося 
поетесі Ліні 

Костенко, нагадали в Міністерстві 
культури.

дорослих жителів 
України 
упродовж останнього року не 

прочитали жодної книги, засвідчило опитування 
Київського міжнародного інституту соціології.

роки 
обмеження волі загрожує виборцю за 
селфі з бюлетенем i його демонстрація з 

голосом за того чи іншого кандидата в президенти, 
попередив радник міністра внутрішніх справ 
України Іван Варченко.

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

133-тє 89 60% 3

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 У Черкасах на огляд 
містян у приміщенні ТРЦ 
«Любава» виставили макет 
меморіального комплексу 
пам’яті учасників антите-
рористичної операції. Його 
виготовили за унікальним 
ескізом із назвою «Незлам-
ні духом», який намалюва-
ла донька загиблого бійця 
Володимира Ложешнікова 
— Дар’я. 
 «Дівчина перемогла в 
міському конкурсі з розроб-
ки концепції, на той час їй 
було 16 років. Майбутній 
пам’ятний знак облашту-
ють на площі Слави по ву-
лиці Хрещатик. Наша гро-
мада повинна пам’ятати й 
шанувати своїх Героїв, які 
за волю та мир України від-
дали власне життя», — ко-
ментує міський голова Чер-
кас Анатолій Бондаренко.
  Як розповідають у Чер-
каській міській раді, ме-
моріальний комплекс скла-
датиметься з трьох скуль-
птур. На передньому плані 
композиції — скульпту-
ра «Воїна-захисника». Це 

зібраний образ сучасно-
го воїна в повній екіпіров-
ці. За його спиною — «Дре-
во Життя», яке символі-
зує безсмертя й структуру 
роду. Поруч із «древом» — 
дві стели червоного каме-
ню. На їхніх зовнішніх сто-
ронах будуть викарбувані 
імена черкаських воїнів, 
які віддали своє життя за 
незалежну Україну. А от з 
іншого боку дерева, згідно 
з проектом Дар’ї Ложешні-
кової, — ще одна скульпту-
ра «Воїна з мечем».
 Над виготовленням ма-
кету близько місяця пра-

цював скульптор В’ячеслав 
Федорченко. Він зізнаєть-
ся, що найскладнішим у ро-
боті для нього було відтво-
рення «Древа Життя», яке 
«росте» за спинами воїнів. 
У процесі роботи консульту-
вався з авторкою ідеї Дар’єю 
Ложешніковою, аби макси-

мально передати її задуми 
та побажання. «Скульптури 
будуть зроблені з полімер-
металу або з бронзи, зараз 
це ще вирішується, — роз-
повідає В’ячеслав Федор-
ченко. — Дерево металеве, 
а плити та п’єдестал — із 
граніту». ■

РЕЙТИНГИ

Скільки нам 
треба для 
повного щастя
У переліку найщасливіших 
країн світу Україна зайняла 
133-тє місце і «вмостилася» 
між двома африканськими 
країнами
Катерина БАЧИНСЬКА

 Хтось щасливий, а хтось нещасний. Уже 
впродовж семи років Організація Об’єднаних 
Націй проводить дослідження серед 156 країн 
світу і визначає, де живуть найщасливіші 
люди у світі.  Ідеєю рейтингу є допомога краї-
нам реагувати на головні потреби громадян 
та підвищувати рівень життя у світі. Ціка-
во, що за сім років досліджень стабільно пер-
ші позиції займають скандинавські країни. 
І цей рік не став винятком. Найщасливішою 
країною світу назвали Фінляндію. Уже дру-
гий рік поспіль мешканці саме цієї країни вва-
жаються найщасливішими людьми у світі. Та, 
окрім Фінляндії, до десятки входять: Данія, 
Норвегія, Ісландія, Нідерланди, Швейцарія, 
Швеція, Нова Зеландія, Канада та Австрія. А 
от найменш щасливою країною у світі є Пів-
денний Судан. Недалеко від нього — Цент-
рально-Африканська Республіка, Афганіс-
тан, Танзанія та Руанда.
 Під час дослідження звертають увагу на 
шість головних показників за останні три 
роки  — валовий внутрішній продукт, очіку-
вана тривалість здорового життя, соціальна 
підтримка, свобода вибору в житті, щедрість 
та корупція. Україна ж цього року посіла 133-
тє місце і, за рейтингом, більш щаслива, ніж 
африканська Ефіопія, але менш щаслива, 
ніж африканський Чад. Дослідники віднесли 
нашу державу до двадцятки країн, які за сім 
років втратили найбільше  позицій. У 2016-му 
Україна була 123-ю, 111-ю — у 2015, у 2012-
му посідала 87-му позицію. Причиною падін-
ня майже на 40 позицій став конфлікт на Дон-
басі. 
 Та якщо  враховувати 2017 та 2018 роки, 
то Україна навпаки піднялася на 5 позицій. 
На низький рівень задоволеності життям в 
Україні може впливати розрив між очіку-
ваннями та реальністю, запевняють аналіти-
ки, адже українці рiк у рік чекають на зміни 
і часто ці дуже високі очікування і породжу-
ють великі розчарування. Також на це впли-
ває і європейський рівень життя, який такий 
бажаний для українців і такий недосяжний. 
Наприклад, африканські країни, які за еконо-
мічними та політичними показниками значно 
гірші за нашу державу, почуваються щасливі-
шими, бо просто не знають кращого життя. 
 До речі, за результатами опитування 
Київського міжнародного інституту соціоло-
гії, у 2018 році дві третини жителів Украї-
ни заявили, що вважають себе щасливими, 
а це немало — 63%, 16% почувалися частко-
во щасливими і 17% зазначили, що нещас-
ні. Загалом за статистикою,  молоді україн-
ці — щасливіші за старших, і з віком рівень 
щастя знижується майже лінійно. Впли-
ває на рівень щастя і фінансова стабільність 
— чим вищий рівень добробуту, тим біль-
ше людей почуваються щасливими. Цікавим 
фактом дослі дження є те, що чим активніші 
люди у політичному житті, тим щасливіши-
ми вони почуваються. У доповіді ООН наведе-
но кілька прикладів, які показують, що щас-
ливі люди активніші на виборах. Тож 31 бе-
резня українці можуть зробити себе трішки 
щасливішими. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 У селищі Нова Водолага на-
прикінці року запрацює теплова 
електростанція, де в якості пали-
ва використовуватимуть звичай-
не соняшникове лушпиння. Про-

ект реалізовує група компаній 
«Агроліга», що спеціалізуєть-
ся на переробці олійних куль-
тур. Паротурбінна установка для 
ТЕЦ виготовлена у Болгарії і вже 
пройшла необхідне тестування. У 
свою чергу, виробництвом котлів 
займалися болгарські та вітчиз-

няні підприємства. Окрім основ-
них потужностей, електростанція 
матиме сучасну систему моніто-
рингу викидів та системою очис-
тки, яка дозволяє видалити фак-
тично 99 відсотків попелу. 
 Нову електростанцію «Аг-
роліга» зводить між двома за-
водами, що спеціалізуються на 
переробці соняшнику, тому про-
блем із сировиною на ТЕЦ не 
буде. «Технологія використан-
ня соняшникового лушпиння 
сьогодні досить поширена, ос-
кільки вирішує одразу дві про-
блеми — підтримку вразливої 
екологічної рівноваги і вироб-
ництво чистої енергії, потреба в 
якій постійно зростає, — пові-
домляється на сайті компанії. 
— Скажімо, у процесі перероб-

ки олійних культур ми отримує-
мо досить високий відсоток від-
ходів — 14 від загальної маси 
сировини. Тому власна ТЕЦ — 
вдалий варіант використан-
ня безвідходних технологій. До 
того ж близьке розташування си-
ровинної бази звільняє нас від 
необхідності витрачати кошти на 
логістику, а повна автоматизація 
процесу виключає необхідність 
винаймати велику кількість пер-
соналу». 
 Після відкриття ТЕЦ, «Аг-
роліга» планує укласти договір 
про співпрацю з енергетичними 
компаніями, аби взяти участь у 
проекті «Зелений тариф». Це 
дозволить отримувати прибуток 
за рахунок продажу надлишку 
електроенергії. ■

Світлана МИЧКО

 Нещодавно в тернопільському Цент-
рі науки чи не вперше масштабно від-
значали Arduino Day — своєрідний 
всесвітній флешмоб, що об’єднує фа-
натів цієї апаратної обчислювальної 
платформи для аматорського конс-
труювання. Чи не найцікавішою час-
тиною заходу була презентація влас-
них винаходів i розробок учасників, і 
однією з найпопулярніших моделей 
(особливо для молодіжної аудиторії) 
виявився електричний велосипед тре-
тьокурсника Тернопільського націо-
нального технічного університету 

ім. І. Пулюя Павла Романишина. Ве-
лоспорт — справжнє палке хобі хлоп-
ця, без свого двоколісного друга він 

життя не уявляє і проводить на ньому 
чимало часу, тож давно мріяв макси-
мально вдосконалити транспортний 
засіб. Передусім — щоб він міг руха-
тися не лише завдяки фізичним зу-
силлям господаря. Навчається Пав-
ло за спеціальністю «Автоматизація 
та комп’ютерно-інтегровані техноло-
гії», тож і серед викладачів, і серед 
студентів було в кого попросити пора-
ди та допомоги. В результаті спільних 
зусиль i 10 тисяч гривень фінансових 
вкладень з’явилася двоколісна ма-
шина на електротязі (повна зарядка 
триває 2,5 години), здатна розвивати 
швидкість до 35 кілометрів на годину, 
і 100 кілометрів її пробігу обходиться 
всього у... 2 гривні! Крім цього, вело-
сипед ілюмінований та обладнаний 
авторською веломагнітолою з дина-
міками. Словом — круто!
 Творець «електровела» Павло Ро-
манишин також уболіває за чисто-
ту навколишнього середовища, тож 
дуже хотів би, щоб на такі ровери пе-
ресіло побільше тих, кому ліньки пос-
тійно крутити механічні педалі. Зад-
ля цього хлопець працює над здешев-
ленням переобладнання звичайних 
велосипедів на електричні. Вважає, 
що вартість такого перетворення у 
порівнянні з його «ровером» можна 
зменшити майже вдвічі. ■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Коли дітям не все одно
Донька загиблого 
воїна презентувала 
проект 
меморіального 
комплексу

■

Черкаський макет меморіального комплексу пам’яті учасників
 антитерористичної операції.
Фото надане прес-службою Черкаської міської ради.

❙
❙
❙

ВИНАХІДНИЦТВО

Трохи струму 
для двох 
коліс
Студент придумав 
електричний велосипед

■

Павло Романишин зi своїм 
диво-велосипедом.
Фото з сайта ArduinoDay.

❙
❙
❙

АЛЬТЕРНАТИВА

Світло з лушпиння
Будується електростанція, що 
працюватиме на відходах олійного 
виробництва

■
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Тарас КУЗЬО, 
професор Нацiонального унiверситету 
«Києво-Могилянська академiя»

 Міністр внутрішніх справ Ар-
сен Аваков має давні зв’язки з Ан-
дрієм Білецьким, встановлені що-
найменше за десять років до почат-
ку російської агресії проти України 
у 2014 році. Практично не лишило-
ся сумнівів, що сьогодні Аваков ви-
користовує «Національний корпус» 
і «Національні дружини», аби зава-
дити переобранню Петра Порошен-
ка і привести до влади Юлію Тимо-
шенко.
 Аваков стурбований, що його пар-
тія «Народний фронт» не по трапить 
до парламенту на виборах у жовтні 
2019 року і він втратить посаду мініс-
тра внутрішніх справ. Аби уникну-
ти цього, він утворив союз із Тимо-
шенко й підтримує її виборчу кам-
панію, намагаючись зберегти своє 
крісло. Для цього Міністерство внут-
рішніх справ і «Національні дружи-
ни», яких зареєстрували спостеріга-
чами на виборах, використовують у 
виборчій кампанії Тимошенко. Сер-
гій Лещенко зазначив: «Тож гаран-
том підтримки Юлії Тимошенко став 
міністр внутрішніх справ Арсен Ава-
ков, який відмовився грати на сто-
роні чинного Президента Порошен-
ка м’язами силовиків».
 У 2000-х роках владу в Харкові 
було розділено між Аваковим, який 
очолював тоді обласну організацію 
«Батьківщини», і мером міста Ген-
надієм Кернесом, якого підтримува-
ла Партія регіонів. Обоє мали власні 
парамілітарні угруповання: в Ава-
кова — «Патріот України», у Керне-
са — «Оплот».
 Білецький опирався модернізації 
Соціал-національної партії України 
(СНПУ), залишивши її та забравши з 
собою «Патріот України», який був 
парамілітарним крилом СНПУ. «Со-
ціал-національну асамблею» було 
засновано у 2008 році як політичну 
партію «Патріота України». 
 «Національний корпус» є спад-
коємцем СНА, а «Національні дру-
жини» — «Патріота України». Свід-
ченням цього є хоча б символ СНПУ 
Wolfhook, який використовувала 
нацистська організація СС. Його пе-
рейняла СНПУ, а згодом батальйон 
«Азов», утворений із представників 
«Патріота України», СНА, «Братс-
тва», Радикальної партії і футболь-
них ультрас.
 Після розколу СНПУ на «Свобо-
ду» та «Патріот України»/СНА у 
2004 році в Україні виникло два «на-
ціоналістичні» табори: проєвропей-
ський і проєвразійський відповідно.
 Представники першого табору на-
ціоналістів є спадкоємцями ОУН. До 
нього входять «Свобода», КУН (Конг-
рес українських націоналістів, сфор-
мований у 1992 році представника-
ми емігрантського крила ОУН(б)) і 
«Правий сектор». Ці націоналістичні 
партії дотримуються традицій ОУН і 
на цих виборах підтримали кандида-
туру Руслана Кошулинського — пат-
ріота, який воював на Донбасі проти 
російських агресорів.
 Представники другого табору на-
ціоналістів на чолі з Білецьким і 
«Національним корпусом» ідеологіч-
но більше схожі на неонацистів, ра-

систів і білих супрематистів із країн 
Європи і США.
 Ці два табори відрізняються став-
ленням до мови, державності й зов-
нішньої політики.
 По-перше, «Свобода», КУН і «Пра-
вий сектор» наголошують на важли-
вості української мови й культури, 
тоді як для СНА й «Національного 
корпусу» головними є кровні зв’язки 
й раса, а не українська мова. Вони не 
наполягають на тому, щоби їхні чле-
ни, багато з яких є російськомовни-
ми, вивчили українську. В цьому пи-
танні вони подібні до Авакова, який 
так і не вивчив української мови.
 В аспекті поглядів на державо-
творення націоналістичні партії, що 
підтримують Кошулинського, додер-
жуються традицій ОУН, змагаючись 
за незалежність України і вважаю-
чи Росію смертельним ворогом Ук-
раїни. 
 Натомість Білецький має такі самі 
погляди, що й лідер УНА-УНСО 1990 - х 
років Дмитро Корчинський, ратую-
чи за створення східнослов’янського 
союзу з Росією. На початку 
1990-х років УНА-УНСО брала участь 
у бойових діях у Придністров’ї на 
боці Росії.
 Наприкінці 1990-х років Кор-
чинський покинув УНА-УНСО й ут-
ворив організацію «Братство», яка 
продемонструвала свою проросій-
ську ідеологію, приєднавшись до 
структур двох московських органі-
зацій: «Міжнародного євразійсько-
го руху» і «Євразійського союзу мо-
лоді». Обидві організації очолює ук-
раїнофоб Олександр Дугін, який у 
2014 році закликав «убивати, уби-
вати, убивати» українців.
 Прогресивна соціалістична пар-
тія Наталії Вітренко (українофоб-
ська націонал-більшовицька пар-
тія, яка підтримувала сепаратистів 
на Донбасі у 2014 році) також при-
єдналася до структур Дугіна. Після 
Помаранчевої революції «Братство» 
і Прогресивна соціалістична партія 
створили народну опозицію. 
 Корчинський також був спікером 
на зборах парамілітарних тренуваль-
них таборів у Росії, організованих 
рухом «Наши» (путінським «Комсо-
молом») і «Міжнародним євразійсь-
ким рухом». Крім того, свого часу він 
запекло критикував Віктора Ющен-
ка на телеканалі «1+1», демонстру-
ючи свої ксенофобські антизахідні, 
антипомаранчеві та проєвразійські 
політичні погляди.
 На виборах 2012 року Партія ре-
гіонів підтримувала обрання Кор-
чинського до парламенту. Зв’язки 
Корчинського з Партією регіонів і 
російською розвідкою стали очевид-
ними під час провокацій поблизу 
президентської адміністрації 1 груд-
ня 2013 року, які підозрілим чином 
нагадували такі самі події на тому 
самому місці 9 березня 2001 року. 
Обидві акції було організовано аген-
тами-провокаторами, щоби дискре-
дитувати справжніх націоналістів.
 Після 2014 року члени «Братства» 
почали використовувати Радикаль-
ну партію, аби потрапляти до парла-
менту й місцевих рад. Представни-
ки «Братства» й Радикальної партії 
брали участь у створенні батальйону 
«Азов».
 Згідно з поглядами Корчинсько-

го, які він висловлював у першій по-
ловині 1990-х років, УНА мала була 
обстоювати позицію, що Україна є 
«головним захисником слов’янських 
інтересів і ядром слов’янської єд-
ності». На виборах 1994 року він на-
гадував українським виборцям, що 
«наш народ раніше жив у суперде-
ржаві». «Ми знову зробимо Україну 
супердержавою, аби людям не дове-
лося змінювати свої звички», — за-
являв тоді Корчинський. Він також 
вважав, що Україна повинна пропа-
гувати панславізм і «українську ім-
перську духовність». Таку ідею під-
тримувала Ліберально-демократична 
партія Росії на чолі з Володимиром 
Жириновським: «Головне утворити 
велику слов’янську державу, а тоді 
ми вже вирішимо питання столиці 
(Київ чи Москва)».
 Білецький — ідеологічний спад-
коємець Корчинського. Він заявляв: 
«Ми, соціал-націоналісти, маємо зовс-
ім інші в цьому питанні погляди. По-
перше, геополітичні... Ми розуміє-
мо, що сепарація від Росії є ідіотизм. 
Тому що наша ідея — потужна з цен-
тром в Києві конфедерація». Білець-
кий є давнім прихильником союзу з 
Росією i вважає, що російські природ-
ні ресурси допоможуть Україні стати 
успішною державою.
 Панславізм Корчинського став 
на заваді співпраці між УНА-УНСО і 
справжніми націоналістичними пар-
тіями, такими як КУН і ДСУ («Де-
ржавна самостійність України»). 
Сьогодні панславістський «Націо-
нальний корпус» не здатен співпра-
цювати з націоналістичними «Свобо-
дою», «Правим сектором» і КУН із 
тієї самої причини.
 У питанні зовнішньої політики 
Кошулинський підтримує членство 

в НАТО і ЄС, про що йдеться в його 
передвиборчій програмі, та — як і 
представники ОУН — вважає Украї-
ну частиною Європи і її східного кор-
дону. 
 Водночас «Національний корпус» 
не підтримує приєднання України ні 
до НАТО, ні до ЄС, а більше зацікав-
лений у Євразії та «білій цивіліза-
ції».
 Отже, «Національний корпус» об-
стоює ті самі погляди, що і проросій-
ські націоналісти з Європи, які ма-
ють вороже ставлення до США і ЄС. 
 Цікаво, що Юлія Тимошенко — 
кого Аваков виражено підтримує на 
цих виборах — також не підтримує 
членство України в НАТО і ЄС. У її 
передвиборчій програмі взагалі не-
має згадок про НАТО чи ЄС.
 Тимошенко намагається прийти 
до влади будь-якою ціною і заради 
цього уклала союз із олігархами Іго-
рем Коломойським і Сергієм Тару-
тою, корумпованими чиновниками 
на кшталт Авакова й неонацистами 
з «Національного корпусу» Білець-
кого. Перемога на виборах такого не-
приємного й непатріотичного союзу 
відкине розвиток України та зупи-
нить її євроатлантичну інтеграцію 
так само, як це зробило обрання Яну-
ковича президентом у 2010 році.
 Якщо ви бачите майбутнє України 
поза межами «русского мiра» та все-
редині Європи, єдиними кандидата-
ми, яких варто підтримувати, є Поро-
шенко (якщо ви патріот) і Кошулин-
ський (якщо ви націоналіст). Якщо 
ж вам більше до вподоби приєднан-
ня України до євразійських струк-
тур і «русского мiра», то ви поділяє-
те політичні погляди «Національного 
корпусу», чиєю кандидаткою є Тимо-
шенко. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Президент Петро Порошенко в ефірі програми «Свобода слова» заявив, що в Україні є одна ар-
мія, і ніяких приватних армій не може бути. За його словами, коли у 2014 році олігархи намагали-
ся створити приватне військо, було вжито рішучих дій, щоб цього не допустити. «Рішучі наші дії це 
ліквідували. Це саме буде і в 2019 році. Ніхто, крім держави, не буде мати таку монополію», — за-
явив Президент. І зазначив, що у зриві виборів, зокрема й у такий спосіб, зацікавлені у РФ.
 «У зриві українських виборів як в 2014, так і в 2019 році зацікавлена одна людина — Путін. І на 
сьогодні байдуже, кого він використовує всередині країни для того, щоб досягти своєї цілі. Ми по-
винні розуміти, що кремлівські представники не обов’язково мають бути вдягнені в кремлівського 
найманця, обвішаного гранатами, бути представниками «русского міра» з російським триколором 
через плече. Вони легко, вийшовши на майдани, можуть кричати і «Слава Україні», і «Україна — 
понад усе», і навіть «Смерть ворогам». Це абсолютно ніяк не позбавляє Путіна можливості їх вико-
ристовувати», — вважає Порошенко.
 Нагадаємо, у 2014 році керівники силових відомств України, зокрема, тодішній голова СБУ Ва-
лентин Наливайченко та інші, наголошували на необхідності роззброєння всіх воєнізованих струк-
тур, що не мають відношення до Збройних сил або правоохоронних органів України.
 «Ми серйозно ставимося до того, щоб були роззброєні до кінця і позбавлені ліцензії ті струк-
тури, які причетні або є складовою частиною добре скоординованого бандформування», — казав 
тоді Наливайченко.
 У свою чергу, глава МВС Арсен Аваков запевняв на початку 2018 року (коли було створено так 
звані «Національні дружини»), що не дозволить зорганізувати в Україні парамілітарні утворення, 
котрі намагалися б стати альтернативою поліції. З його слів, в Україні можуть існувати різні грома-
дянські організації, та в жодному випадку вони не можуть переступати рамок закону. Мовляв, у де-
ржаві Україна є лише одна монополія на застосування сили — державна: Національна гвардія, На-
ціональна поліція, ЗСУ. Всі інші парамілітарні утворення, які намагаються себе позиціонувати на 
вулицях міст, не є законними.

■

ПИЛЬНУЙ!

Патрiотизмом 
i не пахне
Олігархи, корумповані чиновники й неонацисти 
підтримують виборчу кампанію Тимошенко

■

Прислужувати радий?❙
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Оксана СОВА

 Завдяки сприятливим 
погодним умовам посів 
ранніх ярих культур роз-
почався цього року на мі-
сяць раніше, порівнюючи 
з минулим, і швидко на-
бирає обертів. За інфор-
мацією прес-служби Мін-
агрополітики, вже ста-
ном на кінець минулого 
тижня сівба ранніх ярих 
зернових та зернобобових 
відбувається у 18 облас-
тях. Засіяно більше 580 
тисяч гектарів, або 25 від-
сотків від прогнозованого. 
Аграрії забезпечені всіма 
необхідними ресурсами 
для успішного проведен-

ня весняної посівної кам-
панії.
 На прес-конференції 
«Посівна-2019: поточний 
стан та прогнози» заступ-
ник міністра аграрної полі-
тики та продовольства Ук-
раїни Володимир Топчій 
повідомив, що на сьогодні 
стан озимих культур оці-
нюють як один із кращих 
за останні п’ять років. По-
чаток весняної посівної ха-
рактеризується оптималь-
ними запасами вологи у 
метровому шарі ґрунту. 
Достатня ресурсна забез-
печеність аграріїв дає під-
стави сподіватися на добрі 
результати нового сезону. 
За його словами, очікува-

на забезпеченість насін-
ням ярих по регіонах ста-
новить 684 тисяч тонн, або 
100 відсотків від потреби, 
у достатній кількості й мі-
неральних добрив, засобів 
захисту рослин, налагод-
жено полив.
 Цьогорічні погодні 
умови досі були на боці аг-
раріїв та сприяли як ус-
пішній перезимівлі ози-
мих культур, так і початку 
посіву ранніх ярих куль-
тур. «Аномально висока 
температура, яку ми спос-
терігали 18 березня, на 
щастя для аграріїв, закін-
чилася. Надалі ми матиме-
мо звичну березневу пого-
ду, яка спостерігатиметься 

без різких температурних 
коливань та сприятиме 
проведенню весняно-по-
льових робіт в оптималь-
ні терміни», — зазначи-
ла керівник відділу агро-
метеорології Українсько-
го гідрометеорологічного 
центру Тетяна Адаменко.
 Довідково: станом на 
19 березня, за офіційни-
ми даними, в розрізі ран-
ніх культур ярого ячме-
ню посіяно 419 тис. га 
(27%), пшениці — 28 тис. 
га (16%), вівса — 15 тис. 
га (8%), гороху — 118 
тис. га (34%). Піджив-
лення озимих культур на 
зерно проведено на площі 
6,3 млн. га, або 84% від 
прогнозу. Зокрема, ози-
мої пшениці підживлено 
5,3 млн. га, або 83%, ози-
мого жита — 89 тис. га, 
або 77%, озимого ячменю 
— 918 тис. га, або 91%. 
Озимий ріпак підживле-
ний на площі 1,2 млн. га, 
або 93%. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 Поблизу Володимир-Волинсь-
кого, на полях фільтрації цукрово-
го заводу, виявили три туші мерт-
вих свиней і більше двох десятків 
малих поросят. Як розповів місь-
кий голова Володимир-Волинсько-
го Петро Саганюк, помітили туші 
тварин 18 березня. Одразу зверну-
лися у відповідні інстанції, і зараз 
на місці «біодиверсії» працює ве-
теринарна служба, яка має вста-
новити причину загибелі свиней. 

«При в’їзді у місто виявили тру-
пи близько 30 свиней. Зрозумі-
ло, це десь у когось біда сталася. 
І людина їх вивезла нам... При-
близно ми вже знаємо, хто це був, 
і, думаю, застосуємо жорстокі за-
ходи. На жаль, це не поодинокий 
випадок. Бачать, що в місті відхо-
ди вивозять, то вирішили підклас-
ти й свою свиню нам... Два попе-
редні рази вивозили трупи тварин 
у район міського сміттєзвалища», 

—  прокоментував ситуацію місь-
кий голова.
 Попри те, що тваринники Украї-
ни останніми роками потерпають 
від спалахів хвороб свиней, обсяги 
виробництва м’яса свиней сільсь-
когосподарськими підприємствами 
відновлюються. У січні-лютому віт-
чизняні виробники свинини поліп-
шили виробництво на 6 відсотків у 
порівнянні з аналогічним періодом 
попереднього року. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Всеукраїнська аграрна рада 
(ВАР) звернулася до в.о. мініст-
ра аграрної політики і продоволь-
ства України Ольги Трофімцевої  з 
проханням втрутитися в ситуацію 
навколо звинувачень Першого ук-
раїнського сільськогосподарсько-
го кооперативу (ПУСК) в нібито 
підробці сертифікатів похо дження 
добрив та ухиленні від сплати ком-
пенсаційного мита за імпорт міне-
ральних добрив в Україну. Трофім-
цева пообіцяла вивчити ситуацію, 
апелюючи до міністра внутрішніх 
справ Арсена Авакова.
 Нагадаємо, співробітники Го-
ловного управління Національ-
ної поліції в Херсонській області 
провели обшуки у брокера ПУСК 
— ТОВ ПКВ «Авилан». Юристи 
стверджують, що дії поліції про-
тизаконні. «По-перше, вказане 
кримінальне провадження може 

розслідуватися винятково слідчи-
ми органами ДФС України. Тому 
проведення обшуку співробітни-
ками поліції в межах даного кримі-
нального провадження є грубим по-
рушенням ст. 216 КПК України. А 
факт ухиляння від сплати компен-
саційного мита може бути встанов-
лено винятково міжвідомчою ко-
місією при Міністерстві економіч-
ного розвитку. Проте наприкінці 
січня 2019 року ця комісія відмо-
вила Союзу хіміків України, що діє 
в інтересах підконтрольних одному 
з олігархів хімічних підприємств, 
у порушенні спеціального розслі-
дування з цих підстав», — пояснив 
адвокат Дмитро Лошаков.
 Керівник ПУСК Олександр Бу-
юклі спростував твердження хер-
сонської поліції, що кооператив ні-
бито не має оригіналів сертифікатів 
добрив. Усі оригінали на імпортні 
добрива були надані для перевірки, 
і ПУСК чекає на результати.

 «Такі дії спрямовані на приму-
шування аграріїв купувати доб-
рива випятково у групи компаній 
Ostchem, які на внутрішньому рин-
ку мінеральних добрив стали мо-
нополістом та, користуючись та-
ким своїм становищем, штучно за-
вищують ціни на добрива на внут-
рішньому ринку», — наголошують 
у Всеукраїнській аграрній раді. Як 
інформує прес-служба ВАР, аграрії 
просять про наступне: ретельно пе-
ревірити реальні обставини, викла-
дені у даному зверненні.
 Вжити заходів щодо забезпечен-
ня безперебійного постачання сіль-
ськогосподарським товаровиробни-
кам мінеральних добрив за ринко-
вими, обґрунтованими цінами, у 
тому числі за рахунок їх імпорту.
 Звернутися до міністра внутріш-
ніх справ України з вимогою провес-
ти перевірку законності проведених 
слідчих дій та усунути виявлені по-
рушення законодавства. ■

ІМПОРТ

Знайшли 
капусту
На гуртових ринках України 
з’явились перші партії ранньої 
капусти — узбецької
Оксана СИДОРЕНКО

 Перші свіжі капустяні партії вже з’явилися на 
майданчику найбільшого в Західному регіоні гурто-
вого ринку «ОРСП «Шувар», повідомив інфоцентр 
найбільшого ринку Галичини. Продавці пропону-
ють цю капусту по 30-31 грн../кг (0,97-1,01 євро/
кг). Це найнижча ціна на імпортну ранню капусту, 
яка сьогодні пропонується в Україні. Крім Узбекис-
тану капусту нам також поставляє Албанія, оптова 
вартість якої сьогодні 37-42 грн./кг (1,2-1,36 євро/
кг). Широкий ціновий діапазон обумовлений неод-
норідною якістю продукції. 
 Найближчими днями оператори ОРСП «Шувар» 
планують почати продаж капусти з Македонії, а 
вже на початку квітня очікуються й перші комер-
ційні партії вітчизняної капусти.
 «Капуста з Узбекистану займає відносно невели-
ку частку в структурі пропозиції ранньої імпортної 
капусти на ринку України. З Македонії ми постачає-
мо в рази більші обсяги і саме македонська капуста 
є головним конкурентом для української продукції 
на початку сезону. За останні три роки ми поступово 
зменшуємо імпорт ранньої капусти. Це відбуваєть-
ся завдяки тому, що українські виробники вже на-
магаються виходити на ринок раніше, коли ціни ще 
доволі високі», — розповідає Тетяна Гетьман, керів-
ник департаменту «Аналітика» ОРСП «Шувар».
 За статистикою, у 2018 році Україна імпортува-
ла майже 10 тисяч тонн капусти, з яких 7,8 тисяч 
завезли з Македонії. 
 20 березня минулого року ранню капусту в Ук-
раїні пропонували по 27-35 грн./кг (0,8-1,0 євро/
кг), тобто, середня ціна була на 14% вища від ціни 
на старті поточного сезону. А сезон української 
ранньої капусти на майданчику ОРСП «Шувар» 
відкрився минулоріч ціною 28-30 грн./кг (0,8-0,9 
євро/кг).
 Згідно з офіційною інформацією у 2018 році Ук-
раїна імпортувала овочів вагою 15, 5 тисячі тонн 
вартістю майже $20 мільйонів. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Експорт зерна в рості
 Від початку поточного маркетингового року Україна експор-
тувала понад 35 млн. тонн зернових культур. Як повідомляє де-
партамент фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва 
та розсадництва Держпродспоживслужби, загалом експортовано 
12,7 млн. тонн пшениці (у тому числі продовольчої — понад 8,1 
млн. тонн, фуражної — понад 4,6 млн. тонн), ячменю — понад 
3,1 млн. тонн, кукурудзи — 18,4 млн. тонн. За аналогічний період 
минулого маркетингового року було експортовано 29,2 млн. тонн 
зернових, зокрема 13,6 млн. тонн пшениці (продовольчої — 7,5 
млн. тонн та фуражної — 6 млн. тонн), ячменю — понад 3,9 млн. 
тонн, кукурудзи — 10,9 млн. тонн. Окрім того у рамках поточно-
го маркетингового року вже експортовано 3,8 млн. тонн олійних 
культур.

Нехороші добрива
 У різних областях України зберігається 11,5 тисячі тонн неп-
ридатних отрутохімікатів, повідомив міністр екології та природ-
них ресурсів України Остап Семерак. «Органи місцевого самов-
рядування у рамках коштів з екологічного податку самостійно мо-
жуть залучати до процесу вивезення цих речовин відповідні ор-
ганізації чи фірми, які мають право на збір та утилізацію таких 
отрутохімікатів», — каже Семерак. Процедура має відбуватися 
через систему PrоZorro. А Державна екологічна інспекція здійс-
нюватиме контроль за реалізацією таких заходів. Розташування 
накопичувачів та переробки відходів виробництва дуже актуаль-
не в контексті комплексної стратегічної роботи щодо поводжен-
ня з такими відходами.

До Канади — з яйцями і яблуками
 При обговоренні перспектив відкриття канадського ринку для 
української продукції канадські колеги висловили зацікавленість 
імпортом українських яєць, м’ясних харчових продуктів та яблук. 
Держпродспоживслужба працює над розширенням асортименту 
експорту української продукції на ринок Канади. Обнадійливими 
є результати роботи місії інспекторів компетентного органу Кана-
ди з оцінки системи контролю в галузі бджільництва, яка працю-
вала в Україні у лютому. Обговорюють і вихід іншої вітчизняної 
продукції на ринок Канади. У травні прибуде місія компетентно-
го органу Канади, щоб провести аудит нашої системи державно-
го контролю. Остаточний звіт за підсумками аудиту можна очіку-
вати впродовж двох місяців. ■

■

■

ОФІЦІЙНО

Чверть полів засіяли
Цьогорічна посівна перевершує рекорди швидкості

■

КМІТЛИВІСТЬ

Підклади 
свиню 
городянам
Фермер викинув 
три десятки дохлих 
поросят на міські 
фільтраційні поля

■

Іноді поросята, які обіцяють твариннику прибуток, стають для нього обтяжливими
 обставинами і приводом порушити закон.
Фото з сайта wenlc.com.

❙
❙
❙

СКАНДАЛ

Поліція знову в ролі агрорейдера?
Мінагрополітики просять захистити сільських кооператорів

■



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»

11.25, 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»

20.45, 21.15, 21.45, 22.15 

Комедія 

«Слуга народу-2»

22.45, 4.20 «Гроші-2019»

00.05 «Голос країни-9»

ІНТЕР

00.30 «Речдок»

03.05, 2.45 «Орел і решка. 

Шопінг»

04.55 Top Shop

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

09.30, 18.00, 19.00, 2.00 

«Стосується кожного»

11.20, 12.25 Х/ф «Візьми 
мене штурмом»

12.00 «Новини»

14.00 Х/ф «Мадам»
15.50 «Жди меня. Україна»

20.00, 4.10 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже 

багатство»

23.55 Х/ф «Неможливе»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.50, 3.20 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Місія: краса. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 «Говорить Україна»

21.35 Футбол. Відбір до Євро- 

2020 р. Люксембург 

— Україна

00.10 Х/ф «Халк»
01.45 Телемагазин

04.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.30 Зона ночі

05.15 Абзац

07.04, 8.55 Kids Time

07.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

08.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

09.00 М/ф «Елвін 

і бурундуки-3»

10.45 Х/ф «Мармадьюк»
12.30 Х/ф «Хербі: шалені 

перегони»
14.30 Х/ф «У пастці часу»
16.45 Х/ф «Доктор 

Стрендж»
19.00 Ревізор. Магазини

21.00 Таємний агент

22.10 Таємний агент. Постшоу

00.00 Х/ф «Без сну»
02.10 Національний відбір 

Євробачення 2019 г. 

Підсумки

02.25 Служба розшуку дітей

ICTV

04.40 Скарб нації

04.45 Еврика!

04.55 Служба розшуку дітей

05.00 Т/с «Відділ 44»

05.45 Громадянська оборона

06.40 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Антизомбі. Дайджест

11.00 Секретний фронт. 

Дайджест

12.45, 15.45 Факти. День

13.25 Х/ф «Місія 

неможлива-3»

16.15 Х/ф «Місія 

неможлива-5: Нація 

ізгоїв»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Багач-бідняк-2 Прем’єра

21.25 Т/с «Пес»

22.30 Свобода слова

23.50 Х/ф «Насіння смерті»

01.55 Я зняв!

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

06.00 Х/ф «Перший поверх»
07.15 Х/ф «Пацани»
09.10 Х/ф «Будні карного 

розшуку»
10.55 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

12.50, 19.30 «Свідок. Агенти»

13.30 Т/с «Смерть у раю»

15.30, 16.55, 22.10, 23.45 Т/с 

«Фалько»

17.55 «Легенди карного 

розшуку»

20.10 Т/с «Альпійський 

патруль»

01.00 Т/с «Швидка»

01.50 «Реальні злочинці»

03.15 «Випадковий свідок»

03.30 «Речовий доказ»

04.15 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник. 

Документальна 

програма 

06.30 Хто в домі хазяїн?

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.10 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм

08.00 Новини 

08.00 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

10.50 Браво,шеф! Кулінарне 

шоу 

11.45 Китайський живопис. 

Документальний цикл 

12.15 Орегонський путівник. 

Документальна 

програма 

12.45 Неповторна природа. 

Документальний цикл

13.40 Ловець слів. 
Документальна 
програма. 

14.30 РадіоДень
15.00 Мистецький пульс 

Америки 
15.30 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще
15.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
16.00 Погода
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

16.50 UA.МУЗИКА. Кліп 
17.00 UA. Фольк 
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.30 Зворотний відлік № 4
21.00 Новини 
21.25 Docudays UA 2019. 

DOCU/Культура з 
Надією Парфан. 
Гірчиця в садах. 
Документальна 
програма 

22.30 #@)[]?$0 з Майклом 
Щуром

23.00 100 років української 
літератури. 1960-1969-і 
роки 

23.10 Авторський проект 
«LADY OPERA» 
та Світові зірки» 
у концерті Ольги 
Чубаревої «EUROPA» 

00.40 Зустрічаємо вдома. 
велике інтерв’ю гурту 
«ДахаБраха». Лекції 
Громадського

01.30 Новини 
01.50 Погода 
02.00 Вікно в Америку
02.25 РадіоДень
02.50 «Три любові». За 

книгою Айседори 
Дункан та спогадами 
Іллі Шнейдера. 
Львівський 
Національний 
академічний 
український 
драматичний театр ім. 

Марії Заньковецької

04.00 Людвіг ван Бетховен. 

Симфонія № 9 

05.00 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7

 

СТБ

07.15 Т/с «Коли мі вдома. 

Нова історія»

08.15 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

10.10 Х/ф «Клік: з пультом 
по життю»

12.35 Х/ф «Брудні танці»
14.30 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 20.55 Т/с «З вовками 

жити»

22.50, 23.55 Т/с «Подвійне 

життя»

01.00 Один за всіх

02.45 Найкраще на ТБ

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»

09.00, 18.15 «Спецкор»

09.40, 18.50 «ДжеДАІ»

10.15, 19.25, 20.30 Т/с «Опер 

за викликом-4»

14.05 Х/ф «Збройний 
барон»

16.20 Х/ф «Небезпечний 
Бангкок»

21.35 Т/с «Кістки-9»

23.10 Т/с «Кістки-8»

01.00 «Секретні файли-3»

01.45 Х/ф «Магнум Опус»
03.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Іспанія — Норвегія. 

Відбір до Євро-2020 р.

07.45 Журнал Ліги Чемпіонів

08.15, 16.05 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

10.00 «Великий футбол»

10.45 Нідерланди — 

Німеччина. Відбір до 

Євро-2020 р.

12.30 «Євровідбір-2020. 

Матч-центр»

13.00 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру

13.55 Італія — Фінляндія. 

Відбір до Євро-2020 р.

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.40 Передмова до 

«Ліверпуль» 

— «Байєр». Золота 

колекція Ліги Чемпіонів

16.45 «Ліверпуль» 

— «Байєр». 1/4 фіналу 

(2001 р. /02). Золота 

колекція Ліги Чемпіонів

18.35 «Байєр» — 

«Ліверпуль». 1/4 

фіналу (2001 р. /02). 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів

20.25 Післямова до «Байєр-

Ліверпуль» (2001 р. 

/02). Золота колекція 

Ліги Чемпіонів

20.30, 23.40 «Головна 

команда»

21.35 LIVE. Люксембург 

— Україна. Відбір до 

Євро-2020 р.

00.30 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

01.55 Португалія — Сербія. 

Відбір до Євро-2020 р.

03.45 Огляд матчу 

«Нідерланди — 

Німеччина». Відбір до 

Євро-2020 р.

03.55 Азербайджан — Литва. 

Контрольна гра

ФУТБОЛ-2

06.00, 17.55, 20.55 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

07.45 Молдова — Франція. 

Відбір до Євро-2020 р.

09.35 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру

10.30, 13.05, 5.40 Топ-матч

10.45 Англія — Чехія. Відбір 

до Євро-2020 р.

12.35, 3.20 Журнал Ліги 

Чемпіонів

13.15 Португалія — Україна. 

Відбір до Євро-2020 р.

15.05 «Великий футбол»

15.50 LIVE. Азербайджан 

— Литва. Контрольна 

гра

18.50 LIVE. Туреччина 

— Молдова. Відбір до 

Євро-2020 р.

21.35 LIVE. Франція 

— Ісландія. Відбір до 

Євро-2020 р.

23.40 Чорногорія — Англія. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

01.30 Іспанія — Норвегія. 

Відбір до Євро-2020 р.

03.50 Швеція — Румунія. 

Відбір до Євро-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.45, 13.45 Правда життя

08.45, 16.50 Африканські 

річки: дари дощів

09.45, 17.50 Смертельна 

зустріч

10.45, 2.35 Скептик

11.45 Україна: забута історія

12.35, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.30 Бойові сили

16.05 Річкові монстри

18.50, 20.50 Їжа богів

21.45 Полювання на рибу-

монстра

22.35 Замерзла планета

01.05 Містична Україна

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 Х/ф «Принц і я 3: 
Медовий місяць»

12.15 «Бєдняков+1»

13.10 «Вірю не вірю»

15.00, 0.45 «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 «Тимчасово 
вагітна»

01.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Підводна ера»

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 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, 5.10 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Галерея Вельвет»

12.30 «Аромати Перу»

13.15, 3.40 РадіоДень

13.45, 4.10 Яскраві моменти 

Чемпіонату світу з 

фігурного катання 

2019 г.

15.20 «Неповторна природа»

16.20 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

22.15 Д/с «Життя з левами»

22.45 Перша шпальта

00.00 Телепродаж Тюсо

02.35 Складна розмова

03.05 Спільно

05.35 Телепродаж
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.30, 5.20 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.15, 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, 2.25 Мелодрама 

«Сюрприз»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 Х/ф «Це не я, це 
— він!»

11.15, 12.25 Х/ф «Укол 
парасолькою»

12.00 «Новини»

13.45 «Правила виживання» 

Прем’єра

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00, 4.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже багатство»

23.55 Х/ф «Кілька 
примарних днів»

02.35 «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, 3.10 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Місія: краса. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 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»

04.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.45 Зона ночі

04.45 Абзац

06.39, 7.55 Kids Time

06.40 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.34 М/с «Том і Джеррі шоу»

08.00 Т/с «Мерлін»

11.30 Т/с «Загублені»

14.00, 19.00 Заробітчани

21.00 Аферисти в мережах

22.00 7я Рози

23.45 Х/ф «Секс і нічого 

особистого»

ICTV

04.15 Скарб нації

04.20 Еврика!

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

10.05 Багач-бідняк

12.00 Антизомбі. Дайджест

12.45, 15.45 Факти. День

13.30 Х/ф «Придурки»

15.00, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

17.45 Т/с «Фантом»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Громадянська оборона 

Прем’єра

22.40 Інтерв’ю з кандидатом 

у Президенти про 

головне

23.25 Х/ф «Ягуар»

01.25 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 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, 4.55 Top Shop

06.30 Х/ф «Вавилон ХХ»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Довга, довга 
справа...»

10.50 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

12.50 «Свідок. Агенти»

13.25, 20.10 Т/с «Альпійський 

патруль»

15.25, 16.55, 22.10, 23.45 Т/с 

«Фалько»

17.55 «Легенди карного 

розшуку»

19.30 «Будьте здоровi»

00.45 Т/с «Швидка»

01.40 «Реальні злочинці»

03.00 «Випадковий свідок»

03.15 «Речовий доказ»

04.15 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник. 

Документальна 

програма 

06.30 Цікаво. com 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.10 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 

08.00 Новини 

08.00 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

10.50 Морська кухня 

11.45 Китайський живопис. 

Документальний цикл 

12.15 Орегонський путівник. 

Документальна 

програма 

12.45 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

13.40 Фатальна жінка Марко 

Вовчок. Документальна 

програма

14.30 Зворотний відлік №4. 

Повтор

16.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

17.00 Хорея Козацька. Од 

синього Дону до сивих 

Карпат. Концертна 

програма

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

19.00 Китайський живопис. 

Документальний цикл 

19.30 Аромати Чилі. 

Документальний цикл 

20.00 Розсекречена історія 

21.00 Новини 

21.25 Docudays UA 2019. 

DOCU/Культура з 

Надією Парфан

23.00 100 років української 

літератури. 1970—

1979-ті роки 

23.10 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Etnovation. Квартет 

Усеїна Бекірова

00.40 Жадан про новий роман 

«Інтернат», війну, 

мир та мову. Лекції 

Громадського

01.30 Новини 

01.50 Тема дня

02.25 РадіоДень

02.50 Райнер Марія 

Рільке. Завчасна 

паморозь. Львівський 

Національний 

академічний 

український 

драматичний театр ім. 

Марії Заньковецької

04.30 РадіоДень. Життя+ 

04.50 Букоголіки 

05.20 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

07.00, 1.00 Т/с «Коли мі 

вдома. Нова історія»

08.00 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

10.45 МайстерШеф

13.25 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 20.55 Т/с «З вовками 

жити»

22.50, 23.55 Т/с «Подвійне 

життя»

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»

08.55 Т/с «Ласко-кулак Бога»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00 Т/с «Вирішувала»

12.00, 17.15 «Загублений 

світ»

13.00, 2.25 «Облом.UA.»

13.25 Х/ф «Що приховує 
брехня»

15.10 Х/ф «Політ Фенікса»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом-4»

21.35 Т/с «Кістки-9»

23.10 Т/с «Кістки-8»

01.00 Т/с «Вуличне 

правосуддя»

ФУТБОЛ-1

06.00 Журнал Ліги Чемпіонів

06.30 Огляд матчу «Угорщина 

— Хорватія». Відбір до 

Євро-2020 р.

06.45 Туреччина — Молдова. 

Відбір до Євро-2020 р.

08.35 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Франція — Ісландія. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.15 «Великий футбол»

13.00 Нідерланди — 

Німеччина. Відбір до 

Євро-2020 р.

14.45 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру

16.05 Люксембург — Україна. 

Відбір до Євро-2020 р.

17.55 «Головна команда»

18.50 LIVE. Вірменія 

— Фінляндія. Відбір до 

Євро-2020 р.

20.55, 23.40 

«Євровідбір 2020. Матч-

центр»

21.35 LIVE. Швейцарія 

— Данія. Відбір до 

Євро-2020 р.

00.10 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

01.55 Чорногорія — Англія. 

Відбір до Євро-2020 р.

03.45 Огляд матчу 

«Люксембург 

— Україна». Відбір до 

Євро-2020 р.

03.55 Уельс — Словаччина. 

Відбір до Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00, 3.20 Огляд 2-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

07.25 Італія — Фінляндія. 

Відбір до Євро-2020 р.

09.15, 12.20 «Головна 

команда»

10.20 Люксембург — Україна. 

Відбір до Євро-2020 р.

13.00 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

14.10 Португалія — Сербія. 

Відбір до Євро-2020 р.

16.00 Передмова до 

«Ліверпуль-Баєр» 

(2001 р. /02). Золота 

колекція Ліги Чемпіонів

16.05 Ліверпуль — Баєр. 1/4 

фіналу (2001 р. /02). 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів

17.50 Баєр — Ліверпуль. 1/4 

фіналу (2001 р. /02). 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів

19.40 Післямова до «Баєр-

Ліверпуль» (2001 р. 

/02). Золота колекція 

Ліги Чемпіонів

19.45 Чорногорія — Англія. 

Відбір до Євро-2020 р.

21.35 LIVE. Чехія — Бразилія. 

Контрольна гра

23.40 Мальта — Іспанія. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

01.30 Боснія і Герцеговина 

— Греція. Відбір до 

Євро-2020 р. Прем’єра

04.00 Франція — Ісландія. 

Відбір до Євро-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.45, 13.45 Правда життя

08.45, 16.45 Африканські 

річки: дари дощів

09.45, 17.45 Смертельна 

зустріч

10.45 Скептик

11.45 Україна: забута історія

12.35, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.30 Бойові сили

15.55, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

18.45, 20.50 Їжа богів

22.35 Замерзла планета

00.35 Підроблена історія

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

08.40 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.25 Х/ф «Матусин синок»
12.15 «Бєдняков+1»

13.10 «Вірю не вірю»

15.00, 1.00 «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 «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 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, 5.10 
Новини

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

09.35 Зворотний відлік
12.30 «Аромати Перу»
13.15, 3.40 РадіоДень
13.45, 4.10 Яскраві моменти 

Чемпіонату світу з 
фігурного катання 
2019 г.

15.15 Т/с «Іспанська легенда»
16.55 UA: Фольк
18.20, 2.35 Тема дня
18.50 Своя земля
19.10 Передвиборча агітація 

кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Гриценко 
Анатолій Степанович

19.30 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Кривенко 
Віктор Миколайович

19.45 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Каплін Сергій 
Миколайович

20.05 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Купрій Віталій 
Миколайович

20.30 Разом
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.40 Наші гроші
22.15 Д/с «Життя з левами»
22.45 Складна розмова
00.00 Телепродаж Тюсо
03.05 Спільно
05.35 Телепродаж
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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, 0.00, 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 Т/с «Слуга 

народу — 3»

22.45, 0.05 «Світ 

навиворіт-10: Бразилія»

01.20 «Київ вечірній»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 Х/ф «Близнюк»

11.20, 12.25 Х/ф «Тримай у 

полі зору»

13.45 «Правила виживання»

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.45 «Стосується 

кожного»

20.00, 4.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже 

багатство»

23.55 Т/с «Краплина світла»

02.30 «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, 3.10 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Місія: краса. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 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»

04.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.10 Зона ночі

05.05 Абзац

07.04, 8.54 Kids Time

07.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

08.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.55 Т/с «Мерлін»

12.40 Т/с «Загублені»

15.10 Х/ф «Черговий тато: 

літній табір»

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Аферисти в мережах

22.00 7я Рози

00.00 Х/ф «Екстрасенси»

02.05 Служба 

розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.05, 13.25 

Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Подвійні 

неприємності»

15.05, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

17.45 Т/с «Фантом»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт 

Прем’єра

22.40 Інтерв’ю з кандидатом 

у Президенти про 

головне

23.25 Х/ф «Леон»

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

06.45 Х/ф «Сімнадцятий 
трансатлантичний»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Це було в 
розвідці»

10.50 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

12.50 «Будьте здоровi»

13.25, 20.10 Т/с «Альпійський 

патруль»

15.25, 16.50, 22.10, 23.45 Т/с 

«Фалько»

17.50 «Легенди карного 

розшуку»

19.30 «Вартість життя»

00.55 Т/с «Швидка»

01.50 «Реальні злочинці»

03.15 «Випадковий свідок»

03.25 «Речовий доказ»

03.55 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник. 

Документальна 

програма 

06.30 Елементи 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.10 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 

08.00 Новини 

08.00 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

10.50 Морська кухня 

11.45 Китайський живопис. 

Документальний цикл 

12.15 Орегонський путівник. 

Документальна 

програма 

12.45 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

13.40 Скіфія. Царство 

курганів. 

Документальна 

програма

14.10 Перемоги України. 

Лодії та Чайки. 

Документальна 

програма

14.30 52 вікенди

15.00 Мистецький пульс 

Америки 

15.30 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

16.00 Погода

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

17.00 По обіді шоу 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Зворотний відлік №5

21.00 Новини 

21.25 Docudays UA 2019. 

DOCU/Культура з 

Надією Парфан

21.55 Ретроспектива фільмів 

Олександра Коваля

23.00 100 років української 

літератури. 

1980—1989-ті роки 

23.10 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Джазовий квартет 

Олександра Павлова

00.20 Іван Козленко. Люди і 

апарати. Становлення 

українського 

кіно. Розстріляне 

відродження. Лекції 

Громадського

01.30 Новини 

01.50 Мистецький пульс 

Америки 

02.25 52 вікенди 

02.50 Самюель Беккет. 

Чекаючи на Годо. 

Київський академічний 

Молодий театр

04.30 РадіоДень. Життя+ 

04.50 Букоголіки 

05.20 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.50, 1.00 Т/с «Коли мі 

вдома. Нова історія»

07.45 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

09.40 МайстерШеф

12.45 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 20.55 Т/с «З вовками 

жити»

22.50, 23.55 Т/с «Подвійне 

життя»

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, 21.35 Т/с «Кістки-9»

08.55 Т/с «Ласко-кулак Бога»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00 Т/с «Вирішувала»

12.00, 17.20 «Загублений 

світ»

14.00 «Помста природи»

15.20 Х/ф «Хижаки»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом-4»

23.10 Т/с «Кістки-8»

01.00 Т/с «Вуличне 

правосуддя»

01.40 Т/с «Пляжний коп-4»

02.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

06.30 Мальта — Іспанія. 

Відбір до Євро-2020 р.

08.15, 14.10, 20.55 Огляд 3-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25, 13.20 «Головна 

команда»

11.30 Люксембург — Україна. 

Відбір до Євро-2020 р.

14.45, 22.50 Відбір до Євро-

2020 р. Огляд туру

16.05, 18.35 

«Євровідбір-2020. Матч-

центр»

16.45 Швейцарія — Данія. 

Відбір до Євро-2020 р.

19.05 Чехія — Бразилія. 

Контрольна гра

23.45 Боснія і Герцеговина 

— Греція. Відбір до 

Євро-2020 р.

01.35 Журнал Ліги Чемпіонів

02.05 Кіпр — Бельгія. Відбір 

до Євро-2020 р.

03.55 Угорщина — Хорватія. 

Відбір до Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00, 1.05 Огляд 3-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

07.45, 2.50 Вірменія 

— Фінляндія. Відбір до 

Євро-2020 р.

09.35, 12.05 «Євровідбір 

2020. Матч-центр»

10.15 Швейцарія — Данія. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.35 Чорногорія — Англія. 

Відбір до Євро-2020 р.

14.25, 4.40 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

16.15, 19.10 «Головна 

команда»

17.20 Люксембург — Україна. 

Відбір до Євро-2020 р.

20.00 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру

20.55 Португалія — Сербія. 

Відбір до Євро-2020 р.

22.45 Журнал Ліги Чемпіонів

23.15 Туреччина — Молдова. 

Відбір до Євро-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.50, 13.45, 2.10 Правда 

життя

08.50, 16.45 Африканські 

річки: дари дощів

09.50, 17.45 Смертельна 

зустріч

10.45 Скептик

11.35 Україна: забута історія

12.35, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.30 Бойові сили

15.55, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

18.45, 20.50 Їжа богів

22.35 Невідома Південна 

Америка

00.35 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.00 «Ух ти show»

08.30 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.10 Х/ф «Траса 60»
12.15 «Бєдняков+1»

13.10 «Вірю не вірю»

15.00, 1.00 «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 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Астерікс і Земля 

Богів»

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, 5.10 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Галерея Вельвет»

12.30 «Аромати Перу»

13.15, 3.40 РадіоДень

13.45, 4.10 Яскраві моменти 

Чемпіонату світу з 

фігурного катання 

2019 г.

15.15 Т/с «Іспанська легенда»

16.55 Сильна доля

18.30 Зворотний відлік

21.25, 2.20 UA:Спорт

21.40 Складна розмова

22.15 Д/с «Життя з левами»

22.45 Схеми. Корупція в 

деталях

00.00 Телепродаж Тюсо

02.35 Наші гроші

03.05 Спільно

05.35 Телепродаж
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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 Т/с «Слуга народу 

— 3»

21.50 «Право на владу-2019»

01.00 «Гроші-2019»

02.15 «Київ вечірній»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 Х/ф «Хто є хто»
11.15, 12.25 Х/ф «Ас із 

асів»
13.45 «Правила виживання»

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.45 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.55 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже 

багатство»

23.55 Т/с «Краплина світла»

02.30 «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, 4.45 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 Т/с «CSI: Маямі

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «CSI: Маямі»

03.45 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.45 Зона ночі

05.00 Абзац

06.55, 8.44 Kids Time

07.00 Х/ф «Черговий тато: 

літній табір»

08.45 Т/с «Мерлін»

12.15 Т/с «Загублені»

15.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Аферисти в мережах

22.00 7я Рози

00.00 Х/ф «Брати із 

Гримсбі»

01.40 Служба 

розшуку дітей

ICTV

04.10 Скарб нації
04.20 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
12.15, 13.20 Х/ф 

«Шанхайські лицарі»
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Фантом»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
22.40 Інтерв’ю з кандидатом 

у Президенти про 
головне

23.25 Х/ф «Блакитна 
безодня»

02.35 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
06.55 Х/ф «Совість»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Преферанс по 

п’ятницях»
10.50 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50 

«Свідок»
12.50 «Вартість життя»
13.25, 20.10 Т/с «Альпійський 

патруль»
15.25, 16.50, 22.10, 23.45 Т/с 

«Фалько»
17.50 «Легенди карного 

розшуку»
19.30 «Правда життя»
01.05 Т/с «Швидка»
01.55 «Реальні злочинці»
03.20 «Випадковий свідок»
03.25 «Речовий доказ»
04.20 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Орегонський путівник. 

Документальна 
програма 

06.30 Подорож відкритим 
космосом 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
07.00 Новини 
07.00 Погода
07.10 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 
08.00 Новини 
08.00 Пізній ранок шоу 
09.00 Новини 
09.00 Пізній ранок шоу 
10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 
10.50 Морська кухня 
11.45 Китайський живопис. 

Документальний цикл 

12.15 Орегонський путівник. 
Документальна 
програма 

12.45 Неповторна природа. 
Документальний цикл 

13.40 Незвідане Закарпаття. 
Ужгородський скансен. 
Документальна 
програма

14.00 Незвідане Закарпаття. 
Сонячний годинник. 
Документальна 
програма

14.30 Зворотний відлік №5. 
Повтор

16.50 UA.МУЗИКА. Кліп 
17.00 Енеїда 
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.20 Тема дня
19.00 Китайський живопис. 

Документальний цикл 
19.30 Аромати Чилі. 

Документальний цикл 
20.00 Світло 
21.00 Новини 
21.25 Docudays UA 2019. 

DOCU/Культура з 
Надією Парфан. Реве та 
стогне. Документальна 
програма

23.00 100 років української 
літератури. 1990—
1999-ті роки

23.10 Концерт класичної 
музики з Будинку 
звукозапису 
Українського радіо. In 
PARADISUM 

00.55 Олексанра Андрусик 
Музичне агентство 
«Ухо». Як працювати з 
сучасною академічною 
музикою. Лекції 
Громадського

01.30 Новини 
01.50 Тема дня
02.25 РадіоДень
02.50 Жорді Гальсеран. 

Метод Гронхольма. 
Київський академічний 
Молодий театр

04.30 РадіоДень. Життя+ 
04.50 Букоголіки 
05.20 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

 
СТБ

06.40, 1.00 Т/с «Коли мB 
вдома. Нова історія»

07.40 Містичні історії з 
Павлом Костіциним

09.25 МайстерШеф
12.35 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
20.00, 20.55 Т/с «З вовками 

жити»
22.50, 23.55 Т/с «Подвійне 

життя»

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, 21.35, 23.10 Т/с «Кістки-9»
08.55 Т/с «Ласко-кулак Бога»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55 Т/с «Вирішувала»
11.55, 17.15 «Загублений світ»
13.50, 2.25 «Облом.UA.»
15.25 Х/ф «Літак проти 

вулкана»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом-4»
01.00 Т/с «Вуличне 

правосуддя»
01.45 Т/с «Пляжний коп-4»

ФУТБОЛ-1

06.00 Нідерланди — 
Німеччина. Відбір до 
Євро-2020 р.

07.45 «Євровідбір 2020. 
Матч-центр»

08.15 Ізраїль — Австрія. 
Відбір до Євро-2020 р.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.20 Чорногорія — Англія. 
Відбір до Євро-2020 р.

12.10 Туреччина — Молдова. 
Відбір до Євро-2020 р.

13.55 Франція — Ісландія. 
Відбір до Євро-2020 р.

16.00 Відбір до Євро-2020 р. 
Огляд туру

16.55 Португалія — Сербія. 
Відбір до Євро-2020 р.

18.45, 21.40 «Головна 
команда»

19.50 Люксембург — Україна. 
Відбір до Євро-2020 р.

22.50 Огляд 1-го ігрового дня. 
Відбір до Євро-2020 р.

00.35 Вірменія — Фінляндія. 
Відбір до Євро-2020 р.

02.20 Чехія — Бразилія. 
Контрольна гра

04.05 Мальта — Іспанія. 
Відбір до Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00, 0.55 Відбір до Євро-
2020 р. Огляд туру

06.55 Чехія — Бразилія. 
Контрольна гра

08.45 Журнал Ліги Чемпіонів
09.15 Мальта — Іспанія. 

Відбір до Євро-2020 р.
11.05 Огляд матчу «Франція-

Ісландія». Відбір до 
Євро-2020 р.

11.15 Люксембург — Україна. 
Відбір до Євро-2020 р.

13.00 Боснія і Герцеговина 
— Греція. Відбір до 
Євро-2020 р.

14.50 Огляд 2-го ігрового дня. 
Відбір до Євро-2020 р.

16.15 Вельс — Словаччина. 
Відбір до Євро-2020 р.

18.05 Вірменія — Фінляндія. 
Відбір до Євро-2020 р.

19.55, 22.35 «Євровідбір 
2020. Матч-центр»

20.45 Швейцарія — Данія. 
Відбір до Євро-2020 р.

23.05 Угорщина — Хорватія. 
Відбір до Євро-2020 р.

01.50 Ізраїль — Австрія. 
Відбір до Євро-2020 р.

03.40 Топ-матч
03.55 Нідерланди — 

Німеччина. Відбір до 
Євро-2020 р

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.50, 13.50 Правда життя
08.50, 16.45, 0.35 Африканські 

річки: дари дощів
09.50 Дикі і озброєні
10.50 Скептик
11.50 Україна: забута історія
12.40, 19.40 Речовий доказ
15.00, 23.30 Бойові сили
15.55, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра
17.45 Смертельна зустріч
18.45, 20.50 Їжа богів
22.35 Невідома Південна 

Америка
01.30 Містична Україна
03.00 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop
07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»
09.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
10.40 Х/ф «Остін Пауерс: 

Міжнародна людина-
загадка»

12.15 «Бєдняков+1»
13.10 «Вірю не вірю»
15.00, 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 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»
01.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Лускунчик і 

мишачий король»
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»
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, 5.10 
Новини

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

09.35 Зворотний відлік
12.30 «Аромати Шотландії»
13.15, 3.40 РадіоДень
13.45, 4.10 Яскраві моменти 

Чемпіонату світу з 
фігурного катання 
2019 г.

15.15 Т/с «Іспанська легенда»
17.00 Концертна програма 

Арсена Мірзояна
18.20, 2.35 Тема дня
18.50 Своя земля
19.10 Передвиборча агітація 

кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Бондар Віктор 
Васильович

19.30 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Смешко Ігор 
Петрович

19.45 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Новак Андрій 
Яремович

20.05 Передвиборча агітація 
кандидатів на пост 
Президента України 
за кошти Державного 
бюджету. Литвиненко 
Юлія Леонідівна

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

деталях
22.15 Д/с «Життя з левами»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.05 Спільно
05.35 Телепродаж
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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 ТСН

09.30, 12.20 Комедія «Слуга 

народу-2»

14.45, 17.10 Т/с «Слуга 

народу-3»

19.15 «Секретні матеріали-

2019»

20.25 «Чистоnews-2019»

20.35 «Ліга сміху-2019»

22.40 «Церемонія вручення 

музичної премії yuna-

2019»

00.40 Жахи «Імла»

04.00 «Голос країни-9»

ІНТЕР

05.25 «Готуємо разом»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 Х/ф «Трьох потрібно 
прибрати»

11.15, 12.25 Х/ф «Гра в 
чотири руки»

13.45 «Правила виживання»

14.50, 15.50, 16.45, 0.00 

«Речдок»

18.00, 2.30 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

21.00 «Подробиці вибору»

22.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

04.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

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

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30 Т/с «Я заплачу 

завтра»

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Головна тема. Вибір

23.20 По слідах

00.00 Т/с «Мати і мачуха»

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «Мати і мачуха»

03.50 Контролер

04.20 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.15 Зона ночі

04.50 Абзац

06.34, 7.55 Kids Time

06.35 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.34 М/с «Том і Джеррі шоу»

08.00 Ревізор. Магазини

10.00 Пацанки. Нове життя

12.50 Суперінтуїція

16.50 Т/с «Будиночок на 

щастя»

19.00 Імпрув шоу

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Х/ф «Отже, війна»

00.00 Х/ф «Дедпул»

02.10 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 2.50 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 Х/ф «Подвійні 

неприємності»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20, 23.00 «На трьох»

14.55, 16.20 Т/с «Пес»

17.45 Т/с «Фантом»

18.45 Факти. Вечір

20.10, 21.35 Дизель-шоу

03.15 Х/ф «Країна мавп»

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

05.05 Top Shop

06.55 Х/ф «Цвітіння 
кульбаби»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Корпус 
генерала Шубнікова»

10.50 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 

«Свідок»

12.50 «Правда життя»

13.25, 20.10 Т/с «Альпійський 

патруль»

15.20, 16.55, 22.10, 23.45 Т/с 

«Фалько»

17.50 «Легенди карного 

розшуку»

19.30 «Таємниці світу»

00.50 Х/ф «Випадковий 
запис»

02.50 «Випадковий свідок»

03.30 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.15 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник. 

Документальна 

програма 

06.30 Погляд зсередини 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.10 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 

08.00 Новини 

08.00 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

10.50 Таємниці японської 

кухні. Суші на експорт. 

Документальна 

програма

11.15 SOS боніто. 

Документальна 

програма

11.45 Китайський живопис. 

Документальний цикл 

12.15 Орегонський путівник. 

Документальна 

програма 

12.45 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

13.40 Уламки спогадів. 

Документальна 

програма

14.30 РадіоДень

15.00 Мистецький пульс 

Америки 

15.30 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

16.00 Погода

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

17.00 По обіді шоу 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Зворотний відлік №6

21.00 Новини 

21.25 Docudays UA 2019. 

DOCU/Культура з 

Надією Парфан. 

Какофонія Донбасу. 

Документальна 

програма

23.00 100 років української 

літератури. 2000—

2016-ті роки

23.20 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Danses et Contredanses / 

Танці та контраданси

01.10 Село і класика.

музичний фестиваль у 

Дзензелівці. Репортаж 

Громадського

01.30 Новини

01.50 Мистецький пульс 

Америки 

02.25 РадіоДень

02.50 Микола Вінграновський. 

Прекрасний звір у 

серці. Театральна 

майстерня «Сузір’я», 

18+

04.30 РадіоДень. Життя+ 

04.50 Букоголіки 

05.20 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

05.15, 18.00 Хата на тата

12.50 Х/ф «Серцеїдки»
15.15 Х/ф «Між небом і 

землею»
17.30, 22.00 Вікна-Новини

20.00, 23.05 Холостяк

22.50 Небачене Євробачення 

2019 р.

00.15 Холостяк. Як вийти 

заміж

01.15 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

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 «Кістки-9»

08.55 Т/с «Ласко-кулак Бога»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00 Т/с «Вирішувала»

12.00, 17.10, 1.05 

«Загублений світ»

14.00 Відеобімба

15.25, 23.15 Х/ф «Планета 
акул»

19.25 Х/ф «Подвійний 
удар»

21.40 Х/ф «Морський 
піхотинець»

02.40 «Облом.UA.»

04.25 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00 Швейцарія — Данія. 

Відбір до Євро-2020 р.

07.45 «Євровідбір 2020. 

Матч-центр»

08.15 Люксембург — Україна. 

Відбір до Євро-2020 р.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Уельс — Словаччина. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.10 Угорщина — Хорватія. 

Відбір до Євро-2020 р.

13.55 Ізраїль — Австрія. 

Відбір до Євро-2020 р.

16.00 ЧІ. Передмова до туру

16.30 Кіпр — Бельгія. Відбір 

до Євро-2020 р.

18.20 Нідерланди — 

Німеччина. Відбір до 

Євро-2020 р.

20.10 Світ Прем’єр-Ліги

20.40 Франція — Ісландія. 

Відбір до Євро-2020 р.

22.50 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

00.15 Португалія — Сербія. 

Відбір до Євро-2020 р.

02.05 Туреччина — Молдова. 

Відбір до Євро-2020 р.

03.55 Чорногорія — Англія. 

Відбір до Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00 Кіпр — Бельгія. Відбір 

до Євро-2020 р.

07.45 Туреччина — Молдова. 

Відбір до Євро-2020 р.

09.30 Португалія — Сербія. 

Відбір до Євро-2020 р.

11.20 Франція — Ісландія. 

Відбір до Євро-2020 р.

13.10 Мальта — Іспанія. 

Відбір до Євро-2020 р.

15.00 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

16.45 Чорногорія — Англія. 

Відбір до Євро-2020 р.

18.35 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

19.05 Люксембург — Україна. 

Відбір до Євро-2020 р.

20.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

21.25 LIVE. «К’єво» — 

«Кальярі». ЧІ

23.25 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру

00.20 Чехія — Бразилія. 

Контрольна гра

02.10 Швейцарія — Данія. 

Відбір до Євро-2020 р.

04.00 Боснія і Герцеговина 

— Греція. Відбір до 

Євро-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.05, 14.00, 14.30 Правда 

життя

09.05 Замерзла планета

10.05 Смертельна зустріч

11.05 Скептик

12.00 Україна: забута історія

12.50, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.30 Бойові сили

15.55, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

16.45, 0.35 Африканські річки: 

дари дощів

17.45 Дикі та озброєні

18.45, 20.50 Їжа богів

22.35 Невідома Південна 

Америка

01.35 Містична Україна

03.05 Професія — альфонс

03.45 Дракула та інші

04.05 Наші

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 Х/ф «Більше за 
життя»

12.15 «Бєдняков+1»

13.10 «Вірю не вірю»

15.00, 1.00 «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 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Грейфрайєрс 
Боббі»

11.25 Т/с «Якось у казці»

12.15, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

13.15, 14.15, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.45, 14.45 Танька і Володька

15.15 Х/ф «Фантастична 
четвірка-2. 
Вторгнення срібного 
серфера»

18.00 4 весілля

21.00 Х/ф «Фантастична 
четвірка (2015)»

23.00 Х/ф «Чоботар»
01.00 Х/ф «Плем’я»
03.10 БарДак

03.35 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, 5.10 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Галерея Вельвет»

12.30 «Аромати Шотландії»

13.15 РадіоДень

13.45, 4.10 Яскраві моменти 

Чемпіонату світу з 

фігурного катання 

2019 г.

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 UA:Спорт

21.55 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.25 Перша шпальта

22.55 Д/с «Життя з левами»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.00 Кобзатроніка. Твори 

Шевченка під 

електронну музику

02.45 Своя земля

03.15 «Цікаво.com»

05.35 Телепродаж
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КАНАЛ «1+1»

07.15, 0.20 «Світське життя-

2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 11.15, 12.30, 13.50, 

15.10 «Світ 

навиворіт-6»

16.30, 20.25 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка. 

Діти»

19.30, 3.40 ТСН

20.15 «Чистоnews-2019»

22.20 Д/ф «Рейган»

01.20 «Церемонія вручення 

музичної премії 

yuna-2019»

ІНТЕР

06.25 Х/ф «Артист із 
Коханівки»

07.50 «Жди меня. Україна»

09.40 «Слово Предстоятеля»

09.50 Х/ф «Дайте книгу 
скарг»

11.30 Х/ф «Бережись 
автомобіля»

13.30 Х/ф «Суєта суєт»
15.10 Х/ф «Три плюс два»
17.00 Х/ф «Королева 

Марго»
20.00 «Подробиці»

20.30 «Крутіший за всіх. 

Новий сезон»

22.20 Т/с «Тільки не 

відпускай мене»

03.20 Х/ф «Гра в чотири 
руки»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30 Т/с «Серце матері»

12.50, 15.20 Х/ф 

«Помічниця»

15.40, 20.00 Т/с «З минулого з 

любов’ю»

21.00 Шоу «Дивовижні 

люди»

23.00, 2.15 Т/с «Квиток на 

двох»

01.45 Телемагазин

04.15 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

04.45 Т/с «Меліса та Джой»

06.04, 7.19 Kids Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Таємний агент

08.45, 10.50 Подіум

12.45 Імпрув шоу

14.45 Хто зверху?

16.45 М/ф «У пошуках Дорі»

18.30 Х/ф «Тор»

21.00 Х/ф «Тор 2: Царство 

темряви»

23.10 Х/ф «Центуріон»

01.10 Х/ф «Мармадьюк»

ICTV

05.30 Скарб нації

05.40 Еврика!

05.45 Факти

06.10 Більше, ніж правда

07.35 Я зняв!

09.40 Дизель-шоу

10.55 Особливості 

національної роботи

11.55 Особливості 

національної роботи 

Прем’єра

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

13.25 Т/с «Пес»

16.25 Х/ф «П’ятий 

елемент»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «День 

Незалежності»

21.45 Х/ф «День 

Незалежності-2: 

Відродження»

23.45 Х/ф «Зелений 

шершень»

01.50 Т/с «У полі зору»

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, 021.00, 

0.00, 1.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 8.10, 12.55, 15.15, 

18.10, 23.55 Погода в 

Україні

07.20 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 поверх

11.30, 2.40 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, 2.00 Вікно в Америку

22.00 Док. Фільм

23.15 Томос

02.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.10, 4.45 Top Shop

06.10 Х/ф «Чорний 
трикутник»

10.15 Х/ф «Мерседес» 
тікає від погоні»

11.45 Т/с «Пуаро Агати Крісті»

15.20 «Таємниці 

кримінального світу»

17.00, 1.35 «Самооборона»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.30 «Свідок»

19.30 Х/ф «Весілля в 
Малинівці»

21.30 Х/ф «Зорро»
23.45 Х/ф «Атлант 

розправив плечі»
04.00 «Випадковий свідок»

04.20 «Легенди бандитського 

Києва»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Бюджетний відпочинок. 

Мадрид 

06.30 Фестивалі планети 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.15 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм

08.30 Цікаво. com

08.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

09.00 Новини 

09.05 Казки перевірені часом. 

Син білої кобилиці. 

Мультфільм

10.30 Мальовничі села. 

Документальний цикл 

11.25 Смак сиру. 

Документальний цикл 

12.00 Аромати Чилі. 

Документальний цикл 

12.50 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

14.30 Країна на смак 

16.15 В#Україні 

16.40 Візитка Полтавщини 

16.50 UA.МУЗИКА. кліп 

17.00 UA.Фольк 

17.55 Чемпіонат світу з 

фігурного катання. 

Найкраще

20.00 Жива ватра. 

Документальний фільм

20.55 Кобзатроніка. Роман 

Коляда. «А нумо знову 

віршувать...»

21.00 Новини 

21.25 Docudays UA 2019. 

DOCU/Культура з 

Надією Парфан

23.00 «Майстер і Маргарита». 

Михайло Булгаков/

балет-фантасмогорія. 

Національна опера 

України ім. Тараса 

Шевченка 

01.15 Іван Марчук. Темпера, 

сніги та неповторні 

випадковості. Лекції 

Громадського

01.30 UA.Фольк 

02.20 Незвідане Закарпаття. 

Сонячний годинник. 

Документальна 

програма

02.50 Візитка Полтавщини 

03.00 ПЕРЕХІД на літній 

час_UA. Фольк 

03.50 ПЕРЕХІД на літній 

час_Українська читанка. 

Оксана Забужко

04.00 Орегонський путівник. 

Документальна 

програма 

 

СТБ

05.50, 23.10 Хата на тата

07.40 Страва честі

08.35 Т/с «З вовками жити»

16.10 Холостяк

19.00 МайстерШеф. 

Професіонали

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Репортер». 

Новини

09.15 «Ехо України»

10.15 «18 мінус»

11.15 «Споживач»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15 Марафон

17.00 «Кисельов. Авторське»

18.00, 19.00, 20.00 Ток-шоу з 

Миколою Вереснем

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»

13.00 Х/ф «Подвійний 
удар»

15.05 Т/с «Ласко-кулак Бога»

16.55 Х/ф «Морський 
піхотинець»

18.30 Х/ф «Морський 
піхотинець-2»

20.20 Х/ф «Морський 
піхотинець-3»

22.05 Х/ф «Хижак»
00.05 Х/ф «Старі дні»
01.40 «Облом.UA.»

04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00 «К’єво» — «Кальярі». 

ЧІ

07.45, 15.10 ЧІ. Передмова 

до туру

08.15 Угорщина — Хорватія. 

Відбір до Євро-2020 р.

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.25 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

10.55 Португалія — Сербія. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.45 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

13.20 Люксембург — Україна. 

Відбір до Євро-2020 р.

15.55 LIVE. «Удінезе» 

— «Дженоа». ЧІ

16.45, 19.45 Футбол Tables

17.55 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру

18.45 Топ-матч

18.55 LIVE. «Ювентус» -» 

Емполі». ЧІ

20.55 Світ Прем’єр-Ліги

21.25 LIVE. «Сампдорія» 

— «Мілан». ЧІ

23.25 «Фулхем» — «Ман 

Сіті». ЧА

01.15 «МЮ» — «Уотфорд». 

ЧА

04.05 «Вест Хем» — 

«Евертон». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 Вірменія — Фінляндія. 

Відбір до Євро-2020 р.

07.50 Нідерланди — 

Німеччина. Відбір до 

Євро-2020 р.

09.40, 1.10 Топ-матч

09.45 Чорногорія — Англія. 

Відбір до Євро-2020 р.

11.35 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

12.05 Чехія — Бразилія. 

Контрольна гра

13.55 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

14.25 LIVE. «Фулгем» 

— «Ман Сіті». ЧА

15.25, 17.55 Футбол Tables

16.30 «Фулгем» — «Ман 

Сіті» 2006 р. /07. 

Класичні матчі АПЛ

16.55 LIVE. «МЮ» — 

«Вотфорд». ЧА

19.00 Світ Прем’єр-Ліги

19.25 LIVE. «Вест Гем» 

— «Евертон». ЧА

20.15 Футбол NEWS

21.30 «Удінезе» — 

«Дженоа». ЧІ

23.20 «Ювентус» — 

«Емполі». ЧІ

01.15 «Сампдорія» — 

«Мілан». ЧІ

04.05 Португалія — Сербія. 

Відбір до Євро-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.05, 0.30 Містична Україна

08.55, 18.35 Брама часу

10.35 Битва цивілізацій

11.25 Бойові сили

13.15 Як працює наш мозок

15.45 Невідома Південна 

Америка

17.45 Полювання на рибу-

монстра

21.00 Народження Європи

23.30 Африканські річки: 

дари дощів

01.20 Війна всередині нас

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Дай Лапу»

09.10 «Ух ти show»

10.10 М/ф «Бунт пернатих»

11.45 М/с «Земля до початку 

часів»

13.00 Х/ф «Більше за життя»
14.40 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

23.00 «Блокбастери»

00.00 Х/ф «Дітородні»
01.45 «Орел і решка. Шопінг»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.35 М/ф «Лісовий патруль»

12.50 Х/ф «Соляна 
принцеса»

14.00 4 весілля

17.15 Х/ф «Чоботар»
19.00 Одного разу під 

Полтавою

22.30 Т/с «Хамелеон»

01.30 Теорія зради

02.20 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

2.00, 5.10 Новини

09.30 М/с «Вруміз»

10.15 Х/ф «Принц за 

сімома морями»

12.00 Сильна доля

13.05, 4.10 Яскраві моменти 

Чемпіонату світу з 

фігурного катання 

2019 г.

15.00 По обіді шоу

16.00 Спільно

16.35 «Мальовничі села»

17.00 Т/с «Римська імперія»

19.50 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»

21.25 Спецпроект. 

Розсекречена історія

22.25, 2.30 «Неповторна 

природа»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.00 ПЕРЕХІД НА ЛІТНІЙ 

ЧАС

05.35 Телепродаж
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Розсміши коміка. 

Діти»

06.35 М/ф

06.45 «Українські сенсації-

2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 «Світ навиворіт-10: 

Бразилія»

10.50, 12.15 Комедія 

«Операція «И» Та інші 

пригоди Шурика»

12.00, 15.00, 18.00 ТСН «ТСН 

спецвипуск»

13.10 Комедія «Джентльмени 

удачі»

15.10 Драма «Втеча з 

Шоушенка»

19.30, 23.30 «ТСН. Вибір 

країни-2019»

21.30 «Голос країни-9»

02.30 «Світ навиворіт»

ІНТЕР

04.50 «Великий бокс. 
Олександр Гвоздик и 
Дуду Нгумбу»

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

Мегаполіси»
11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»
12.00 «Круче всех. Новый 

сезон»
14.00 Д/п «Цукор»
16.00 Х/ф «За двома 

зайцями»
17.30 Х/ф «Пес Барбос та 

незвичайний крос»
17.40 Х/ф «Самогонники»
18.10 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 
професію»

20.00 «Подробиці. Вибори 
2019»

00.00 «Речдок»
02.35 «Орел і решка»
03.20 «Орел і решка. Шопінг»
04.55 Top Shop
05.25 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

08.00, 9.20, 11.20, 13.20, 15.20 

Т/с «Чужі рідні»

09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні. Україна 

вибирає

16.50, 17.20 Х/ф 

«Нульовий цикл»

20.00 Головна тема. Вибір

23.15 Х/ф «Помічниця»

01.40 Телемагазин

02.10 Історія одного злочину

НОВИЙ КАНАЛ

05.40 Стендап шоу

06.39, 7.59 Kids Time

06.40 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.35 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.00 Х/ф «Синбад: 

легенда семи морів»

09.45 М/ф «У пошуках Дорі»

11.30 Х/ф «У пастці часу»

13.45 Х/ф «Тор»

16.10 Х/ф «Тор-2: Царство 

темряви»

18.20 Х/ф «Боги Єгипту»

21.00 Х/ф «Принц Персії: 

Піски часу»

23.15 Х/ф «Каблучка 

Намейса»

01.25 Х/ф «Без сну»

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.55 Громадянська оборона

06.40 Антизомбі

07.25 Т/с «Відділ 44»

08.45, 15.45 Факти-Вибори

11.05, 13.00 Х/ф 
«Шанхайські лицарі»

12.45 Факти. День

13.35 Х/ф «День 
Незалежності»

16.35 Х/ф «День 
Незалежності-2: 
Відродження»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

20.00 Факти. Вибори- 2019 р. 

Спецвипуск

21.10 Х/ф «Скайлайн»
22.55 Х/ф «Скайлайн-2»
00.50 Х/ф «Амулет 

Земномор’я»

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 «Вечір 
напередодні Івана 
Купала»

06.35 «Страх у твоєму домі»

09.50 Х/ф «Весілля в 
Малинівці»

11.35 Х/ф «Дама з папугою»
13.25 Х/ф «Безіменний 

король»
16.50 Х/ф «Зорро»
19.00 Х/ф «Доля людини»
21.00 Х/ф «Після 

прочитання спалити»
22.50 Х/ф «Втрата надії»
00.40 Х/ф «Чорне море»
02.50 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Бюджетний відпочинок. 

Відень 

06.30 Фестивалі планети 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.15 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 

08.30 Елементи 

08.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

09.00 Новини 

09.05 Казки, перевірені 

часом. Як вийти заміж 

за короля. Художній 

фільм 

10.30 Мальовничі села. 

Документальний цикл 

11.25 Смак сиру. 

Документальний цикл 

12.00 Аромати Чилі. 

Документальний цикл 

12.50 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

15.25 Мегаполіси . 

Документальний серіал 

16.15 В#Україні

16.40 Візитка Полтавщини 

16.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

17.00 UA.Фольк 

17.55 Чемпіонат світу з 

фігурного катання. 

Найкраще

18.30 Документальний 

спецпроект

19.45 Прямоефірний 

спецефір до виборів 

00.00 Фрідріх Дюрренматт. 

Портрет планети, 

або Попередження 

нерозумному людству. 

Київський театр 

«Колесо»

01.30 UA. Фольк 

02.20 Семен Гулак-

Артемовський. 

Запорожець за Дунаєм. 

Національна опера 

України ім Тараса 

Шевченка 

04.15 Незвідані шляхи. 

Документальний цикл 

 

СТБ

04.50, 8.00, 9.55 Хата на тата

06.50 Холостяк. Як вийти 

заміж

09.00 Страва честі

14.50 МайстерШеф. 

Професіонали

19.00, 19.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Один за всіх

22.15 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

07.00, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 

12.10, 13.10, 14.10, 

15.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.10, 20.10, 

21.10, 22.10, 23.10, 0.00 

Телемарафон «Вибори-

2019»

08.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00 

«Репортер». Новини

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.10 «Викрадення 

по-нашому»

11.10, 0.00 «Шалені 

перегони»

13.10 Х/ф «Політ Фенікса»
15.15 Т/с «Ласко-кулак Бога»

17.10 Х/ф «Хижаки»
19.10 Х/ф «Під прицілом»
21.05 Х/ф «Клин клином»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

01.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Удінезе» — 

«Дженоа». ЧІ

07.45, 12.45, 18.25 Світ 

Прем’єр-Ліги

08.15 «Ювентус» — 

«Емполі». ЧІ

10.00, 15.40, 20.55 Футбол 

NEWS

10.25, 17.55, 22.35 Журнал 

Ліги Чемпіонів

10.55 «Сампдорія» — 

«Мілан». ЧІ

13.15, 15.25, 0.55 Топ-матч

13.25 LIVE. «Парма» 

— «Аталанта». ЧІ

14.15, 16.45, 19.45 Футбол 

Tables

15.55 LIVE. «Рома» — 

«Наполі». ЧІ

18.55 LIVE. «Болонья» 

— «Сассуоло». ЧІ

21.20 «Великий футбол»

23.05 «Кардіфф» — 

«Челсі». ЧА

01.10 «Ліверпуль» — 

«Тоттенхем». ЧА

03.00 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру

03.55 «Інтер» — «Лаціо». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 Франція — Ісландія. 

Відбір до Євро-2020 р.

07.45, 3.50 «Фулгем» 

— «Ман Сіті». ЧА

09.30 «МЮ» — «Вотфорд». 

ЧА

11.20 «Вест» — «Евертон». 

ЧА

13.10 Журнал Ліги Чемпіонів

13.40 «Ювентус» — 

«Емполі». ЧІ

15.30 Світ Прем’єр-Ліги

16.00 LIVE. «Кардіфф» 

— «Челсі». ЧА

18.00, 20.25 «Check-in»

18.25 LIVE. «Ліверпуль» 

— «Тоттенгем». ЧА

19.25, 22.15 Футбол Tables

20.55 «Ліверпуль» — 

«Тоттенгем 1992 р. / 

1993 р. Класичні матчі 

АПЛ

21.25 «LIVE. « — «Лаціо». ЧІ

23.25, 1.30, 3.35, 5.40 Топ-

матч

23.40 «Рома» — «Наполі». ЧІ

01.45 «Парма» — 

«Аталанта». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.50, 0.30 Містична Україна

08.40, 18.30 Брама часу

10.20 Їжа богів

11.15 Бойові сили

12.15 Шпигунство та змови

13.10 Народження Європи

15.40 Невідома Південна 

Америка

17.40 Полювання на рибу-

монстра

21.00 Як працює наш мозок

23.30 Африканські річки: 

дари дощів

01.20 Прихована реальність

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

08.00 «Ух ти show»

08.30 М/с «Земля до початку 

часів»

09.15 Х/ф «Статус: 
Оновлений»

11.15 Х/ф «Остін Пауерс: 
Міжнародна людина-
загадка»

13.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

22.00, 0.00 «Орел і решка. Рай 

та пекло»

23.00 «Блокбастери»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.00 М/ф «Дикі предки»

12.45 Х/ф «Лускунчик і 
мишачий король»

14.00 4 весілля

17.15 Х/ф «Фантастична 
четвірка (2015)»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

22.30 Т/с «Хамелеон»

00.30 Х/ф «Штольня»
02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

0.00, 2.00, 3.00, 05.00 

Новини

09.30, 10.10 «Тваринна зброя»

10.40, 11.10 Д/с «Жива 

природа»

11.25 «Кухня По»

12.10, 13.10 «Браво, шеф!»

13.30 #ВУКРАЇНІ

14.10 Пліч-о-пліч

14.30 Перший на селі

15.10, 16.10 UA:Фольк

16.25, 17.10 Своя земля

17.30 «Мегаполіси»

18.00 Спецпроект 

«Ніч виборів на 

Суспільному»

01.00 «Подорож відкритим 

космосом»

02.30 «Неповторна природа»

04.05 Спецпроект. 

Розсекречена історія

05.20 «Цікаво.com»
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Терпець 
урвався 
Партію «Фідес» угорського 
прем’єра Віктора Орбана 
вигнали з найбільшої фракції 
Європарламенту 
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Європейська народна партія (ЄНП), яка об’єднує 
правоцентристські партії країн ЄС, зупинила членс-
тво партії «Фідес» прем’єр-міністра Угорщини Вік-
тора Орбана, який також відомий як один із «друзів 
Путіна». Про це повідомив глава ЄНП Жозеф Доул 
на своїй сторінці у «Твіттері» після з’їзду 20 березня 
в Брюсселі. «За» проголосували 190 депутатів, троє 
висловились «проти».
 Згідно з рішенням політради правоцентристсько-
го об’єднання, членство угорського «Фідес» зупинено 
на невизначений термін. Партія втратила право голо-
сувати і брати участь у зборах ЄНП, а також висувати 
кандидатів на посади в партії.
 Проте Віктор Орбан заявив, щоб зберегти обличчя, 
що він добровільно погодився призупинити членство 
«Фідес» в ЄНП, аби уникнути примусового виклю-
чення, передає агенція «Рейтер». Він додав, що ко-
мітет ЄНП погодився не виключати «Фідес», а доз-
волив партії добровільно не брати участь у заходах 
ЄНП, доки незалежна комісія не завершить огляд 
щодо верховенства права в Угорщині.
 Рішенню передувала критика дій Орбана з боку 
його європейських колег. На початку березня німець-
кий політик Манфред Вебер, кандидат ЄНП на поса-
ду голови Єврокомісії, висунув ультиматум угорсько-
му прем’єр-міністру. Він зажадав у тому числі припи-
нити рекламну кампанію в Угорщині, одним iз героїв 
якої став нинішній глава Єврокомісії Жан-Клод Юн-
кер, який також є членом ЄНП.
 Причиною невдоволення багатьох партій-членів 
ЄНП стала медіакампанія угорського уряду, в рам-
ках якої на вулицях країни були розміщені плака-
ти з фото голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера та 
американського мільярдера Джорджа Сороса з підпи-
сами, що вони заохочують міграцію до ЄС. В Євроко-
місії заперечили це твердження. Орбан неодноразово 
особисто звинувачував Сороса у спробах вплинути на 
європейських лідерів, щоб домогтися відкриття кор-
донів для мусульманських біженців. Пізніше Орбан 
вибачився перед ЄНП за свою антиєвропейську рито-
рику.
 Наприкінці травня пройдуть вибори в Європарла-
мент. ЄНП зберігала статус найбільшої фракції в єв-
ропейській асамблеї впродовж останніх десяти років. 
До складу ЄНП входять 56 партій. Серед них — ні-
мецькі ХДС та ХСС, «Вперед Італія» екс-прем’єра 
Італії Сільвіо Берлусконі та інші. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

Президент Казахстану Нурсултан 
Назарбаєв у спеціальному теле-
зверненні до народу 19 берез-
ня оголосив, що відмовляється 
від повноважень глави держави. 
«Цьогоріч виповниться 30 років, 
як я займаю найвищий пост. На-
род дав мені можливість бути пер-
шим президентом незалежного 
Казахстану», — цитує Назарбаєва 
агенція «Інтерфакс». Він додав, 
що обов’язки президента країни 
виконуватиме спікер сенату пар-
ламенту країни Касим-Жомарт 
Токаєв. Відповідна процедура пе-
редбачена і Конституцією країни. 
Нинішній термін президентських 
повноважень Назарбаєва закін-
чується у квітні 2020 року. Тож 
Токаєв формально продовжить 
виконувати обов’язки глави де-
ржави до цього терміну. 

До передачі влади готувалися 
давно
 78-річний Нурсултан Назар-
баєв — перший і досі єдиний пре-
зидент Казахстану. Він очолив 
країну ще в радянський час, коли 
у червні 1989-го став першим сек-
ретарем місцевої Компартії. На-
зарбаєв був президентом Казах-
стану з квітня 1990 року, тоб-
то майже 30 років — найдовше 
з усіх пострадянських «вічних» 
президентів. Його відставку не 
можна вважати несподіваною. 
Готуватися до передачі влади в 
Казахстані, швидше за все, по-
чали ще у вересні 2016 року, 
зазначає у своєму коментарі 
Бі-Бі-Сі.
 Раптова смерть Іслама Карі-
мова, багаторічного президента 
сусіднього Узбекистану, змусила 
керівництво Казахстану замис-
литися про успішну і безпечну 
передачу влади. Адже Нурсул-
тан Назарбаєв досягав 80-річчя 
до кінця нинішнього його прези-
дентського терміну, який закін-
чувався у 2020 році.
 Попри жарти про еліксир мо-
лодості, відхід від президентс-
тва, якщо не від влади як такої, 
для Назарбаєва неминуче набли-
жався. Одразу після повернення 
Назарбаєва з Самарканда з похо-
рону Карімова в Астані почалися 
кадрові перестановки. Старша 
дочка президента Дарига Назар-
баєва стає депутатом сенату, вер-
хньої палати парламенту. Деякі 
оглядачі вважають це ознакою 
того, що її висувають наступни-
цею Назарбаєва. Однак не виклю-
чено, що таким чином її хотіли 
захистити від переслідування, 
аби вона не повторила долю стар-
шої доньки Карімова — Гульна-
ри, яку нещодавно посадили до 
в’язниці.
 Водночас Назарбаєв призна-
чає прем’єр-міністра Каріма 
Масімова головою Комітету на-
ціональної безпеки. Аналітики 
сходяться на думці, що завдання 
Масімова полягало безпосеред-
ньо в підготовці переходу влади 
до нового президента.
 Кілька місяців по тому запус-
кається конституційна реформа. 
Головна її мета — передати час-
тину президентських повнова-
жень парламенту. Ця реформа, 
можливо, є ключовим моментом 
для підготовки всіх законодав-
чих аспектів, щоб забезпечити 
контрольовану передачу посади 
новому президенту без можливих 
сюр призів. Відповідно до змін у 

Конституції, президент втрачає 
право видавати закони, роль пар-
ламенту щодо формування уряду 
збільшується. Таким чином у на-
ступника Назарбаєва буде менше 
повноважень у разі, якщо він за-
хоче створити проблеми своєму 
попереднику.
 Також новий президент Казах-
стану не зможе одразу ж сформу-
вати свою команду в уряді, а буде 
змушений працювати зі старим 
кабінетом, лояльним до Назар-
баєва, оскільки тепер уряд скла-
дає свої повноваження не перед 
новообраним президентом, а пе-
ред новообраною нижньою пала-
тою парламенту — Мажилісом.
 Кульмінаційним моментом 
цієї реформи стали зміни, що 
дозволяють першому президен-
тові Казахстану довічно очолю-
вати Раду Безпеки «через його 
історичну місію». У травні 2018 
року парламент також ухвалив 
закон, який змінив статус цього 
органу з консультативно-дорад-
чого на конституційний. Таким 
чином, цей закон дозволяє На-
зарбаєву зберегти свій вплив у 
країні й брати участь в ухвален-
ні всіх важливих рішень.

Культивуйте мене, культивуйте 
 Закон про Раду Безпеки дає 
Назарбаєву як першому прези-
дентові країни та «Єлбаси» (ти-
тул «Лідер нації» закріплений 
за Назарбаєвим законодавством 
країни з 2010 року) право довічно 
очолювати Радбез. Фактично На-
зарбаєв залишатиметься «тіньо-
вим» президентом. Для цього він 
заздалегідь створив усі важелі. 
Він також надалі очолюватиме 
найбільшу партію «Нур Отан».
 Щоб виключити будь-які 
втручання в процес передачі вла-
ди, в країні почали жорстко кон-
тролювати соціальні мережі. Ко-
мітет нацбезпеки отримав пра-
во блокувати інтернет i засоби 
зв’язку за надзвичайних ситуа-
цій соціального, природного або 
техногенного характеру без рі-
шення суду.
 Як розповів Бі-Бі-Сі експерт 
з Центральної Азії Аркадій Дуб-
нов, тепер вибори президента 
можуть відбутися раніше квіт-
ня 2020 року. «Назарбаєв iде на 
заздалегідь підготовлену пози-
цію голови Ради Безпеки. Його 
повноваження будуть вищими 
за повноваження президента. 
Він стане таким собі Ден Сяопі-

ном, верховним рефері», — ска-
зав він.
 20 березня 65-річний Касим-
Жомарт Токаєв був приведений 
до присяги як новий президент 
Казахстану. Токаєв пообіцяв 
продовжувати курс Назарбає-
ва, який також був присутнім 
на церемонії. Новий президент 
має великий досвід у державних 
справах та міжнародних відно-
синах. Раніше він займав поса-
ду прем’єр-міністра та двічі очо-
лював МЗС республіки. В часи 
дипломатичної служби він на-
давав великого значення питан-
ням роззброєння та непоширен-
ня ядерної зброї. Був заступни-
ком Генсека ООН. 
 В останні роки в Казахстані 
почав набирати обертів культ 
особи Назарбаєва. І новий пре-
зидент одразу ж доклав до ньо-
го нові цеглинки. Парламент од-
ноголосно прийняв одразу в двох 
читаннях поправку до Конститу-
ції, що відтепер столиця Казах-
стану перейменовується з Аста-
ни в Нурсултан. Теперішнє пере-
йменування Астани — не перше в 
історії міста. Ось історія того, як 
змінювалася його назва: до 1961 
року — Акмолінськ, iз 1961-го по 
1992-й — Цілиноград, iз 1992-го 
по 1997-й — Акмола, з 1998-го 
по 2019-й — Астана, з 2019-го — 
Нурсултан.
 Зазначимо, що в найбільшо-
му місті Казахстану Алмати вже 
є вулиця Назарбаєва, його прі-
звище носить столичний аеро-
порт. У країні також багато пар-
ків, шкіл, фондів, музеїв i голо-
вний університет країни носять 
назву «Єлбаси». Також встанов-
лено кілька пам’ятників i навіть 
названо сорт тюльпанів «Прези-
дент Назарбаєв». У цьому комп-
лекті не вистачало тільки звання 
«Народного героя», що під час 
урочистостей виправив в.о. пре-
зидента Токаєв, нагородивши 
Назарбаєва цією найвищою де-
ржавною відзнакою з врученням 
«Золотої зірки» та присвоїв зван-
ня «Народного героя». Також На-
зарбаєв буде призначений на по-
саду почесного сенатора. В усіх 
державних установах i найви-
щих кабінетах залишаться пор-
трети Назарбаєва. Токаєв додав, 
що іменем екс-президента також 
варто назвати центральні вули-
ці всіх обласних центрів Казах-
стану та центральні вулиці в усіх 
містах країни. ■

ІГРИ ПРЕСТОЛІВ 

Не кінець «нурсултанату» 
Президент Казахстану Назарбаєв пішов iз посади, але не з влади

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Дочку Назарбаєва Даригу в.о. президента призначив на посаду очільника Сенату. У 
2015-2016 роках Дарига Назарбаєва була віце-прем’єром. Її вважають людиною, що впли-
ває на казахські ЗМІ. За кілька місяців з’ясується, хто ж буде черговим «вічним» прези-
дентом Казахстану: Касим-Жомарт Токаєв чи все ж Дарига Назарбаєва.

■

Назарбаєв: мене так просто не позбудетесь.❙

НОВИНИ ПЛЮС

Гаага посилила покарання для Караджича
 Судді апеляційного суду ООН у Гаазі змінили покарання для 73-
річного екс-лідера боснійських сербів Радована Караджича. Покаран-
ня у вигляді 40 років ув’язнення суд замінив на довічне ув’язнення. 
Рішення було схвалене після того, як судді відхилили апеляцію Ка-
раджича щодо вироку, винесеного в 2016 році. Суд постановив, що 
попереднє рішення було надто м’яким з огляду на тягар злочину та 
відповідальність, яку Караджич має понести. Колишній лідер босній-
ських сербів був визнаний винним у воєнних злочинах, геноцид бос-
нійських мусульман і злочинах проти людяності. Зокрема, він винен 
у масовому вбивстві у Сребрениці у 1995 році під час війни в колиш-
ній Югославії, коли було розстріляно понад 8 тисяч чоловіків і хлоп-
чиків-мусульман. Різанину в Сребрениці вважають найбільшим гено-
цидом в Європі після Другої світової війни.

55% іноземних студентів у Польщі — з України
 Українці становлять 55% від усіх іноземних студентів у вишах Поль-
щі. Другою найбільшою групою є студенти з Білорусі — 8%. Про це 
йдеться в дослідженні польської соціологічної компанії Selectivv. 

Kyiv в аеропортах Стамбула і Бухареста 
 У МЗС України повідомили, що ще два закордонні аеропорти по-
чали коректно вказувати назву української столиці на своїх інфор-
маційних табло. «Аеропорт Стамбула — один iз провідних повітря-
них воріт світу розпочав використовувати #KyivNotKiev», — повідо-
мили на сторінці МЗС у «Твіттері». Також на нове написання назви 
української столиці перейшов міжнародний аеропорт міста Бухарест 
імені Генрі Коанде, додали українські дипломати. Торік на початку 
жовтня МЗС України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, у рам-
ках якої звертатиметься до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з 
метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev). Чимало єв-
ропейських міст підтримало цю ініціативу. ■

■



14 УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 22—23 БЕРЕЗНЯ 2019 КУЛЬТУРА

За кордоном закон відіграє 
вирішальну роль
 ■ Сергію, ви переїхали на постійне про-
живання до Німеччини ще в 1992 році. 
Останнім часом активно працюєте в Ук-
раїні: ні один показ телесеріалу не прохо-
дить без вашої участі. Минулоріч у кінці 
грудня відбулася гучна прем’єра виста-
ви «Коріолан» із вашою участю у теат-
рі імені Івана Франка (загалом задіяні 
там ще у трьох постановках). Як вдаєть-
ся поєднувати життя на дві країни? 
 — Не я поєдную, дороги та автівки 
поєднують. Я так живу вже приблизно 25 
років. Це нормально. Людина до всього 
звикає. І я ставлюсь до цього лише пози-
тивно.  
 ■ Чим відрізняється для вас життя за 
кордоном і в Україні?  
 — В Європі більше порядку. Європей-
ці не обтяжені суспільними проблемами, 
як ми. І спокій. Там суцільний спокій.  
 ■ Чи різняться підходи до знімального 
процесу?    
 — Великої різниці я не бачу. Мабуть, 
основна відмінність у фінансуванні. Там 
задіяні і приватні, і телевізійні, і державні 
кошти. У нас акторові можуть зателефо-
нувати та спитати, чи є в тебе власне паль-
то і чи міг би ти його принести на зйомку. 
 Крім того, за кордоном закон відіграє 
вирішальну роль. Якщо є сцени, в яких за 
контрактом ти не можеш грати, тобі бу-
дуть пропонувати додаткові умови — від-
повідно це оплачувати.
 Також трохи відрізняється організа-
ція — у Європі всі працюють, як злагод-
жений годинник. Режисер заздалегідь 
займається розкадровкою і чітко знає, де 
має стояти камера і як має працювати ак-
тор — це все обговорюється та планується 
перед зйомками. 
 Я, наприклад, знімався у Хав’єра Кол-
лера, відомого швейцарського режисера, 
який живе в Голлівуді. Він отримав «Ос-

кара» у 1991 році як кращий режисер іно-
земного фільму. У нього завжди з актором 
працював другий режисер. Безпосередньо 
з Коллером я взагалі не мав справи. Дру-
гий режисер мав передавати його думки, 
доки той сидів у навушниках і думав. 
 Але це все нюанси. Незалежно від об-
ставин та країн усі кіношні люди зіштов-
хуються з однаковими труднощами. 

«Нещодавно грав у Мюнхені російського 
бандита»
 ■ Ви постійно розриваєтесь між те-
атром та кіно. Навіть зйомки у серіалі 
«Звонар» вам довелось поєднувати з під-
готовкою до прем’єри вистави. Чи може-
те для себе відповісти, що вам ближче — 
сцена чи об’єктив камери? 
 — Складно відповісти. Я дуже люблю 
сцену. І все-таки я більше театральний ак-
тор. Мені імпонує лінійність у театрі — ти 
тягнеш одну історію і розвиваєш її в собі 
від першої репліки до фінального моноло-
гу. В кіно, на жаль, немає такої послідов-
ності — сьогодні ти граєш смерть, завтра 
весілля, післязавтра — народження. Крім 
того, на знімальному майданчику більше 
влади режисера чи монтажера. 
 Але зйомки в кіно мають свою чарів-
ність, від якої не так легко відмовитись. 
Наприклад, у «Звонарі» у нас була чудо-
ва команда. З багатьма акторами — На-
талкою Бабенко, Олексієм Смолкою, Же-
нею та Ірою Авдієнко — я вже не раз грав 
в інших проектах. З Анастасією Чепе-
люк знімались у серіалі «Слуга народу-
2», щоправда, тоді ми так і не зустрілись 
на майданчику. Тепер ось граємо батька й 
доньку. 
 ■ Ви грали в Театрі на Подолі. Зараз 
у нього новий етап, нова сцена, до нього 
прикуто багато уваги. Чи не виникало у 
вас бажання повернутись туди? 
 — Було таке. Ми колись зустрічали-
ся з керівником театру Віталієм Мала-

ховим, і він сказав, що я завжди можу 
повернутися на сцену. Але для мене 
це вирішене питання. Мені буде важ-
ко знову прийти в театр, в якому відбу-
лось моє акторське становлення. Для 
Віталія Юхимовича я залишився хлоп-
чиком, якого він навчав і перші кроки 
якого він бачив.  Я вважаю його хреще-
ним батьком своєї акторської майстер-
ності. Але тоді були інші люди, інша 
атмосфера. Тоді всі актори були і кос-
тюмерами, і монтувальниками, і деко-
раторами. Зараз це повноцінний ака-
демічний театр із сильним оснащенням 
та режисурою. 
 ■ Ви працювали з багатьма відоми-
ми українськими режисерами. Чи ду-
мали, з ким хотілося б попрацювати 
зараз?  
 — Не думав. Я переважно дивлюсь 
на матеріал, адже тема сценарію вирі-
шує все. Колись у мене була мрія зня-
тись у Дмитра Томашпольського. Я вва-
жаю його майстром, тому мені хотілось 
попрацювати саме з ним. Коли ми зуст-
рілись на майданчику, мене вразив його 
підхід. Він не пояснював задачу акто-
ра, а передавав емоції та почуття через 
себе. Пам’ятаю, що я працював у кадрі 
інтуїтивно, але, на диво, у нас вийшло. 
Досі згадую цей досвід із захватом. 
 ■ Коли ви знову почали працювати 
в Україні, саме знання німецької мови 
вирішило долю подальших пропозицій 
від режисерів — найчастіше ви граєте 
іноземців. Вас це не засмучує? 
 — Ні, навпаки — в Україні я почу-
ваю себе впевнено. А от в Німеччині бу-
ває соромно, коли граю серед німців. На 
щастя, і там мені пропонують ролі іно-
земців. Ось нещодавно грав у Мюнхені 
російського бандита.

Дружина розуміє нюанси професії
 ■ Ваша дружина — акторка, донька та-
кож вибрала такий шлях. Чи не виникає 
вдома творчих конфліктів?
 — Через різницю у віці дружина, 
до слова, також актриса театру імені 
Франка,  інколи звертається до мене за 
порадою. Все ж таки я маю викладаць-
кий досвід. А донька живе зараз у Лон-
доні. Вдень Богдана на навчанні, ввечері 
працює в кафе. Заробляє, аби поїхати в 
Голлівуд. У неї своя позиція, і я її підтри-
мую. 
 ■ У новому детективному серіалі «Зво-
нар» ви зіграли доволі жорсткого керів-
ника РВВС. Вам імпонує цей образ?
 — Мені подобається, що мій герой іс-
нує у своєму світі та чітко тримає власну 
позицію стосовно всіх. Він звик, що його 
всі слухаються та поважають його думку.  
Тому для нього головний герой, опер Звон-
цов,  — це нова людина, яка змінює його 
життя та світогляд. На початку сюжету 
мій герой протистоїть цим змінам — і че-
рез це виникає конфлікт. А конфлікти за-
вжди цікаво грати. 
 ■ Із актрисою Інною Мірошніченко ви 
не вперше граєте подружню пару. Чи не 
ревнує дружина Наталія?  
 — Це вже наш третій чи четвертий про-
ект, у якому ми з Інною — чоловік і дру-
жина. Ми дуже добрі друзі і давно знаємо 
одне одного. Я шаную її талант, вдачу, ін-
телігентність. Ми поважаємо один одного, 
тому працювалось дуже легко. А дружина 
ставиться до моєї роботи з розумінням. Ви 
правильно зазначили, Наталя — актриса. 
Тому вона знає, що це лише нюанси про-
фесії. 
 ■ Як можете охарактеризувати детек-
тивність серіалу «Звонар»?
 — Якщо брати «Шерлока Холмса» і 
«Пуаро», то ключові риси детектива — 
інтелект, інтуїція, освіта. Якщо говорити 
про нашого, українського, то над цими ри-
сами переважає велике бажання перемог-
ти. «Звонар» — нетиповий детектив. Ми 
по-іншому обіграли кримінальні історії, 
значно легше. Головний герой — молодий 
опер, до нього варто ставитися з іронією. 
Він береться за справу з азартом, часто по-
рушуючи правила гри, що не подобається 
моєму герою. ■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Нещодавно «бронзу» на міжнародному конкурсі 
IDA Awards у США отримав інтер’єр квартири з гли-
ною на стінах Wabi Sabi Apartment від української 
студії Сергія Махна. Цього року серед переможців 
— це єдиний проект з України. За інтер’єр — це вже 
четверта нагорода на світових конкурсах. 
 Конкурс International Design Awards засновану-
вали 12 років тому. Відтоді організатори пропагують 
оригінальний і одночасно розумний дизайн, популя-
ризують легендарних дизайнерів і відкривають нові 
імена. Нагорода IDA розроблена відомим графічним 
дизайнером Роном Тафтом, а нагородження прохо-
дить у Лос-Анджелесі. 
 Український проект — Wabi Sabi Apartment 
— автор, засновник студії архітектор Сергій Мах-
но створив для власної родини: дружини та трьох 
синів. Ця квартира на конкурсі отримала визнання у 
номінації «Екологічний, зелений дизайн інтер’єру». 
Мелісса Стеррі, дизайнерка-науковець та стратег 
сталого розвитку, прокоментувала: «Концептуаль-
но, усе в подачі проекту виглядає елегантно. Це кра-
сиво і на віки».
 Стіни двоповерхових апартаментів виконані 

у техніці, яку використовували ще наші прадіди 
та прабаби в хатах-мазанках. Більшість меблів — 
дерев’яні, виготовлені в Україні спеціально для цьо-
го проекту. Прикрашають квартиру колекція сучас-
ного українського мистецтва та авторське освітлен-

ня, яке студія виготовляє у власній керамічній май-
стерні. На терасі розташувався сад бонсаїв. 
 «Коли три роки тому ми створили ці апартамен-
ти з глиною замість звичної штукатурки чи то шпа-
лер — на нас дивились як на божевільних. Сьогодні 
чи не щодня запитують, що це за такий цікавий ма-
теріал, — розповідає Сергій Махно. — В українсь-
ких традиціях ми відчуваємо свою силу і непов-
торність, це — наше, і це цікаво світові. До скла-
ду суміші входять трави, інколи — конопля і ніякої 
хімії. Виходить тактильно і довговічно. Глиняні бар-
хани можна колупати, гризти (інколи дворічки саме 
так і роблять, кажу вам із досвіду), — це безпечно і 
не дуже помітно. Арт — це те, без чого для мене не 
може існувати простір. Практичність у наш час іде 
за замовчуванням, але якщо ви зібрались прожи-
ти з річчю трошки довше — вона має щось для вас 
значити — звідси моя любов до усього унікально-
го, зробленого саме для тебе». 
 До речі, у 2017 року ці апартаменти стали фі-
налістом британського конкурсу SBID та перемож-
цем The International Property Awards. У листопаді 
2018 Wabi Sabi Apartment стала єдиним проектом від 
України, який здобув нагороду міжнародної премії 
The Architecture MasterPrize, США. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Сергій Калантай: Тема 
сценарію вирішує все
Актор театру і кіно — про ролі у Німеччині й Україні, 
роботу в проекті оскароносного швейцарського режисера 
Хав’єра Коллера та ставлення дружини до кінопартнерок

■ ДОСЬЄ «УМ»

Сергій Калантай
 Народився 31 травня 1964 року в Києві.
 Закінчив Київський театральний інсти-
тут імені Карпенка-Карого (курс професор-
ки Валентини  Зимньої). 
 У кінематографі дебютував у 1982 році, 
знявшись в українській стрічці «Ще до війни».
1985—1992 рр. працював у Театрі на Подолі.
 Із 1996 року співпрацював із мюнхенсь-
кими театрами Fisch&Plastik та Viel L?rm um 
Nichts.
 Викладав акторську майстерність у приват-
ній театральній школі Athanor Akademie (Бург-
гаузен)) та Оtto Falkenberg schule (Мюнхен).
 2003 р. — закінчив Вищу німецьку ак-
торську школу DSA (Мюнхен) за спеціальністю 
«медіа-режисер і актор ТБ та радіо».
 У доробку актора понад 100 ролей.
 Мешкає в Києві і Мюнхені.

■

Сергій Калантай у новому серіалі «Звонар»
 грає поліцейського начальника — батька
 коханої дівчини головного героя-опера.
Фото надане каналом «2+2».

❙
❙
❙
❙

Глина на стінах — стильно й екологічно.
Фото студії Sergey Makhno Architects.

❙
❙

ПРЕМІАЛЬНІ

Хата-мазанка 
найкраща
Найвищі дизайнерські 
нагороди отримує 
інтер’єр двоповерхових 
апартаментів, виконаних 
у техніці наших прадідів

■

Тетяна МІЩЕНКО

Колись, після п’яти років роботи у столичному Театрі на Подолі, його життя карди-
нально змінилось — актор переїхав до Німеччини на постійне місце проживання, 
але кар’єру не полишив — грав у мюнхенському театрі, пізніше почав зніматися в 
кіно. І починалася творча діяльність Сергія Калантая кінозйомками, ще коли навчав-
ся в Київському театральному інституті імені Івана Карпенка-Карого.
Нині за його плечима десятки проектів в Австрії, Швейцарії, Німеччині. А після 2007 
року Сергій Калантай став частіше зніматися в Україні. Телеглядачі пам’ятають ак-
тора у кінопроектах «Відділ 44», «Жіночий лікар», «Ніконов і К°», «Я буду чекати 
тебе завжди», «Слуга народу-2. Від любові до імпічменту». У перший день квітня 
на одному з телеканалів стартує новий детективний серіал «Звонар», у якому актор 
зіграв роль суворого і консервативного поліцейського начальника та за сумісниц-
твом батька дівчини головного героя-опера.
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«Уся нервозність тренерського штабу — це наша нереалізація голевих 

моментів. Тому працюватимемо над дисципліною і реалізацією,
 і все буде в порядку».

Сергій Вітер
головний тренер ХК «Донбас» (Донецьк)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 На диво захопливим видав-
ся регулярний сезон у поточно-
му розіграші чоловічої суперлі-
ги. Чемпіонат країни серед вісім-
ки найкращих команд країни від 
самого початку взявся дивувати 
своїх шанувальників.
 Несподівана позиція на дні 
турнірної таблиці чинних чем-
піонів iз Черкас. Перебування 
нагорі протоколу одного з аут-
сайдерів минулого розіграшу — 
«Запоріжжя». І це лише мала 
частина складових того калей-
доскопічного виру, в який потра-
пили учасники ЧУ-2018/2019.
 Загалом, вийшло так, що до 
останнього туру «регулярки» за-
лишалися відкритими головні 
питання першої частини чем-
піонату. Так, в останній ігровий 
день регулярного сезону — 22 бе-
резня — вирішуватиметься доля 
не тільки його переможця (за це 
звання в очному двобої позмага-
ються «Хімік» та «Запоріжжя»). 
Заключний тур мав дати від-
повідь і на запитання про коман-
ду, котра матиме на старті «плей-
оф» останній номер посіву.
 За певних умов  одразу три ко-
манди з нижньої частини турнір-
ної таблиці — «Одеса», «Полі-
технік» та «Черкаські мавпи» 
— можуть завершити «регуляр-
ку» з однаковим показником пе-
ремог та поразок. І тоді для фі-
нального розподілу позицій ор-
ганізаторам ЧУ доведеться ко-
ристуватися роз’ясненнями 
Міжнародної федерації баскет-
болу, вивчаючи низку додатко-
вих показників.
 Цікаво, що тріумфірат ко-
лективів iз рівною кількістю 
здобутих очок може сформува-
тися й на вершині протоколу су-
перліги. Для цього чинний віце-
чемпіон країни — «Дніпро» — в 
Черкасах має засмутити свого 
кривдника по минулорічній «зо-
лотій серії», а лідер першості — 
«Хімік» — вдома мусить програ-

ти матч за чільну позицію «За-
поріжжю».
 Зрештою, вийшло так, що 
саме після останнього туру «ре-
гулярки» переважна більшість 
команд-учасниць суперліги-
2018/2019 дізнається свої номе-
ри посіву в «плей-оф». Єдину ж 
достроково сформовану чверть-
фінальну пару створили «Київ-
Баскет» та «Миколаїв». Дуель 
між колективами, котрі очо-
люють головний тренер націо-
нальної чоловічої збірної Украї-
ни та його помічник відповід-
но, думається, не обійдеться без 
сю рпризів. Очільник «синьо-

жовтих» та за сумісництвом го-
ловний тренер «Київ-Баскета» 
Євген Мурзін іще на старті де-
бютного для його клубу сезону в 
«еліті» заявив, що зі своїми підо-
пічними прагнутиме привезти до 
Києва єврокубки.
 Без сумніву, після невдачі у 
«фіналі чотирьох» Кубка краї-
ни, де столичні баскетболісти в 
півфіналі поступилися майбут-
ньому тріумфатору змагань — 
«Дніпру», Мурзін та К° прагну-
тимуть сатисфакції. Цікаво, що 

в передостанньому турі «регу-
лярки» ЧУ кияни вдома перег-
рали «дніпрян», які, зауважимо, 
втретє поспіль стали володарями 
національного Кубка й, без сум-
ніву, намагатимуться (нарешті) 
зробити «золотий» «дубль».
 Водночас для наставника 
«Миколаєва» Віталія Чернія, 
котрий на старті сезону біля кер-
ма команди змінив Володимира 
Поляха, принциповим буде праг-
нення повторити минулорічний 
успіх «корабелів» у «плей-оф», 

коли на його старті миколаївсь-
кий колектив вибив iз розіграшу 
одного з фаворитів чемпіонської 
гонки — «Будівельник».
 Словом, майбутній «плей-
оф» серед найсильніших чолові-
чих команд, як і регулярна час-
тина сезону, обіцяє багато сюр-
призів. В умовах доволі обмеже-
них клубних бюджетів кожен із 
колективів суперліги очолює 
амбітний український тренер. І 
кожному з них є що кому дово-
дити. ■

БАСКЕТБОЛ

Тріумвірати із загадкою
Учасники чоловічої 
суперліги залишили 
на останній тур 
«регулярки» 
процедуру розподілу 
місць у «плей-оф»

■

Баскетболісти «Хіміка» (у темному) мають найбільше шансів на виграш регулярного сезону суперліги.
Фото з сайта fbu.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Суперлі-
га. Чоловіки. Передостанній тур 
«регулярки». «Черкаські мавпи» — 
«Політехнік» — 89:91, «Миколаїв» 
— «Хімік» — 68:80, «Запоріжжя» — 
«Одеса» — 96:87, «Київ-Баскет» — 
«Дніпро» — 85:77.
 Турнірне становище: «Хімік» 
— 19 перемог/8 поразок, «За-
поріжжя», «Дніпро» — 18/9, «Київ-
Баскет» — 15/12, «Миколаїв» — 
13/14, «Одеса» — 9/18, «Політех-
нік», «Черкаські мавпи» — 8/19.

■

 

Григорій ХАТА

 Поява в хокейному чемпіонаті країни 
амбітного новачка з Херсона серйозно вда-
рила по чемпіонських амбіціях «Донбасу». 
Тривалий час очолюючи турнірну табли-
цю регулярного чемпіонату, дебютанти з 
«Дніпра» неабияк підігріли інтерес до на-
ціональної першості. У Херсоні задумали-
ся над необхідністю збільшення глядаць-
ких місць на льодовій арені, а в Україні 
заговорили про можливу зміну володаря 
чемпіонського титулу. Довгий час шести-
разовий чемпіон країни з Донецька ніяк не 
міг перемогти в чемпіонаті дніпрян, однак 
iз наближченням «плей-оф», призвичаїв-
шись до свого нового-старого наставника 
Сергія Вітера, котрий, нагадаємо, посеред 
сезону, замінив на тренерському містку 
«червоно-чорних» словака Юліюса Шуп-
лера, «Донбас» зумів намацати перемож-
ну гру й у підсумку виграв «регулярку».
 Вихід на вітчизняну хокейну орбіту 

«Дніпра» відчутно пожвавив інтригу в ре-
гулярному чемпіонаті. Водночас, швид-
ко долучившись до компанії претендентів 
на «золото» — фіналістів минулорічно-
го «плей-оф» — «Донбасу» та «Кременчу-
ка», херсонський колектив вніс асиметрію 
в розстановку турнірних сил.
 Зрештою, вийшло так, що півфіналь-
ні пари нинішньої «золотої» гонки на-
були абсолютно нерівнозначного вигля-
ду. Якщо кожне протистояння другої та 

третьої команди регулярної першості — 
«Кременчука» та «Дніпра» відповідно — 
це запекла битва, а підсумковий резуль-
тат дуелі — таємниця за сімома замками, 
котру, не виключено, вдасться розкрити 
лише в заключному сьомому матчі серії, 
то в півфіналі за участі переможця «регу-
лярки» та її четвертої команди — «Донба-
су» та «Білого барсу» — все має заверши-
тися значно раніше.
 Коли «барси» Костянтина Буценка ви-

грали у фаворита третій матч півфіналь-
ної серії, наставник переможців заявив, 
що це був найкращий матч місцевої коман-
ди з часу зведення в Білій Церкві льодової 
арени. Проте, аби на рівних конкурувати з 
чинним чемпіоном країни, «Білому барсу» 
потрібно видавати «на-гора» матчі подіб-
ного рівня постійно. Епізодичні ж сплес-
ки хокейної майстерності наразі можуть 
забезпечити підопічним Буценка хіба що 
уникнення «сухого» розгрому в серії до чо-
тирьох перемог, котра добігти свого кінця 
може вже в п’ятницю в Дружківці.
 І тоді у команди Сергія Вітера з’явиться 
додатковий час для того, аби максимально 
добре підготуватися до поєдинків за «зо-
лото» з суперником, який, слід визнати, 
значно переважатиме «барсів» за своїм по-
тенціалом. «Дніпро» чи «Кременчук» опо-
нуватиме «Донбасу» у фіналі — з’ясується 
не раніше неділі, оскільки після чотирьох 
зіграних командами Дмитра Підгурсько-
го та Олександра Савицького матчів збері-
галася рівновага (2:2). Не виключено, що 
з’ясовування стосунків між херсонським 
та кременчуцьким клубом продовжиться й 
наступного тижня, коли за рівного рахунку 
в серії  командам доведеться зіграти на Пол-
тавщині вирішальний, сьомий, матч. ■

ХОКЕЙ

Фінальна асиметрія
 Чинний чемпіон країни 
близький до того, аби 
стати першим фіналістом 
поточного розіграшу в 
українській хокейній лізі

■

«Дніпро» та «Кременчук» ведуть запеклу боротьбу за місце у фіналі.
Фото з сайта uhl.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. «Плей-оф». Півфі-
нальна серія (до чотирьох перемог). «Донбас» 
— «Білий барс» — 9:1, 5:4, 1:2, 4:3 (рахунок у 
серії — 3:1). «Кременчук» — «Дніпро» — 1:3, 
3:2 ОТ, 1:0, 0:3 (2:2).
 Чвертьфінали (до двох перемог). «Дніпро» 
— «Крижані вовки» — 7:1 і 5:0 (2:0). «Білий 
барс» — «Динамо» — 2:0 і 3:1 (2:0). 

■



КАЛЕЙДОСКОП
СІНЕМА

Ніколь Кідман — яскрава 
зірка і турботлива мама
Доньки актриси знімаються на одному 
майданчику з мамою

■

Дара ГАВАРРА

 Бути зіркою Голлівуду означає постійно пе-
ребувати під прицілом не лише кінокамери, а й 
фотооб’єктивів, притягувати мов магнітом по-
гляди не лише журналістів, а й простих роззяв. 
Ніколь Кідман вдається з гідністю нести цю не-
легку ношу, навіть у складні періоди свого жит-
тя. Йдеться про нелегке розлучення з Томом Кру-
зом, а згодом — непростий період, коли довело-
ся боротися не лише з наркозалежністю другого 
чоловіка — Кіта Урбана, а й за майбутнє їхнього 
шлюбу. Та цій ніжній і тендітній, на перший пог-
ляд, золотоволосій красуні вдається все — про-
довжувати свою успішну кар’єру, незважаючи на 
вже не юний вік, адже актрисі 51 рік (!), оберігати 
свою сім’ю, виховувати чудових доньок.
 Прихильники таланту Кідман ще тільки з не-
терпінням очікують виходу другого сезону популяр-
ного серіалу «Маленька велика брехня», який так 
усі полюбили, а актриса вже знімається у наступ-

ному серіалі, цього разу канала HBO — The 
Undoing. Поряд із Ніколь зніматимуться не 
менші зірки — Х’ю Грант і Дональд Сазер-
ленд. А днями зірку помітили на знімально-
му майданчику в компанії доньок. Виявляєть-
ся, разом із мамою на екрані з’являться 10-річ-
на Сандей Роуз та 8-річна Фейт Маргарет. Судя-
чи з того, що дівчатка були у шкільній формі, 
сцену знімали біля воріт нью-йоркської 
школи. Ніколь ніжно обіймала дівчаток 
і мило спілкувалася з ними. Актриса 
була в чудовій формі і вразила випад-
кових свідків цієї сцени своїми пиш-
ними кучерями кольору «венеціансь-
ке золото». 
 Нагадаємо, Сандей Роуз та Фейт 
Маргарет — діти Кідман від другого 
шлюбу, з Кітом Урбаном. З прийом-
ними дітьми, яких Ніколь усиновила у 
шлюбі з Томом Крузом, після важкого 
розлучення актриса не зустрічалася. ■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Переконавши онуків, що «Пепсі-
кола» — отрута, «Кіндер-сюрприз» 
— брехня, «Чупа-чупс» — хімія, 
морозиво — шкода, жувальна гум-
ка — це непристойно, а від тістечок 
трапляються смертельні отруєння, 
бабуся дiйшла висновку, що пенсії в 
нас — нормальні.

* * *
 Підприємець викупив вокзаль-
ний буфет і став його власником. У 
нього цікавляться:
 — А чому у вашому буфеті такі 
маленькі порції?

 — У цьому — і глибокий сенс, 
і прояв турботи. Ми все робимо для 
того, щоб пасажир не запізнився на 
поїзд.

* * *
 Було видно, що резюме Яші до-
помагала писати бабуся, оскiльки 
у графі «недоліки» було написано 
«Погано їсть».

* * *
 Дружина запитує у лікаря про 
здоров’я чоловіка після операції:
 — Лiкарю, є надiя?
 — А на що ви сподіваєтеся?

Стела Захарова: Спорт має бути чесним, а вигравати — найсильніший
Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики — про жорсткі вимоги Міжнародної федерації до органі-
зації гімнастичних турнірів, проблеми внутрішньої «оргкухні» та способи енергетичного відновлення

По горизонталі:
 1. Завдання з української мови. 
4. Великий кухоль, об’ємом май-
же в літр. 7. Африканська антило-
па. 8. Страшна хвороба, яка у серед-
ні віки виморила пів-Європи. 10. Хи-
жий звір, який полюбляє курей і по-
гано тхне. 13. Вигук футбольних 
вболівальників. 15. Великий часовий 
проміжок. 16. Давньоримська боги-
ня полювання, аналог Артеміди. 17. 
Невеличке залізне ковадло, на якому 
клепають косу. 18. Загальна назва 
молочних продуктів. 20. Трав’яниста 
рослина, що має сланке довге стеб-
ло; латинська назва лікоподій. 21. Ви-
топтане місце для відпочинку худоби, 
найчастіше біля водопою. 22. Один 
із двох легендарних американських 
бандитів початку ХХ століття. 23. Ві-
домий іспанський поет. 24. «По діб-
рові вітер віє, гуляє по полю. Край до-
роги ... тополю до самого долу». (Та-
рас Шевченко). 25. «А з моря вітер 
..., гарячий, нетерпеливий. Але пощо 
мені ці вітрові пориви». (Микола Зе-
ров). 26. Осяйне коло над головою 
святого на іконах. 29. Хіт-парад. 31. 
Ім’я покійного президента Венесуели. 
32. Бур’ян, подібний до вівса. 33. Гіб-
рид, невдалий результат схрещення 
різних порід. 
По вертикалі:
 1. Чаклун, маг, мольфар. 2. ...-
Дабі — столиця Об’єднаних Арабсь-
ких Еміратів. 3. Шанобливе звертання 
до старшого чоловіка у народів Схо-

ду. 4. Два промені, які виходять з од-
нієї точки. 5. Нове прізвище боксера 
Кассіуса Клея, яке зробило його чем-
піоном. 6. Знаменитий у 70-х шведсь-
кий квартет. 8. Британський держав-
ний діяч, якому радянський уряд у 
20-х роках писав відповідь. 9. Біла 
бавовняна тканина, яка згадується в 
одній із поезій Павла Тичини. 11. На-
півсолодке грузинське вино. 12. Ві-
домий голландський художник. 14. 
Український народний музичний інс-
трумент. 19. Видатний український 
композитор, музикознавець, фоль-
клорист, педагог і громадський діяч. 
24. Злість, роздратування. 27. Неві-
доме число в математиці. 28. Річка, 
яка в Європі має назву Західний, а в 
Україні — Південний. 29. Місто на 
Закарпатті, популярний пункт пере-
тину кордону. 30. Знак Зодіаку. ■

Кросворд №30
від 15—16 березня

з 25 до 31 березня
 Овен (21.03—20.04). Хоча гроші вас не 

дуже хвилюватимуть, їх усе одно буде багато. 
Ви притягатимете до себе капiтал, щоб почува-
тися падишахом. Поклоніння і повагу місцевих 
багатіїв вам забезпечено.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Телець (21.04—21.05). Ви краще впо-
раєтеся з роботою, яка пов’язана з творчістю. 
Малюйте, вишивайте, плетіть кошики. Все, що 
ви зробите, обов’язково виявиться потрібним 
і затребуваним.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 27. 

 Близнюки (22.05—21.06). Вам буде на-
стільки нудно від ідеального життя, що ви самі 
почнете шукати собі проблеми. Вас приємно 
здивують фiнансовi сюрпризи. Тож ні в чому 
собі не відмовляйте.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 31.

 Рак (22.06—23.07). ВІд розваг доведеть-
ся ненадовго відмовитися, ваші близькі дещо 
втомилися розшукувати вас у нічних клубах і 
дорогих ресторанах. Час подумати про сім’ю.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 28.

 Лев (24.07—23.08). Спробуйте менше 
аналізувати почуття, вам сподобається відда-
ватися коханню повністю і без залишку. Доля 
зведе вас iз людиною, яка зможе підкорити 
ваше серце.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.

 Діва (24.08—23.09). Ви будете чарівні, 
це позначиться на стосунках iз протилежною 
статтю. Постарайтеся не нашкодити собі й не 
заводьте непотрібних романів заради спортив-
ного інтересу.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Терези (24.09—23.10). Ваша чарівність 
буде настільки великою, що багатьом захочеть-
ся поставити вас на п’єдестал. Але пам’ятайте, 
що відкинуті шанувальники можуть і нашкоди-
ти, тому  не грайте чужими почуттями.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви досягне-
те успіху в любовних стосунках, а вже якщо 
справа стосується флірту, то рівних вам немає. 
Будьте уважнi у фiнансових питаннях i ретель-
но перевiряйте документи.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 29.

 Стрілець (23.11—21.12). Ваші здібності 
підприємця зростуть у кілька разів. Гроші від-
тягуватимуть кишені, тому подбайте про від-
криття рахунку в банку. Знайдiть час для вiдвi-
дання батькiв.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 31.

 Козеріг (22.12—20.01). У вас можуть 
з’явитися додаткові обов’язки, але пережива-
ти не потрібно, просто активізуйтеся і здивуй-
те начальство своєю працездатністю.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Водолій (21.01—19.02). Ваші таланти 
швидко оцінять, через деякий час від вас пот-
ребуватимуть лише особисту присутність на 
роботі, а все інше зроблять колегі, звичайно, 
під вашим наглядом.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 28.

 Риби (20.02—20.03). Було б добре пе-
ретягнути на свiй бiк кількох конкурентів — 
вони давно мріяли грати у вашій команді. З 
грошима бажано поводитися розумно, вигід-
но їх інвестувати.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 27. ■

Ніколь 
Кідман.

❙
❙

23—24 березня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-
12 м/с. Температура вночi близько 0, удень +7...+9. Пiслязавт-
ра температура вночi 0...+2, удень +8...+10.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славсь-
ке: вночi 0...+2, удень +12...+14. Яремче: вночi +2...+4, удень 
+10...+12. Мiжгiр’я: вночi +1...+3, удень +12...+13. Рахiв: уночi 
+2...+4, удень +14...+16.

21 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 15 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — 
немає, Пожежевська — 53 см.
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