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Правоохоронці 

затримали банду, яка 

сім років безкарно 

грабувала інкасаторські 

автомобілі

Протестний рух 

у Франції йде 

на спад

стор. 14» стор. 2»

У якому стані «зелені 

легені» Києва

стор. 3»

«Жовті жилети» поблякли

Поки що більше половини фермерів України скептично оцінюють свої шанси викуповувати землю. За результатами опитувань, понад 60 відсотків дрібних та середніх господарств навіть 
не збираються цього робити, покладаючись на оренду.
Фото з сайта npu.in.ua.
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Злізьте нарешті 
з дерева

стор. 2»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,167 грн 

1 € = 30,846 грн

1 рос. руб. = 0,422 грн

Мисливці на інкасаторів

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,765 грн 

1 € = 30,188 грн

1 рос. руб. = 0,413 грн

Не більше 20 гектарів 
в одні руки Яким буде порядок купівлі-продажу 

сільгоспугідь: можливі варіанти
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«Вони займалися розбоями з 2013 року. Ніхто з них ніде не працював. А навіщо? 
Один рік — один напад на інкасаторів. Злочинний «улов» чималий. Щонайменше 
15 мільйонів гривень. Гроші витрачали на дорогі машини, зброю, амуніцію, 
закордонний відпочинок».

Олег Бех
начальник Головного управління Націо-

нальної поліції в Харківській області

УКРАЇНА МОЛОДА

КРИМІНАЛ

Мисливці 
на 
інкасаторів
Правоохоронці 
затримали банду, яка 
сім років безкарно 
грабувала інкасаторські 
автомобілі
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 У Харкові до рук оперативників 
потрапило десятеро зловмисників, 
яких підозрюють у нападах на інка-
саторів. Дев’ятеро з них — кияни, 
ще один проживає в Харкові. Роз-
боєм ця злочинна група почала зай-
матися ще сім років тому, гастролю-
ючи різними містами, проте щоразу 
їм вдавалося втекти від пересліду-
вання. Про їхню безкарність із ча-
сом почали складати навіть міфічні 
легенди, але, як стало відомо, про 
диво тут зовсім не йдеться. «Трива-
лий час злочини цієї банди залиша-
лися нерозкритими у зв’язку з тим, 
що до її складу входили співробіт-
ники правоохоронних органів, які 
сприяли її конспіративності», — 
повідомили у військовій прокура-
турі. Зокрема, йдеться, про кількох 
офіцерів СБУ. Одному «переверт-
ню» в погонах уже повідомили про 
підозру за статтями «розбій» i «не-
законне зберігання зброї». Йому за-
грожує покарання до 15 років. Се-
ред затриманих є також ті, що вже 
побували за ґратами. 
 Діяли нападники за усталеною 
схемою, оплачуючи награбованим 
своє красиве життя. «Вони займа-
лися розбоями з 2013 року, — на-
писав у соціальних мережах на-
чальник ГУ Національної поліції 
в Харківській області Олег Бех. — 
Ніхто з них ніде не працював. А на-
віщо? Один рік — один напад на ін-
касаторів. Злочинний «улов» чи-
малий. Щонайменше 15 мільйонів 
гривень. Гроші витрачали на доро-
гі машини, зброю, амуніцію, закор-
донний відпочинок». 
 Під час обшуку у гаражах 
київських бандитів знайшли гра-
натомети, автомати, пістолети, 
вибухівку, патрони, гранати і за-
готовки для виготовлення вибу-
хових пристроїв. Там же злочинці 
тримали кілька автомобільних но-
мерів українського та литовсько-
го зразка. Слідством зібрані дока-
зи їхньої причетності до серії роз-
бійних нападів, скоєних на тери-
торії як Харківської області, так й 
інших областей України, зокрема 
Полтавської та Київської. У ході 
слідства також доведено причет-
ність вказаних осіб до замаху на 
замовне вбивство головного ліка-
ря Київського клінічного госпіта-
лю ветеранів війни. Усі обставини 
злочинів на даний момент встано -
влюють. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На фронті знову неспокійно: 
10 квітня збройні формування 
Російської Федерації дев’ять 
разів обстріляли позиції ук-
раїнських військовослужбов-
ців, причому тричі застосува-
ли заборонене Мінськими до-
мовленостями озброєння. Та-
кож окупанти обстрілювали 
наших захисників із озброєн-
ня бойових машин піхоти, гра-
натометів різних систем, ве-
ликокаліберних кулеметiв i 
стрілецької зброї.
 Так, у смузі відповідаль-
ності оперативно-тактичного 
угруповання «Схід» ворог об-
стріляв позиції наших військ 
сім разів: із мінометів калібру 
82 мм, ручних протитанкових 
гранатометiв i великокалібер-
них кулеметів — поряд із насе-
леним пунктом Опитне; з міно-
метів калібру 82 мм та автома-
тичних станкових гранатометів 
— біля населеного пункту Піс-
ки; з озброєння бойових машин 
піхоти, автоматичних станко-
вих гранатометiв i великокалі-
берних кулеметів — поблизу на-

селеного пункту Павлопіль; із 
озброєння бойових машин піхо-
ти та автоматичних станкових 
гранатометів — на околицях 
населеного пункту Кам’янка; зi 
станкових протитанкових гра-
натометiв i великокаліберних 
кулеметів — поблизу населено-
го пункту Широкине; з велико-
каліберних кулеметiв i стрілець-
кої зброї — біля села Павлопіль; 
зi стрілецької зброї — недалеко 
від міста Авдіївка.
 Щодо смуги відповідаль-
ності оперативно-тактично-
го угруповання «Північ», то 
тут противник двічі обстріляв 
позиції наших військ: із мі-
нометів калібру 120 мм та оз-
броєння бойових машин піхо-
ти — поблизу села Новозванів-
ка; зi стрілецької зброї — біля 
населеного пункту Станиця Лу-
ганська у межах ділянки розве-
дення.
 Під час обстрілів двоє ук-
раїнських військовослужбов-
ців отримали поранення. Про-
те жоден обстріл противника 
не залишився без адекватної 
відповіді наших військ.
 За даними розвідки, 10 квіт-

ня одного окупанта було знище-
но, шістьох — поранено.
 Станом на 7-му годину ран-
ку 11 квітня підступний ворог 
обстріляв із автоматичних стан-
кових гранатометiв i стрілець-
кої зброї наших захисників у 
смузі відповідальності опера-
тивно-тактичного угрупован-
ня «Схід» під Водяним.
Під час обстрілу один українсь-
кий боєць отримав поранення.
 Наші захисники на обстріл 
противника відповіли вогнем. 
Втрати окупантів уточнюють-
ся. Тож наші військові надій-
но контролюють противника 
на лінії зіткнення, дотримую-
чись при цьому умов припинен-
ня вогню.
 На жаль, трагічний випа-
док стався у «сірій» зоні вран-
ці 9 квітня біля села Зайцеве 
Бахмутського району, де прохо-
дить водопровід насосної стан-
ції Сіверський Донець-Донбас. 
Там група з піротехнічних робіт 
ДСНС України займалася роз-
мінванням території. Під час 
роботи стався вибух. Старший 
лейтенант служби цивільно-
го захисту Д. Слепкань і стар-

ший сержант служби цивіль-
ного захисту Е.Безкоровайний 
отримали поранення, а старши-
на служби цивільного захисту 
Олег Бойцов загинув. Олег на-
родився в 1979 році, прожи-
вав у місті Слов’янськ Донець-
кої області, у нього залишила-
ся дружина і двоє дітей. 
 Додамо, що у Спеціальній 
моніторинговій місії ОБСЄ за-
явили: у колишньому аеропор-
ту «Луганськ», який у 2014 
році був зруйнований окупан-
тами, наразі розміщено танки й 
зенітні ракетні комплекси бой-
овиків.
 У звіті зазначається, що без-
пілотник ОБСЄ зафіксував сім 
танків (Т-72) і шість зенітних 
ракетних комплексів (9К35) на 
території колишнього міжна-
родного аеропорту, приблизно 
за 10 кілометрів на південь від 
Луганська.
 Також у місії повідомили, 
що там же розміщені 7 само-
хідних гаубиць (2С1), 6 РСЗО 
(БМ-21) і 9 буксируваних гау-
биць (2А65 «Мста-Б», 152 мм 
— 5 од., Д-30 «Жаба», 122 мм 
— 4 од.).
 Крім того, у СММ додали, 
що у дворі житлових будинків 
бойовики розташували  вій-
ськову техніку — ББМ (типу 
БМП) в Новоласпа, що в 50 кі-
лометрах на південь від До-
нецька, чотири БМП-1 у дво-
рах житлових будинків в Новій 
Мар’ївці (64 км на південь від 
Донецька). ■

Оксана СИДОРЕНКО 

 Чотири варіанти запровадження рин-
ку землі в Україні презентував заступник 
голови комітету Верховної Ради України 
з питань аграрної політики та земельних 
відносин Олександр Бакуменко. За пові-
домленням прес-служби Всеукраїнської 
аграрної ради, у двох варіантах передба-
чається поетапне відкриття ринку землі 
для фізичних і юридичних осіб, а у двох 
— одночасне. Різниця полягає в площі 
угідь, які можна буде придбати, та етапах 
їх купівлі. Право купити землю за всіма 
пропонованими варіантами передбачено 
лише для громадян України. Зокрема, у 
двох поетапних версіях надається мож-
ливість фізичним особам у перші три роки 
купувати максимум 20 гектарів землі. А 
от для юридичних осіб етапність придбан-
ня великих площ землі різна: в одному 
варіанті у перші три роки їм дозволяють 
придбати максимум 200 га землі, з четвер-
того року — максимум 500 га, а надалі — 
до 20 тисяч га. Інша версія пропонує уже в 
перші три роки дозволити юрособам купу-
вати до 500 га землі, а з четвертого року — 
до 20 тисяч гектарів. Тобто, термін реалі-
зації великих земельних площ зменшуєть-

ся. Ще в одному варіанті депутати пропо-
нують однаково обмежити і юридичних, і 
фізичних осіб, дозволивши їм купувати до 
200 га землі. А в іншому — навпаки: мак-
симальну площу земель у власності фізич-
них та юридичних осіб обмежити лише 
антимонопольними вимогами. Переваж-
не право на придбання земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення ма-

тимуть: члени сім’ї власника земельної ді-
лянки; орендарі; власники та користувачі 
суміжних земельних ділянок; фермерські 
господарства, розташовані (зареєстровані) 
в територіальних громадах, де виставлено 
на продаж земельні ділянки. Окрім того, 
покупець обов’язково має документаль-
но підтвердити легальність коштів, за які 
хоче придбати земельну ділянку. ■

доларових переказів
отримала Україна минулоріч, за 
даними від Всесвітнього банку.

14 млрд. внутрішньо 
переміщених осіб

зареєстровано в Україні станом на березень, iдеться у спільно-
му прес-релізі від МінТОТ, Мінсоцполітики та Міжнародної ор-
ганізації з міграції.

топонімів
перейменува-

ли в Україні за чотири роки декомунізації, 
розповів голова Українського інституту на-
ціональної пам’яті Володимир В’ятрович.

нових 
стандартів

якості товарів та продукції, які мають замінити застарілі ра-
дянські ГОСТи, запровадять в Україні цьогоріч, за словами 
міністра економічного розвитку та торгівлі Степана Кубіва.

зниклих 
дітей

знайшли за останній місяць, за 
даними департаменту комуніка-
ції Національної поліції України.

Близько 1,3 млн. Близько 3 тис. 700 52 тис. 
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

НА ФРОНТІ

«Жаби» на злітній смузі
ОБСЄ зафіксувала танки і ЗРК в аеропорту окупованого Луганська

■

ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ

Не більше 20 гектарів в одні руки 
Яким буде порядок 
купівлі-продажу 
сільгоспугідь: можливі 
варіанти

■

У різних законопроектах пропонується відмірювати потенційним покупцям сільгоспугідь 
від двадцяти й аж до двадцяти тисяч гектарів. 
Фото з сайта prostir.ua.
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десантників
елітної дивізії США прибу-

дуть у Яворів тренувати українських війсь-
кових, повідомив посол України в США Ва-
лерій Чалий.

150 зменшилася кількість пасажи-
рів на залізничних дорогах між 

Росією та Україною за час війни на сході, поінформували 
у прес-службі «Укрзалізниці». 

додатковi рейси
пасажирських поїздів 

призначено на Великодні та трав-
неві свята, підтвердили цей факт в 
Укрзалізниці.

молоді
в Україні працює 

не за фахом, засвідчив заступник мініс-
тра молоді та спорту Микола Даневич.

раза
зросли бюджетні 

надходження від туризму в Україні ми-
нулоріч, похвалилися в Держстаті.

На 65 % 54 50 % У 2,5 
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

СУДНОБУДУВАННЯ

Ой, «Артіль» 
моя 
Налагоджено виробництво 
катамаранів для 
пасажирських перевезень
Ірина КИРПА
Миколаїв

 Судно класу «річка-море» призначене 
для пасажирських перевезень та турис-
тичних рейсів у Бузькому лимані, Дніпрі 
та прибережній зоні Чорного та Азовсь-
кого морів. Проекти прогулянкових ка-
тамаранів розробили фахівці конструк-
торського бюро суднобудівної компанії 
«Артіль».
 Як повідомляють активісти онлайн-
журналу про сучасне життя миколаївсь-
кого кораблебудування «Миколаїв — міс-
то корабелів», робітники вже працюють 
над формуванням корпуса третього ката-
марана.
 Довжина кожної конструкції — 24 
метри, а ширина — дев’ять метрів. Паса-
жиромісткість кожного судна — 120 осіб, 
на катамарані передбачено три палуби та 
сучасний потужний двигун марки Fiat, 
що дозволяє судну розвивати швидкість 
до 10 вузлів
 Повний цикл збірки одного катама-
рана не перевищує шести місяців. Третій 
катамаран був закладений у грудні 2018 
року, а зараз стапельний період добігає 
кінця. Спуск новинки на воду відбудеть-
ся під час відкриття навігації 2019 року.
 Компанія «Артіль» вирішила освої-
ти технології легкого суднобудування 
лише шість років тому, створивши пер-
ший «пробний» прогулянковий катама-
ран, який з успіхом курсує по річці Інгул 
у районі міста Миколаїв.
 Із 2013 року робітники суднобудівної 
компанії «Артіль» побудували та спус-
тили на воду два подібні катамарани. У 
2014 році зібрали судно «Олена», а у трав-
ні 2017 року — водний транспортний засіб 
під назвою «Любов Іванівна».
 Отриманий досвід дозволив групі 
розробників, проектувальників та буді-
вельників помітно відкоригувати почат-
кові розробки. Тому при закладці трьох 
наступних катамаранів вдалося добитися 
значної модернізації судів. Нові катама-
рани зможуть працювати як на українсь-
ких внутрішніх водних шляхах, так і у 
прибережній зоні Чорного та Азовського 
морів, що вигідно відрізняє їх від перших 
зразків «Артілі».
 Ще одна новація — на судні, з ураху-
ванням збільшеного району плавання, об-
ладнають зручні приміщення для відпо-
чинку екіпажу.
 Цікаво, що найкращим проектуваль-
ником та конструктором сучасних ката-
маранів компанії «Артіль» стала моло-
дий спеціаліст Марія Суханова. Дівчина 
пишається своєю роботою, обіцяє й на-
далі робити все для того, щоб по водних 
просторах України ходили комфортні та 
надійні судна класу «річка-море».
 За словами начальника міського уп-
равління транспортного комплексу, 
зв’язку та телекомунікацій Миколаєва 
Івана Присяжного, помилуватися при-
родою півдня України зможуть турис-
ти, які приїжджають у регіон навесні та 
влітку.
 Зазначимо, що дозвіл міської влади на 
використання нижньої набережної Мико-
лаєва для швартування катерів, а також 
посадки-висадки пасажирів адміністра-
ція компанії «Артіль» уже отримала. ■

■Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Таке рідко побачиш у сільській 
глибинці, але подібні місця точно вар-
ті того, щоб заради них звертати з між-
народних трас. Село Ішків Козівсько-
го району розташоване по дорозі з об-
ласного центру до славнозвісної святої 
Зарваниці, і зупинитися там неодмінно 
варто заради унікального приватного 
музею автентичних музичних інстру-
ментів «Камертон». Створив його, роз-
почавши з невеликої колекції, місце-
вий житель, 45-річний потомственний 
музикант Петро Катола разом із члена-
ми своєї родини. І тепер у приміщенні 
колишньої колгоспної контори зібрано 
близько двохсот найрізноманітніших 
— і духових, і ударних, і смичкових — 
інструментів iз понад 80 країн світу. 
Є тут, зокрема, баяни й гітари, банду-
ри і скрипки, барабани і цимбали, ту-
рецький саз, арабська лютня, італійсь-
ка мандоліна, єгипетська арфа і навіть 
тібетські співаючі чаші. Причому, ок-
рім традиційних, відомих усім, є чима-
ло таких, що їх саме у цьому сільсько-
му музеї відвідувачі бачать (чи навіть 
чують про них) уперше у житті. Як вам, 
приміром, такий інструмент, як калім-
ба — своєрідне ручне піаніно афри-
канського походження? Чи діджеріду 
австралійських аборигенів, що видає 
лише один звук і на якому треба гра-
ти, не переводячи дихання? Або, при-
міром, терменвокс — один із перших 
електричних музичних інструментів у 
світі, на якому грають, навіть не торка-
ючись його?
 Про всі свої інструменти Петро Ка-
тола знає геть усе і може довго розпові-

дати захоплюючі історії. На бага тьох 
він може грати. А головна «фішка» 
музею — це те, що він інтерактивний, 
тобто відвідувачі можуть не лише роз-
глядати усі ці музичні скарби, а й тор-
катися їх і навіть спробувати заграти. 
Колекція постійно поповнюється, нові 
експонати звідусіль привозить і сам 

господар, і його знайомі та друзі, які 
знають про його велике захоплення, а 
деякі інструменти він придбав через 
iнтернет. Слава про незвичайний му-
зей поширюється все далі, тож у вихід-
ні дні біля його приміщення вже й чер-
ги транспорту з бажаючими вишико-
вуються. ■

Микола ПАЦЕРА

 Київ був одним із найзеленіших міст Євро-
пи і тримав цю пальму першості не одне століт-
тя. На жаль, ситуація змінилася не в кращий бік, 
тому доводиться її виправляти. Тож як зараз міс-
цева влада постійно дбає про «зелені легені» 
столиці? Міські управління з утримання зелених 
насаджень докладають чимало зусиль для того, 
щоб столичні парки та сквери постійно попов-
нювалися новими деревами, та проводять бла-
гоустрій і оновлення цих зелених зон відпочин-
ку киян. Та й самі кияни не стоять осторонь цієї 
благородної справи. Чого тільки варта неорди-
нарна ініціатива керівника етно-культурного про-
екту Folk Ukraine Ігоря Добруцького, який узяв-
ся допомогти міській владі вирішити «пікант-
ну» проблему з озеленням Хрещатика. Рiч у тiм, 
що кілька років тому тодішнім керівникам міс-
та спало на думку висадити вздовж головної ву-
лиці Києва молоді каштани сорту Бріотті. Сад-
жанці закупили в Італії, витративши тисячі бюд-
жетних доларів. А згодом виявилося, що замість 
цих стійких до впливу негативних факторів ме-
гаполісу дерев висадили звичайні кінські каш-
тани, які без належного догляду вже через два-
три роки стали всихати, створюючи неприваб-
ливу картину середмістя столиці. Тож пан Доб-
руцький закупив саджанці десяти порід дерев і 
висадив їх уздовж Хрещатика, а також організу-
вав належний догляд, щоб визначити, які з них 
найбільше підходять для цих умов. А самі кия-
ни проголосували в розвішаних на них скринь-
ках за те, що потрібно «поселити» на головній 
вулиці замість каштанів, які не прижилися.
 А ще один небайдужий до озеленення міста 
чоловік — Олександр Білобловський — уже п’ять 
років вирощує каштани на власній земельній ді-
лянці і безкоштовно дарує їх місту. Самому лише 
Дніпровському району він подарував 300 саджан-
ців, 100 з яких висадили нинішньою весною біля 
озера Тельбин за адресою: вул. Шумського, 1/3. 
Загалом же Києву пан Олександр подарував ти-
сячу дерев. Чоловік вважає, що виростити дере-
во — це «плюсик у карму», тож чим більше дерев 
— тим краще і йому, і всім мешканцям столиці. 
Під час висаджування каштанів біля озера депу-
тат Київради Андрій Странніков розповів: «Важ-
ко повірити, що ще три роки тому тут було бетонне 

сміттєзвалище — «заморожений» довгобуд. Зво-
дити тут нічого не давали місцеві мешканці, які не 
хотіли, щоб біля води щось «поселили», зруйну-
вавши зелену зону. І забрати цю територію у за-
будовника не виходило. Лише у 2015 році досяг-
нули компромісу із забудовником, який повернув 
територію громаді. І міська влада разом із тутеш-
німи жителями облаштувала тут парк. Нещодавно 
його й поповнили сотнею каштанів, подарованих 
Олександром Білобловським. А висадили дерева 
самі мешканці, які й будуть їх доглядати. 
 Проте, на жаль, не всі кияни дбають про озе-
ленення рідного міста. Нещодавно на Троєщині 
невідомі вкрали аж 300 дерев, висаджених тут 
місцевими «зеленбудівцями». А днями вандали 
зламали у сквері Трудової Слави, що в Дарниць-
кому районі, чотири молодих деревця та викопа-
ли з клумби цибульки тюльпанів, — повідомили 
у місцевому комунальному підприємстві з утри-
мання зелених насаджень. Цей кричущий випадок 
викликав спавжній гнів у соцмережах. «Пальці за 
таке треба ламати», — написав один із користу-
вачів «Фейсбука». «І ноги теж», — додав інший. 
А користувачка «Фейсбука» Natalie Kyselova на-
писала: «Взяла декілька саджанців, коли їх роз-
давав Центр альтернативного озеленення Києва, 
посадила біля школи. І що ви думаєте — найкра-
щі теж поцупили»... У свою чергу, заступник голо-
ви Київської міської державної адміністрації Пет-
ро Пантелєєв укотре попросив мешканців міста 
шанувати те, що нас оточує. 
 У цих «зникненнях» є певна сезонна тенден-
ція. Це помітили у КП УЗН Святошинського району. 
«Перед великодніми, поминальними днями більше 
крадуть самшиту, ялинок — до Нового року. Щодо 
інших кущів, то викопують і восени, і навесні од-
разу після висаджування. А напередодні першого 
квітня «зеленбудівці» Святошина недорахувалися 
120 кущів у парку «Совки», — поділився наболі-
лим директор місцевого КП УЗН. 

 Чимало шкоди завдають люди зеленим на-
садженням і, так би мовити, без злого умислу. 
Скажімо, зараз, коли в ботанічних садах цвітуть 
магнолії, їх відвідувачі часто не усвідомлюють, 
як саме шкодять деревам. «Оскільки у магнолій 
дуже рихла деревина, то їх дуже легко злама-
ти, — розповів заступника директора з науко-
вої роботи ботсаду імені Фоміна Романа Пала-
гечі. — Діти ж частенько вилазять на дерева, а 
дорослі тягнуть гілки на себе і ламають їх. Тож 
у період цвітіння магнолій не страждають лише 
ті, які розташовані в науковій частині. Звичай-
но, ми намагаємось пильнувати за цим, роби-
мо зауваження. Навіть поставили паркан, про-
те люди його перелазять. Тож щороку працівни-
кам ботсаду доводиться відновлювати дерева. 
На реанімацію пошкодженої ділянки може піти 
все літо». ■

СТОЛИЦЯ

Злізьте нарешті з дерева
У якому стані «зелені легені» Києва

■

ДОВІДКА «УМ» 

 За словами Романа Палагечі, в ботанічно-
му саду понад 70 видів магнолії. Вони потре-
бують особливого догляду, зокрема правиль-
ного місця для посадки. Оскільки магнолії — 
це рослини з великими квітами, протяг або 
сильний вітер може їм зашкодити. Крім цьо-
го, рослинам потрібен додатковий полив. «До 
речі, історія магнолій у ботсаду бере свій по-
чаток із 1905 року, — повідомив науковець. 
— Понад 100 років ми займаємося вирощу-
ванням магнолій, і ця школа передається від 
покоління до покоління. У нас є рідкісні маг-
нолії, які представлені в одному екземплярі. 
Найстарша магнолія виду Суланжа, якій 89 
років, потрапила до нас із Берліна». Він за-
кликав усіх киян дбайливо ставитися до зе-
лених насаджень і не ламати їх, а вивчати і 
пізнавати навколишню природу в місті.

■

Петро Катола зi своїми інструментами.
Фото з сайта poglyad.te.ua.

❙
❙

ЗАХОПЛЕННЯ

Здивуватись і заграти
В селі діє унікальний інтерактивний музей

■
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АВТОРИТЕТНА ДУМКА

Ненависть 
і любов
Юрій ЩЕРБАК, 
письменник і дипломат

 Майже всі кандидати в 
президенти, які програ-
ли в першому турі, про-
демонстрували диво-
вижну одностайність, 
закликавши своїх виборців не підтримувати дію-
чого Президента в турі другому.
 Серед цих колишніх кандидатів є, безперечно, 
люди притомні, такі, які чудово розуміють, що 
чекатиме на Україну в разі перемоги пана Зе.
 Що ж сталося? Яка епідемія пройшлася по їх-
ніх рядах? Адже багато з них знають ту страшну 
правду майбутнього, що чекає на улюблену ними 
Україну.
 Чому вони закликали українців до нової істо-
ричної катастрофи, співмірної з поразкою 1917—
1921 років або виборами «проффесора» Янукови-
ча в 2010 році?
 Причина одна — хоч би якими витіюватими 
поясненнями вони прикривалися.
 Ненависть.
 Ненависть до Петра Порошенка, в основі якої 
— персональні, особисті образи, нездійсненні 
сподівання, ненависть ірраціональна, засліплю-
юча, самовбивча, руйнівна.
 У видатної польської поетеси Віслави Шим-
борської, лауреатки Нобеля, є вірш «Нена-
висть»:
Ненависть —
Погляньте, як дотепер діє,
Як добре тримається
у нашому столітті ненависть.
Як легко долає високі перепони.
/…/
Релігія — не релігія —
тільки б стати на коліно при злеті
Батьківщина не батьківщина —
Тільки б зірватись на біг.
 Ось вони і зірвалися на біг — запрошують, ні, 
закликають зірватися мільйони своїх симпати-
ків.
 Аби не Порошенко.
 Їм, які клянуться, розпинаються в любові до 
України, байдуже, що починаючи з 2014 року 
Росія — головний ворог України — крім крива-
вої війни на Донбасі, веде системну війну особис-
то проти П. Порошенка, вважаючи його (спра-
ведливо) особистим ворогом Путіна, сильним су-
перником, який багато в чому переграв «російсь-
кого імператора».
 Це давня сталінська практика — призначати 
головного ворога Мордора — Й. Б.Тито, А. Пау-
кер, Л. Райка, Р. Сланського, І. Надя, А. Дубче-
ка, Л. Валенсу — й методично знищувати його 
залпами пропагандистської важкої артилерії. А 
інколи — й справжніми автоматними залпами, 
коли трапляється така нагода.
 Будь-яка справжня чи уявна помилка П. По-
рошенка, будь-яка невдала дія (а такі, звичай-
но, були) збільшувалися до космічних розмірів 
путінськими тролями й транслювалися їхніми 
київськими посіпаками, які володіють потуж-
ними політично-каналізаційними мережами.
Тим, хто повівся на цю пропагандистську про-
мивку мозків, чомусь не спало на думку, що в 
кожного потужного політичного діяча — на-
віть таких символів США, Великобританії та 
Франції, як Ф. Д. Рузвельт, В. Черчилль, Ш. 
де-Голль, немало скелетів ховалося у шафах.
 Але зроблене ними переважало всі помил-
ки.
 Невже їм невтямки, що П. Порошенко за 
п’ять років перебування при владі увійшов на-
завжди в історію України, зробивши на кілька 
порядків більше, ніж усі його попередники за 
23 роки?
 Тим, хто сьогодні передчасно захлинається 
від ейфорії майбутнього розвороту України (ще 
не факт, що він відбудеться!), важко зрозуміти, 
що не ненависть, презирство, заздрість і знева-
га рухають народи і держави до благоденства, а 
— любов.
 Любов до своєї Вітчизни, до її історії, мови, 
віри.
 Любов до гідності та свободи.
 Ці вічні почуття диктують необхідність під-
нятися над дрібними образами і невмотивова-
ною ненавистю — і проголосувати 21 квітня 
2019 року за Петра Порошенка.
 Тобто за вільну, незалежну й процвітаючу 
Україну. ■

■

Соломія БОНДАРЕНКО

 Світ дивується — Украї-
на балотується. Кандидати 
у президенти Володимир 
Зеленський та Петро По-
рошенко вже вдруге мали 
здавати аналізи на наяв-
ність алкоголю та наркоти-
ків у крові. До Києва приї-
хала група експертів неза-
лежної антидопінгової асо-
ціації, щоб узяти аналізи на 
наявність алкоголю та нар-
котиків у крові кандидатів 
у президенти. Запросив ме-
диків до Києва колишній 
чемпіон світу, боксер  Во-
лодимир Кличко. Саме він 
і закликав кандидатів об-
стежитися повторно. «Чес-
но кажучи, мене і багатьох 
спортсменів здивувала іс-
торія з аналізами, які зда-
вали кандидати у президен-
ти. Як можна було протес-
туватись за дві години? Це 
просто неможливо. Тому 
я коли побачив усе це, то 
просто розсміявся і не за-
хотів залишати все це так, 
як було зроблено. Адже це 
не шоу, а серйозна політи-
ка», — зазначив Володи-
мир Кличко.
 Тестування аналiзiв 
кандидатів у президенти 
буде проводитися в Аме-
риці на базі спортивної 
медичної лабораторії, що 
розташована в Солт-Лейк-

Сіті.  Проби проаналізують 
на понад 300 показників.
 Проте до Америки по-
везли лише один аналіз. 
Адже Володимир Зеленсь-
кий відмовився від цієї про-
цедури. Його політичний 
консультант Дмитро Ра-
зумков у коментарі «ВВС 
Україна» зазначив, що Зе-
ленський здав усі необхід-
ні аналізи і не бачить сен-
су в повторній процедурі. 
Після відмови Зеленського 
таки прийти і здати аналі-
зи стан здоров’я актора під 
сумнів поставив політолог 
Олександр Палій. «Ми ба-
чимо спробу применшити 

значення цих аналізів на 
наркоманію. Для чого це 
робиться? Очевидно, тому, 
що пан Зеленський є нар-
команом. З чого це видно? 
Бо йому було б надзвичай-
но легко зараз перекресли-
ти всі ці розмови та здати 
аналізи в незалежній ком-
панії. Але він цього не ро-
бить», — наголосив в ефірі 
одного із телеканалів пан 
Палій. 
 Другий претендент на 
пост глави держави — Пет-
ро Порошенко — таки при-
йняв виклик і здав аналізи. 
Аргументував своє рішення 
тим, що в громадськості не 

має виникати сумнівів щодо 
наркозалежності Президен-
та. «Це є не забаганка, це є 
абсолютна і важлива про-
цедура для того, щоб наша 
45-мільйонна нація мала 
тверді  переконання і дові-
ру до того, що в нас Прези-
дентом не зможе стати лю-
дина, яка має залежність 
від наркотиків  чи від ал-
коголю», — заявив чинний  
Президент України. 
 До абсурду дійшла й іс-
торія з дебатами. Адже нез-
важаючи на заяви, що оби-
два кандидати готові зуст-
рітись на дебатах, у реаль-
ності складається зовсім 
інша ситуація. У прес-служ-
бі Олімпійського вже пові-
домили, що від кандидатів 
у президенти надійшли три 
запити щодо проведення де-
батів. Порошенко  надіслав 
заявку на проведення і 14-
го і 19-го квітня. А Воло-
димир Зеленський — тіль-
ки на 19-те. Проте водно-
час чинний Президент на-
голосив, що, за законом, 
19 квітня о 20-й годині че-
катиме на Зеленського у 
студії «Суспільного телеба-
чення». У свою чергу, Зе-
ленський відмовився від 
такої пропозиції і чекати-
ме на Порошенка лише на 
стадіоні. Тому чи відбу-
дуться дебати — стане відо-
мо ближче до 19 квітня. ■

Як змінити місце 
голосування під час 
повторного голосування?
 Для того, щоб повторно про-
голосувати на чергових виборах 
Президента України не за місцем 
реєстрації, необхідно пройти попе-
редню процедуру зміни місця голо-
сування.
 Через органи ведення Держав-
ного реєстру виборців до 15 квітня 
(включно) ви можете:
 * подати заяву про зміну міс-
ця голосування, якщо бажаєте го-
лосувати не за місцем реєстрації 
або належите до внутрішньо пере-
міщених осіб;
 * внести або змінити інформа-
цію щодо себе у списку виборців.

Що робити, якщо 
пропущені строки?
 У випадку, коли особа, яка ба-
жає голосувати, не внесла зміни 
щодо себе через органи ведення 
Державного реєстру виборців, вона 
має право до 18 квітня (включно) 
звернутись з адміністративним по-
зовом про уточнення списку вибор-
ців. Звертатись необхідно до міс-
цевого суду загальної юрисдикції 
за місцезнаходженням виборчої 
дільниці, на якій збираєтесь голо-
сувати. У таких випадках судовий 
збір не сплачується.

 Рішення суду про внесення 
змін до списку виборців не пізніше, 
як за 5 днів до дня голосування, 
подається виборцем до відповід-
ного органу ведення Державного 
реєстру виборців або до відповід-
ної дільничної виборчої комісії для 
негайного направлення до такого 
органу, а пізніше цього строку — 
до дільничної виборчої комісії.

Які документи потрібні 
для зміни місця 
голосування?
 Паспорт громадянина України 
(у вигляді книжечки або картки) чи 
тимчасове посвідчення громадяни-
на України;
 Посвідчення військовослуж-
бовця/військовий квиток (для вій-
ськовослужбовців строкової служ-
би);
документи, які підтверджують не-
обхідність тимчасової зміни місця 
голосування:
 — довідка з місця навчання;
 — посвідчення про відряд-
ження;
 — проїзні документи;
 — договір оренди житла 
тощо.
 Наголошую! Виборцям, адре-
са реєстрації яких — на території 
тимчасово окупованих територій 
у Донецькій та Луганській облас-

тях і Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополя, не потрібно 
подавати документи, які підтверд-
жують необхідність зміни місця го-
лосування!

Що потрібно взяти на 
виборчу дільницю 21 
квітня?
 Документи, які можуть бути 
використані на звичайних та спе-
ціальних виборчих дільницях:
 — паспорт громадянина Украї-
ни; 
 — військовий квиток (тільки 
для військовослужбовців строко-
вої служби);
 — тимчасове посвідчення гро-
мадянина України.
 Документ, який може бути ви-
користаний на закордонних вибор-
чих дільницях, а також на спеціаль-
них виборчих дільницях, утворених 
на суднах, що перебувають у пла-
ванні під Державним прапором Ук-
раїни, та на полярній станції Украї-
ни:
 — паспорт громадянина Украї-
ни для виїзду за кордон;
 — дипломатичний паспорт; 
 — службовий паспорт.
 У разі зміни місця голосуван-
ня — посвідчення, що підтверджує 
тимчасову зміну місця голосування 
виборця.

Що вважається 
порушенням під час 
голосування?
 — видача виборчого бюле-
теня для голосування особі без 
документа, який підтверджує 
громадянство України;
 — демонстрація заповнено-
го виборчого бюлетеня сторон-
нім особам;
 — наявність сторонніх осіб 
у кабіні для таємного голосуван-
ня; 
 — винесення виборчого бю-
летеня за межі виборчої дільни-
ці;
 — фото -, відеозйомка за-
повнених виборчих бюлетенів;
 — голосування більше одно-
го разу;
 — отримання виборчо-
го бюлетеня від іншої особи, 
крім уповноваженого члена ко-
місії, який видає виборчий бю-
летень.

 Додаткову інформацію мож-
на знайти за посиланнями:
 * www.cvk. gov.ua/vp_2019/ 
(інформація про вибори Прези-
дента України);  
 * www.drv.gov.ua (Держав-
ний реєстр виборців); 
 * pravo.minjust.gov.ua (сайт 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!»).

КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА■

КОЛІЗІЇ

Керувати — що кайфувати?
Володимир Зеленський відмовився здавати аналізи на наявність алкоголю 
та наркотиків у крові незалежній антидопінговій асоціації

■

Активісти пікетують штаб Зеленського з вимогою 
здати аналізи на наявність алкоголю та наркотиків.
Фото з сайта day.kyiv.ua.

❙
❙
❙

Як змінити місце голосування?
Відповідає міністр юстиції України Павло Петренко
Пане міністре! 31 березня я голосувала на виборчій дільниці не за місцем своєї реєстрації, а фактичного проживан-
ня. Перед цим я зверталась до уповноваженого органу, через який мене додали до списку виборців на тій дільниці, на 
якій я хотіла проголосувати. Чи потрібно ще раз перевіряти себе у списках під час другого голосування на виборах?

Анастасія Подорожня
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До змови непричетний 
 Зазирнемо у минуле і розпоч-
немо розглядати життя Івана 
Самойловича не від гетьмансь-
кої столиці Батурина, а з сучас-
ної Житомирщини. Там, у селі 
Ходорків, близько 1630 року в 
родині місцевого священика на-
родився майбутній гетьман. Од-
нак він не продовжив справу сво-
го батька, не поєднав життя з ду-
ховною кар’єрою, а обрав шлях 
військового діяча. Освіту Іван Са-
мойлович вирушив здобувати до 
одного з найкращих на той час у 
Європі навчальних закладів — 
Київського колегіуму. Завдяки 
отриманим знанням у майбутнь-
ому він зміг не тільки обіймати 
високі державні посади, а й став 
однією з найосвіченіших особис-
тостей свого часу.
 Завершивши навчання, 
майбутній гетьман став на пи-
сарську службу у містечку Крас-
ний Колядин, сучасна Чернігів-
щина. Через деякий час його 
там обирають сотником. У 1665 
році Самойлович очолює кінне 
козацьке військо. Тоді йому ко-
мандування Прилуцького пол-
ку довіряє відповідальну місію 
— очолити козаків для бороть-
би п роти польських королівсь-
ких ві йс ьк під Смоленськом. Як 
вважає більшість дослідників, 
ця подія в житті Самойловича 
різко змінила його долю. Після 
військового походу, де він про-
явив свій військовий хист, май-
бутній гетьман переїздить до 
Чернігова. Там його обирають 
полковим осавулом, а потім — 
полковим суддею. В той період 
свого життя майбутній гетьман 
знайомиться з чернігівським 
полковником Дем’яном Ігнато-
вичем та поступово стає його со-
ратником. Коли Ігнатовича оби-
рають генеральним осавулом, то 
посада полковника переходить 
до Самойловича. 
 Під час антимосковського 
повстання чернігівський пол-
ковник підтримує свого сорат-
ника, якого у 1669 році затверд-
жують на Глухівській раді пер-
шим батуринським гетьманом. 
За вірність Дем’ян Ігнатович за-
прошує його до гетьманського 
уряду. Тож у 1669 році Самойло-
вич з родиною переїздить до Ба-
турина, де його обирають гене-
ральним суддею. Крім прямих 

суддівських обов’язків, з часом 
Іван Самойлович очолив ще й 
посольства від гетьмана з різни-
ми дипломатичними доручення-
ми до московського царя.
 Після підступного усунення 
Москвою від влади Дем’яна Ігна-
товича гетьманська булава пере-
ходить Івану Самойловичу. В іс-
торії утвердилася хибна думка, 
що генеральний суддя відіграв 
ключову роль у змові проти пер-
шого батуринського гетьмана. 
Але, як доводять останні дослі-
дження українських та росій-
ських істориків, Самойлович не 
писав донос на Ігнатовича та не 
був головним організатором змо-
ви проти нього. Це зробив інший 
представник українського уря-
ду, генеральний писар — Кар-
по Мокрієвич, мабуть, через осо-
бисті політичні амбіції. 

Сильне військо — 
сильна держава
 Керманичем Української де-
ржави Івана Самойловича оби-
рають у червні 1672 року. Очо-
ливши гетьманське управлін-
ня, він велику увагу приділяв 
стабілізації внутрішньої ситуа-
ції в Українській козацькій де-
ржаві. Одним із найперших за-

ходів Івана Самойловича стало 
розширення українських зброй-
них сил. Він продовжив справу 
першого батуринського гетьма-
на Дем’яна Ігнатовича, збіль-
шив кількість українського най-
маного війська — сердюцьких 
(піхота) та компанійських (кін-
нота) полків. Вони складалися з 
професійних військовиків: чо-
ловіки віком від 17 до 50 років, 
які пройшли спеціальне навчан-
ня. Як відомо, військо відіграва-
ло важливе значення, бо було га-
рантією миру й силовим знаряд-
дям збереження територіальної 
цілісності Гетьманщини. Як ба-
чимо, історія повторюється. І за-
раз український народ, як і сво-

го часу Самойлович, змушений 
збільшувати, формувати та мо-
дернізувати свої збройні сили. 
Адже без сильної армії не може 
існувати й сильної цілісної де-
ржави! 
 Крім цього, у внутрішній 
політиці гетьман для стабілі-
зації державного управління 
сприяв зміцненню державної 
еліти — засобу збереження та 
подальшого розвитку українсь-
кої державності. В роки гетьма-
нування Самойловича запрова-
джено таку привілейовану гру-
пу державної еліти, як бунчу-
кові товариші. Це переважно 
були сини козацької старшини. 
Вони підпорядковувалися тіль-
ки гетьману й у мирний час ви-
конували різні доручення: за-
безпечували провіантом армію, 
наглядали за станом шляхів, 
поштових станцій, очолювали 
дипломатичні посольства, бра-
ли участь у роботі гетьмансько-
го уряду. Під час військових по-
ходів із них формували окремий 
військовий загін. У разі необхід-
ності з бунчукових товаришів 
призначали наказних полков-
ників та командуючих військ. За 
наступних гетьманів бунчукові 
товариші стали джерелом кадрів 
для державного управління. 

Та сторона Дніпра 
належить нам!
 На той час українські землі 
офіційно були розділені на Лівий 
та Правий берег по річці Дніпро 
між Річчю Посполитою та Мос-
ковською державою. На Лівобе-
режжі тоді панував відносний 

спокій, чого не можна було ска-
зати про Правобережжя. Там 
точилася справжня війна. Зро-
зуміло, що гетьман не міг спокій-
но спостерігати з Батурина, як 
там, по той бік Дніпра, лилася 
кров українського народу. Тому 
він для себе ставить завданням 
— повернути українським зем-
лям мир, що тоді дорівнювало 
соборності Української козаць-
кої держави. «Нам, Війську За-
порозькому, та сторона Дніпра 
належить», — неодноразово го-
ворив Іван Самойлович. Тому 
гетьман у 1674 році вирішує роз-
почати військовий похід на Пра-
вий берег. З об’єднаними війсь-
ками він полишає гетьманську 

столицю й вирушає на допомо-
гу до правобережного гетьмана 
Петра Дорошенка, який на той 
час уже не мав достатньо сил бо-
ротися проти зовнішніх та внут-
рішніх супротивників. Особли-
во чигиринський гетьман не був 
до вподоби польському королю. 
Довгий час в історії панувала 
думка, що цей похід відбувся ви-
нятково за наказом московсько-
го царя, але слід зауважити, що 
ініціатором військового походу 
був уже ж таки гетьман Іван Са-
мойлович та його адміністрація. 
Тоді багато селян та міщан війсь-
ко гетьмана зустрічали без опору, 
адже вони були втомлені від пос-
тійної війни і бажали повернути 
собі право жити спокійно та віль-
но на своїй рідній землі. Саме за-
вдяки підтримці з боку місцево-
го населення прибічники польсь-
кого короля не змогли перемогти 
Івана Самойловича. Остаточну 
крапку у цьому поході поставив 
Петро Дорошенко. Він не праг-
нув воювати проти лівобережно-
го гетьмана. А, навпаки, бажав 
повернути українській державі 
єдність. Тому чигиринський 
гетьман добровільно погодився у 
1676 році віддати свою булаву на 
користь Івана Самойловича. Для 
правобережного гетьмана собор-
ність стояла вище його політич-
них амбіцій та прагнень до вла-
ди. З того часу було подолано роз-
кол у державному управлінні, а 
Батурин отримав статус єдино-
го адміністративного центру Ук-
раїнської козацької держави. 
 Це об’єднання тоді не всі 
країни визнали на міжнарод-
ному рівні. Турецький султан 
не прийняв переходу Дорошен-
ка на бік лівобережного гетьма-
на, а Туреччина втратила мож-
ливість впливати на політичну 
ситуацію на українських зем-
лях. За це турецько-татарським 
військом у 1678 році було спале-
но колишню гетьманську столи-
цю Чигирин — ще один символ 

української державності. Лише 
мирна угода могла зупинити вій-
ну з Туреччиною. Тому гетьман 
Самойлович став одним із ініціа-
торів укладення Бахчисарайсь-
кого мирного договору між ту-
рецьким султаном і Кримським 
ханством з одного боку та Мос-
ковською державою — з іншо-
го у 1681 році. Договір вирішу-
вав долю частини українських 
земель. Як вважає більшість іс-
ториків, це був дипломатичний 
успіх гетьмана Івана Самойлови-
ча та гетьманської адміністрації, 
а не московського уряду. 

Гетьман хотів зупинити 
процес втрати Київською 
митрополією самостійності
 У внутрішній політиці кер-
манич велику увагу відводив 
Українській православній цер-
кві, що надавала ідеологічну 
підтримку в умовах боротьби 
за збереження незалежності ко-
зацької держави, була осеред-
ком підтримки національної де-
ржавницької ідеї, центром згур-
тування українського народу. 
Саме православна церква була 
обрана українським кермани-
чем як один із важелів у бороть-
бі за об’єднання українських зе-
мель та повернення українсько-
му народові миру. Тому гетьман 
здійснив заходи щодо підтримки 
Київської митрополії. Іван Са-
мойлович активно підтримував 
тісні стосунки з керівниками 
Української православної цер-
кви, отримував від них допомо-
гу у вирішеннях різних держав-
них питань. Також гетьман шу-
кав підтримку для Української 
держави і серед духовних цен-
трів світового православ’я. На-
приклад, Іван Самойлович од-
ним із перших серед українсь-
ких керманичів почав надавати 
благодійну допомогу для будів-
ництва болгарського монастиря 
Зограф на горі Афон.

Закінчення — стор. 13

ГЕТЬМАНСЬКІЙ СТОЛИЦІ — 350 

Гетьман обох 
берегів Дніпра 
Ідея єдиної соборної Української держави 
завела Івана Самойловича до Сибіру

■

Каріна СОЛДАТОВА, старший науковий співробітник 
Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця»

Продовжуємо знайомство з видатними постатями української історії 
в рамках відзначення 350-річчя заснування гетьманської столиці 
в Батурині. Цього разу розповімо про дещо забутого, але не менш 
значимого гетьмана — Івана Самойловича, котрий три століття тому 
боровся за збереження Української держави і мріяв про кращу долю 
українського народу. Навряд чи пересічний громадянин згадає його 
здобутки перед державою, його ім’я блякне на тлі інших героїв доби 
Гетьманщини. Так сталося, що довгий час про українських історич-
них діячів не можна було писати правду, критично аналізувати їхню 
діяльність, а з часом це все вело до породження різних легенд і міфів. 
Герой нашої статті також зі списку видатних керманичів потрапив до 
переліку осіб, які нібито дбали лише про себе. Тому до гетьмана при-
щепили зневажливе прізвисько «Попович» — син звичайного свяще-
ника, формуючи уявлення як про гетьмана, котрий нічим не відзна-
чився в історії, тяжів до особистого збагачення та в усьому наслідував 
традиції Московської держави. Спробуємо тепер аргументами та 
аналізом фактів спростувати легенду про «заможного Поповича» та 
познайомити вас із гетьманом Іваном Самойловичем.

Воскова фігура гетьмана Івана Самойловича. ❙

Археологічні дослідження фундаментів собору Живоначальної Трійці у Батурині, 2008 рік.❙

Самойлович не міг спокійно спостерігати з Батурина, 
як по той бік Дніпра лилася кров українців. Він для 
себе ставить завданням повернути українським 
землям мир, що тоді дорівнювало соборності 
козацької держави.



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 23.50, 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, 21.10, 21.45, 4.25 

Комедія «Кухня»

22.20 «Гроші-2019»

23.55 «Голос країни-9»

ІНТЕР

03.05, 2.20 «Орел і решка. 

Шопінг»

04.20 Д/п «Пліснява»

05.25, 23.50 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 1.35 

«Стосується кожного»

11.10, 12.25 Х/ф 
«Оксамитові ручки»

12.00 «Новини»

13.40 Х/ф «Приборкання 
норовливого»

15.50 «Жди меня. Україна»

20.00, 3.45 «Подробиці»

21.00 Т/с «Не жіноча робота»

23.00 Д/п «Ватутін»

00.40 «Речдок»

05.00 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.15 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 «Інша»

23.30 Х/ф «Поїзд в Пусан»
01.45 Телемагазин

03.15 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.20 Абзац

06.00, 7.10 Kids Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.15 Х/ф «Крихітка із 
Беверелі-Хіллз-2»

09.00 Х/ф «Невловимі»
11.00 Х/ф «Той, що біжить 

лабіринтом: Ліки від 
смерті»

14.00 Х/ф «Загибель Лос-
Анджелеса»

16.00 Х/ф «2012»
19.00 Ревізор. Крамниці

21.00 Таємний агент

22.20 Таємний агент. Постшоу

00.10 Х/ф «Заручниця-3»
02.40 Національний відбір 

Євробачення 2019 р. 

Підсумки

02.55 Служба розшуку 

дітей

ICTV

05.05 Т/с «Відділ 44»

05.50 Громадянська оборона

06.40 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

08.45 Факти. Утро

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Антизомбі. Дайджест

11.05, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест

12.45, 15.45 Факти. День

13.45, 16.20 Х/ф «Сонце, 

що сходить»

16.35 Х/ф «Паркер»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Битва версій Прем’єра

21.25 Т/с «Пес»

22.25 Свобода слова

23.55 Х/ф «Проект Ікс»

01.55 Т/с «Володимирська, 

15»

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

00.00, 4.45 Top Shop

05.45, 2.50 «Випадковий 

свідок»

05.50 Х/ф «Чортів п’яниця»
07.10 «Таємниці 

кримінального світу»

07.40 Х/ф «Дорога в 
пекло»

11.00 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

13.25, 20.10 Т/с «Альпійський 

патруль»

15.25, 16.50 Т/с «Служба 

розслідувань»

17.50 «Легенди карного 

розшуку»

19.30 «Свідок. Агенти»

22.00, 23.45 Т/с «Напад»

00.45 Т/с «Швидка»

03.15 «Речовий доказ»

03.45 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Цікаво. com 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 

07.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.00 Новини 

08.00 Пізній ранок шоу

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.05 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

11.05 Прем’єра. Тайська 

вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл

11.55 Китайський живопис. 

Документальний цикл 

12.40 Орегонський путівник 

13.10 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

13.35 Скіфія. Царство 

курганів. 

Документальний цикл 

«Перемоги України»

14.05 Човен. 

Експериментальна 

археологія. 

Документальний цикл 

«Перемоги України»

14.15 Погода

14.30 РадіоДень

14.55 Мистецький пульс 

Америки 

15.20 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.55 Погода

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Погода

16.55 UA. Фольк 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.25 Культура дебатів з 

Юрієм Макаровим

19.55 Вікно в Америку

20.25 XVII Мiжнародний 

турнiр зi спортивної 

гімнастики «Ukraine 

International Cup 2019»

21.00 Новини 

21.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.00 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА

23.00 100 років українського 

кіно 

23.15 Концертна програма 

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

01.10 Погода

01.15 Новини 

01.40 Тема дня

02.30 РадіоДень

03.00 Теа Дорн. Marleni. 

Пруські діви, волоссям 

білі, мов сталь. 

Національний центр 

театрального мистецтва 

ім. Леся Курбаса

04.30 Вікно в Америку

04.50 Погода 

05.00 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7

 

СТБ

05.40 Моя правда. Маша 

Распутина

06.25 Моя правда. Валерій 

Лобановський. Аритмія

07.25 Моя правда. Юрій 

Бєлов: божевілля

08.15 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

10.10 Х/ф «Свекруха 
— монстр»

12.30 Х/ф «Охоронець»
14.55 Хата на тата

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 21.00 Т/с «Як довго я 

на тебе чекала»

22.50, 23.50 Т/с «Тато Ден»

00.50 Один за всіх

02.30 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»

09.45, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 19.25, 20.30 Т/с 

«Звонар»

14.40 Х/ф «Морські котики 
проти зомбі»

16.15 Х/ф «12 раундів»
21.30 Т/с «Кістки-10»

23.00 Т/с «Кістки-9»

00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя-3»

01.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Фрозіноне» — 

«Інтер». ЧІ

07.45, 16.35 Журнал Ліги 

Чемпіонів

08.15 «Чорноморець» 

— «Олімпік». ЧУ

10.00 «Великий футбол»

11.50, 5.30 Топ-матч

12.00 «Маріуполь» — 

«Динамо». ЧУ

13.50 «Кристал Пелес» 

— «Ман Сіті». ЧА

15.40, 22.45 Футбол NEWS

16.05 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

17.05 ЧІ. Огляд туру. 

Прем’єра

18.00 «Передмова до «ПСЖ» 

— «Челсі» (2013 р. 

/14). Золота колекція 

Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

18.05 «ПСЖ» — «Челсі». 1/4 

фіналу (2013 р. /14). 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів

19.55 «Челсі» — «ПСЖ». 1/4 

фіналу (2013 р. /14). 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів

21.45 Післямова до «Челсі» 

— «ПСЖ» (2013 р. 

/14). Золота колекція 

Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

21.50 LIVE. «Вотфорд» 

— «Арсенал». ЧА

00.00 ЧА. Огляд туру

00.55 «Мілан» — «Лаціо». ЧІ

02.45 ЧІ. Огляд туру

03.40 «Арсенал-Київ» 

— «Ворскла». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Генк» — «Брюгге». 

ЧБ

07.50 Топ-матч

07.55 «Мілан» — «Лаціо». ЧІ

09.45 Журнал Ліги Чемпіонів

10.15 «Десна» — «Карпати». 

ЧУ

12.05, 14.20 «Check-in»

12.30 «Ліверпуль» — 

«Челсі». ЧА

14.50 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

16.40, 2.10 «Великий футбол»

17.55 «МЮ» — «Вест Гем». 

ЧА

19.45 ЧА. Огляд туру. 

Прем’єра

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.25 LIVE. «Аталанта» 

— «Емполі». ЧІ

23.25 ЧІ. Огляд туру

00.20 «Маріуполь» — 

«Динамо». ЧУ

03.55 «Кристал Пелес» 

— «Ман Сіті». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.25, 14.40 Правда життя

10.00, 17.20, 5.25 Шалена 

подорож

10.50 Мегамисливці

11.50 Скептик

12.50 Юрій Нікулін

13.30, 0.15 Речовий доказ

15.45, 23.30 Великі танкові 

битви

16.35, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

18.05 Мисливець і здобич

19.00, 20.50 Фантастичні 

історії

19.55 Як будували замки

22.30 Полярний ведмідь

01.15 Містична Україна

02.45 Великі українці

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.00 «Ух ти show»

08.30 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.15 Х/ф «Джунглі: 
У пошуках 
Марсупіламі»

12.10 «Бєдняков+1»

13.00 «Вірю не вірю»

14.50, 0.50 «Орел і решка. 

Шопінг»

15.50 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.40, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження-3»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 Х/ф «Машина часу в 
джакузі»

01.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Супергерой»

11.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

12.00 Рятівники

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

21.00 Танька и Володька

22.00 Сімейка У

23.00 Готель Галіція

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, 23.20, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.20 «Аромати Іспанії»

12.30 «Смак сиру»

13.15, 14.30, 4.30 РадіоДень

13.45 «Світ дикої природи»

15.15 «Неповторна природа»

16.15 Хто в домі хазяїн?

16.55 По обіді шоу

18.20, 2.35 Тема дня

19.25 Разом

20.00 «Спільноти тварин»

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.50 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.20 «Супер Чуття»

22.50 Перша шпальта

00.00 Телепродаж Тюсо

03.40 Розсекречена історія

05.40 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, 22.45 «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, 21.10, 21.45, 22.10, 0.35 

Комедія «Кухня»

ІНТЕР

05.30, 23.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 Х/ф «Вихідні!»
11.40, 12.25 Х/ф «Смерть 

негідника»
12.00 «Новини»

14.45 «Правила виживання»

15.50, 16.45, 0.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.40 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.55 «Подробиці»

21.00 Т/с «Не жіноча робота»

02.25 «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 «Інша»
23.20 Без паніки
00.00, 2.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.45 Телемагазин
04.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі

04.50 Абзац

06.40, 9.00 Kids Time

06.45 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.30 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

09.05 Т/с «Мерлін»

12.30 Т/с «Загублені»

15.10 Х/ф «То що, приїхали: 

Ремонт»

17.00, 19.00 Заробітчани

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Екси

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Битва версій

11.55, 13.20 Антизомбі. 

Дайджест

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Проект Ікс»

15.35, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

18.20, 22.35 Т/с «Юрчишини»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Громадянська оборона 

Прем’єра

23.00 Х/ф «Крейсер»

01.20 Т/с «Володимирська, 

15»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15, 8.20, 0.50 Огляд преси

06.20, 10.10, 1.15 Машина 

часу

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.30 Код успіху

07.45 Будівельний стандарт

07.55, 8.55, 9.40, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.35 Погода на 

курортах

08.00, 17.00 Час новин. Київ

08.30 5-й поверх

09.20, 17.45 Час громади

11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало 

історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

13.05, 5.15 БлогПост

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

22.00 Лінійка документальних 

проектів

23.10 «За Чай.com»

02.15 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45 Х/ф «Чорна Рада»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Презумпція 

невинуватості»
10.40 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.25, 20.10 Т/с «Альпійський 

патруль»
15.25, 16.50 Т/с «Служба 

розслідувань»
17.55 «Легенди карного 

розшуку»
19.30 «Будьте здоровi»
22.00, 23.45 Т/с «Напад»
00.45 Т/с «Швидка»
01.40 «Хвороби-вбивці»
03.10 «Речовий доказ»
04.00 «Професії»

UA.Культура

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

Мультфільм 
07.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
08.00 Новини 
08.00 Пізній ранок шоу 
09.00 Новини 
09.00 Пізній ранок шоу 
10.05 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 
11.05 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 
Документальний цикл

12.00 Дива Китаю. 
Документальний цикл 

12.30 Орегонський путівник 
13.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 
13.25 Україна 1917-2017. 

Архівний проект Юрія 
Шаповала. Версія 2.
Борис Антоненко-
Давидович 

14.30 РадіоДень
14.55 Мистецький пульс 

Америки 
15.20 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще
15.55 Погода
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

16.50 Концертна програма 
Павла Табакова «Мій 
світ»

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.25 Тема дня
19.25 Культура дебатів з 

Юрієм Макаровим
19.55 Час поезії. Володимир 

Свідзінський
20.25 XVII Мiжнародний 

турнiр зi спортивної 
гімнастики Ukraine 
International Cup 2019

21.00 Новини 
21.30 Мистецький пульс 

Америки 
22.00 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. 
23.00 100 років української 

історії 
23.10 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Андрухович і Карбідо. 
Літографії

01.10 Погода
01.15 Новини
01.40 Тема дня
02.30 РадіоДень
03.00 Семен Гулак-

Артемовський. 
«Запорожець за Дунаєм». 
Національна опера 
України ім Тараса 
Шевченка 

04.50 РадіоДень. Життя+ 
05.20 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

 
СТБ

05.25 Моя правда. 
Сергій Челобанов: 
«Відродження з попелу»

06.10 Моя правда. Наталя 
Кустинська: чорно-біле 
життя

07.05 Містичні історії з 
Павлом Костіциним

09.00 МастерШеф
13.20 Хата на тата
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
20.00, 21.00 Т/с «Як довго я 

на тебе чекала»
22.50, 23.50 Т/с «Тато Ден»
00.50 Т/с «Коли ми вдома»

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, 21.30 Т/с «Кістки-10»
08.50 Т/с «Ласко — кулак Бога»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50 «Рішала»
11.45, 17.20 «Загублений світ»
12.45, 1.30 «Облом.UA.»
14.05 Х/ф «Війни 

безсмертних»
15.50 Х/ф «12 раундів-3: 

Блокада»
19.25, 20.30 Т/с «Звонар»
23.00 Т/с «Кістки-9»
00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя-3»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND»

06.45, 20.45 Журнал Ліги 
Чемпіонів

07.15 ЧА. Огляд туру
08.10 «СПАЛ» — «Ювентус». 

ЧІ
10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS
10.20 «Маріуполь» — 

«Динамо». ЧУ
12.05 «Великий футбол»
13.50 «МЮ» — «Вест Гем». ЧА
16.45 «Ліверпуль» — 

«Челсі». ЧА
18.30 Журнал Ліги Європи
19.00 «Шахтар» — «Зоря». ЧУ
21.1, 23.55 «Ніч Ліги Чемпіонів»
21.50 LIVE. «Барселона» 

— «МЮ». 1/4 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

00.25 «Кристал Пелес» 
— «Ман Сіті». ЧА

02.15 «Ювентус» — «Аякс». 

1/4 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

04.05 «Львів» — 
«Олександрія». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.10 Check-in
06.25, 2.05 «Ліверпуль» 

— «Челсі». ЧА
08.35, 0.05 «Львів» — 

«Олександрія». ЧУ
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.05 «Генк» — «Брюгге». ЧБ
12.50 ЧА. Огляд туру
13.45 «Шахтар» — «Зоря». ЧУ
15.30 Журнал Ліги Чемпіонів
16.00 Передмова до «ПСЖ» 

— «Челсі» (2013 р. 
/14). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів

16.05 «ПСЖ» — «Челсі». 1/4 
фіналу (2013 р. /14). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

17.50 «Челсі» — «ПСЖ». 1/4 
фіналу (2013 р. /14). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

19.40 Післямова до «Челсі» 
— «ПСЖ» (2013 р. 
/14). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів

19.45 «Вотфорд» — 
«Арсенал». ЧА

21.35, 23.55, 1.55 Топ-матч
21.45 LIVE. «Ювентус» 

— «Аякс». 1/4 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

03.55 «Фрозіноне» — 
«Інтер». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.30, 14.00 Правда життя
09.40, 17.20 Шалена подорож
10.30, 18.05 Мегамисливці
11.10 Код доступу
12.10 Володимир Басов. Бігун 

на довгі дистанції
13.30, 0.15 Речовий доказ
15.45, 23.30 Великі танкові 

битви
16.35, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра
19.00 Гучна справа
19.55 Як будували замки
20.50 Фантастичні історії
22.30 Галапагоси
01.15 Містична Україна
02.45 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 Top Shop
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.10 «Ух ти show»

08.40 Т/с «Мисливці за 
реліквіями»

10.30 Х/ф «12 Різдвяних 
бажань»

12.10 «Бєдняков+1»
13.00 «Вірю не вірю»
14.50, 1.00 «Орел і решка. 

Шопінг»
15.50, 23.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»
16.40, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження-3»
17.40 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»
01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Залізний Ганс»
11.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
12.00 Рятівники
13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою
13.30, 14.30, 21.00 Танька і 

Володька
15.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Готель «Галіція»
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, 23.20, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.20 «Аромати Мексики»

12.30 «Смак сиру»

13.15, 14.30, 4.30 РадіоДень

13.45 «Світ дикої природи»

15.15 Т/с «Імперія»

16.05, 20.00 «Спільноти 

тварин»

16.30 «Жива природа»

16.55 UA:Фольк. Спогади

18.20, 2.35 Тема дня

19.25, 22.50, 4.05 Спільно

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.50 Наші гроші

22.20 «Супер Чуття»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.40 Складна розмова

05.40 Телепродаж

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 12—13 КВІТНЯ 2019
16 квітня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

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

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на два місяці — 125 грн. 24 коп.,

до кінця року — 500 грн. 96 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на два місяці  — 165 грн. 24 коп.,

до кінця року — 660 грн. 96 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на два місяці— 46 грн. 22 коп.,

до кінця року — 184 грн. 88 коп.

Передплатний iндекс — 49497

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

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

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 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 Комедія «Я, ти, він, 

вона»

22.45, 0.05, 1.15 «Світ 

навиворіт-10: Бразилія»

02.10 Трилер «Реквієм за 

вбивцею»

ІНТЕР

05.25, 22.55 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 Х/ф «Як украсти 
діамант»

11.40, 12.25 Х/ф 
«Неприборканий»

14.45 «Правила виживання»

15.50, 16.45, 0.40 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.35 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.40 «Подробиці»

21.00 Т/с «Не жіноча робота»

02.20 «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 «Інша»

23.20 Гучна справа

00.00, 2.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.45 Телемагазин

04.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

04.30 Абзац

06.20, 9.00 Kids Time

06.25 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

09.05 Т/с «Мерлін»

12.40 Т/с «Загублені»

15.20 Х/ф «Ейс Вентура — 

детектив з розшуку 

домашній тварин»

17.00 Хто зверху?

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Кохання на виживання

02.00 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашинґтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40, 10.10, 13.20 

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

13.30 Х/ф «Крейсер»

16.20, 21.25 Т/с «Пес»

18.20, 22.35 Т/с «Юрчишини»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт 

Прем’єра

23.00 Х/ф «Швидкісний 

вогонь»

00.45 Т/с «Володимирська, 

15»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15, 7.25, 10.10, 1.15, 5.15 

Машина часу

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.20, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.45 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55, 

0.35, 1.10 Погода на 

курортах

08.20 Полігон

09.25, 17.45 Час громади

11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало 

історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

13.10 ТОМОС

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

00.45 Огляд преси

02.15 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

06.20 «Апокаліпсис. Друга 

світова війна»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Зниклі серед 
живих»

10.45 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

12.50 «Будьте здоровi»

13.25, 20.10 Т/с «Альпійський 

патруль»

15.20, 16.50 Т/с «Служба 

розслідувань»

17.55 «Легенди карного 

розшуку»

19.30 «Вартість життя»

22.00, 23.45 Т/с «Напад»

00.45 Т/с «Швидка»

01.40 «Хвороби-вбивці»

03.10 «Випадковий свідок»

03.15 «Речовий доказ»

04.05 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Подорож відкритим 

космосом 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 

07.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.00 Новини 

08.00 Пізній ранок шоу

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу

10.05 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

11.05 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл

12.00 Дива Китаю. 

Документальний цикл 

12.25 Орегонський путівник 

13.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

13.30 Трипілля. Забута 

цивілізація старої 

Європи. Документальна 

програма

14.30 РадіоДень

14.55 Мистецький пульс 

Америки 

15.25 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.55 Погода

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Ювілейний вечір 

народної артистки 

України Ніни Матвієнко

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.25 Культура дебатів з 

Юрієм Макаровим

19.55 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

20.25 XVII Мiжнародний 

турнiр зi спортивної 

гімнастики «Ukraine 

International Cup 2019»

21.00 Новини 

21.30 Мистецький пульс 

Америки 

22.00 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. 

23.00 100 років української 

літератури 

23.20 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

RadioSymphony_UA

01.10 Погода

01.15 Новини

01.40 Тема дня

02.30 52 вікенди 

03.00 Ярослав Стельмах. 

«Гра на клавесині». 

Київський академічний 

театр «Колесо». 16+ 

04.30 РадіоДень. Життя+ 

04.50 Букоголіки 

05.20 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

05.15 Моя правда. Надія 

Румянцева: подарувати 

надію

06.00 Моя правда. Ірина 

Понаровська

07.00 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

08.50 МастерШеф

13.45 Хата на тата

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.55, 20.55 Т/с «Список 

бажань»

22.50, 23.50 Т/с «Тато Ден»

00.45 Т/с «Коли ми вдома»

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, 21.30 Т/с «Кістки-10»

08.50 Т/с «Ласко-кулак Бога»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15 «ДжеДАІ»

10.50 «Решала»

11.45, 17.20 «Загублений 

світ»

12.45 «Помста природи»

14.05 Х/ф «Ямакасі»
15.50 Х/ф «Юрські ігри»
18.30 КУ з футболу, 

півфінал: «Дніпро-1» 

— «Шахтар»

20.25 Т/с «Звонар»

23.00 Т/с «Кістки-9»

00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя-3»

01.25 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Тоттенгем» — 

«Гаддерсфілд». ЧА

07.45, 19.10, 23.55 Журнал 

Ліги Європи

08.15 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.25, 0.25 «Ювентус» 

— «Аякс». 1/4 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

12.15 ЧІ. Огляд туру

13.10 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.55 «Ліверпуль» — 

«Челсі». ЧА

16.05, 18.40 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

16.50 «Барселона» — 

«МЮ». 1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.40 Топ-матч

19.55 LIVE. «Лаціо» — 

«Удінезе». ЧІ

21.55 LIVE. «Порту» 

— «Ліверпуль». 1/4 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

02.15 «Ман Сіті» 

— «Тоттенгем». 1/4 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

04.05 «Вотфорд» — 

«Арсенал». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

06.45 «Маріуполь» — 

«Динамо». ЧУ

08.30, 11.00, 21.15, 23.55 «Ніч 

Ліги Чемпіонів»

09.10, 0.25 «Барселона» 

— «МЮ». 1/4 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

11.30 «Вотфорд» — 

«Арсенал». ЧА

13.20, 20.45 Журнал Ліги 

Європи

13.50 «Мілан» — «Лаціо». ЧІ

15.40 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.20 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

18.10 «Сіткорізи». Прем’єра

18.40 «Ювентус» — «Аякс». 

1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

20.30 Топ-матч

21.50 LIVE. «Ман Сіті» 

— «Тоттенгем». 1/4 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

02.15 «Лаціо» — «Удінезе». 

ЧІ

04.15 «Порту» — 

«Ліверпуль». 1/4 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.50, 14.25 Правда життя

09.50, 17.10, 5.20 Шалена 

подорож

10.40 Мисливець і здобич

11.35 Код доступу

12.35 Два Миронови

13.25, 0.15 Речовий доказ

15.35, 23.20 Великі танкові 

битви

16.25, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

17.55 Мегамисливці

18.55, 20.50 Фантастичні 

історії

19.55 Як будували замки

22.30 Галапагоси

01.15 Містична Україна

02.45 Телеформат

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

08.40 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.30 Х/ф «Легенда 
танцюючого ніндзя»

12.10 «Бєдняков+1»

13.00 «Вірю не вірю»

14.50, 1.00 «Орел і решка. 

Шопінг»

15.50, 23.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.40, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження-3»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

00.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Золота гуска»
11.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

12.00 Рятівники

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30, 21.00 Танька и 

Володька

15.00, 1.00 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

22.00 Сімейка У

23.00 Готель Галіція

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, 23.20, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.20 «Аромати Мексики»

12.30 «Смак сиру»

13.15, 4.30 РадіоДень

13.45 «Світ дикої природи»

14.30 52 вікенди

15.15 Т/с «Імперія»

16.05, 20.00 «Спільноти 

тварин»

16.30 «Жива природа»

16.55 Сильна доля

18.20, 2.35 Тема дня

19.25 Своя земля

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.50 Разом

22.20 «Супер Чуття»

22.50 Схеми. Корупція в 

деталях

00.00 Телепродаж Тюсо

03.40 #ВУКРАЇНІ

04.05 Спільно

05.40 Телепродаж

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 12—13 КВІТНЯ 2019
17 квітня
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15, 5.20 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.10, 12.20 «Міняю жінку»

13.30 «Сімейні мелодрами»

14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20, 4.30 «Секретні 

матеріали-2019»

20.40 «Чистоnews-2019»

20.45 «Право на владу-2019»

00.20 «Гроші-2019»

01.40 Жахи «Виття: 

переродження»

ІНТЕР

05.25, 23.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 Х/ф «Вулкан 
пристрастей»

11.40, 12.25 Х/ф «Труп 
мого ворога»

14.45 «Правила виживання»

15.50, 16.45, 0.55 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.50 «Подробиці»

21.00 Т/с «Не жіноча робота»

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 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 «Інша»

23.20 Контролер

00.00, 2.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.45 Телемагазин

03.45 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.40 Зона ночі

03.45 Абзац

05.40, 9.00 Kids Time

05.45 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.30 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

09.05 Т/с «Мерлін»

12.30 Т/с «Загублені»

15.10 Хто зверху?

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Хто проти блондинок

01.35 Служба розшуку дітей

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10, 13.20 Секретний фронт

12.45, 15.45 Факти. День

13.50 Х/ф «Швидкісний 

вогонь»

15.35, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

18.20, 22.35 Т/с «Юрчишини»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі

23.00 Х/ф «Сонце, що 

сходить»

01.25 Т/с «Володимирська, 

15»

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

05.05, 4.50 Top Shop

06.25 «Апокаліпсис. Друга 

світова війна»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Сумка 
інкасатора»

10.55 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

12.50 «Вартість життя»

13.25, 20.10 Т/с «Альпійський 

патруль»

15.20, 16.50 Т/с «Служба 

розслідувань»

17.55 «Легенди карного 

розшуку»

19.30 «Правда життя»

22.00, 23.45 Т/с «Напад»

00.45 Т/с «Швидка»

01.40 «Хвороби-вбивці»

03.10 «Випадковий свідок»

03.30 «Речовий доказ»

03.50 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Погляд зсередини 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 

07.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.00 Новини 

08.00 Пізній ранок шоу

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.05 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

11.05 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

12.00 Дива Китаю. 

Документальний цикл 

12.30 Орегонський путівник 

13.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

13.30 Україна 1917—2017. 

Архівний проект Юрія 

Шаповала. Текст 

як доля. Михайло 

Волобуєв

14.15 Погода

14.30 РадіоДень

14.55 Мистецький пульс 

Америки 

15.25 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.55 Погода

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Погода

16.55 Енеїда 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.25 Культура дебатів з 

Юрієм Макаровим

19.50 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

20.25 XVII Мiжнародний 

турнiр зi спортивної 

гімнастики «Ukraine 

International Cup 2019»

21.30 Мистецький пульс 

Америки 

22.00 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. 

23.00 100 років українського 

мистецтва 

23.10 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Джордж Гершвін. 

Легенда в стилі блюз

01.10 Погода

01.15 Новини

01.40 Тема дня

02.35 РадіоДень

03.00 Моцарт underground. 

Балет. Київський театр 

оперети 

04.30 РадіоДень. Життя+

04.50 Букоголіки 

05.20 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.05 Моя правда. Микола 

Караченцев

07.00 Моя правда. Ірина 

Печерникова

08.00 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

09.50 МастерШеф

13.40 Хата на тата

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.55, 20.55 Т/с «Список 

бажань»

22.50, 23.50 Т/с «Тато Ден»

00.50 Т/с «Коли ми вдома»

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, 21.30, 23.00 Т/с 

«Кістки-10»

09.40, 18.15 «Спецкор»

09.55 «ДжеДАІ-2018»

11.00 «Решала»

11.55, 17.20 «Загублений 

світ»

12.55, 1.20 «Облом.UA.»

13.45 Х/ф «12 раундів»
15.45 Х/ф «Кон експрес»
18.50 «ДжеДАІ»

19.25, 20.30 Т/с «Звонар»

00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя-3»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Маріуполь» — 

«Динамо». ЧУ

07.45 «Ювентус» — «Аякс». 

1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

09.30 Журнал Ліги Європи

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.25, 2.15 «Порту» 

— «Ліверпуль». 1/4 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

12.15 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.55, 21.00 Топ-матч

13.10 «Лаціо» — «Удінезе». 

ЧІ

15.00 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.05, 18.40 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

16.50 «Ман Сіті» 

— «Тоттенгем». 1/4 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

19.10 «Барселона» — 

«МЮ». 1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.15, 23.55 «Шлях до Баку»

21.50 LIVE. «Наполі» 

— «Арсенал». 1/4 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

00.25 «Айнтрахт» — 

«Бенфіка». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА. 

Прем’єра

04.05 «Челсі» — «Славія». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

06.45, 15.50, 2.15 

«Барселона» — 

«МЮ». 1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.30, 11.00 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

09.10 «Ман Сіті» 

— «Тоттенгем». 1/4 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

11.30 «Львів» — 

«Олександрія». ЧУ

13.20 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.00 «Ювентус» — «Аякс». 

1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

17.40 «Маріуполь» — 

«Динамо». ЧУ

19.30 «Порту» — 

«Ліверпуль». 1/4 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

21.15 Журнал Ліги Європи

21.45 LIVE. «Челсі» — 

«Славія». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

23.55 «Валенсія» 

— «Вільярреал». 1/4 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

01.45 «Сіткорізи»

04.05 «Десна» — «Карпати». 

ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.05, 14.00 Правда життя

09.15, 17.20, 5.20 Шалена 

подорож

10.00, 18.05 

Мегамисливці

11.00 Код доступу

11.50 Володимир Івасюк

12.50, 0.15 Речовий доказ

15.45, 23.30 Великі танкові 

битви

16.35, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

19.00, 20.50 Фантастичні 

історії

19.40, 1.15 Містична Україна

22.30 Галапагоси

02.00 Прихована реальність

02.40 Місця сили

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

08.40 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.35 Х/ф «Бандити»
13.00 «Бєдняков+1»

13.50 «Вірю не вірю»

14.50, 1.00 «Орел і решка. 

Шопінг»

15.50, 23.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.40, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження-3»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

00.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Дюймовочка»

11.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

12.00 Рятівники

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30, 21.00 Танька и 

Володька

15.00 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

22.00 Сімейка У

23.00 Готель «Галіція»

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, 

21.30, 23.20, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.20 «Аромати Мексики»

12.30 «Смак сиру»

13.15, 14.30, 4.30 РадіоДень

13.45, 22.30 «Неповторна 

природа»

15.15 Т/с «Імперія»

16.05 «Спільноти тварин»

16.30 «Жива природа»

16.55 «Браво, шеф!»

18.20, 2.25 Тема дня

19.25 #ВУКРАЇНІ

20.00 Передвиборча 

агітація кандидатів 

на пост Президента 

України за кошти 

Державного бюджету. 

Зеленський Володимир 

Олександрович

20.35 Передвиборча агітація 

кандидатів на пост 

Президента України 

за кошти Державного 

бюджету. Порошенко 

Петро Олексійович

21.10, 4.20 Своя земля

21.55 Схеми. Корупція в 

деталях

22.50 Наші гроші

00.00 Телепродаж Тюсо

03.25 Разом

03.55 Спільно

05.40 Телепродаж
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18 квітня

ТБ-ЧЕТВЕР УКРАЇНА МОЛОДА 9



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 «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»

20.25 «Чистоnews-2019»

20.35 «Ліга сміху-2019»

22.40 «#Гуднайт клаб»

23.20 «Королева ночі. 

Концерт Олі Полякової»

01.20 «Голос країни-9»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10 Х/ф «Пограбування 
по-бельгійски»

12.25 Х/ф «Поліцейська 
історія»

14.45 «Правила виживання»

15.50, 16.45, 23.45 «Речдок»

18.00, 2.20 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

03.50 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

04.50 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 «Конюшина 

бажань»

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Інша»

23.20 По слідах

00.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.45 Телемагазин

02.15 Контролер

02.50 Реальна містика

04.30 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

04.10 Абзац

06.00, 7.20 Kids Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

06.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.25 Ревізор. Крамниці

09.10 Пацанки. Нове життя

15.30 Зоряні яйця

17.00 Хто зверху?

19.00 Імпрув шоу

21.00 Аферисти в мережах

22.10 Х/ф «Марсіанин»

00.30 Х/ф «Кікбоксер: 

реванш»

02.40 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»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Антизомбі

11.00, 13.20, 22.45 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

15.35, 16.20 Т/с «Пес»

18.20 Т/с «Юрчишини»

18.45, 0.40 Факти. Вечір

20.05, 21.30 Дизель-шоу

01.05 Т/с «Володимирська, 

15»

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

06.10 «Апокаліпсис. Друга 

світова війна»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Підірване 
пекло»

10.55 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

«Свідок»

12.50 «Правда життя»

13.25, 20.10 Т/с «Альпійський 

патруль»

15.20, 16.50 Т/с «Служба 

розслідувань»

17.55 «Легенди карного 

розшуку»

19.30 «Таємниці світу»

22.00, 23.45 Т/с «Напад»

00.50 Х/ф «Алмази шаха»
03.25 «Випадковий свідок»

04.00 «Речовий доказ»

04.30 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Як це працює?

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 

07.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.00 Новини 

08.00 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.05 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

11.05 Тайська вулична їжа з 

Девідом Томпсоном. 

Документальний цикл 

12.00 Дива Китаю. 

Документальний цикл 

12.30 Орегонський путівник 

13.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

13.30 Августин Волошин. 

Метеорит незалежності 

– над Срібною землею. 

Документальна 

програма 

14.30 РадіоДень

14.55 Мистецький пульс 

Америки 

15.25 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.55 По обіді шоу 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.25 Docudays UA 2019. 

DOCU/Культура з 

Надією Парфан. 

Світлана Ліщинська

20.00 Передвиборні 

теледебати між 

кандидатами на пост 

Президента України 

за кошти Державного 

бюджету 

21.05 Зворотний відлік. 

Фільм про фільм

21.20 Блаженний 

Священномученик 

Григорій Хомишин. 

Документальна 

програма 

21.45 Кардинал Любомир 

Гузар. Документальна 

програма 

22.15 Хресна Дорога за 

участю Святійшого Отця 

Франциска в Колізеї 

(Рим) 

00.00 Інкрустації. Поетична 

вистава за віршами 

Ліни Костенко. 

Київський академічний 

Молодий театр, 12+. 

01.10 Погода

02.15 РадіоДень 

02.40 Джузеппе Верді. 

«Набукко». Національна 

опера України ім Тараса 

Шевченка 

04.50 РадіоДень. Життя+ 

05.20 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.10, 18.00 Хата на тата

09.55, 20.00, 22.50 Холостяк

12.50 Х/ф «Кучерява Сью»
14.50 Х/ф «Місіс 

Даутфайр»
17.30, 22.00 Вiкна-Новини

23.20 Холостяк. Як вийти заміж

00.30 Т/с «Коли ми вдома»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 

11.10, 12.10, 13.10, 

14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 18.10, 19.10, 

20.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Телемарафон 

«Вибори-2019»

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 

«Репортер». Новини

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Ерагон»
09.50, 18.15 «Спецкор»

10.25, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55 «Решала»

11.50, 17.15, 1.10 

«Загублений світ»

13.40 Відеобімба

14.05 Х/ф «Гарячі голови»
15.45 Х/ф «Гарячі 

голови-2»
19.25 Х/ф «Великий 

переполох у Малому 
Китаї»

21.20 Х/ф «Політ Фенікса»
23.20 Х/ф «Нульовий 

прообраз»
01.50 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Барселона» — 

«МЮ». 1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.45 «Сіткорізи»

08.15, 2.10 «Валенсія» 

— «Вільярреал». 1/4 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.25 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

11.05 «Айнтрахт» — 

«Бенфіка». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

12.55 «Порту» — 

«Ліверпуль». 1/4 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

14.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

16.05, 20.30 «Шлях до Баку»

16.50 «Наполі» — 

«Арсенал». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

18.40 «Челсі» — «Славія». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

21.00 ЧІ. Передмова до туру

21.25 LIVE. «Стандард» 

— «Генк». ЧБ

23.25 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

00.20 «Ман Сіті» 

— «Тоттенгем». 1/4 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

04.00 «Ювентус» — «Аякс». 

1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Сіткорізи»

06.30 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

08.20, 12.45 «Шлях до Баку»

09.05, 22.05 «Наполі» — 

«Арсенал». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

10.55, 2.15 «Челсі» — 

«Славія». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

13.15 «Барселона» — 

«МЮ». 1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

15.00 «Айнтрахт» — 

«Бенфіка». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

16.45 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

17.15 «Ювентус» — «Аякс». 

1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.05 ЧІ. Передмова до туру. 

Прем’єра

19.35 «Валенсія» 

— «Вільярреал». 1/4 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

21.25 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

23.55 ЧІ. Передмова до туру

00.25 «Порту» — 

«Ліверпуль». 1/4 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

04.05 «Стандард» — «Генк». 

ЧБ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.30, 14.30 Правда життя

09.35, 5.20 Шалена подорож

10.20, 18.05 Мегамисливці

11.20 Код доступу

12.20 Богдан Ступка

13.30, 0.15 Речовий доказ

15.40, 23.30 Великі танкові 

битви

16.30, 21.45 Полювання на 

рибу-монстра

17.15 Галапагоси

19.05, 20.50 Фантастичні історії

20.00, 1.10 Містична Україна

22.30 Дикі Гаваї

01.50 Там, де нас нема

02.35 Наші

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.30 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.25 Х/ф «Вчителька 
англійської»

12.10 «Бєдняков+1»

13.00 «Вірю не вірю»

14.50, 1.00 «Орел і решка. 

Шопінг»

15.50, 23.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.40, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження 3»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

00.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло 2»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Лимонадний 
голос»

11.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

12.00 Рятівники

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30 Танька и 

Володька

15.00 Х/ф «Монте Карло»
18.00 4 весілля

21.00 Х/ф «Аватар»
00.00 Панянка-селянка

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, 

23.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.20 «Аромати Мексики»

12.30 «Смак сиру»

13.15, 14.30 РадіоДень

13.45, 1.05 «Неповторна 

природа»

15.15 Т/с «Імперія»

16.05 «Браво, шеф!»

17.10 Пліч-о-пліч

17.30 Перша шпальта

18.20 Тема дня

19.25 Перший на селі

20.00 Передвиборчі 

теледебати між 

кандидатами на пост 

Президента України 

за кошти Державного 

бюджету

21.05 Зворотний відлік. Як це 

було

21.20 Зворотний відлік. 

Другий тур

23.20 Хресна дорога за 

участю Святійшого Отця 

Франциска в Колізеї 

(Рим)

02.25 UA:Фольк. Спогади

03.15 «Аромати Колумбії»

03.40 Букоголіки

04.05 Спільно

04.30 52 вікенди

05.00 «Цікаво.com»

05.40 Телепродаж

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 12—13 КВІТНЯ 2019
19 квітня
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 0.15 «Світське 

життя-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 11.05, 12.10, 13.05, 

14.10, 15.05, 16.05 

«Світ навиворіт-5»

16.35, 20.25 «Вечірній 

квартал»

18.30, 5.00 «Розсміши коміка. 

Діти»

19.30 ТСН

20.15 «Чистоnews-2019»

22.20 Комедія «Я, ти, він, 

вона»

01.15 «Королева ночі. 

Концерт Олі полякової»

03.40 «Viva! Найкрасивіші»

ІНТЕР

05.20 Х/ф «Дочки-матері»
07.05 «Слово Предстоятеля»

07.15 «Жди меня. Україна»

09.00 «Шість соток»

10.00 «Готуємо разом»

11.00 Х/ф «Живе такий 
хлопець»

13.00 Х/ф «Одруження 
Бальзамінова»

14.40 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

16.10 Т/с «Султан мого 

серця»

20.00 «Подробиці»

20.30 «Круче всех. Новый 

сезон»

22.25 «Великий бокс. Денис 

Беринчик — Ніхіто 

Аракава»

01.00 Х/ф «Реальний 
Роккі»

02.40 Х/ф «Монстр»
04.20 «Склад злочину»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 15.20 Т/с «Інша»

16.00, 20.00 Т/с «Дочки-

Мачухи»

21.00 Шоу «Дивовижні 

люди»

23.00, 2.15 Т/с «Листи з 

минулого»

01.45 Телемагазин

03.00 Реальна містика

05.20 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

06.00, 8.10 Kids Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.15 Таємний агент

09.25, 11.30 Подіум

13.30 Імпрув шоу

15.20 Хто зверху?

17.30 М/ф «Ілля Муромець і 

соловей-розбійник»

19.00 Х/ф «Люди в 
чорному»

21.00 Х/ф «Люди в 
чорному-2»

22.45 Х/ф «Знакомтесь, 
Дейв»

00.40 Х/ф «Кікбоксер: 
реванш»

ICTV

05.30 Скарб нації

05.40 Еврика!

05.50 Факти

06.15 Більше ніж правда

07.55 Я зняв!

09.40 Дизель-шоу

10.55 Особливості 

національної роботи

11.50 Особливості 

національної роботи 

Прем’єра

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «Юрчишини»

15.05 Т/с «Пес»

17.05 Х/ф «Початковий 

код»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Стрілець»

21.20 Х/ф «Праведник»

23.45 Х/ф «Без 

компромісів»

01.30 Т/с «Кримінолог»

5 канал

06.00 Час-Time

06.20, 0.20 Кендзьор

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 12.55, 15.15, 

18.10, 23.55 Погода в 

Україні

07.20, 2.15 Дзеркало історії

07.45, 8.50, 21.55, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 0.55 

Погода на курортах

08.20 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.25 Укравтоконтинент

09.35 Натхнення

10.10 Майстри ремонту

10.35 Медекспертиза

11.10 5 поверх

11.30, 3.40 Феєрія мандрів

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

13.10, 4.30 Акцент

13.30 Код успіху

14.10, 15.20, 16.10 

Інформаційний день

17.15 Стоп корупції!

18.15 Про військо

18.25 Полігон

19.25 Особливий погляд

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.00 Док. Фільм

23.15 ТОМОС

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.00 Top Shop

06.00 Х/ф «Тіні зникають 

опівдні»

11.30 Т/с «Спецзагін «Кобра 

11»

15.30 «Таємниці 

кримінального світу»

16.30 «Втеча. Реальні історії»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.05 «Свідок»

19.30 Х/ф «За двома 

зайцями»

21.00 Х/ф «Корсиканець»

22.55 Х/ф «Залишені»

01.00 «Самооборона»

02.35 «Випадковий свідок»

02.40 «Речовий доказ»

03.40 «Професії»

04.10 «Легенди бандитського 

Києва»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Незвідані шляхи. 

Документальний цикл 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.10 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.15 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 

08.20 Цікаво. com 

08.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

09.00 Новини 

09.10 Казки перевірені часом. 

Син білої кобилиці. 

Мультфільм

10.30 Мальовничі села. 

Документальний цикл 

11.25 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

12.35 Кухня По. Кулінарна 

програма 

13.05 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

17.15 UA. Фольк

18.15 Концерт класичної 

музики з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. In 

PARADISUM 

20.00 Єпископи. 

Документальна 

програма 

21.00 Новини 

21.25 Секрети замків 

Великобританії. 

Замки Британії. 

Документальний серіал 

22.15 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. 

23.00 Віна Дельмар. 

«Поступися місцем». 

Київський академічний 

Молодий театр, 16+

01.45 UA. Фольк 

02.35 Григорій Квітка-

Основ’яненко. 

«Сватання на 

Гончарівці». Київський 

академічний Молодий 

театр, 12+. 

04.00 Орегонський путівник 

 

СТБ

06.35, 17.15, 23.30 Хата на 

тата

08.15 Страва честі

09.15 Т/с «Як довго я на тебе 

чекала»

13.15 Т/с «Список бажань»

19.00 МастерШеф. 

Професіонали

ПРЯМИЙ

06.00, 7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 

11.10, 12.10, 13.10, 

14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 18.10, 19.10, 

20.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Телемарафон 

«Вибори-2019»

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 

«Репортер». Новини

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «102. Поліція»

08.50 ДжеДАІ. Дайджест 

2017 р.

09.45, 0.55 «Загублений світ»

13.30 Х/ф «Політ Фенікса»
15.25 Х/ф «12 раундів-2: 

Перезавантаження»
17.05 Х/ф «12 раундів-3: 

Блокада»
18.35 Х/ф «Вулкан»
20.30 Х/ф «Втеча з 

Шоушенка»
23.15 Х/ф «Вуличний воїн»
01.45 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Лаціо» — «Удінезе». 

ЧІ

07.45, 12.55 ЧІ. Передмова 

до туру

08.15 «Порту» — 

«Ліверпуль». 1/4 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.25 ЧА. Передмова до туру. 

Прем’єра

10.55 «Наполі» — 

«Арсенал». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

12.45, 15.25, 18.50, 23.25, 

1.30, 3.35, 5.40 Топ-

матч

13.25 LIVE. «Парма» 

— «Мілан». ЧІ

14.15, 16.45, 19.45 Футбол 

Tables

15.55 LIVE. «Лаціо» — 

«К’єво». ЧІ

17.55 «Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

18.55 LIVE. «Ювентус» 

— «Фіорентина». ЧІ

20.55 Світ Прем’єр-Ліги

21.25 LIVE. «Інтер» — 

«Рома». ЧІ

23.40 «Ман Сіті» — 

«Тоттенгем». ЧА

01.45 «Стандард» — «Генк». 

ЧБ

03.50 «Вест Гем» — 

«Лестер». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 19.00 Світ Прем’єр-Ліги

06.30, 2.15 «Айнтрахт» 

— «Бенфіка». 1/4 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

08.20, 0.15 Топ-матч

08.25, 21.30 Огляд матчів. 

Ліга Європи УЄФА

09.20 «Челсі» — «Славія». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

11.10 ЧІ. Передмова до туру

11.40 «Стандард» — «Генк». 

ЧБ

13.30 ЧА. Передмова до туру

14.00, 16.25 «Check-in»

14.25 LIVE. «Ман Сіті» 

— «Тоттенгем». ЧА

15.25, 17.55 Футбол Tables

16.55 LIVE. «Вест Гем» 

— «Лестер». ЧА

19.25 LIVE. «Ньюкасл» 

— «Саутгемптон». ЧА

20.15 Футбол NEWS

22.25 «Валенсія» 

— «Вільярреал». 1/4 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

00.25 «Парма» — «Мілан». 

ЧІ

04.05 «Лаціо» — «К’єво». ЧІ

МЕГА

06.00, 1.45 Бандитський Київ

07.35, 1.00 Містична Україна

08.25, 18.20 У пошуках істини

10.15 Великі танкові битви

11.55 Таємниці матерії

14.55 Шалена подорож

15.40 Галапагоси

17.30 Полювання на рибу-

монстра

21.00 Секрети квантової 

фізики

23.10 Правда про вітаміни

00.05 Фантастичні історії

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Дай Лапу»

09.00 «Ух ти show»

10.30 М/ф «Cупергерой 

Плодді»

12.00 М/с «Земля до початку 

часів»

13.15 Х/ф «Бандити»

15.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

22.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

00.00 Х/ф «Побачення 

наосліп»

01.50 «Орел і решка. Шопінг»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.00 М/ф «Дельго»

12.30 Х/ф «Залізний Ганс»

14.00 4 весілля

17.00 Х/ф «Марлі та я»

19.00 Танька и Володька

21.00 Одного разу під 

Полтавою

23.00 Сімейка У

01.00 Панянка-селянка

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, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

2.00, 4.15 Новини

09.30 Країна на смак

10.40 Хто в домі хазяїн?

11.10 «Погляд зсередини»

12.05 Сильна доля

13.05 Х/ф «Ісус. Бог і 

Людина»

14.50 «Мальовничі села»

15.20 По обіді шоу

16.20 Спільно

16.55, 3.40 Своя земля

17.15 «Особливий загін»

18.15 Т/с «Імперія»

19.50 «Дивовижні міста 

світу»

21.25 Розсекречена історія

22.25 «Елементи»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.20 UA:Фольк. Спогади

03.15 «Аромати Колумбії»

04.35 «Кардинал Мар`ян 

Яворський»

05.40 Телепродаж
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

06.35 Маріччин кінозал. М/ф

06.45 «Українські сенсації-

2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 «Світ навиворіт-10: 

Бразилія»

11.40, 12.15 Казка «Три 

горішки для 

Попелюшки»

12.00, 15.00, 18.00 ТСН «ТСН 

спецвипуск»

13.30, 15.10 Комедія «Кухня»

19.30, 0.00 «ТСН вибір країни-

2019»

21.30 «Голос країни-9»

01.30 «Світ навиворіт-5»

ІНТЕР

05.30 «Великий бокс. Теренс 

Кроуфорд — Амір Хан»

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон-3»

12.00 «Орел і решка. 

Морський сезон-2»

13.00 «Крутіший за всіх. 

Новий сезон»

15.00 Д/п «Життя»

16.00 Т/с «Не жіноча робота»

20.00 «Подробиці. Вибори-

2019»

23.00 Х/ф «Випадковий 

запис»

00.35 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

08.00, 11.40 Т/с «Дочки-

мачухи»

11.00, 15.00, 19.00 Сьогодні. 

Україна вибирає

12.30 Т/с «Ти моя улюблена»

15.40 Т/с «Ти моя кохана»

17.00, 20.50 Т/с «Замок на 

піску»

22.50 Х/ф «Ванька»

00.40, 2.05 Історія одного 

злочину

01.35 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.00 Зона ночі

06.00 Стендап шоу

07.00, 8.20 Kids Time

07.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

08.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.25 Х/ф «Кріхітка із 
Беверлі-Хіллз-3»

10.10 Х/ф «Велика котяча 
втеча»

12.00 Х/ф «Знакомтесь, 
Дейв»

13.50 М/ф «Ілля Муромець і 

соловей розбійник»

15.20 Х/ф «Люди в 
чорному»

17.10 Х/ф «Люди в 
чорному-2»

19.00 Х/ф «Люди в 
чорному-3»

21.00 Х/ф «Сусіди на 
стрьомі»

23.00 Х/ф «Невловимі»

ICTV

03.55 Скарб нації

04.05 Еврика!

04.15 Факти

04.35 Громадянська оборона

06.15 Антизомбі

07.55 Т/с «Відділ 44»

11.45, 13.00 Х/ф 
«Початковий код»

12.45 Факти. День

13.45 Х/ф «Праведник»
16.15 Х/ф «Стрілець»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

20.00 Факти. Вибори-2019 р.

21.10 Х/ф «Тілоохоронець 
кілера»

23.10 Х/ф «Прем’єр-
міністр»

01.20 Т/с «Кримінолог»

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

05.00 Top Shop

06.00 Х/ф «Жива вода»
07.30 «Страх у твоєму домі»

11.10 Х/ф «За двома 
зайцями»

12.40 Х/ф «Небезпечно 
для життя!»

14.30 Х/ф «Танцюй, 
танцюй»

17.10 Х/ф «Корсиканець»
19.00 Х/ф «Це було в 

Пенькові»
21.00 Х/ф «Тіні в раю»
22.40 Х/ф «Доріан Грей»
00.50 Х/ф «Залишені»
02.55 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Незвідані шляхи. 

Документальний цикл 

06.55 UA.МУЗИКА. кліп 

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.10 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.15 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 

08.20 Як це працює? 

08.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

09.00 Новини 

09.10 Казки перевірені 

часом. Пані Завірюха. 

Художній фільм

10.05 Єпископи. 

Документальна 

програма 

11.00 Пасхальна служба 

Божа та Апостольське 

благословення для 

Риму і цілого світу 

Святійшого отця 

Франциска з площі св. 

Петра в Римі

13.30 Фільм

17.15 Концерт Ольги 

Чубаревої VIVERE у 

проекті LADY OPERA 

19.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.30 Спецпроект «Зворотний 

відлік. Ніч виборів» (із 

сурдоперекладом)

00.00 Новини 

01.25 Джакомо Пуччіні. 

«Тоска». Національна 

опера України ім Тараса 

Шевченка 

04.15 Незвідані шляхи

 

СТБ

05.20, 7.50, 9.55 Хата на тата

06.55 Холостяк

09.00 Страва честі

14.35 МастерШеф. 

Професіонали

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00 Вiкна-Новини. 

Спецвипуск

22.25 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

06.00, 7.10, 8.10, 9.10, 

10.10, 11.10, 12.10, 

13.10, 14.10, 15.10, 

16.10, 17.10, 18.10, 

19.10, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 0.00 

Телемарафон «Вибори-

2019»

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 Репортер». 

Новини

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «ДжеДАІ-2019»

09.00, 0.00 «Загублений світ»

10.50 «Шалені перегони»

14.00 Х/ф «Гарячі голови»
15.25 Х/ф «Гарячі 

голови-2»

17.00 Х/ф «Великий 
переполох у Малому 
Китаї»

18.50 Х/ф «Конан-варвар»
21.10 Х/ф «Конан-

руйнівник»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

01.45 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Парма» — «Мілан». 

ЧІ

07.45, 0.55 Світ Прем’єр-Ліги

08.15 «Ньюкасл» — 

«Саутгемптон». ЧА

10.00, 15.40, 20.55 Футбол 

NEWS

10.25 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

10.55 «Ювентус» — 

«Фіорентина». ЧІ

12.45, 3.10 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

13.40 «Челсі» — «Славія». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

15.30 Топ-матч

16.00 «Інтер» — «Рома». ЧІ

17.50 LIVE. «Кардіфф» 

— «Ліверпуль». ЧА

20.00 LIVE. «Андерлехт» 

— «Гент». ЧБ. 2-й тайм

21.20 «Великий футбол»

22.35 Журнал Ліги Чемпіонів

23.05 «Евертон» — «МЮ». 

ЧА

01.25 «Айнтрахт» — 

«Бенфіка». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

04.05 «Арсенал» — «Кристал 

Пелес». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ман Сіті» — 

«Тоттенгем». ЧА

07.45, 20.00 Огляд вівторка. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

08.25 «Вест Гем» — 

«Лестер». ЧА

10.10 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.50 «Ньюкасл» — 

«Саутгемптон». ЧА

12.35 Журнал Ліги Чемпіонів

13.05 «Наполі» — 

«Арсенал». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

14.55 «Евертон» — «МЮ 

2006 р. / 2007 р. 

Класичні матчі АПЛ

15.25 LIVE. «Евертон» 

— «МЮ». ЧА

16.25, 18.55 Футбол Tables

17.30 Світ Прем’єр-Ліги

17.55 LIVE. «Арсенал» 

— «Кристал Пелес». 

ЧА

20.45 «Челсі» — «Славія». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

22.35 «Кардіфф» — 

«Ліверпуль». ЧА

00.25 «Ювентус» — 

«Фіорентина». ЧІ

02.15 «Андерлехт» — 

«Гент». ЧБ

04.05 «Парма» — «Мілан». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Містична Україна

08.10, 18.15 У пошуках істини

09.55 Великі танкові битви

11.35 Секрети квантової 

фізики

13.45 Правда про вітаміни

14.40 Шалена подорож

15.25 Дикі Гаваї

17.25 Полювання на рибу-

монстра

21.00 Таємниці матерії

00.00 Фантастичні історії

00.55 Гордість України

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Ух ти show»

08.45 М/с «Земля до початку 

часів»

09.40 Х/ф «Король 
повітря»

11.30 Х/ф «Вчителька 
англійської»

13.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

22.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

01.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.45 М/ф «Тваринний загін. 

Код Марко Поло»

12.30 Х/ф «Золота гуска»
14.00 4 весілля

16.00 Х/ф «Аватар»
19.00 Танька и Володька

21.00 Одного разу під 

Полтавою

23.00 Сімейка У

01.00 Панянка-селянка

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, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 10.50, 

14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 0.00, 2.00, 

4.15 Новини

09.35 «Особливий загін», 6-й 

вип. (початок) хр

10.10 «Особливий загін», 6-й 

вип

11.00 Пасхальна служба 

Божа та Апостольське 

благословення для 

Риму і цілого світу Urbi 

et Orbi Святійшого отця 

Франциска з площі св. 

Петра в Римі

13.35, 14.10 Пліч-о-пліч

14.25 Перший на селі

15.10 UA:Фольк. Спогади

16.10, 17.10 Країна на смак

17.30 «Мегаполіси»

18.15 #ВУКРАЇНІ

18.40, 3.40 Своя земля

19.30 Спецпроект «Зворотний 

відлік. Ніч виборів»

01.00 «Неповторна природа»

02.20 По обіді шоу

03.15 «Аромати Чилі»

04.40 Розсекречена історія

05.40 Телепродаж
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Донбас 
без мін 
Україна вже має 
власний стандарт 
протимінної 
діяльності
Геннадій КАРПЮК

Україна — одна з найбільш за-
бруднених вибухонебезпечними 
предметами держав світу. Це 
— наслідок тривалої збройної 
агресії сусідньої держави і дій 
місцевих колаборантів. «Мінний 
підсумок» згаданого аспекту 
п’ятирічного воєнного проти-
борства — майже 270 загиблих 
та понад 560 скалічених ук-
раїнських громадян. Щодесята 
жертва і кожен шостий поране-
ний є дитиною!

Запобігти смертоносному 
«ужинку» війни
 Якщо врахувати терени по 
обидва боки лінії розмежуван-
ня, то на щонайменше 16 тися-
чах квадратних кілометрів Лу-
ганщини і Донеччини (а це прак-
тично 30% їхньої сукупної пло-
щі) є ділянки, що становлять 
реальну мінну небезпеку. Ці 
землі буквально нашпиговані 
снарядами, ракетами, граната-
ми, «пекельними» саморобка-
ми, мінами, що не розірвалися 
або перебувають в активному, 
готовому до вибуху стані.
 Звісно, як зауважує очіль-
ник Управління екологічної без-
пеки та протимінної діяльності 
Мін оборони України полков-
ник Максим Комісаров, від мін-
ної небезпеки неабияк стражда-
ють і наші захисники. Від 2014 
року 1032 українських військо-
вих зазнали мінно-вибухових 
травм. На жаль, через цю при-
чину загинуло 228 бійців.
 Важко уявити, який би смер-
тоносний «ужинок» назбира-
ла ця почасти прихована небез-
пека, якби на місцях колишніх 
бойовищ не працювали наші са-
пери. Якби вони, волонтери, ря-
тувальники, просвітяни не ін-
формували громадян про те, як 
вберегтися від цієї непростої за-
грози. Очищенням від мін тери-
торій на сході держави займаєть-
ся 700 фахівців Міноборони, Де-
ржавної служби з надзвичайних 
ситуацій, національних і між-
народних неурядових організа-
цій. Від початку бойових дій са-
пери-військовослужбовці пере-
вірили понад 32 тисячі гектарів 
територій і знешкодили 430 ти-
сяч вибухонебезпечних пред-
метів (ВНП). Про це днями ска-
зав заступник міністра оборони 
з питань європейської інтеграції 
Анатолій Петренко, який наго-
лосив, що розмінування — над-
звичайно ресурсоємне і тривале 
у часі завдання.
 Зрозуміло, що в пріоритеті в 
саперів — ліквідовувати мінну 
небезпеку, яка загрожує інф-
раструктурі, особливо це акту-
ально тоді, коли доступ ремон-
тних бригад до пошкоджених 
обстрілами об’єктів (газопро-
води, водогони, лінії електро-
мереж, залізничні колії) не-
можливий через забруднення 
снарядами й мінами, що не ви-
бухнули. Лише торік та за пер-
ший квартал 2019-го сапери 
ЗСУ, ДСНС і ДССТ відреагува-
ли на понад 1100 таких заявок. 

■

Чимало часу та зусиль вони ви-
трачають і на маркування й ого-
родження небезпечних ділянок 
навколо контрольних пунктів 
в’їзду та виїзду.

У травні розпочнеться контроль 
якості розмінування
 Максим Комісаров нага-
дав, що вже третій рік поспіль 
до завдань i гуманітарного роз-
мінування в Україні залучають 
міжнародні неурядові органі-
зації. Такі, як The HALO Trust, 
Данська група з розмінування, 
Швейцарський фонд протимін-
ної діяльності. Вони загалом де-
легували 24 групи з розмінуван-
ня. Їхня роль є відчутною, адже 
закордонним фахівцям вдалося 
ідентифікувати 188 підозрілих 
та небезпечних ділянок загаль-
ною площею 1400 га, очистити 
378 га території і виявити май-
же 1 тисячу ВНП.
 Із травня органи інспекту-
вання протимінної діяльності 
ЗСУ розпочнуть зійснення кон-
тролю якості виконання робіт iз 
розмінування на 27 ділянках. Це 
кінцева фаза всього процесу, піс-
ля чого території можна вважа-
ти безпечними для використан-
ня.
 Інша новина — набуття чин-
ності 1 квітня національного 
стандарту у сфері протимінної 
діяльності. Його розробляло Мін-
оборони в межах спільного про-
екту з ОБСЄ й залученням про-
відних фахівців ПРООН, Же-
невського центру гуманітарного 
розмінування, The HALO Trust. 
За основу стандарту взято між-
народні стандарти ІМАS та до-
свід провідних країн.
 Нині триває створення в Ук-
раїні чіткої і продуктивної ор-
ганізації управління інформа-
цією протимінної діяльності за 
допомогою програмного забез-
печення IMSMACore. Для ефек-
тивного функціонування цієї 
системи відбувається постійний 
збір даних із забруднених ВНП 
територій, iз точною географіч-
ною «прив’язкою» небезпечних 
локацій. Так опрацьовують і ре-
зультати розмінування та кон-
тролю якості таких робіт. На 
офіційному веб-сайті Мінобо-
рони в тестовому варіанті роз-
міщена Інформаційна карта те-

риторій, забруднених мінами та 
вибухонебезпечними залишка-
ми війни, розроблена за сприян-
ня The HALO Trust.

Роботи і собаки допомагають 
саперам 
 Полковник Комісаров на-
голошує, що слід максимально 
використовувати машинне роз-
мінування на тих ділянках, де 
це можливо, — iз залученням 
спецтехніки, зокрема, роботи-
зованих комплексів. Це і швид-
ше, і людських ресурсів потре-
бує менше, та й ризик для жит-
тя і здоров’я сапера значно ниж-
чий. Але це потребує додаткових 
коштів, бо машини для розміну-
вання доволі вартісні. Також за 
останні 4 роки в багатьох армій-
ських підрозділах введено кіно-
логічні розрахунки — професія 
кінолога-сапера знову затребу-
вана. 
 Максим Комісаров каже, що 
на озброєнні українських сапе-
рів поступово з’являється су-
часне обладнання. Чимало спе-
ціальної техніки поставили пар-
тнери із НАТО — особливо Кана-
да та США. Цікаво, що в Україні 
відбувається й апробування за-
кордонних розробок. Приміром, 
група фахівців із ФРН проводи-
ла навчання персоналу саперів 
ЗСУ і водночас випробувала свої 
новітні засоби знищення ВНП. 
Партнери добре розуміють: Ук-
раїна є буфером безпеки поміж 
путінською Росією та об’єднаною 
Європою. І якщо у нас забракне 
сил стримувати московський на-
ступ, то вони можуть стати на-
ступними.
 Тим часом Україна поста-
ла перед ризиком втратити до-
норське фінансування опера-
торів протимінної діяльності. 
Це може статися, якщо Верхов-
на Рада не ухвалить відповідні 
зміни до законодавства. На цьо-
му днями наголосило посоль-
ство США у Києві в оприлюд-
неній у Twitter заяві. Відомо, 
що у грудні 2018 року ухвалено 
Закон «Про протимінну діяль-
ність в Україні». Він передбачає 
норми, які регулюють, зокрема, 
страхування відповідальності 
під час розмінування та публіч-
них закупівель у сфері протимін-
ної діяльності. ■

(Закінчення. Початок — стор. 5)
 Окрім цього, гетьман намагався укріпити роль Батурина, бажа-
ючи зробити гетьманську столицю одним із провідних духовних 
центрів, після Києва, для українського народу. В цей час Іван Са-
мойлович згуртовує у Батурині українських церковних діячів. 
Так, у 1679 році до гетьманської столиці переїздить Данило Тупта-
ло (Димитрій Ростовський) — церковний діяч, богослов і письмен-
ник, православний святий, настоятель Батуринського Миколо-
Крупицького монастиря. На думку дослідників, він став духовним 
наставником для Івана Самойловича. Упродовж другої половини 
ХVII cт. на українських землях гетьман Іван Самойлович ініцію-
вав активне церковне будівництво. За його підтримки у Батурині 
завершилося будівництво собору Живоначальної Трійці — голо-
вного храму міста, що став потім духовним символом гетьманської 
столиці. Грандіозне церковне будівництво в цей час проводилося і 
в інших містах Гетьманщини — Глухові, Полтаві, Лубнах та Чер-
нігові. Таке будівництво важко було здійснювати без державної 
підтримки. Наприклад, у Інституті рукопису Національної бібліо-
теки ім. В. Вернадського зберігся лист Івана Самойловича від 1684 
року про видачу з гетьманської скарбниці значної суми — 500 золо-
тих Мгарському Лубенському монастирю, на прохання його насто-
ятеля, духовного соратника Віктора Русиновича. Ці кошти йшли 
на купівлю дерева, яке мало налагодити роботу цегляних печей. 
У них виготовляли цеглу для будівництва головного храму монас-
тиря — Святого Преображення Господнього.
 Але ще з часів Переяславської ради 1654 року московський 
уряд прагнув приєднати Київську митрополію до Російської пра-
вославної церкви. Це була одна зі складових поступового «перетво-
рення» України на «провінцію Московії». Тому з часом московські 
духовні архієреї разом із царською владою розробили план такого 
приєднання. Активно він почав реалізовуватися у роки гетьману-
вання Івана Самойловича. В історичних працях, на жаль, пошире-
на думка, що гетьман був прихильником такого об’єднання. Але до 
нашого часу не виявлено жодного документа чи листа, який дово-
див би таку позицію керманича. Однак збереглися докази, які свід-
чать, що Іван Самойлович на державному рівні вживав заходів, 
щоб зупинити процес втрати Київською митрополією своєї само-
стійності. Насамперед підтримав рішення собору українського ду-
ховенства 1685 року, яке висловилося проти підпорядкування ук-
раїнської церкви РПЦ. Гетьман надіслав листа до московського 
уряду з проханням залишити за київським митрополитом всі його 
права, насамперед право називатися намісником Константино-
польського патріарха, щоб відвернути розкол в Українській цер-
кві. Також у жовтні 1685-го відправляє до Москви представників 
від українського уряду, які наполягали на тому, щоб усі духовні 
архієреї Київської митрополії призначалися від свого митрополи-
та. Проте всі дії гетьманського уряду не вплинули на хід подій. 8 
листопада московський патріарх Йоахим висвятив Гедеона Чет-
вертинського на київського митрополита. У травні 1686 року мос-
ковська делегація вмовила Вселенського патріарха Діонісія IV на 
визнання правосильності цього акта. РПЦ розцінила це як пра-
во повністю перебрати всі права з підпорядкування української 
церкви. Хоча спеціально затверджених документів з цього при-
воду не було. Відтоді українська церква на довгі роки не мала ва-
желів ідеологічної підтримки українських керманичів у боротьбі 
за незалежність України. І нарешті великими зусиллями справед-
ливість була відновлена! Президенти України, духовні та громад-
ські діячі, небайдужі громадяни, як і свого часу гетьман Самойло-
вич, клопоталися про визнання неправомірності подій 1686-го і 5 
січня 2019 років, відтак, відбулася визначна подія в історії Украї-
ни — надання Томосу про автокефалію Православної церкви Ук-
раїни Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Щоб не потрапити до «Вічного миру» ХХІ століття
 Боротьба за повернення миру, прагнення до об’єднання всіх ет-
нічних земель, збільшення професійного козацького війська, актив-
на підтримка Української православної церкви, безперечно, нарощу-
вали могутність Гетьманщини. І це все не входило в політичні плани 
Москви. Методом ослаблення для Української держави обрали віч-
ний розкол: «краще поділити непокірливих козаків, ніж боротися 
за союз із ними». У травні 1686 року між Польщею та Московією був 
укладений новий договір, котрий отримав назву «Вічний мир», тобто 
угода яка не мала обмежень у часі й узаконювала розподіл Гетьман-
щини. Частину правобережних земель тоді повертали Польщі, а Лі-
вобережжя залишалося за Москвою. Цей договір перекреслював усе 
те, за що боровся і чого досягнув Іван Самойлович. 
 Зрозуміло, що «Вічний мир» гетьман не прийняв. Після цих 
подій уже невигідного керманича вирішили усунути від влади. І 
привід обрали швидко. Наступного року московське військо здій-
снило невдалий похід на Крим. І як не дивно, але відповідаль-
ність понесли не московські командувачі. Її легко переклали на 
українського гетьмана, звинувативши у таємних домовленостях 
із кримським ханом. За це цариця Софія наказала відправити «не-
слухняного» гетьмана назавжди до Сибіру. 
 Як бачимо, наша рідна Україна і зараз переживає багато схо-
жого: боротьбу за мир, єдність, територіальну цілісність, бороть-
бу за збереження Української православної церкви. З уроків іс-
торії ми самі маємо зробити висновки, щоб потім не боротися з 
«Вічним миром» ХХІ століття... 
 Завітайте до заповідника «Гетьманська столиця». Тут дізнаєтесь 
докладніше про життя та діяльність Івана Самойловича, а також по-
бачите єдине відтворення образу гетьмана у восковій фігурі, створе-
не на основі наукової концепції працівників заповідника за прижит-
тєвими описами та зображеннями. Чекаємо на вас у Батурині! ■

ГЕТЬМАНСЬКІЙ СТОЛИЦІ — 350 

Гетьман обох 
берегів Дніпра

■

МЕТОДИ ВОРОГА

 Відомо, що Україна, відповідно до міжнародних конвенцій, продовжує утилі-
зацію протипіхотних мін, заборонених до використання. Уже їх знищено понад 
3,5 мільйона одиниць iз-поміж 4 мільйонів запланованих. Але російські окупа-
ційні сили застосовують такі міни на території нашої держави. Саме від них най-
більше і страждає цивільне населення Донбасу.

ДО РЕЧІ

 Зменшення кількості постраждалих від мін і вибухонебезпечних залишків 
війни безпосередньо залежить від якості інформування населення про мінні ри-
зики. Аналіз свідчить: частка постраждалих і загиблих від таких вибухів на під-
контрольній українському уряду території у 8 разів менша, ніж на тимчасово 
окупованій. І цей ефект дає саме цільова інформаційна кампанія.

■

■

До очищення від мін територій на сході залучено 700 фахівців.❙
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Ігор ВІТОВИЧ

 Сума матеріальних збитків, які були 
завдані протестами «жовтих желетів» у 
Франції, за попередніми оцінками, ста-
новить близько 200 млн. євро. Ця циф-
ра ще уточнюватиметься, хоча вже зараз 
зрозуміло — Париж дорого заплатив за 
«мирний» (а почасти і не дуже) протест 
невдоволених діями влади громадян. 
 Нині цей протестний рух пішов на 
спад. За даними МВС Франції, в суботу, 
6 квітня, в акціях «жовтих жилетів» по 
всій країні взяли участь 22 тисячі 300 
осіб. Це найнижчий результат з часу 
початку протестних акцій. Тому влада 
сподівається, що ця акція була останнь-
ою і ситуація в країні нарешті стабілі-
зується. Задля цього минулого тижня 
уряд Франції підбив результати «вели-
ких дебатів», покликаних понизити рі-
вень соціальної напруги і повернути дові-
ру між владою та народом. Але це, схоже, 
не входить у плани організаторів акцій: 5 
квітня вони зібралися в Сен-Назаре, ве-
ликому портовому місті на узбережжі Ат-
лантичного океану, на «асамблею» з ме-
тою знайти шляхи та методи підживлен-
ня та розбурхування полум’я, котре вже 
почало гаснути. Вони обговорювали мож-
ливість структурної організації стихійно-
го народного руху. Це, на думку організа-
торів, дозволить висунути нові вимоги та 
надасть можливість приєднатися до руху 
свіжим учасникам.
 Нагадаємо, протести «жовтих жи-
летів», викликані підвищенням цін на 
пальне та зростанням податків на ньо-
го, розпочалися в суботу, 17 листопада 
2018 року. Тоді на вулиці французьких 
міст вийшли 282 тисячі протестувальни-
ків. Відтоді цей рекордний показник так і 
не був перевершений. Перша акція зали-
шається наймасовiшою за майже п’ять мі-
сяців протестів. 
 5 грудня під тиском протестувальників 
французький уряд цілковито відмовився 
від наміру підвищити акцизи на пальне. 
Урядовці підрахували, що податкові піль-
ги та інші фіскальні заходи, які президент 
країни Емманюель Макрон оголосив для 

заспокоєння демонстрантів, коштувати-
муть бюджету країни 10 мільярдів євро. 
За оцінкою економістів, ця цифра стано-
вить 15 мільярдів євро. Однак, попри пос-
тупки з боку влади, підбадьорені перемо-
гою «жовті жилети» вирішили продовжу-
вати протести, вже «проти всього».
 Після погромів на Єлисейських по-
лях, якими увінчалася акція 16 березня, 
в країні надалі діє заборона на демонстра-
ції на центральних вулицях та площах ок-
ремих міст. Минулого тижня Конститу-
ційний суд відмінив статтю нового зако-
ну, яку найбільше критикують і згідно з 
якою в адміністративному порядку мож-
на було заборонити вихід на демонстрацію 
будь-якій особі, яка «становить особливу 
небезпеку для громадського порядку». 
Але водночас Конституційна рада схва-

лила дві інші статті, які дозволяють пра-
воохоронним органам обшукувати сумки 
демонстрантів та автомобілі, що припар-
ковані неподалік місця проведення акцій. 
Порушенням закону також вважається 
навмисне приховування обличчя. 
 Нагадаємо, 29 березня в Парижі суд iз 
розгляду кримінальних справ засудив од-
ного з лідерів протестного руху «жовтих 
жилетів» до штрафу у розмірі 1500 євро. 
34-річному Еріку Друе інкримінували ор-
ганізацію демонстрацій, на проведення 
яких владою була накладена заборона. 
 З початку демонстрацій «жовтих жи-
летів» за звинуваченнями в пошкодженні 
майна та застосуванні сили проти поліції 
були затримані близько дев’яти тисяч 
осіб. Щодо двох тисяч затриманих вине-
сено обвинувальні вироки. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Прем’єр-міністр Ізраїлю Бе-
ньямін Нетаньягу за результа-
тами парламентських виборів 
може знову стати на чолі уря-
ду країни. Дострокові вибори 
у Кнесет 21-го скликання від-
булися у вівторок, 9 квітня. За 
підсумками виборів консерва-
тивна партія «Лікуд» Бенья-
міна Нетаньягу здобула 26,27 
відсотка голосів — це 35 ман-
датів (на 5 більше, ніж минуло-
го скликання). З невеликим від-
ривом та результатом у 25,94% 
голосів фініншував головний 
конкурент Нетаньягу блок 
«Синє і біле» колишнього гене-
рала Бенні Гантца, який у під-
сумку отримає також 35 ман-
датів (на 24 більше). У Кнесеті 
загалом 120 місць, тому Нетань-
ягу може сформувати коаліцію 
з право-релігійними партіями. 
Оскільки блок «Синє і біле» під 
час передвиборчої гонки наго-
лошував, що не буде кооперу-
ватися з «Лікуд», то, швидше 
за все, опиниться в опозиції до 
Нетаньягу. 
 Відтак головна інтрига ви-
борів, яка полягала в тому, чи 
залишиться при владі «довго-
житель» Беньямін Нетаньягу, 
розвіяна: чинний глава уряду 
зможе вп’яте стати прем’єром. 
Це є рекордом в історії Ізраї-
лю. Нетаньягу навіть має шанс 

переплюнути батька-заснов-
ника держави Ізраїль Давида 
Бен-Гуріона за тривалістю пе-
ребування при владі (13 років і 
122 дні). В Ізраїлі, який є пар-
ламентською республікою, ос-
танні 13 років iз перервами 
прем’єр-міністром країни є Не-
таньягу й рекорд свого попере-
дника він може перевершити 
вже у липні цього року. 
 За перебігом цих виборів 
із цікавістю спостерігав увесь 
світ. Адже маленька держава, 
але з потужною армією, ядер-
ним потенціалом та колосаль-
ною підтримкою з боку США, 
є одним з головних гравців не 
лише на Близькому Сході, а й 
у світі загалом. 

 Головним суперником Не-
таньягу був Бені Ганц, колиш-
ній голова генштабу армії обо-
рони Ізраїлю. Очолюваний ним 
блок «Кахоль-Лаван» («Біло-
сині») отримав назву за кольо-
рами прапора Ізраїлю. Все своє 
життя Бені Ганц присвятив ар-
мії і до останнього часу полі-
тикою фактично не займався. 
Але в Ізраїлі, де високо ціну-
ють військову службу, життє-
вий шлях генерала Ганца у ба-
гатьох викликав повагу, особ-
ливо у військових колах. На 
виборах його підтримали інші 
високі ізраїльські військові. 
 Двоє головних претенден-
тів мали різні якості, але були 
схожими в одному: залаго-

дить палестинсько-ізраїльсь-
кий конфлікт жодному з них 
не вдасться. Та вони й не ста-
вили перед собою такої мети. 
Бо обох вважають яструбами, 
обидва замість переговорів iз 
палестинцями віддають пере-
вагу силовим засобам. Остан-
ній коаліційний уряд на чолі 
з Нетаньягу вважався одним 
із найбільш правих у новітній 
історії Ізраїлю. Перевага Нета-
ньягу полягала хіба що в тому, 
що він постійно спілкується зі 
світовими лідерами, вже на-
брав велетенський досвід у цьо-
му. А Ганц такого досвіду ще 
не має. 
 На користь Нетаньягу та-
кож грала підтримка з боку До-
нальда Трампа та Володимира 
Путіна. З іншого боку, позиції 
Нетаньягу перед лівоцентрист-
ським суперником Ганцом пе-
ред виборами були затьмарені 
та послаблені серією політич-
них скандалів i звинувачень у 
корупції.
 Особливість виборів в 
Ізраїлі полягає в тому, що через 
велику кількість партій вели-
кі партійнi утворення потребу-
ють маленьких, аби сформува-
ти більшість у Кнесеті. Питан-
ня, яке стояло перед нинішні-
ми виборами, — чи прийдуть 
до влади сили радше лівоцен-
тристського спрямування, чи 
вона залишиться в руках пра-
вої, національно-релігійної 
коаліції? Як бачимо, найвіро-
гідніше, при владі знову зали-
шаться праві. «Хоча небо виг-
лядає похмурим... але воно не 
може приховати сонця надії, 
яке ми дали ізраїльському на-
роду та суспільству», — цими 
словами 59-річний Бені Ганц 
заспокоїв своїх прихильників 
у своєму відкритому листі. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Росія не змогла повернутися 
до ПАРЄ  
 Парламентська асамблея Ради Євро-
пи ухвалила резолюцію «Про виклики пе-
ред Парламентською асамблеєю Ради Єв-
ропи», яка початково мала на меті зняття 
санкцій з Росії, повідомляє «Європейсь-
ка правда». За це рішення проголосува-
ло 105 членів ПАРЄ, 30 — проти, 16 ут-
рималися. «ПАРЄ проголосувала за резо-
люцію, яку хотіла Росія і її друзі. Але до 
неї включили критично важливу правку, 
яку хотіла Україна і її друзі. Решту вигід-
них нам правок системно валила коаліція 
голосів, якої не було ніколи до цього, а 
тепер вона була. Ця резолюція росіян не 
повертає і не створює механізму повер-
нення. Але створює можливість для його 
створення в майбутньому. Завдяки зга-
даній правці цей механізм, якщо буде 
створений, не скасує автоматично наявні 
повноваження ПАРЄ застосовувати сан-
кції. А це головна вимога росіян. Але їх 
ще будуть дуже сильно пробувати скасу-
вати», — застерігає відомий український 
дипломат Дмитро Кулеба. 

Британія та ЄС відтермінували 
Brexit до 31 жовтня
 Велика Британія та Європейський 
Союз погодили відтермінування Brexit на 
6 місяців, повідомляє «Рейтер». Цей час 
Британії дали для того, «аби знайти кра-
ще рішення». Якби ЄС не погодився на 
відтермінування Brexit, країна б автома-
тично перестала бути членом ЄС опівночі 
12 квітня. «На цей момент Британія вже 
мала б вийти з ЄС, і мені щиро шкода, що 
я не змогла переконати парламент схва-
лити угоду, яка дозволяє впорядкований 
вихід», — прокоментувала прем’єр Бри-
танії Тереза Мей. 

У Судані — військовий 
переворот 
 У Хартумі (Судан) учора, 11 квіт-
ня, пройшла зустріч командування армії 
країни, на якій військові вирішили усу-
нути президента Омара аль-Башира та 
його оточення. Видання Sky News Arabia 
повідомило про арешт президента країни 
Омара аль-Башира. Глава держави пере-
буває під домашнім арештом. Також за-
арештовано чинних і колишніх чиновни-
ків-високопосадовців з оточення прези-
дента. 

Джуліана Ассанжа 
арештували в Лондоні
 Засновника Wikileaks Джуліана Ас-
санжа затримали в Лондоні в Посольс-
тві Еквадору в четвер, 11 квітня. Його за-
тримано за ордером, виданим Вестмін-
стерським магістратним судом 29 чер-
вня 2012 року за відмову з’явитися до 
суду, повідомляє «Європейська прав-
да». Ассанж переховувався у посольстві 
від кримінального переслідування з 2012 
року. Він попросив про притулок в Еква-
дору, оскільки побоювався екстрадиції до 
США, де проти нього йшло розслідування 
через розголошення секретної інформації 
в матеріалах WikiLeaks. Нещодавно еква-
дорський уряд скасував надання притул-
ку Ассанджу. 

Меркель втратила матір
 Мама німецької канцлерки Ангели 
Меркель Герлінд Каснер померла у віці 90 
років, повідомила «Німецька хвиля». Очі-
кується, що на її похороні у північно-схід-
ному німецькому місті Темплін, де жінка 
жила впродовж багатьох років, буде при-
сутня невелика група друзів та членів ро-
дини. Ангела — єдина донька фрау Кас-
нер. Усе життя вона пропрацювала  вчи-
телькою, навчала дітей, навіть коли їй 
було вже далеко за 80.

Російські поліцейські 
попросили притулку в Україні 
 На Харківщині у пункті пропуску «Гоп-
тівка» до українських прикордонників 
звернулись двоє громадян РФ, які попро-
сили політичного притулку в Україні, пові-
домила Держприкордонслужба України. 
«Ці громадяни є діючими співробітника-
ми органів внутрішніх справ РФ, яких пе-
реслідують у Росії за принципову позицію 
щодо протидії злочинності», — йдеться у 
повідомленні прикордонників.

■ ЇХНІЙ ВИБІР

Один радикал переміг іншого
Беньямін Нетаньягу виграв вибори, відірвавшись від свого 
суперника лише на третину відсотка

■

БУНТ 

«Жовті жилети» поблякли
Протестний рух у Франції йде на спад

■

Щоб знову очолити уряд, Нетаньягу має залучити на свій бік 
дрібніші партії. 

❙
❙

Французький уряд зробив багато поступок демонстрантам.❙
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«Збірна давно не грала в Києві, і тут немає своєї команди великого рівня. 
Гадаю, гандбольна публіка столиці вже скучила за хорошим гандболом і 
ми, сподіваємось, їх не розчаруємо. Міжнародні ігри є дуже важливими 

для популяризації гандболу».

Сергій Бебешко
головний тренер національної чоловічої збірної 
України з гандболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Уперше за багато-багато 
років збірна України з віль-
ної боротьби поїхала на вели-
кі міжнародні змагання з но-
вим тренером. До чемпіона-
ту Європи-2019 вітчизняних 
вільників готував Григорій 
Данько, котрий прийшов на 
зміну Руслану Савлохову. Ма-
ючи за плечима великий зма-
гальний («бронза» чемпіонату 
світу-1981), тренерський, ор-
ганізаційний та науковий до-
свід, Григорій Володимиро-
вич вніс у підготовку націо-
нальної збірної певні корек-
тиви.
 Відтак результати запро-
вадження Григорієм Дань-
ком нових методологічних 
підходів у підготовці націо-
нальних «вільників» можна 
було побачити в Бухаресті, де 
з 8 квітня триває борцівський 
єврофорум. Упродовж трьох 
перших змагальних днів, від-
ведених організаторами саме 
для сутичок майстрів вільної 
боротьби, синьо-жовта скар-
бничка поповнилася двома 
бронзовими відзнаками.
 Під час тренувального збо-
ру, котрий передував чемпіо-
нату Європи, новий настав-
ник українських борців віль-
ного стилю заявив, що медалі 
континентального форуму-
2019 у його підопічних точ-
но будуть, адже до турніру їх 
готують особисті наставники 
високого рівня, а у самих збір-
ників горять очі.
 Зрештою, в столиці Ру-
мунії на п’єдестал пошани 
піднялися Василь Шуптар 
(вагова категорія до 65 кг) та 
Олександр Хоцяновський (до 
125 кг). Для обох борців ме-

далі ЧЄ-2019 — не перші мас-
штабні відзнаки. Так, Хоця-
новський у Румунії повторив 
своє континентальне бронзо-
ве досягнення 2013 року. Роз-
ширив у Бухаресті свою ко-
лекцію бронзових нагород і 
Шуптар, у якого в доробку 
вже була «бронза» ЧЄ-2014, 
Європейських ігор-2015 та 
ЧС-2015. Утім, якщо три по-
передні відзнаки Василь здо-
був у категорії до 61 кг, то ос-
танній його успіх пов’язаний з 
олімпійською категорією — до 
65 кг. У вирішальній сутичці 
за місце на п’єдесталі Шуптар 
здолав представника Польщі 
Кшиштофа Б’єнковського. 
При цьому варто відзначи-
ти, що до малого фіналу пред-
ставаник Житомирщини пот-
рапив після поразки в півфі-
нальному двобої Селяхаттіну 
Кілічаллянну з Туреччини.
 За схожим турнірним мар-
штрутом піднявся на бронзо-
ву сходинку п’єдесталу поша-
ни й Хоцяновський. Програв-
ши в 1/2 фіналу титулованому 
грузину, призеру Олімпіади, 
європейських i світових пер-
шостей Гено Петраїшвілі, в 
дуелі за «бронзу» український 
борець-велетень узяв гору над 
поляком Робертом Бараном.
 У порівнянні з минулоріч-
ним єврофорумом україн ські 
«вільники» досягли певного 
прогресу. На ЧЄ-2018 в росій-
ському Каспійську на ра-
хунку наших майстрів віль-
ної боротьби була лише одна 
«бронза» Кирила Мешкова та 
підсумкове сьоме місце в ко-
мандному заліку. При цьому 
румунський чемпіонат кон-
тиненту «синьо-жовті» завер-
шили на п’ятому місці загаль-
ного протоколу. ■

ВІЛЬНА БОРОТЬБА

Медальний запал
На борцівському чемпіонаті Європи українські «вільники» під 
орудою нового наставника здобули дві «бронзи» в олімпійських 
категоріях

■

На ЧЄ-2019 в Бухаресті Василь Шуптар примножив свою велику бронзову колекцію.
Фото з сайта ukrwrestling.com.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Зі своїм попереднім керманичем Ві-
талієм Андроновим чоловіча гандбольна 
збірна України безуспішно провела кілька 
міжнародних кваліфікаційних відборів. 
 Прагнучи ж нарешті побачити «синьо-
жовтих» на великому представницькому 
форумі кращих континентальних чи світо-
вих збірних, президент Федерації гандбо-
лу України Андрій Мельник на зміну на-
ставнику, котрий нещодавно взявся шу-
кати тренерського щастя в жіночому ганд-
болі, очоливши львівську «Галичанку», до 
керма національної команди запросив спе-
ціаліста зі значно потужнішим послужним 
списком.
 До свого приходу на пост головно-
го тренера збірної України Сергій Бебеш-
ко не рік попрацював з клубами-учасни-
ками Ліги чемпіонів — мінським «Дина-
мо», запорізьким «Мотором», брестським 
«БГК ім. Мешкова». Собі ж у асистенти він 
покликав нинішнього наставника «мото-
ристів» Миколу Степанця, з яким, нага-
даємо, український чемпіон дійшов до 1/8 
фіналу ЛЧ-2018/2019.
 Після появи біля керма збірної Украї-
ни тандему знаних спеціалістів колорит-
ний вигляд набула й «основа» «синьо-жов-
тих», де з’явилися імена знаних легіонерів 
— Сергія Онуфрієнка («Шартр», Франція), 
Владислава Остроушка («Работнік», Маке-
донія), Станіслава Жукова («Гуммерсбах», 
Німеччина). Так само повернулися до збір-
ної й лідери «Мотора» — Геннадій Комок, 
Артем Козакевич, Захар Денисов. Карди-
нально змінилися й менеджерські підходи 
ФГУ в роботі з національною збірною, по-
пуляризувати котру в Україні взялася ус-
пішна промоутерська компанія.
 Не виключено, що саме з цим була 
пов’язана й зміна домашньої прописки 
«синьо-жовтих», які донедавна приймали 
своїх суперників у Сумах. До слова, ігро-
вий майданчик спортивного манежу Сум-

ського державного університету вважався 
досить фартовим для вітчизняної збірної. 
Однак містом-господарем поєдинків «си-
ньо-жовтих» у третьому та п’ятому турах 
відбору на ЧЄ-2020 — проти збірних Фарер-
ських островів та Данії — обрали Київ.
 Перед матчем iз Фарерами у столично-
му Палацi спорту наша збірна провела від-
крите тренування, де і президент ФГУ, і го-
ловний тренер, і його підопічні в один го-

лос заявили, що головним завданням для 
збірної було й залишається потрапляння 
на чемпіонат Європи.
 Успішне проходження «спареної» ду-
елі зі скромними острів’янами (10 та 13 
квітня) вимальовувало перед українською 
збірною доволі приємні турнірні перспек-
тиви. В реальності навіть існував непога-
ний шанс на дострокове отримання нашою 
збірною перепусток на Євро. Для цього «си-

ньо-жовтим» потрібні були дві перемоги 
над Фарерами та дві невдачі чорногорців 
у паралельній «спарці» з чинним чемпіо-
ном світу та олімпійських Ігор — збірною 
Данії.
 І якщо підопічні Бебешка з першою 
частиною цього турнірного ребуса впора-
лися доволі успішно, перегравши в Києві 
Фарери — 30:19, то от дочекатися допомо-
ги від іменитих данців «синьо-жовтим» не 
судилося. Чорногорці, котрі, нагадаємо, на 
старті відбору несподівано зіграли внічию 
з острів’янами, в домашньому матчі з чем-
піонами світу не бажали достроково про-
щатися з надіями на майбутнє ЧЄ. Зреш-
тою, доклавши титанічних зусиль, збірна 
Чорногорії спромоглася на сенсацію, за-
вдавши команді Данії несподіваної пораз-
ки — 32:31, зберігши таким чином інтригу 
в боротьбі за дві прямі перепустки на Євро 
в групі 8. ■

ГАНДБОЛ

Турнірний ребус
Чоловіча гандбольна збірна України у відборі на ЧЄ-
2020 переграла Фарери й наздогнала у групі чинних 
чемпіонів світу

■

Після тривалої перерви чоловіча гандбольна збірна України знову повернулася 
до столичного Палацу спорту.
Фото з сайта handball.net.ua.

❙
❙
❙ Хокей

 Чемпіонат України. «Плей-оф». Фінал (серія 
до 4 перемог). «Дніпро» — «Донбас» — 1:2. Раху-
нок у серії — 1:3.

Футбол
 Ліга чемпіонів. Чвертьфінали. Перші мат-
чі. «Ліверпуль» (Англія) — «Порту» (Португалія) 
— 2:0, «Тоттенхем» (Англія) — «Манчестер Сіті» 
(Англія) — 1:0, «Манчестер юнайтед» (Англія) — 
«Барселона» (Іспанія) — 0:1, «Аякс» (Голландія) 
— «Ювентус» (Італія) — 1:1. ■

ХРОНІКА■

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. Кваліфікація. Група 8. 
3-й тур.
 Україна — Фарери — 30:19, Чорногорія — 
Данія — 32:31.
 Турнірне становище: Данія, Україна — 4, 
Чорногорія — 3, Фарери — 1.

■
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По горизонталі:
 1. Острівна держава у Карибсь-
кому морі. 5. Одна з річок Месопота-
мії. 7. Восьма літера грецької абетки. 
8. Сорт шампанського. 10. Дірчаста 
тканина, мережка. 11. Французький 
актор, який зіграв Фантомаса. 12. Пе-
ріод у російській історії після смерті 
Бориса Годунова. 14. Давньогрецьке 
місто-держава, яке славилося своїми 
воїнами. 15. Давньогрецький глечик-
ваза із довгим вузьким горлом. 16. 
Природа або людина як об’єкт зоб-
раження. 19. Союз між державами 
для досягнення спільних цілей у пев-
ний час. 21. Людина, яка спеціально 
усіх дратує у соцмережах. 22. Поши-
рений вид покарання у часи козач-
чини. 24. Міністр внутрішніх справ 
СРСР, член ГКЧП і один з ініціа-
торів «серпневого путчу». 26. Річ-
ка в Болгарії. 27. Природна печера 
у скелі з широким входом, часто — 
у воді. 28. Слабоалкогольний напій 
із переброджених яблук, національ-
ний напій Країни Басків. 29. Знаме-
нита картина Леонардо да Вінчі. 
По вертикалі:
 1. Дерев’яна палка для гри у бейс-
бол. 2. Екс-прем’єр Великобританії 
(1997-2007 роки). 3. Національна ва-
люта Греції, яка була в обігу до вве-
дення євро. 4. Святковий день тиж-
ня у євреїв. 5. Внутрішнє приміщен-
ня на судні, переважно вантажне. 6. 
Великий культурний період, що пе-
редував появі бароко, Відродження. 
7. Шахова фігура, схожа на фортецю. 

9. Спеціальні карти для ворожіння. 12. 
Місце початку змагань з бігу. 13. Ім’я 
дружини Джорджа Клуні. 14. Стис-
лий переказ змісту твору. 17. «О, не 
журися за ...! Ясним вогнем засвіти-
лось воно, чистим, палючим, як доб-
ре вино, вільними іскрами вгору злеті-
ло». (Леся Українка). 18. Коханка Во-
лодимира Леніна. 19. Швидкий, енер-
гійний темп у музиці. 20. Представник 
одного з найчисельніших корінних на-
родів Сибіру. 23. Невільники, захоп-
лені турками для продажу в рабство. 
24. Спортивна гра, суть якої полягає у 
змаганні вершників на конях у вправ-
ності забивання ключкою м’яча у чужі 
ворота. 25. Містечко в Білорусі, під 
яким у 1514 році 15-тисячне військо 
під командуванням князя Костянтина 
Острозького розбило московське вій-
сько на чолі з воєводою Іваном Че-
лядніним.■

Кросворд №39
від 5—6 квітня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід -9…-14

 -2…-7

Північ -9…-14

 -2…-7

Центр -5…-10

 -2…-3

Схід -5…-10

 -0…-5

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 0…-5

 -1…-4

 Іде чоловік iз дружиною, назуст-
річ молода, красива дівчина. Дружи-
на чоловікові:
 — Тільки спробуй живіт втягну-
ти  — уб’ю.

* * *
 Весна. Втомившись за зиму від 
черг у поліклініках, пенсіонери друж-
но повертаються відпочивати й наби-
ратися сил на дачі.

* * *
 Жінка приходить на роботу із 
синцем під оком. Співробітник запи-
тує:
 — Хто це тебе так?

 — Чоловік.
 — Думав, що він у відряджен-
ні.
 — А от я була впевнена.

* * *
 Розмовляють дві блондинки:
 — Швидко у нас книжки стали 
випускати.
 — Що ти маєш на увазi?
 — Сьогодні заходжу в книжко-
вий магазин купити журнал «Кос-
мополітен», а там на полиці вже ле-
жить книжка за серіалом «Анна Ка-
реніна», а він тільки вчора закінчив-
ся.

Захід 0…+5

 +12…+17

 +1…+6

 +7…+12

Південь +4…+9

 +13…+18

 +4…+9

 +11…+16

Північ +2…+7

 +8…+13

 +2…+7

 +8…+13

Центр +3…+8

 +9…+14

 +2…+7

 +8…+14

Схід +4…+9

 +13…+18

 +4…+9

 +10…+15

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Дара ГАВАРРА

 Монарша сім’я Гримальді вже майже пів-
століття дає харч для жовтої преси, починаю-
чи з казкового весілля американської актри-
си Грейс Келлі та монарха Монако Реньє ІІ, її 
трагічної загибелі та закінчуючи постійними 
інфоприводами їхніх нащадків — трагічної 
загибелі чоловіка старшої доньки Кароліни, 
романів сина Альберта чи дивакуватих виті-
вок молодшої — Стефанії. Та нещодавно ЗМІ 
повідомили приємну новину з дому Грималь-
ді — на цей раз уже про онучку покійної Грейс 
Келлі та доньку Кароліни Шарлотту Казірагі: 
32-річна принцеса вперше виходить заміж за 
37-річного французького режисера Дімітрія 
Рассама (до слова, сина знаменитої французь-
кої кінозірки Кароль Буке). Про заручини 
вони оголосили ще минулого року, проте на-
речена на той час була вже вагітна, тож весіл-
ля довелося відкласти.
 Узагалі історія цих молодят нагадує 
«Санта Барбару» за кількістю романів-роз-

лучень, адже Шарлотта виховує 
п’ятирічного сина від французь-
кого актора Гада Ельмалеха (ві-
домого нашим читачам за філь-
мами «Північ у Парижі» та «Лю-
бов з перепонами»), з яким вона 
прожила в цивільному шлюбі чо-
тири роки. На час знайомства Шар-
лотти з Дімітрієм він теж не був одина-
ком, адже був одружений із російсь-
кою моделлю Машею Новосьоловою і 
виховував їхню спільну донечку. Та іс-
торія Попелюшки з Тули закінчилася, 
коли «принц» із Парижа на балу зус-
трів справжню принцесу з Монако. У 
них виявилося значно більше спільно-
го, адже обоє закінчили Сорбонну, та й 
матері обох були (і є) відомими актри-
сами, належали до бомонду. Тож тепер 
справжнє казкове весілля відбудеть-
ся в Монако, а вінчатиметься пара у 
французькій комуні Сен-Ремі-де-
Прованс. ■

13—14 квiтня березня 
за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. Вiтер пiвнiчно-
схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +3...+5, удень +9...+11. 
Пiслязавтра температура вночi +3...+5, удень +9...+11.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. 
Трускавець: уночi +3...+5, удень +9...+11. 
Моршин: уночi +3...+5, удень +9...+11.

з 15 до 21 квiтня

 Овен (21.03—20.04). У вас 
будуть надзвичайно великі запити, 
тому мало кому вдасться підкорити 
ваше серце. Але якщо зустрiнеться 
ідеальна людина, не тягніть, а ви-
гадайте оригінальне освідчення i 
бiжіть швидше до РАЦСу.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Телець (21.04—21.05). Зако-
хатися по-справжньому вдасться не 
всім. Ваша витончена натура чекає 
тільки бездоганних відносин. На-
магайтеся не переробляти обранця, 
адже, якщо партнер стане ідеаль-
ним, ви через день занудьгуєте.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21. 

 Близнюки (22.05—21.06). 
Справи підуть угору, головне — 
запастися терпінням і не здавати-
ся. Перешкод на шляху до успіху 
буде багато, але вам удасться пок-
ращити фiнансове становище.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 18.

 Рак (22.06—23.07). Деякі пи-
тання ви легко вирішите за допо-
могою фiнансових надходжень. 
Дружба з хорошими юристами ще 
нікому не завадила, а вечеря з ко-
рисними людьми в ресторанi пiде 
вам на користь.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Лев (24.07—23.08). З гро-
шима проблем не буде, вашій 
працелюбності можна тільки 
позаздрити. Не забудьте про 
відпочинок — ділові партнери 
не зрозуміють, якщо на важ-
ливій зустрічі ви несподiвано 
заснете.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 17.

 Діва (24.08—23.09). Гро-
ші потрібні для того, щоб їх витра-
чати. Ви можете собі це дозволи-
ти, бізнес не розвалиться, якщо ви 
іноді розслаблятиметеся на доро-
гих курортах.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Терези (24.09—23.10). Ви 
можете стати досить багатими, 
але погодьтеся, Рокфеллер iз ки-
тайським годинником на руці — 
це якось несерйозно. Настав час 
думати про соліднiсть, поспішіть у 
магазин по новi аксесуари.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19.

 Скорпіон (24.10—22.11). 
Вас очікує хвилюючий період. Пе-
ред вами відкриються нові можли-
вості в усіх сферах діяльності, які 
зажадають від представників зна-
ка неабиякого запасу терпіння та 
сили волі.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 20.

 Стрілець (23.11—21.12). 
Якщо ви зробите правильний ви-
бір і рухатиметеся в потрібному 
напрямку, то вам не страшні будь-
які підводні камені. Що стосується 
змін в особистому житті, то ваш де-
віз «Усе заради кохання».
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Козеріг (22.12—
20.01). Якщо у вас уже є партнер, 
то ваші почуття стануть серйознi-
шими і довірливiшими. У стосун-
ках з’являться новi нотки. Дехто 
з вас скаже найзаповітніші слова 
своїй половинці.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Водолій (21.01—19.02). 
Доля підготувала вам сюрприз 
у вигляді нового романтичного 
знайомства. Можливо, це ваша 
доля. Ви зустрінете людей, які 
відіграють важливу роль у вашо-
му житті.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21.

 Риби (20.02—20.03). По-
переду успіхи в кар’єрі, хто з вас 
знайде нову роботу. Настав час мі-
няти щось у своєму житті, тим біль-
ше, що перед вами вiдкриваються 
новi перспективи.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19. 
■

Шарлотта Казірагі.❙

МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА

Внучка Грейс Келлі 
виходить заміж
Принцеса Шарлотта знайшла свого казкового «принца»

■

Чоловік і шкарпетки: історія стосунків
Український бізнесмен забезпечує потрібним товаром не лише співвітчизників, а й західних споживачів


	UM042-01.indd
	UM042-02.indd
	UM042-03.indd
	UM042-04.indd
	UM042-05.indd
	UM042-06.indd
	UM042-07.indd
	UM042-08.indd
	UM042-09.indd
	UM042-10.indd
	UM042-11.indd
	UM042-12.indd
	UM042-13.indd
	UM042-14.indd
	UM042-15.indd
	UM042-16.indd

