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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,99 грн 

1 € = 33,19 грн

1 рос. руб. = 0,4 грн

ООС — ось-ось 
АТО перетвориться на Операцію Об’єднаних сил уже найближчим часом 
стор. 2»

Антитерористична операція на сході триватиме, доки Президент України не підпише указ про оголошення початку Операції Об’єднаних сил. Та чи допоможе зміна назви швидше здобути перемогу? 

Фото Прес-центру штабу АТО.
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Громадська рада 

доброчесності 

відмовилася від 

участі в процесі 

кваліфікаційного 

оцінювання 

суддів 
стор. 4»

Безпорадна РАДА Ухваливши 

свого часу закон 

Ківалова—

Колесніченка, 

парламент зазіхнув 

на конституційний 

лад в Україні 

стор. 5»

«Оцініть красу гри» Вишивані пригоди 
Лани Ра 

Письменниця і сценарист Світлана 

Конощук — про проект 

«Моя країна Україна», Мережину 

й українців Луганщини 

стор. 14»
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«Коли послугу надає лише комунальна чи державна установа і вона не відповідає 
європейським стандартам, то як ми можемо вимагати від спортсменів високих 
досягнень на змаганнях? Перш за все ми маємо створити на території України такі ж 
умови для спортсменів, як у Європі, а тоді вже чекати золотих медалей».

Андрій Путілов
ініціатор створення 

тренувальної бази на Херсонщині.

УКРАЇНА МОЛОДА

— такою 
є чисель-
ність корів 

в Україні в сільгоспорганізаціях усіх категорій ста-
ном на 1 березня, повідомили в Держстаті.

2,011 млн. справ
припадає на 

кожного суддю в новоствореному Вер-
ховному Суді, розповіла голова відомс-
тва Валентина Данішевська.

кримінальних правопорушень
 у сфері економіки виявила Нацполіція за два 
місяці поточного року, інформує прес-служба 
Нацполіції України.

мільйонерів
в Україні задекларували свої статки, про-
звітувала Державна фіскальна служба. 

киян
х о ч у т ь 

стати опікунами безпритульних тва-
рин, повідомили в Департаменті місь-
кого благоустрою КМДА.

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

До 2 тис. Бльше  1тис. Майже 3501тис. 900

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Після анексії Криму Ук-
раїна втратила не лише попу-
лярні курорти та туристич-
ні об’єкти. Недоступними для 
наших спортсменів виявили-
ся і багато спортивних об’єктів 
найвищого рівня, розрахова-
них на відпочинок та тренуван-
ня олімпійських чемпіонів та 
майстрів спорту. Це і спортив-
ні бази, й оздоровчі комплекси, 
й унікальний за своїми можли-
востями реабілітаційний центр 
для паралімпійців у Євпаторії. 
 Чотири роки сподівань на те, 
що все якось владнається і Крим 
знову буде наш, виявилися мар-
ними. Та й успіхи наших спорт-
сменів-олімпійців останнім ча-
сом виявляються більш ніж 
скромними. А сподіватися на ре-
альну підтримку державою усіх 
проектів просто нереально — тут 
би з іншими проблемами якось 
розгребтися. У Міністерстві мо-
лоді і спорту зізнаються, що стан 

спортивної інфраструктури на-
разі є критичним. Досі цим пи-
танням ніхто системно не зай-
мався: вводилися певні об’єкти, 
як до Євро-2012, але це не ряту-
вало ситуації. Та й, якщо бути 
відвертими, вводилися десятки 
об’єктів, а руйнувалися сотні й 
тисячі. А на відновлення інфра-
структури потрібно десятки мі-
льярдів гривень.
 Але там, де держава не 
справляється, може допомог-
ти бізнес. На Херсонщині взя-
лися впроваджувати модель 
державно-приватного парт-
нерства. Тут місцеві інвестори 

вирішили взяти на себе витра-
ти з розбудови сучасного спор-
тивного комплексу для підго-
товки спортсменів-олімпійців 
та олімпійського резерву. На-
томість держава гарантувати-
ме якнайширшу популяриза-
цію цієї ідеї серед спортивних 
товариств та окремих спорт-
сменів, аби сучасна тренуваль-
на база була максимально задія-
на.  Контроль за будівництвом і 
експлуатацією комплексу здій-
снюватимуть і громадські спор-
тивні організації. Це передба-
чає чотиристоронній Меморан-
дум про співпрацю в будівниц-

тві та модернізації спортивної 
інфраструктури, який днями 
підписали в Херсоні представ-
ники Мінмолодьспорту, Феде-
рації легкої атлетики, Херсон-
ської ОДА та інвесторів.
 Комплекс має з’явитися на 
базі спортивно-оздоровчого та-
бору «Прибережний» у селищі 
Лазурне біля Скадовська. Тут 
уже завершується будівництво 
спортивного ядра, збудованого 
за найвищими європейськими 
стандартами. Це — сучасні лег-
коатлетичні доріжки, майдан-
чики для гри у баскетбол та во-
лейбол, сектори для стрибків (у 
тому числі — і для потрійного), 
футбольне поле зі штучним пок-
риттям, яке дозволить тренува-
тися за будь-якої погоди. Спор-
ткомплекс буде розрахований і 
на тренування спортсменів-па-
ралімпійців.
 Ініціатором цієї справи і го-
ловним інвестором став Хер-
сонський механічний завод, 
який увійшов до складу за-

сновників «Прибережного». 
«До нас неодноразово зверта-
лися різні спортивні організа-
ції з проханням прийняти їх-
ніх спортсменів. Але, на жаль, 
на Херсонщині досі не було від-
повідної інфраструктури, хоча 
кліматичні умови у нас нічим не 
поступаються Криму. Тому ми 
вирішили виправити цю ситуа-
цію», — зазначив голова прав-
ління Механічного заводу Анд-
рій Путілов, який зізнався, що 
переймав досвід приватно-де-
ржавного партнерства у Нідер-
ландах. 
 Очікується, що перших 
спортсменів оновлена база змо-
же прийняти вже влітку. Основ-
не завантаження «спортивних 
змін» припадатиме на період 
«міжсезоння», на весну-осінь, 
а влітку тут, як і раніше, від-
почиватимуть переважно шко-
лярі. Загалом комплекс розра-
хований на одночасне оздоров-
лення і тренування тисячі шко-
лярів та дорослих. ■

ПЕРСПЕКТИВИ

Ядро успіху
Херсонщина  стає  базою підготовки 
олімпійського резерву

■

Ірина ЛУГОВА

 Під час недавнього ві-
зиту на Донбас Петро По-
рошенко оголосив про 
зміну типу військових 
дій на Донбасі. Коли Ан-
титерористична операція 
(АТО) перетвориться на 
Операцію Об’єднаних сил 
(ООС)? 
 «Генерал-лейтенант 
Забродський Михайло Ві-
талійович — він є керів-
ником антитерористичної 
операції на сході нашої 
країни. Антитерористич-
на операція — вона три-
ває, і буде діяти, доки Пре-
зидент України своїм ука-
зом не оголосить про поча-
ток Операції Об’єднаних 
сил», — пояснив коман-
дувач Операцією Об’єдна-
них сил (ООС) Сергій Наєв 
в ефірі «5-го канала». — 
Це відбудеться тільки піс-
ля того, як мною як коман-
дувачем та мені підлеглим 
об’єднаним оперативним 
штабом будуть здійснені 
певні заходи з підготовки 
цієї операції, зокрема пла-
нування, які триватимуть 
деякий час».
 Поки що точні термі-
ни невідомі, за словами 
командувача, це відбу-
деться скоро. Об’єднаний 
оперативний штаб, очоле-
ний Сергієм Наєвим, ко-
ординуватиме діяльність 
військово-цивільних ад-
міністрацій Донецької та 
Луганської областей iз пи-
тань національної безпе-
ки і оборони. 
 Тим часом, у зоні АТО 
неспокійно — за дві ми-
нулі доби ворог 86 разів 
відкривав вогонь по по-
зиціях сил АТО. 28 берез-
ня ворог обстріляв позиції 
наших захисників, засто-
сувавши при цьому забо-
ронене Мінськими домо-
вленостями озброєння.

 Зокрема, на Донецько-
му напрямку із забороне-
ної 122-мм артилерії про-
тивник вів вогонь по на-
ших позиціях у Широ-
киному, а з 120- та 82-мм 
мінометів, гранатометів, 
великокаліберних куле-
метів та озброєння БМП 
— по укріпленнях поблизу 
Павлополя та Гнутового. 
 Також 82-мм міноме-
ти ворог застосував побли-
зу Водяного та Пісків. Із 
гранатометів різних сис-
тем обстріляні захисники 
Авдіївки, Новотроїцько-
го, Опитного, Кам’янки, 
Широкиного, Талаківки 

та Пісків. Крім цього, во-
гонь iз великокаліберних 
кулеметів вели по наших 
укріпленнях неподалік 
Мар’їнки, а зi стрілець-
кої зброї — у районі Шах-
ти Бутівка та Новомихай-
лівки.
 На Луганському на-
прямку з 82-мм мінометів 
та великокаліберних ку-
леметів окупанти обстрі-
ляли наші позиції побли-
зу Катеринівки. Також 
гранатомети та велико-
каліберні кулемети про-
тивник застосував по за-
хисниках населеного пун-
кту Щастя. ■

НА ФРОНТІ

ООС — ось-ось
АТО перетвориться на Операцію 
Об’єднаних сил уже найближчим часом

■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

 Доброволець Андрій Кривич, iз позивним «Діллі» загинув від кулі 
ворожого снайпера на Світлодарській дузі у вівторок ввечері, 27 берез-
ня. Хлопцю було лише 19 років. Він входив до складу Національного 
визвольного руху «Правий сектор». Це була його друга ротація на Схід-
ному фронті, де добровольців нібито й немає.
 Поховання заплановане в рідному місті Андрія — Конотопі — 30 бе-
резня.
 Загиблий навчався в Сумському педагогічному університеті. Мріяв 
стати військовим психологом.
 У Гайсині на Вінниччині 28 березня попрощалися з бійцем батальйо-
ну «Донбас» Андрієм Щербиною, який зник 29 серпня 2014-го під час 
виходу з Іловайська... Нещодавно родина отримала результати ДНК-екс-
пертизи, яка підтвердила загибель Андрія. Він був похований як невідо-
мий солдат на Краснопільському цвинтарі в передмісті Дніпра.
 Поки Андрій Щербина був безвісти зниклим, дружина Ірина сама 
підіймала двох донечок. Було дуже важко матеріально. Жінка прийняла 
рішення подати до суду, аби її чоловіка визнали умовно загиблим. У ре-
зультаті вона отримала статус родини загиблого. Проте гарантованих де-
ржавою виплат Ірина так і не добилась...
 Андрій родом із Луганщини. Був майстром на всі руки. Завжди був 
присутнім на шкільних святах старшої донечки. В юності отримав розряд 
iз боксу, служив прикордонником, добре розумівся на техніці. Пішов в 
АТО добровольцем у віці 40 років...

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Результати скандаль-
ного конкурсу на голо-
ву Держслужби у спра-
вах ветеранів АТО ану-
льовані. Так і не суди-
лося Віталію Маньку, 
проти якого виступи-
ла переважна більшість 
«атошників», очолити 
Держслужбу ветеранів: 
на засіданні 28 березня 
Кабмін не затвердив ре-
зультати конкурсу на по-
саду голови Державної 
служби у справах вете-
ранів війни та учасників 
бойових дій, який від-
бувся в січні.
 Більше того, новий 
конкурс на очільника 
Держслужби вирішили 
взагалі не проводити. Бо 
уряд вирішив створюва-
ти просто Міністерство у 
справах ветеранів. 
 Нагадаємо, що про-
ведений на початку року 
конкурс на посаду голо-
ви ветеранської Держ-
служби був різко розкри-
тикований ветерансь-
ким середовищем через 
його закритість та не-
прозорість. Наприклад, 
один із п’яти претенден-
тів — «кіборг», підпол-
ковник Віталій Бара-
нов (позивний «Біба») 
із максимальних 40 на-
брав 39 балів, але чомусь 
не пройшов, хоча це лю-
дина, яку добре знають і 
яка має авторитет серед 
бійців-ветеранів війни 
на сході.
 На конкурсі пере-

міг підприємець Віталій 
Манько. «У нього абсо-
лютно відоме криміналь-
не минуле з купою вста-
новлених фактів кримі-
нальних правопорушень 
за останні 20 років, по-
чинаючи з фінансових 
махінацій і закінчую-
чи звичайним розбоєм, 
яким він займався у пе-
ріод війни», — заявляв 
ветеран АТО Віталій 
Кузьменко. Ішлося та-
кож про те, що Мань-
ко має високих покро-
вителів у фракції БПП, 
зокрема, Ігоря Кононен-
ка та Олександра Треть-
якова.
 Та найдивнішим є те, 
що хоч протягом двох 
місяців Віталій Манько 
проходив спецперевірку 
в МВС, проте таки отри-

мав схвалення й «добро» 
від правоохоронців.
 Активісти ветерансь-
ких організацій на прес-
конференції 27 берез-
ня заявили, що вимага-
ють скасувати результа-
ти січневого конкурсу та 
провести новий, відкри-
тий та прозорий: «У разі 
подальших спроб диск-
редитації ветеранської 
спільноти кулуарними 
призначеннями осіб із 
сумнівною репутацією 
залишаємо за собою пра-
во дати рішучу відсіч цьо-
му всіма доступними нам 
силами та засобами».
 Інтригою тепер є те, 
а кого ж «відберуть» на 
керівника Міністерства у 
справах ветеранів і чи не 
буде це «Манько-2»?! ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Служба — не міністерство
Вирішили ветеранське відомство робити іншим

■

Ветерани АТО не хочуть, щоб ставленик влади 
очолював  відомство у їхніх справах.
Фото з сайта ukranews.com.
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раз 
здійснив сходження 

на Говерлу 71-річний українець Василь Кричун, 
розповідає «Експрес-онлайн».

94-й російських дипломатів,
які вели підривну діяльність в Ук-

раїні, вислано з нашої країни, йдеться у повідом-
ленні прес-центру СБУ.

нових 
свердловин

відкриють цьогоріч на території 
Львівської області, запевнив пер-
ший заступник голови Львівської 
ОДА Ростислав Замлинський.

захисних торговельних за-
ходів щодо товарів із Росії 

застосовує Україна, заявив віце-прем’єр, 
міністр економічного розвитку і торгівлі Сте-
пан Кубів.

сонячних та вітрових 
електростанцій введуть 

в експлуатацію на Херсонщині у 2018 році, 
поінформував голова облдержадміністра-
ції Андрій Гордєєв.
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ПЕРСПЕКТИВИ

Гвинтокрилий мій
Керівництво Нацполіції розпочне 
набір пілотів до підрозділу повітряної 
підтримки
Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Своєрідним ноу-хау можна вважати новацію Нацполіції, 
яка невдовзі розпочне набір пілотів до підрозділу повітряної 
підтримки з подальшим навчанням пілотів-поліцейських. Під 
час зустрічі 28 березня з командувачами авіації ЗСУ, Нацгвар-
дії та ДСНС керівник Нацполіції Сергій Князєв розповів, що 
на початку 2020 року Нацполіція планує отримати перші 10 
гелікоптерів моделі Н145 (саме такі моделі використовують у 
службовій діяльності поліцейські Чехії). Вони здійснювати-
муть підтримку наземних груп під час проведення спецопера-
цій, а також сприятимуть у виявленні різних видів злочинів. 
«Досвід іноземних колег буде використано в роботі Управління 
організації діяльності поліції на воді та повітряної підтримки. 
Зокрема, ми розпочинаємо набір пілотів гелікоптерів на служ-
бу в новоствореному підрозділі», — зазначив Сергій Князєв, 
додавши, що в подальшому професійно підготовлені пілоти-
поліцейські стануть інструкторами для навчання новоприбу-
лих колег.
 Генерал зазначив, що екіпажі цього підрозділу працю-
ватимуть по всій країні. Зокрема, поліцейські у щоденному 
режимі обслуговуватимуть підрозділи патрульної поліції, 
поліції превенції, конвойної поліції: «Навантаження буде 
велике. Відтак на заході, сході та півночі країни дислокува-
тимуться по два екіпажі. На столицю припадає найбільша 
кількість трас, тому в Києві має бути постійно один-два екі-
пажі. Ми плануємо отримання першого поліцейського-піло-
та гелікоптера на початку 2020 року. Водночас маємо оголо-
сити конкурс на заміщення вакантних посад не пізніше лип-
ня 2018 року».
 Голова поліції підкреслив, що підбір та підготовка особо-
вого складу екіпажів підрозділу повітряної підтримки — про-
цес довготривалий. Для цього будуть залучені фахівці силових 
відомств, до складу яких входять авіаційні підрозділи та спе-
ціалізовані навчальні заклади.
 Додамо, що днями міністр внутрішніх справ України Арсен 
Аваков та міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-
Ів Ле Дріан підписали заяву про наміри щодо розвитку двосто-
роннього співробітництва між МВС України та Міністерством 
Європи і закордонних справ Франції — в рамках цього доку-
мента вертолітний парк МВС мають поповнити 55 машин ком-
панії Airbus Helicopters. ■

■

ТЕРОРИЗМ

Заочне 
позбавлення волі
Засуджено бойовика «ДНР» 
iз Черкащини
Людмила НІКІТЕНКО

 За матеріалами Служби безпеки України у Черкасах за-
суджено учасника терористичної організації «ДНР». «Опера-
тивники спецслужби встановили, що раніше судимий мешка-
нець Маньківського району Черкащини, який провів за ґрата-
ми близько двадцяти років за особливо тяжкі злочини, у трав-
ні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань 
ОРДО», — розповідають «Україні молодій» в Черкаському об-
ласному управлінні СБУ.
 Перебуваючи у лавах терористів на посаді командира взво-
ду, злочинець брав активну участь у бойових діях на території 
Слов’янська, в районі Шахтарська та населеного пункту Нікі-
шене на Донеччині. Тож суд визнав терориста винним у скоєн-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодек-
су України, та призначив покарання у вигляді дванадцяти 
років позбавлення волі з конфіскацією майна. 
 У зв’язку з тим, що злочинець перебуває на тимчасово не-
підконтрольній українській владі території та продовжує бра-
ти участь у бойових діях проти України, його засуджено заоч-
но. Вирок суду набув законної сили. ■

■

Ірина КИРПА
Миколаївська область

 Справжній народний бунт 
спалахнув після того, як люди 
почули новину про те, що 300 
мільйонів гривень, виділені з 
держбюджету на ремонт траси 
Н-14, планують перекинути на 
ремонт доріг на Дніпропетров-
щині. Зневірені мешканці Єла-
нецького району Миколаївщини 
27 березня влаштували стихій-
ний мітинг та перекрили авто-
магістраль національного зна-
чення Н-14, що сполучає Мико-
лаївську та Кіровоградську об-
ласті.
 Акція протесту спалахну-
ла неподалік від села Возсіят-
ське, але дуже швидко переки-
нулася на сусідні населені пун-
кти. Громадські гурти перекри-
ли рух відразу на трьох дорогах, 
які потребують капітального ре-
монту вже не один рік поспіль. 
На ремонт розбитих автотрас 
державного значення Р-55 Оде-
са—Вознесенськ—Новий Буг та 
Т-1510 Арбузинка—Єланець—
Нова Одеса—Миколаїв необхід-
но знайти більш як сто мільйонів 
гривень, однак такі кошти нiхто 
не виділив.
 — На цій ділянці шляху до-
рога повністю «вбита», — обу-
рюється один з активістів, 
Олексій. — Машини колесами 
потрапляють у метрові ями та 
з’їжджають у кювет, залиша-
ючи за собою місиво з бруду за-
мість асфальту. Автомагістраль 
Н-14 йде через села, але по ній 
неможливо не те що їздити, а на-
віть просто пішки ходити!
 Поруч із мітингуючими 
людьми на розбитих трасах 
швидко вишикувалися кіло-
метрові черги з великих ванта-
жівок. На думку людей, саме ці 
багатотонні фури винні у зіпсо-
ваному дорожньому покритті 
та великих ямах на автомагіс-
тралі.
 Лише на другий день після 
початку стихійного мітингу на 

зустріч iз людьми виїхала депу-
татська група разом із заступни-
ком голови Миколаївської об-
ласної державної адміністрації 
Валентином Гайдаржи. Чинов-
ник пообіцяв прислати техніку 
для ремонту доріг та запевнив, 
що найбільш розбиті ділянки 
траси частково відремонтують 
до Великодня.
 — Чутки про те, що кошти з 
Миколаївської області нібито пе-
рекинули до міста Дніпро, не від-
повідають дійсності, їх навмисно 
розповсюджують провокатори, 
— запевнив Валентин Гайдаржи. 
— Гроші на ремонт проблемної 
автотраси є, тому повний комп-
лекс робіт буде проведено вже 
найближчим часом.
 Слова чиновника змусили 
людей добровільно розблоку-
вати автомагістраль, хоча бага-
то хто з недовірою сприйняв по-

чуту інформацію. Адже подібні 
байки тут слухають уже третій 
рік поспіль, а ремонту дороги як 
не було, так і немає. Учасники 
акції протесту пригрозили, що 
якщо найближчим часом дорогу 
не відремонтують, то вони знову 
влаштують народний бунт. Од-
нак розмовляти з місцевими чи-
новниками вже не будуть, а ви-
магатимуть приїзду на Мико-
лаївщину Прем’єр-міністра Ук-
раїни Володимира Гройсмана.
 До речі, усі три проблемні тра-
си на Миколаївщині щодня фігу-
рують у кримінальній хроніці, 
як місця, де регулярно трапля-
ються ДТП iз кривавими наслід-
ками. Акції протесту мешканці 
довколишніх сіл на трасі Н-14 
проводять щорічно, проте пус-
топорожніми словами чиновни-
ків до цих пір не вдалося залата-
ти жодної ями на дорозі. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Регіональні підрозділи Держ-
служби України з питань надз-
вичайних ситуацій цього року 
серйозно візьмуться за перевір-
ку установ, де порушення тех-
ніки безпеки може призвести до 
масової загибелі людей. «До та-
ких об’єктів, — йдеться у пові-
домленні відомства, розповсю-
дженому через «Фейсбук», — 
віднесено заклади оздоровлення 
та відпочинку дітей, інтернатні 
заклади, заклади дошкільної ос-
віти, загальної середньої освіти, 
професійної (професійно-техніч-
ної) освіти, спеціалізованої осві-
ти, а також суб’єкти господарю-
вання з високим ступенем ризику 
(зокрема об’єкти паливно-енер-
гетичного, військово-промисло-
вого комплексів, об’єкти підви-

щеної небезпеки, хімічно небез-
печні об’єкти та об’єкти висотно-
го будівництва).
 Дія постанови поширюється 
й на такі об’єкти, як торговель-
но-розважальні центри, а також 
інші об’єкти з масовим перебу-
ванням людей, які є суб’єктами 
господарювання з високим сту-
пенем ризику».
 Рятувальники вже склали 
план на кожен місяць року й 
готові до масових перевірок. У 
квітні, скажімо, вони проінс-
пектують ТЦ «Мандарин Пла-
за», у червні — мережу гіпер-
маркетів «Ашан» по всіх регіо-
нах, у жовтні — столичний клуб 
«СтереоПлаза». До речі, таке рі-
шення було прийнято не як ре-
акція на трагедію в Кемерово-
му, оскільки згадана постанова 
Кабміну вийшла ще взимку, і її 

реалізація почалася з початку 
року. У рамках цієї програми, 
зокрема, було перевірено в лю-
тому ТРЦ Ocean Plaza в Києві та 
ТРЦ «Гранд Плаза» у Дніпрі.
 Практика вже довела ефек-
тивність таких заходів. Одра-
зу після кемеровської трагедії 
подібна пожежа сталася в хар-
ківському ТЦ «Будинок торгів-
лі», який теж був багатолюд-
ним. На місце НП оперативно 
виїхали чотири пожежно-ряту-
вальні відділення на автоцис-
тернах, автосходи і спеціальний 
рятувальний автомобіль. Вогне-
борці швидко евакуювали відві-
дувачів і загасили полум’я, що 
спалахнуло в місці проходжен-
ня силових кабелів на 9-му по-
версі будівлі. 
 Як повідомив в.о. заступника 
начальника ГУ ДСНС України в 
Харківській області Сергій Ко-
лосовський, у регіоні цього року 
проведуть понад 6 тисяч навчань 
з евакуації людей на випадок по-
жежі. За його словами, найбли-
жчі пожежно-тактичні навчан-
ня з організації гасіння пожеж 
та евакуації людей відбудуться 
30 березня в торговельно-розва-
жальному центрі «Французький 
бульвар». ■

ПРОТЕСТ

Капітальний бунт
Люди три дні блокували трасу міжнародного 
значення

■

Акція протесту в Миколаївській області.
Фото з сайта korrespondent.net.
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ПРОФІЛАКТИКА

Дмухають на холодне  
Кабмін дозволив рятувальним службам 
перевіряти ТРЦ і школи

■



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 30—31 БЕРЕЗНЯ 20184 ПОЛІТИКА
«Вища кваліфікаційна комісія суддів України та Вища рада правосуддя за два роки обійшлася нам у 733 млн 
грн бюджетних коштів. На 15 членів ВККС і 19 членів ВРП, + апарати цих відомств. За відсутність оновлення 
суддівського корпусу, просто за те, щоб усе залишилося як було. А за цим слідує підвищення зарплат втричі 
тим самим декільком тисячам суддів. Громадяни, не шкода власних грошей?».

Роман 
Маселко

адвокат

УКРАЇНА МОЛОДА

ГАНЬБА!

У сортирах не мочити 
треба, а мочитися
Що ще не пригадали російським 
спецслужбам?

■

Олександр СКРИПНИК, 
дослідник історії спецслужб

 Нині у зв’язку з безпреце-
дентним в історії спецслужб 
видворенням російських дип-
ломатів і розвідників з Анг-
лії, США, Канади, Австралії 
та ще понад двох десятків єв-
ропейських країн росіянам 
закидають не лише отруєння 
Сергія Скрипаля, а й пригаду-
ють чимало інших гріхів. А їх 
навіть за новітню історію на-
копичилося доволі багато.
 Не стану перелічувати всі, 
бо це може зайняти немало 
часу. Зупинюся лише на одно-
му епізоді дворічної давнини, 
про який чомусь ніхто нині не 
згадує. Водночас він, як жо-
ден інший, у гіпертрофова-
ному вигляді яскраво харак-
теризує те, що сталося в Сол-
сбері, і те, як російські спец-
служби сьогодні поводяться у 
світі — зухвало, нахабно, де-
монстративно, а іноді просто 
огидно. 
 Улітку 2016 року газета 
The Washington Post опуб-
лікувала статтю про те, як 
російські спецслужби вла-
штували цькування амери-
канських дипломатів у Моск-
ві і столицях деяких європей-
ських країн. Про це йшлося у 
Вашингтоні на зустрічі послів 
США, які працювали в Росії і 
країнах Європи.
 Дипломати розповіда-
ли неймовірні історії. Війсь-
ковий аташе США у Москві 
нарікав, що в його квартиру 
залізли зловмисники і вби-
ли улюбленого собаку. До ко-
гось незвані гості крадькома 
пробиралися до помешкання 
лише для того, щоб увімкну-
ти телевізор і світло в усіх кім-
натах. У когось переставляли 
меблі. Уявляєте, приходить 
господар додому, а там посе-
ред кімнати стоять шафи, ні-
бито якийсь полтергейст. А 
один інтелігентний чоловік 
— байдуже, дипломат він чи 
розвідник — зізнався, що на-
хабні візитери напаскудили 
на килим. Ледве не вступив у 
це лайно.
 При цьому майже всі були 
одностайно переконані, що це 
справа рук російських спец-
служб, які у такий спосіб чи-
нили тиск на американських 
дипломатів.
 Одразу соціальні мережі 
вибухнули численними ко-
ментарями з цього приводу. 
Адже в історії спецслужб таке 
неподобство мало хто робив. 
«Жах! Паскудство! Серед-
ньовіччя!» — яких тільки епі-
тетів і порівнянь користувачі 
мережі iнтернет не вживали, 
аби висловити свою відразу до 
таких методів.
 «Собаки й коти ходять у 
ванночки з піском або під де-
рево на вулиці, а ці...» — за-
уважували одні. «Як низько 
опустилися російські спец-
служби!» — саркастично вис-

ловлювалися інші. «Гівноме-
ти!» — зловтішалися найуїд-
ливіші. А дехто порекоменду-
вав іноземним дипломатам у 
Москві встановлювати у своїх 
помешканнях приховані ка-
мери відеоспостереження, 
знімати подібні сцени і роз-
міщувати в мережі iнтернет. 
Нехай, мовляв, світ побачить 
справжні обличчя чи то інші 
частини тіла таких бійців не-
видимого фронту.
 Водночас класика опера-
тивної роботи полягає в тому, 
щоб після здійснення опера-
тивно-технічних заходів суп-
ротивна сторона нічого не по-
мітила й не запідозрила. Ска-
жімо, якщо оперативники 
негласно пробираються до 
помешкання дипломата-роз-
відника, то після завершення 
обшуку чи встановлення спе-
ціальної техніки повинні за-
лишити ідеальний порядок. 
Усі речі, книги, документи, 
посуд, меблі мають лежати 
на своїх місцях — там, де їх 
залишив господар.
 Існують неписані прави-
ла, за якими забороняється 
брати чужі цінні речі, гроші, 
коштовності, вживати їжу 
чи напої. Та, як бачимо, бува-
ють випадки, коли цими пра-
вилами не просто нехтують, а 
демонстративно роблять усе 
так, щоб господарі помітили: 
за їхньої відсутності хтось по-
бував у квартирі. Та хай би на-
віть і так, методи психологіч-
ного тиску до певної міри при-
йнятні. Але навіщо ж опуска-
тися нижче плінтуса?
 Російські спецслужби все 
частіше чинять не по-джент-
льменськи. Ті неписані пра-
вила взаємовідносин між роз-
відниками різних країн, які 
складалися десятиліттями, 
вони демонстративно ігнору-
ють. Натомість, на зміну при-
ходять найбрудніші методи 
часів холодної війни, а то й 
навіть сталінізму, із застосу-
ванням льодорубів та інших 
знарядь помсти. 
 Зрештою, відповідь ле-
жить на поверхні: якщо най-
відоміший екс-розвідник 
РФ вдається до закликів на 
кшталт «мочити неугодних 
у сортирах», то всі інші, мо-
вляв, заради досягнення пот-
рібного результату можуть 
спокійнісінько навіть жит-
лові помешкання іноземних 
дипломатів використовувати 
як сортир і їм за це нічого не 
буде.
 Та усе ж слід пам’ятати 
мудрий вислів про те, що мож-
на увійти в історію, а мож-
на вляпатися. Нині російсь-
кі спецслужби вляпалися й 
самі опинилися по вуха у лай-
ні. Від цього доведеться дуже 
довго відмиватися! Зрештою, 
бруд змити можна, але запах 
лишиться надовго. ■

Продовження теми 
видворення російських 

дипломатів — 13 стор.

У НАЗК — новий голова
 Після того як екс-голова Національно-
го агентства із запобігання корупції Наталія 
Корчак заявила, що не висуватиме свою 
кандидатуру на перевиборах, цікавило пи-
тання, хто ж очолить цю структуру. І от ін-
трига розкрита: новим очільником НАЗК 
став Олександр Мангул, який до цього очо-
лював Мелітопольську райдержадміністра-
цію Запорізької області. До Антикорупцій-
ного агентства він потрапив тільки у січні 
2018 року, замінивши  Руслана Радецько-
го, підозрюваного в корупції.
 Нагадаємо, що НАЗК запрацювало по-
над два роки тому, коли в Україні запусти-
ли процес електронного декларування до-
ходів та статків усіх державних службов-
ців. Це була одна з головних вимог ЄС для 
надання Україні безвізового статусу.  Утім і 
після створення до діяльності агентства ви-
никали питання. Так, у листопаді минулого 
року двоє співробітників НАЗК, Анна Соло-

матіна та Оксана Дивнич, заявили, що час-
тина депутатів  уникла спецперевірки. Були 
згадані прізвища Нестора Шуфрича, Єв-
гена Балицького, Олени Сотник та інших 
нардепів. Також Соломатіна заявила, що її 
викликали на Банкову, де висловлювали по-
бажання, щоб усі проекти рішень, які будуть 
винесені на засіданні НАЗК, передусім роз-
глядалися в АП, а потім уже на засіданнях 
агентства.

Надія Савченко іде на вибори
 Доки адвокати намагаються добитися 
звільнення Надії Савченко під заставу чи на 
поруки (апеляційний суд щодо цього питан-
ня відбувався учора пообіді), сама народ-
на депутатка заявила про свій намір бало-
туватися на посаду Президента. Принайм-
ні на це натякає передвиборчий ролик, який 
з’явився на її сторінці у «Фейсбуці». На ньо-
му Надія знімає вишиванку і одягає камуф-
ляж, заявляючи, що вона вже вирішила і 

знає, що робити. «Прийде час — і я стану 
кандидатом у президенти України. Але ваша 
підтримка потрібна мені вже зараз», — за-
явиляє Савченко в ролику.
 Його поява вже викликала дискусії в ек-
спертному середовищі. «Тільки посадили, 
а ролик до виборів уже готовий. Скоро бу-
дуть борди. І все це Надя готувала разом із 
державним переворотом. От скажіть, друзі, 
людині, яка збиралася висадити в повітря 
Раду і вчинити переворот, для чого вибо-
ри? Для чого кандидатський ролик людині, 
яка готова була загинути під час теракту?» 
— дивується журналіст Сергій Руденко.
 Дехто підозрює, що Надія Савченко — 
лише фігура на чужій шахівниці, завдан-
ня якої — впливати на виборчу кампанію 
2019 року. Щоправда, хто цей режисер, од-
нозначної думки нема ні в кого. Водночас, 
якщо її винуватiсть буде доведено, Сав-
ченко загрожує від 15 років до довічного 
ув’язнення з конфіскацією майна. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 В українському по-
літикумі назріває чер-
говий скандал. Днями 
Громадська рада доб-
рочесності (ГРД) за-
явила про вихід у пов-
ному складі з процесу 
кваліфікаційного оці-
нювання суддів. Вис-
новки цієї Ради мали 
стати одним із голо-
вних чинників пере-
атестації суддівського 
корпусу, яку зараз про-
водить Вища кваліфі-
каційна комісія суддів. 
Натомість, за словами 
членів Ради, ВККС усе 
перетворює на формаль-
ність і «конвеєр, єдина 
мета якого — зберегти 
суддям посади та від-
звітувати про «успіш-
не завершення» рефор-
ми». 
 Останньою краплею, 
яка переповнила чашу 
терпіння членів Ради, 
стали зміни до регла-
менту роботи ВККС, 
які, на думку членів 
ГРД, нівелюють їхні 
зусилля щодо кваліфі-
каційного оцінювання 
того чи іншого судді. 
Так, якщо раніше ВККС 
в разі, якщо ГРД вия-
вить факти незаконно-
го збагачення кандида-
та на посаду чи винесен-
ня ним неправомірних 
рішень, мусила додат-
ково розглядати це пи-
тання і долати «вето», 
то нині регламент ВККС 
вимагає, щоб матеріаль-
на недоброчесність суд-
ді була зафіксована Нац-
агентством iз питань за-
побігання корупції, а 
неправосудне рішення 
— скасоване судом ви-
щої інстанції. «Це — 
профанація суддівсь-
кої реформи, завдан-
ням якої є не очищен-
ня судової системи від 
недоброчесних суддів, 

а швидше  завершення 
процесу і призначення 
суддям високої зарпла-
ти, що можливо лише 
після проходження пе-
реатестації. Але за та-
кого підходу в оновле-
них судах опиняться і 
судді, які виносили не-
правомірні рішення під 
час Майдану, і судді, 
статки яких не відпові-
дають задекларованим 
доходам, і причетні до 
ухвалення рішень, які 
стали предметом роз-
гляду Європейського 
суду з прав людини і ба-
гато інших. І якщо ми 
не можемо впливати 
на результати, то який 
сенс нам узагалі брати 
участь у процесі? Щоб 
потім дати змогу гово-
рити, що все відбувало-
ся під контролем гро-
мадськості?» — зазна-
чив у коментарі «УМ» 
один із членів ГРД Ро-
ман Куйбіда.
 За його словами, за-
думана реформа судо-
вої системи все більше 
перетворюється на ме-
ханізм зміни вивісок, 
коли за гучними сло-
вами консервується все 
те, від чого в результаті 
реформи судова систе-
ма мала би очиститися. 
«Нещодавно пройшов 
процес переви борів до 
оновленого Верховного 
Суду України. Але до 
нього увійшло 25 кан-
дидатів, до яких Гро-
мадська рада доброчес-
ності мала зауваження. 
Взагалі, за моїми спос-
тереженнями, біль-
шість керівного скла-
ду Верховного Суду Ук-
раїни становлять ті ж 
старі кадри, які раніше 
очолювали реформовані 
суди. То в чому ж змі-
ни? Єдине, що тішить — 
це те, що до складу Вер-
ховного Суду увійшли і 
частина справді чесних 

і прогресивних суддів. 
Але якби ви знали, як 
важко їм доводиться 
відстоювати свою пози-
цію», — зазначає Роман 
Куйбіда. 
 На цей вихід Ради 
доброчесності з процесу 
кваліфікаційної оцінки 
суддів уже гостро від-
реагувало посольство 
США, розмістивши на 
офіційному «Твіттері» 
заяву, в якій диплома-
тично натякається, що 
«Громадська рада доб-
рочесності відіграє ви-
рішальну, передбачену 
законом роль у процесі 
відбору суддів. Спільна 
робота Вищої кваліфі-
каційної комісії суддів 
та ГРД є обов’язковою 
умовою успішної су-
дової реформи». У пе-
рекладі на нормаль-
ну мову це означає, що 
посольство висновкам 
громадськості довіряє 
більше, ніж офіційним 
структурам і дає сигнал 
нашій владі щось зро-
бити, щоб урегулювати 
ситуацію.
 А от яким чином це 
зробити, схоже, не знає 
ніхто. Бо єдине, на що 
спромоглася Банкова 
(а саме Петро Порошен-
ко до завершення судо-
вої реформи є головним 
арбітром у подібних си-

туаціях), — це вустами 
заступника глави ад-
міністрації Президента 
України Дмитра Шим-
ківа назвати демаршем 
вихід членів ГРД із про-
цесу кваліфікаційного 
оцінювання суддів. Він 
же закликав сторони 
до знаходження полі-
тичного рішення. Хоча 
той же Роман Куйбіда 
зазначив, що після їх-
ньої заяви ніхто до них 
iз жодними пропозиція-
ми не звертався.
 Наразі ВККС про-
довжує переатеста-
цію суддів без участі 
ГРД. До кінця року пе-
ред ними стоїть завдан-
ня переатестувати всіх 
6000 українських суд-
дів. Причому темпи 
справді стахановські — 
23 березня одна з коле-
гій ВККС за півтори го-
дини встигла провести 
співбесіди із 9 суддями 
— по 10 хвилин на суд-
дю. Чи ж варто дивува-
тися, чому в США, де 
судді перед призначен-
ням так само проходять 
перевірку громадських 
рад, судам довіряє 68% 
населення, тоді як в Ук-
раїні — лише 8%. І най-
ближчим часом ця дис-
пропорція навряд чи 
кардинально змінить-
ся. ■

СКАНДАЛ 

Безпорадна РАДА 
Громадська рада доброчесності відмовилася від участі в процесі 
кваліфікаційного оцінювання суддів

■

Влада й надалі намагається використати громадськість 
для легалізації своїх «реформ». Але громадськість проти.

❙
❙
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Мова є складовою конституційного 
ладу в Україні
 Із правового погляду, ухвалення зако-
ну можна розцінювати як посягання на 
основи конституційного ладу держави, 
наголошує суддя. І ось чому. 
 Державною мовою в Україні є ук-
раїнська мова (частина перша стат-
ті 10 Конституції); за юридичною пози-
цією КСУ, це положення треба розуміти 
так, що українська мова як державна є 
обов’язковим засобом спілкування на всій 
території України при здійсненні повно-
важень органами влади та місцевого са-
моврядування, а також в інших публіч-
них сферах суспільного життя; статус ук-
раїнської мови як державної є складовою 
конституційного ладу держави на рівні з 
її територією, столицею державними сим-
волами. 
 У преамбулі закону передбачено, що 
«цим законом визначаються засади де-
ржавної мовної політики в Україні». Але 
такі засади визначаються приписами Кон-
ституції України, а предметом регулюван-
ня закону є порядок застосування мов. 
 Концептуальним недоліком закону є 
те, що мова в ньому розглядається не як 
засада конституційного ладу, одна з най-
важливіших етнонаціональних ознак, 
а як територіальна ознака. Положення 
про українську мову міститься в розділі 
I «Загальні засади» Конституції України, 
який закріплює основи конституційного 
ладу в Україні. Поняття державної мови 
є складовою більш широкого за змістом 
та обсягом поняття «конституційний 
лад». Іншою його складовою є, зокрема, 
поняття державних символів. А право 
визначати і змінювати конституційний 
лад в Україні належить винятково наро-
дові. Положення статей розділу «Загаль-
ні засади» Конституції можуть бути змі-
нені тільки шляхом прийняття закону, 
який затверджується всеукраїнським ре-
ферендумом. 
 Отже, державна мова є невід’ємною 
ознакою держави та елементом його кон-
ституційного ладу. Водночас, маючи де-
юре статус державної, з прийняттям за-
кону Колесніченка—Ківалова українсь-
ка мова де-факто перестала бути такою. 

 По-перше, за статтею I закону «де-
ржавна мова — закріплена законодавс-
твом мова, вживання якої обов’язкове 
в органах державного управління та ді-
ловодства, установах та організаціях, 
на підприємствах, у державних закла-
дах освіти, науки, культури, у сферах 
зв’язку та інформатики тощо». На дум-
ку Володимира Мойсика, таке визначен-
ня державної мови в системному зв’язку 
з концептуальними засадами та оспорю-
ваними положеннями закону суперечило 
приписам частин першої, другої статті 10 
Конституції України, оскільки дозволя-
ло поширити поняття державної мови не 
лише на українську, а й на іншу мову, на-
самперед, російську — мову нинішнього 
агресора. Адже на конституційному рів-
ні державна мова визначена частиною 
першою статті 10 Конституції України, 
і це українська мова, а закон був части-
ною «законодавства», положення якого 
про обов’язковість у відповідних випад-
ках застосування російської мови підпа-
дали під визначене ним самим поняття 
державної мови, відтак «завдяки» зако-
ну в Україні в позаконституційний спосіб 
російська мова фактично набула стату-
су державної та зберігала його протягом 
майже п’яти з половиною років (!). 
 По-друге, законодавець не врахував 
якісної відмінності правового статусу і 
функцій української мови як єдиної де-
ржавної мови в Україні від правового 
статусу інших мов, поширених на тери-
торії держави. Аналіз положень низки 
статей закону дає підстави для виснов-
ку, що вони створювали законодавчі пе-
редумови для домінування регіональної 
мови над державною, можливості вико-
ристання регіональної мови замість де-
ржавної (або паралельно з нею) у тих сфе-
рах, де державна має бути обов’язковою 
(в органах влади, судочинстві тощо). Та-
кий підхід законодавця, на переконання 
судді, послаблює роль української мови в 
державотворчих процесах. По суті, це на-
магання законодавця звузити межі фун-
кціонування української мови як єдиної 
державної шляхом заміни її російською, 
спроба у позаконституційний спосіб змі-
нити конституційний лад в Україні. 

 До речі, Венеціанська комісія у своєму 
висновку від 19 грудня 2011 року також 
зосередила увагу законодавця на тому, 
що «хоча проект закону не надає російсь-
кій мові ніякого додаткового офіційного 
статусу, він може сприйматися як спроба 
розширити сферу використання російсь-
кої мови в країні та як крок до практич-
ної офіційної двомовності».
 Таким чином, ухваливши закон, 
який фактично надав російській мові 
статус другої державної, Верховна Рада 
вийшла за межі повноважень, встанов-
лених статтею 85 Конституції, фактич-
но посягнувши на конституційний лад в 
Україні, адже мова є складовою консти-
туційного ладу в Україні, зміна якого є 
прерогативою винятково українського 
народу, а не законодавця.

Основна мова і державна — 
не одне і те ж
 Водночас норма про те, що «основною 
мовою роботи, діловодства і документа-
ції органів державної влади і місцевого 
самоврядування є державна мова», має 
логіко-семантичну суперечність, оскіль-
ки поняття «основна мова» і «державна 
мова» не є тотожними. Так, жодне зі зна-
чень прикметника «основний» не означає 
«обов’язковий» (згідно зі «Словником ук-
раїнської мови»), а поняття «державна 
мова» передбачає її обов’язковість. Та-
ким чином термін «основна мова» фак-
тично змінює правовий статус державної 
мови. 
 З огляду на приписи статті 10 Основно-
го закону України, мови в нашій державі за 
своїм юридичним статусом поділяються на 
три категорії: державна мова — українсь-
ка; мови національних меншин; мови між-
народного спілкування. Ніякі так звані ре-
гіональні мови не згадуються, тому їх ви-
окремлення законодавцем та визначення 
їх статусу в законі, на думку Володимира 
Мойсика, є неконституційним.

10-відсоткова дискримінація
 Частина друга статті 7 закону визна-
чає 18 мовних груп, яким держава гаран-
тує забезпечення заходів, спрямованих 
на вільне використання їхніх мов. Вод-
ночас у законі уточнюється, що здійснен-
ня цих заходів буде гарантуватися де-
ржавою за умови, якщо кількість носіїв 
регіональної мови, що проживають на тери-
торії поширення мови, становить не менше 
10 відсотків. Що ж стосується мовних груп, 
чисельність яких менше 10 відсотків, то не-
обхідність застосування цих заходів фак-
тично віддано на розсуд місцевих рад. Вод-
ночас Конституція України не встановлює 

будь-яких обмежень для забезпечення де-
ржавою гарантованого захисту мов націо-
нальних менших та забороняє надання при-
вілеїв за мовними ознаками. 
 Тож встановлення законодавцем 10-
відсоткового критерію фактично має дис-
кримінаційний характер. У виграші зали-
шалася, в першу чергу, російська мова, і 
на цьому наголошувала в своєму виснов-
ку Венеціанська комісія: «Було з само-
го початку зрозуміло, що російська мова, 
швидше за все, відповідає 10-відсотково-
му порогу для посилення захисту в бага-
тьох, якщо не в більшості, регіонах Украї-
ни. Це означає, що в цілій низці сфер сус-
пільного життя російська мова буде вико-
ристовуватися на «паритетних засадах» 
або навіть використовуватися замість де-
ржавної мови».
 «Конституційний Суд мав перевірити 
закон на відповідність Конституції Украї-
ни не лише в частині дотримання встанов-
леної Основним законом України проце-
дури його розгляду та ухвалення, а й за 
юридичним змістом положень, — робить 
висновок Володимир Мойсик. — Викла-
дена в окремій думці оцінка оспорюваних 
положень закону вказує на системний ха-
рактер неконституційності положень за-
кону, в тому числі базових (концептуаль-
них), що , на мою думку, також дає під-
стави для визнання закону неконститу-
ційним у цілому».
* * *
 У будь-якому випадку, закон Ківало-
ва—Колесніченка — в минулому. Тепер 
треба якнайшвидше ухвалити новий за-
кон (у парламенті, нагадаємо, зареєст-
ровано аж три «мовні» законопроекти). 
Дбати про державну українську мову та 
охороняти її — це те, що слід було роби-
ти ще позавчора. Українізувати україн-
ців на 27-му році незалежності — це, 
звичайно, нонсенс. Як і розбудовувати 
армію вже після ворожого вторгнення. 
Проте ми з цим упоралися. Впораємося і 
з «мовними» проблемами. Головне, аби 
закони в цій справі допомагали, а не за-
важали... ■

МОВНЕ ПИТАННЯ

«Оцініть 
красу гри»
Ухваливши свого часу закон Ківалова—Колесніченка, 
парламент зазіхнув на конституційний лад в Україні

■

Інна СТЕПАНЧУК

Більше п’яти років знадобилося Україні, аби відправити на задвірки історії сумно-
звісний закон Ківалова—Колесніченка «Про засади державної мовної політики». 
Наприкінці лютого Конституційний Суд України (КСУ) нарешті поставив у цій справі 
крапку: визнав його неконституційним. «Оцініть красу гри. Ми їх розвели, як ко-
шенят», — не приховував задоволення після голосування покійний нині регіонал 
Михайло Чечетов. Згодом ця фраза стане вирішальною у долі закону. Бо саме від 
шахрайської процедури його ухвалення відштовхуватиметься Конституційний Суд. 
Тобто, як випливає із мотивувальної частини рішення, свій вирок судді ґрунтували 
на тому, що під час прийняття законопроекту «Про засади державної мовної політи-
ки» була «порушена встановлена Конституцією України процедура розгляду, ухва-
лення та набрання чинності». І хоча 57 народних депутатів, які вносили конституцій-
не подання, акцентували ще й на грубих порушеннях змісту закону, судді вирішили 
не вникати аж так глибоко в його суть. З цим у своїй окремій думці не погоджується 
суддя КСУ Володимир Мойсик.
«У цілому погоджуючись з висновком КСУ про неконституційність закону внаслі-
док порушення процедури його ухвалення, категорично не погоджуюсь із відмо-
вою Конституційного Суду України розглянути на відповідність Конституції України 
окремі положення закону, які оспорюються народними депутатами, — наголошує 
Володимир Романович. — Моя незгода обумовлена тим, що надана Конституцій-
ним Судом інтерпретація змісту положень закону слугувала б певним дороговказом 
законодавцю в процесі подальшого законодавчого врегулювання порядку застосу-
вання мов в Україні». Водночас пан суддя вважає небезпечним прецедент визнання 
неконституційним закону лише за процедурою його ухвалення, адже «гіпотетично 
можливе виникнення випадків», за яких будуть оскаржувати закони тільки через 
недотримання парламентом конституційної процедури розгляду (а враховуючи мас-
штаби кнопкодавста в парламенті, такі застереження зовсім не безпідставні). Тому 
суд мав перевірити закон на відповідність Основному закону України не лише в час-
тині дотримання процедури розгляду, а й за юридичним змістом його положень. 
«УМ» вибрала найпринціповіші міркування судді та пропонує до уваги читачів (де-
тальніше з окремою думкою Володимира Мойсика можна ознайомитися на сайті 
КСУ www.ccu.gov.ua).

ДОВІДКА «УМ»

 Верховна Рада ухвалила ініційований Пар-
тією регіонів законопроект «Про засади держав-
ної мовної політики», авторами якого були нарде-
пи Вадим Колесніченко та Сергій Ківалов, 3 лип-
ня 2012 року. Документ набрав чинності у серп-
ні того ж року і передбачав, зокрема, можливість 
офіційної двомовності в регіонах, де чисельність 
нацменшин перевищує 10%. Ухвалення закону 
спричинило мітинги та акції протесту, які, втім, не 
дали результату. Згодом низка обласних та міс-
цевих рад визнала російську мову регіональною. 
Окрім того, регіональною у західних областях 
було визнано угорську, молдовську та румунську 
мови.
 У лютому 2014-го, одразу після перемо-
ги Євромайдану, Рада скасувала закон Ківало-
ва—Колесніченка, однак в.о. Президента Украї-
ни Олександр Турчинов заявив, що не буде під-
писувати рішення парламенту. Тому вже в липні 
57 народних депутатів зробили подання в Консти-
туційний Суд з вимогою визнати «закон Ківало-
ва—Колесніченка» неконституційним. 10 жовтня 
того ж року було відкрито провадження, а в лис-
топаді 2016-го суд почав розгляд справи. Рішен-
ня про невідповідність Основному закону України 
КС виніс 28 лютого 2018 року.

■

Суддя Володимир Мойсик має низку 
зауважень до змісту «мовного» закону. 
Фото з сайта prosud.info.

❙
❙
❙

Ківалов—Колесніченко: все пропало...❙



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15, 5.20 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

11.00, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.50, 14.05, 15.30 «Міняю 

жінку»

17.10 Драма «Мама»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Драма «Cувенір з 

Одеси»

22.00, 4.25 «Гроші-2018»

23.15, 0.25 «Голос країни-8»

ІНТЕР

05.30, 20.00, 2.05, 5.20 

«Подробиці»

06.00 Мультфільм

06.15, 22.45 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10 Х/ф «Три плюс два»
12.00 «Новини»

12.25 Х/ф «Весілля в 
Малинівці»

14.20 Х/ф «Ти — мені, я 
— тобі»

16.10 «Чекай мене»

18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.40 Т/с «Заради кохання я 

все зможу!»

00.30 Х/ф «Тільки 
повернись»

02.45 «Орел і решка. Шопінг»

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, 5.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Благі наміри»

23.30 Х/ф «Брехун, брехун»
01.20 Профілактика 

передавального 

устаткування

04.50 Реальна містика

ICTV

05.00 Т/с «Відділ 44»

05.45, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.35 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.15 Спорт

09.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.10 Антизомбі

11.10, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест

12.45, 15.45 Факти. День

13.45 Х/ф «Форсаж-4»
16.20 Х/ф «Форсаж-5: 

Шалена п’ятірка»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Пес-3»

22.30 Свобода слова

00.40 Х/ф «Сповідь 
небезпечної людини»

02.30 Небачене Євробачення

02.45 Х/ф «Світла 
особистість»

04.25 Скарб нації

04.35 Еврика!

04.40 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.35 Зона ночі

03.40 Абзац

05.34, 6.49 Kids Time

05.35 М/с «Луні Тюнз шоу»

06.50 Т/с «Бібліотекарі»

11.20 Х/ф «Пустун»
13.10 Х/ф «Історія лицаря»

15.50 Х/ф «Гаррі Поттер 
і напівкровний 
принц»

19.00 Ревізор. Крамниці

21.10 Таємний агент

22.50 Таємний агент. 

Пост-шоу

00.25 Х/ф «Мисливці за 
відьмами»

02.15 Небачене 

Євробачення

02.30 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.50, 18.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25, 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

07.30 Фінансовий тиждень

07.55, 11.55, 12.55, 15.55, 

18.55 Погода в Україні

08.15 Про військо

08.50 Клуб LIFE

09.15, 17.45 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 

16.10, 17.10, 18.10 

Інформаційний день

19.30 Інформаційний вечір

22.00 «За Чай.com»

23.10 Акцент

23.30 Агрокраїна

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

07.00 Х/ф «Миленький ти 
мій...»

08.30 «Свідок. Агенти»

09.00 Х/ф «Суєта суєт»
10.45 «Кримінальні справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

12.50, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

14.40 «Життя на грані»

19.30, 0.40 Т/с «Альпійський 

патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Розвідники»

03.00, 5.35 «Правда життя. 

Професії»

03.30 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальний фільм 

«Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської» 

06.25 ПРОФІЛАКТИКА 

КАНАЛУ (06.27 

— 14.00)

14.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Філософія мистецтва

14.30 РадіоДень

14.55 UAмузика. Кліп

15.00 Міні-серіал. Північний 

берег Криму. Київ-

Одеса #1

15.10 РадіоДень «Життя+»

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути. 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний 

університет. 

Українські імена

17.15 Двоколісні хроніки. 

17.30 Документальний фільм 

«Вони боролись до 

загину», ч. 1

18.00 Інформаційна година

18.50 UAмузика.кліп

18.50 Погода

19.00 «Світло» 

20.00 Документальний фільм 

«Кардинал Мар’ян 

Яворський», ч. 1

20.30 Документальний фільм 

«Кардинал Мар’ян 

Яворський», ч. 2

21.00 UAмузика.кліп

21.05 Львівський Національний 

академічний театр 

опери та балету. 

Ц. Пуньї. Балет 

«Есмеральда»

23.00 Інформаційна година 

00.20 Розсекречена історія. 

Таємниці Чорнобиля

01.15 Міні-серіал. Північний 

берег Криму. Київ-

Одеса #1

01.30 РадіоДень 

01.50 Новини. Культура 

02.15 Фольк-music

03.15 Духовна хорова музика. 

Патріарший собор 

Воскресіння Христового 

Київ

04.35 Документальний фільм 

«Каїнова печать»

05.05 Розсекречена історія. 

Биківня і Катинь

 

СТБ

05.55, 15.35 «Все буде 

добре!»

07.50 «Світами за скарбами»

11.15 Х/ф «Вам і не 
снилося»

13.05 «Битва екстрасенсів-

18»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

23.35 «Один за всіх»

02.55 «Найкраще на ТБ»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом»

18.40, 20.20 «Територія 

позитиву»

19.20 «Нейтральна територія»

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Атлантида-2»

08.55, 1.30 «Нове Шалене 

відео по-українськи»

11.05 Х/ф «Літак проти 
вулкана»

12.45 Т/с «Команда»

16.30 Х/ф «Втікачі»
18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.20 «102. Поліція»

20.05 Т/с «Опер за викликом»

21.00, 22.50 Т/с «Кістки-9»

00.35 Т/с «Вуличне 

правосуддя-2»

02.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «МЮ» — «Свонсі». 

Чемпіонат Англії

07.45, 1.05 Журнал Ліги 

чемпіонів

08.15 «Маріуполь» — 

«Динамо». Чемпіонат 

України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Великий футбол»

12.05 «Лас-Пальмас» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

13.55 «Сталь» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

16.00 Чемпіонат Англії. 

Огляд туру. 

Прем’єра

16.55 Топ-матч

17.00 «Барселона» 

— «Рома». 1/8 фіналу 

(2001 р. / 2002 р.). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів. Прем’єра

18.50 «Челсі» — 

«Тоттенгем». Чемпіонат 

Англії

20.40 «Севілья» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

22.50 Журнал Ліги Європи

23.20 «Ворскла» — 

«Верес». 

Чемпіонат України

01.30 Профілактика

05.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

ФУТБОЛ-2

06.00 «Сталь» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

07.45 «Арсенал» — «Сток 

Сіті». Чемпіонат Англії

09.30 «Моя гра» О. Дитятьєв

10.00 «Севілья» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

11.45, 5.00 Журнал Ліги 

чемпіонів

12.15 «Зірка» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

14.00 «Кристал Пелас» 

— «Ліверпуль». 

Чемпіонат Англії

15.45 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

16.15 «Маріуполь» — 

«Динамо». Чемпіонат 

України

18.00 «Великий футбол»

19.40 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.55 LIVE. «Хетафе» 

— «Бетіс». Чемпіонат 

Іспанії

23.55 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

00.50, 5.30 Топ-матч

01.00 Журнал Ліги Європи

01.30 «Профілактика

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00, 0.30 Правда життя

09.00, 22.40 Мегазаводи

09.50 Азія класу люкс

10.40 Дракула та інші

11.40, 4.20 Містична Україна

12.20 Прокляття Че Гевари

13.10 Скептик

14.10 Речовий доказ

15.20, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра

16.10, 20.50 Мисливці за 

зброєю

17.10 Операція: людожери

18.10 Диво з острова Борнео

19.00 Фантастичні історії

23.40 Великі тирани

05.10 Дивовижна Індія

К1

06.30 Top Shop

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Красуні»

09.00 «Карамболь»

10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Гілз, 90210»

11.45 «Навколо М»

12.40, 18.15 «Орел і решка»

20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло 2»

22.00 «Бєдняков+1»

22.50 Х/ф «Диявол і Деніел 
Вебстер»

00.45 Х/ф «Геймер»
02.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Шлях до 

Ельдорадо»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Чотири весілля

13.00, 19.00, 23.00, 2.30 

Панянка-селянка

14.00, 21.00 Готель «Галіція»

15.00, 3.20 Віталька

16.00 Країна У

17.00, 22.00 Танька і 

Володька

18.00 Одного разу під 

Полтавою

20.00, 0.00 100 в 1

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 15.40 М/с «Чорний 

Джек»

14.00 Перша шпальта

14.30 РадіоДень

15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

15.15, 0.55 Лайфхак 

українською

15.25 М/с «Гон»

16.10 Хто в домі хазяїн?

16.35 Телепродаж (на 

комерційних умовах)

16.55 Розсекречена історія

18.00, 0.05 Інформаційна 

година

19.00 #@)[]?$0 із Майклом 

Щуром

19.40 До справи

20.15, 1.10 Війна і мир

21.00, 3.00 Новини

21.30, 3.25 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Окуповані»

22.40 Д/с 

«Найекстримальніший»

23.35 Т/с «Доньки Єви. 

Історія Девори»

01.50, 3.50 ТАКАШОТАМ

02.05 Д/ф «Смачні історії»

04.00 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

05.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 30—31 БЕРЕЗНЯ 20186 УКРАЇНА МОЛОДА ТБ-ПОНЕДІЛОК
2 квітня



КАНАЛ «1+1»

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

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.15, 5.20 ТСН

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.50, 14.05, 15.30 «Міняю 

жінку»
17.10 Драма «Мама»
20.30, 5.00 «Секретні 

матеріали»
21.00 Драма «Cувенір з 

Одеси»
22.00 «Поверніть мені красу-3»
23.25, 0.25 Комедія 

«Джентльмени удачі»
01.30 Мелодрама «Любовні 

рани»

ІНТЕР

06.00 Мультфільм
06.15, 22.40 «Слідство вели... 

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

«Інтером»
10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!»
12.00 «Новини»
12.50 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 2.00, 5.20 «Подробиці»
00.25 Х/ф «Егоїст»
02.40 «Орел і решка. 

Шопінг»
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, 2.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

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

ICTV

05.00 Т/с «Відділ 44»
05.50, 20.20 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45, 4.45 Факти. Ранок
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Більше ніж правда
11.00, 13.20 Т/с «Менталіст»
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Т/с «У полі зору»
15.25, 16.20, 22.35 «На трьох»
17.35, 21.25 Т/с «Пес-3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.45 Х/ф «Нестримні»

01.35 Т/с «Морська поліція. 
Лос-Анджелес»

03.00 Труба містера Сосиски
04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.35 Служба розшуку дітей
04.40 Студія Вашингтон

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.10 Зона ночі
04.10 Абзац
06.04, 7.59 Kids Time
06.05 М/с «Луні Тюнз шоу»

08.00 Т/с «Мерлін»
11.40 Т/с «Друзі»
12.35 Т/с «Статус відносин 

— все складно»
17.15, 19.00 Дешево і сердито

21.00 Аферисти в мережах
22.00 Від пацанки до панянки

5 канал

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

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

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Економіка. 

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

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

13.15, 14.10, 15.25, 
16.10, 17.10, 18.10 

Інформаційний день
13.55, 14.55, 17.55, 0.20 Погода 

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

НТН

06.45 Х/ф «Стамбульський 
транзит»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Вихід»
10.50 «Кримінальні справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»
12.50, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»
14.40 «Життя на грані»
19.30, 0.45 Т/с «Альпійський 

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Розвідники»
02.55, 5.10 «Правда життя. 

Професії»
03.30 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Документальний фільм 

«Справа «божевільного» 
А. Ведель»

06.30 Діалог. Василь 
Герасим’юк — 
Філософія мистецтва

07.00 Казки Лiрника Сашка. 
Про золотоволосого 
хлопчика

07.10 Казки Лiрника Сашка. 
Про доброго богатиря 
зайчика

07.20 Школа Мері Попінс
07.40 Хочу бути. Дизайнер
08.15 Новини. Світ 
08.30 Новини 
08.45 Тема дня 
09.00 Новини. Культура 
09.15 Міні-серіал. Північний 

берег Криму. Київ-Одеса #1
09.30 Фольк-music
10.30 Посттравматичний 

синдром 
11.00 Візитки Полтавщини 

ф. 1 chaika 
11.05 Документальний фільм 

Богдан Гаврилишин. 
Місія-Свобода 

12.05 «Світло» 
12.55 RadioSymphony_UA
14.30 РадіоДень
14.55 UAмузика. Кліп
15.00 Міні-серіал. Північний 

берег Криму. Санжейка, 
Кароліна-Бугаз #2

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

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

16.50 Суспільний університет
17.15 Двоколісні хроніки. 
17.30 Документальний фільм 

«Вони боролись до 
загину», ч. 2

18.00 Інформаційна година
18.50 UAмузика.кліп
18.50 Погода
19.00 Місто Ха. Кураторська 

екскурсія Тетяни Тумасян. 
20.00 Документальний фільм 

«Єпископи», ч. 1
20.30 Документальний фільм 

«Єпископи», ч. 2
21.00 UAмузика.кліп
21.10 Київський академічний 

Молодий театр. Віна 
Дельмар — «Поступися 
місцем», ч. 1 

22.50 Візитки Карпат. 
Перкалаба-Ведмежий кут

23.00 Інформаційна година 
00.20 Розсекречена історія. 

Справа Довженка, як 
диктатура знищила довіру 

01.15 Міні-серіал. Північний 
берег Криму. Санжейка, 
Кароліно-Бугаз #2

01.30 РадіоДень 
01.50 Новини. Культура 
02.15 Фольк-music 
03.15 Надвечір’я. Долі 
04.10 Документальний фільм 

«Вони боролись до 
загину», ч. 1

04.35 Документальний фільм 
«Вони боролись до 
загину», ч. 2

05.05 Розсекречена історія. 
Навіщо потрібні українці. 1

 
СТБ

06.40, 15.35 «Все буде добре!»
08.25 «Все буде смачно!»
10.35 «МастерШеф-7»
13.45 «Хата на тата»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

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

секс»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. «Новий 
день»

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

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

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»
16.15, 23.00 «Кримінал»
17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем
18.00, 19.00, 21.00 «Разом»
18.40, 20.20 «Територія позитиву»
19.20 «Нейтральна територія»
21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Атлантида-2»
08.55, 2.20 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 19.25 «102. Поліція»
11.50, 17.15 «Загублений світ»
13.50, 1.30 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
15.30 Х/ф «Морські котики 

проти зомбі»
20.20 Т/с «Опер за викликом»
21.20, 22.55 Т/с «Кістки-9»
00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя-3»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.05 «Європейський 
WEEKEND»

07.15 «Хетафе» — «Бетіс». 
Чемпіонат Іспанії

09.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

10.00, 15.40, 20.50, 22.30 
Футбол NEWS

10.25 «Зірка» 
— «Олександрія». 
Чемпіонат України

12.10 «Великий футбол»
13.55 «Севілья» — 

«Барселона». Чемпіонат 
Іспанії

17.20 «Лас-Пальмас» 
— «Реал». Чемпіонат 
Іспанії

19.05 «Маріуполь» — 
«Динамо». Чемпіонат 
України

21.00, 23.40 «Ніч Ліги чемпіонів»
21.35 LIVE. «Ювентус» 

— «Реал». 1/4 фіналу. 
Ліга чемпіонів УЄФА

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

02.00 «Атлетіко» — 
«Депортіво». Чемпіонат 
Іспанії

03.50 Топ-матч

04.00 «Севілья» — «Баварія». 
1/4 фіналу. Ліга 
чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Маріуполь» — 
«Динамо». Чемпіонат 
України

07.50, 23.40, 1.40, 3.40 Топ-матч
08.00 «Челсі» — «Тоттенгем». 

Чемпіонат Англії
09.50, 21.00 Журнал Ліги 

чемпіонів
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.35 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру
12.30 «Атлетіко» — 

«Депортіво». Чемпіонат 
Іспанії

14.15 «Моя гра» О. Дитятьєв
14.45 «Ворскла» — «Верес». 

Чемпіонат України
16.30 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру
17.30 «Евертон» — «Ман 

Сіті». Чемпіонат Англії
19.15 «Севілья» — 

«Барселона». Чемпіонат 
Іспанії

21.30 LIVE. «Севілья» — 
«Баварія». 1/4 фіналу. 
Ліга чемпіонів УЄФА

23.50 «Зірка» 
— «Олександрія». 
Чемпіонат України

01.50 «Ювентус» 
— «Олімпіакос. Ліга 
чемпіонів УЄФА

03.55 «МЮ» — «Свонсі». 
Чемпіонат Англії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.00 Правда життя
09.00, 22.40 Мегазаводи
09.50 Азія класу люкс
10.40 Місця сили
11.40 Містична Україна
12.20 Полювання на НЛО
13.10 Скептик
14.10 Речовий доказ
15.20, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра
16.10, 20.50 Мисливці за 

зброєю
17.10 Операція: людожери
18.10 Дивовижна Індія
19.00 Фантастичні історії
23.40 Великі тирани
00.30 Паранормальний світ
01.20 Підроблена істрія

К1

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

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

90210»
11.45 «Навколо М»
12.45, 18.15 «Орел і решка»
20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
21.00 «Орел і решка. Рай та 

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

місті»
01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Найкращий друг 

шпигуна»
11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»
12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00, 23.00, 2.30 

Панянка-селянка
14.00, 21.00 Готель «Галіція»
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під Полтавою
20.00, 0.00 100 в 1
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 15.40 М/с «Чорний Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 3.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
09.40 Д/с «Африка. 

Небезпечна реальність»
10.35, 13.35, 16.35 Телепродаж 

(на комерційних умовах)
11.00 Д/с «Незвичайні культури»
12.00 Смаки культур
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 Складна розмова
14.30 РадіоДень
15.15, 0.55 Лайфхак українською
15.25 М/с «Гон»
16.55 Світло
18.00, 0.05 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.25 Посттравматичний 

синдром
20.25 Наші гроші
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Окуповані»
22.40 Д/с 

«Найекстремальніший»
23.35 Т/с «Доньки Єви. Історія 

Рут і Ноеми»
01.10 Розсекречена історія
02.05 Д/ф «Смачні історії»
03.50 ТАКАШОТАМ
04.00 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
05.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 30—31 БЕРЕЗНЯ 2018
3 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 2018 рiк:

на місяць — 55 грн. 51 коп.,

на два місяці — 111 грн. 02 коп.,

до кінця року — 444 грн. 08 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 75 грн. 51 коп.,

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

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 20 грн. 13 коп.,

на два місяці — 40 грн. 26 коп.,

до кінця року — 161 грн. 04 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць 
— 2 грн. 00 коп., на квартал — 
4 грн. 60 коп., на півроку — 
5 грн. 60 коп., на рік — 8 грн. 
60 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передпла-
тити «Україну молоду» на 2018 рiк, це можна зро-
бити по всій Україні до 18 квітня, i ви отримувати-
мете газету з травня.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в опера-
ційних залах поштамтів, у пунктах при-
ймання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.15, 

5.20 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

11.00, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.50, 14.05, 15.30 «Міняю 

жінку»

17.10 Драма «Мама»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Драма «Cувенір з 

Одеси»

22.00 «Одруження 

наосліп-4»

23.35, 0.25, 1.55 Комедія 

«Фальшиві 

заручини»

ІНТЕР

06.00 Мультфільм

06.15, 22.40 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.15 «Ранок з 

«Інтером»

10.10, 12.25, 20.40 Т/с 

«Заради кохання я все 

зможу!»

12.50 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»

14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 4.10 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.05, 5.25 «Подробиці»

00.25 Х/ф «Навіщо ти пішов?»
02.45 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Місія: краса

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Обручка з рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Благі наміри»

23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»

01.30 Телемагазин

02.50 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

ICTV

05.05, 4.55 Т/с «Відділ 44»

05.50, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.00, 17.35, 21.25 

Т/с «Пес-3»

12.05, 13.20 Т/с «У полі зору»

12.45, 15.45 Факти. День

15.25, 16.20, 22.35 «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.40 Х/ф «Нестримні-2»
01.25 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

02.45 Труба містера Сосиски

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Студія Вашингтон

04.35 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі

03.55 Абзац

05.44, 7.34 Kids Time

05.45 М/с «Луні Тюнз шоу»

07.35 Т/с «Мерлін»

11.00 Т/с «Друзі»

12.00 Т/с «Статус відносин 

— все складно»

17.00, 19.00 Від пацанки до 

панянки

21.00 Аферисти в мережах

21.45 Суперінтуїція

01.45 Служба розшуку 

дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.50, 18.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 Медекспертиза

07.55, 11.55, 12.55, 15.55, 

18.55 Погода в Україні

08.15, 23.15 Топ дня

08.50 Клуб LIFE

09.15, 17.45 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 

16.10, 17.10, 18.10 

Інформаційний день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

19.30 Інформаційний вечір

22.00 «За Чай.com»

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

07.05 Х/ф «І ти побачиш 
небо»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Корпус 
генерала 
Шубникова»

10.45 «Кримінальні справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

12.50, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

14.40 «Життя на грані»

19.30, 0.45 Т/с «Альпійський 

патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Спрага»

03.00 «Правда життя. 

Професії»

03.45 «Речовий доказ»

05.00 «Легенди бандитського 

Києва»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальний фільм 

«Микола Руденко. 

Формулу життя 

знайдено» з циклу 

«Дисиденти» 

06.30 Музика і музиканти. 

Вікторія Зотова, ч. 2

07.00 Казки Лiрника Сашка. 

Біла синичка, крива 

кобила та красуня із 

золотим волоссям

07.10 Казки Лiрника Сашка. 

Купецька дочка

07.20 Школа Мері Попінс

07.40 Хочу бути. Лозоплетіння

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Міні-серіал. Північний 

берег Криму. Санжейка, 

Кароліно-Бугаз #2

09.30 Фольк-music

10.30 Посттравматичний 

синдром 

10.55 Візитки Полтавщини. 

Хорошки 

11.05 Документальний фільм 

«Григір Тютюнник. 

Доля. Коріння»

12.05 Лекції Громадського. 

Олена Боримська 

«Візуальне мистецтво. 

злам парадигми»

12.50 Київський академічний 

Молодий театр. 

Віна Дельмар — 

«Поступися 

місцем», ч. 1 

14.30 52 уїк-енди 

14.55 UAмузика. Кліп

15.00 Міні-серіал. Північний 

берег Криму. Затока #3

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути. 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет

17.15 Двоколісні хроніки. 

17.30 Документальний фільм 

«Волинянин», ч. 1

18.00 Інформаційна година

18.50 UAмузика.кліп

18.50 Погода

19.00 Розсекречена історія. 

«Сталін. Ефективний 

менеджер 

чи кривавий кат?» 

(UAперший, 00. 03)

20.00 Документальний фільм 

«Кардинал Любомир 

Гузар»

20.30 Віктор Кісін. 

Спецпроект

22.00 Київський академічний 

Молодий театр. 

Віна Дельмар — 

«Поступися місцем», 

ч. 2 

22.50 Візитки Карпат. Гора 

Хорде-Ватаги

23.00 Інформаційна година 

00.20 Розсекречена історія 

«Сталін. Ефективний 

менеджер 

чи кривавий кат?» 

(UAперший, 00. 03)

01.15 Міні-серіал. Північний 

берег Криму. Затока #3

01.30 РадіоДень 

01.50 Новини. Культура 

02.15 Фольк-music

03.15 Надвечір’я. Долі 

04.10 Документальний фільм 

«Волинянин», ч. 1

04.35 Документальний фільм 

«Волинянин», ч. 2

05.05 Розсекречена історія. 

Навіщо потрібні 

українці. 2

 

СТБ

06.25, 15.35 «Все буде 

добре!»

08.25 «МастерШеф-7»

11.55 «Хата на тата»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом»

18.40, 20.20 «Територія 

позитиву»

19.20 «Нейтральна територія»

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Атлантида-2»

08.55, 1.35 «Нове Шалене 

відео по-українськи»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 19.25 «102. Поліція»

11.50, 17.15 «Загублений світ»

13.50 «Помста природи»

15.25 Х/ф «Життя на межі»
20.20 Т/с «Опер за викликом»

21.20, 22.55 Т/с «Кістки-9»

00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя-3»

02.25 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Арсенал» — «Сток 

Сіті». Чемпіонат Англії

07.45 «Моя гра» О. Дитятьєв

08.15 «Сталь» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 «Челсі» — 

«Тоттенгем». Чемпіонат 

Англії

12.10 «Маріуполь» — 

«Динамо». Чемпіонат 

України

13.55 «Евертон» — «Ман 

Сіті». Чемпіонат Англії

16.05, 20.20 «Ніч Ліги 

чемпіонів»

16.40, 0.10 «Ювентус» 

— «Реал». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

18.30 «Севілья» — 

«Баварія». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

20.50, 3.50 Топ-матч

21.00 «Сіткорізи»

21.30 LIVE. «Ліверпуль» 

— «Ман Сіті». 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

23.40 Журнал Ліги Європи

02.00 «Малага» 

— «Вільярреал». 

Чемпіонат Іспанії

04.00 «МЮ» — «Свонсі». 

Чемпіонат Англії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ворскла» — «Верес». 

Чемпіонат України

07.50, 18.45, 3.50 Топ-матч

08.00, 12.15, 21.00, 23.40 «Ніч 

Ліги чемпіонів»

08.35 «Ювентус» — «Реал». 

1/4 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.25, 2.00 Севілья» 

— «Баварія». 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.45 «МЮ» — «Свонсі». 

Чемпіонат Англії

14.35 «Сталь» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

16.25 «Сіткорізи». Прем’єра

16.55 «Кристал Пелас» 

— «Ліверпуль». 

Чемпіонат Англії

19.00 «Барселона» 

— «Рома». 1/8 фіналу 

(2001 р. / 2002 р.) 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

20.50 Футбол NEWS

21.35 LIVE. «Барселона» 

— «Рома». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

00.10 «Арсенал» — «Сток 

Сіті». Чемпіонат Англії

04.00 «Хетафе» — «Бетіс». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00 Правда життя

09.00, 22.40 Мегазаводи

09.50, 17.10 Операція: 

людожери

10.40 Місця сили

11.40, 2.10 Містична Україна

12.20 Аджимушкай. 

Підземелля смерті

13.10 Скептик

14.10 Речовий доказ

15.20, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра

16.10, 20.50 Шалена подорож

18.10 Дивовижна Індія

19.00 Фантастичні історії

23.40 Великі тирани

00.30 Паранормальний світ

01.20 Брама часу

К1

06.30 Top Shop

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Красуні»

09.00 «Карамболь»

10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Гілз, 90210»

11.45 «Навколо М»

12.40, 18.15 «Орел і решка»

20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»

22.00 «Бєдняков+1»

23.45 Т/с «Секс у великому 

місті»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Король 
скейтборду: 
Найбільш 
вертикальний 
примат»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Чотири весілля

13.00, 19.00, 23.00, 2.30 

Панянка-селянка

14.00, 21.00 Готель «Галіція»

15.00, 3.20 Віталька

16.00 Країна У

17.00, 22.00 Танька і Володька

18.00 Одного разу під 

Полтавою

20.00, 0.00 100 в 1

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 15.40 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Д/с «Африка. 

Небезпечна реальність»

10.35, 13.35, 16.35 

Телепродаж (на 

комерційних умовах)

11.00 Д/с «Незвичайні 

культури»

12.00 Смаки культур

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 РадіоДень

13.55 Наші гроші

14.30 52 уїк-енди

15.15, 0.55 Лайфхак 

українською

15.25 М/с «Гон»

16.55 Війна і мир

17.40, 3.50 ТАКАШОТАМ

18.00, 0.05 Інформаційна 

година

19.00 Д/ф «Пліч-о-пліч»

19.25 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»

20.25 Складна розмова

21.30, 3.25 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Окуповані»

22.40 Д/с 

«Найекстремальніший»

23.35 Т/с «Доньки Єви. 

Історія Марії 

Магдалини»

01.10 Світло

02.05 Д/ф «Смачні історії»

04.00 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

05.00 Д/с «Орегонський 

путівник»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.40, 

5.20 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.55, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.55, 14.10, 15.30 «Міняю 

жінку»

17.10 Драма «Мама»

20.30, 4.30 «Секретні 

матеріали»

21.00 Драма «Cувенір з 

Одеси»

22.00 «Міняю жінку»-13»

23.00 «Право на 

владу-2018»

00.45 Бойовик «Громобій»

ІНТЕР

06.00 Мультфільм

06.15, 22.40 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10, 12.25, 20.40 Т/с 

«Заради кохання я все 

зможу!»

12.50 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»

14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 5.20 «Подробиці»

00.25 Х/ф «В Париж!»
02.40 «Орел і решка. Шопінг»

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, 2.20 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 
сезон

10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Благі наміри»
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI. Місце злочину»
01.50 Телемагазин

03.10 Реальна містика

ICTV

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05 Секретний фронт

11.00, 17.35, 21.25 

Т/с «Пес-3»

12.05, 13.20 Т/с «У полі зору»

12.45, 15.45 Факти. День

15.20, 16.20 «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.40 Х/ф «Нестримні-3»
01.50 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

03.15 Труба містера Сосиски

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»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

04.00 Абзац

05.54, 7.45 Kids Time

05.55 М/с «Луні Тюнз шоу»

07.50 Т/с «Мерлін»

11.10 Т/с «Друзі»

12.05 Т/с «Статус відносин 

— все складно»

16.50, 19.00 Хто зверху?

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Варьяти

02.00 Служба розшуку 

дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.50, 18.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15, 23.15 Топ дня

07.55, 11.55, 12.55, 15.55, 

18.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

09.15, 17.45 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 

16.10, 17.10, 18.10 

Інформаційний день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

19.30 Інформаційний вечір

22.00 «За Чай.com»

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.55, 2.50, 5.00 «Правда 

життя. Професії»

07.00 Х/ф «Яка у вас 
посмішка»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Зимова вишня»
10.45 «Кримінальні справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 

«Свідок»

12.50, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

14.40 «Життя на грані»

19.30, 0.50 Т/с «Альпійський 

патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Спрага»

03.30 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальний фільм 

«Олесь Шевченко. Як 

на сповіді» з циклу 

«Дисиденти»

06.30 Мовою мистецтва. 

Колекція. Ігор Диченко

07.00 Казки Лiрника Сашка. 

Чарівна рибка і золоте 

платтячко

07.10 Казки Лiрника Сашка. 

Бестолковий Василько

07.20 Школа Мері Попінс

07.40 Хочу бути. 

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Міні-серіал. Північний 

берег Криму. Затока #3

09.30 Фольк-music

10.30 Посттравматичний 

синдром 

10.55 Візитки Полтавщини. 

Лобстер 

11.05 Документальний фільм 

«Григір Тютюнник. 

Доля. «Повна душа 

болю...»

12.05 Розсекречена історія 

«Сталін. ефективний 

менеджер чи кривавий 

кат?» 

13.00 Київський академічний 

Молодий театр. 

Віна Дельмар — 

«Поступися 

місцем», ч. 2 

14.30 Радіо. День

14.55 UAмузика. Кліп

15.00 Міні-серіал. Північний 

берег Криму. 

Черноморськ#4

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути. 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет. 

Розстріляне 

відродження. Валеріян 

Підмогильний

17.15 Двоколісні хроніки. 

17.30 Документальний фільм 

«Волинянин», ч. 2

18.00 Інформаційна година

18.50 UAмузика.кліп

18.50 Погода

19.00 Війна і мир. 

20.00 Документальний фільм 

«ХХ сторіччя Кароля 

Войтили», ч. 1

20.30 Документальний фільм 

«ХХ сторіччя Кароля 

Войтили», ч. 2

21.00 UAмузика.кліп

21.10 RadioSymphony_UA

22.50 Візитки Карпат. 

Криворівня-Міфи 

незабутих предків

23.00 Інформаційна година

00.20 Розсекречена історія 

01.15 Міні-серіал. Північний 

берег Криму. 

Чорноморськ#4

01.30 РадіоДень 

01.50 Новини. Культур

02.15 Фольк-music

03.15 Надвечір’я. Долі 

04.10 Документальний фільм 

«Трипілля. Забута 

цивілізація Старої 

Європи»

05.05 Розсекречена історія. 

Розпад СРСР

СТБ

06.55, 15.35 «Все буде 

добре!»

08.40 «МастерШеф-7»

12.00 «Хата на тата»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40, 23.00 «Я 

соромлюсь свого 

тіла-5»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом»

18.40, 20.20 «Територія 

позитиву»

19.20 «Нейтральна 

територія»

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Атлантида-2»

08.55, 13.50, 2.25 «Облом.

UA.»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 19.25 «102. Поліція»

11.50, 17.15 «Загублений 

світ»

15.35 Х/ф «Природжений 
гонщик»

20.20 Т/с «Опер за 

викликом-2»

21.20 Т/с «Кістки 10»

22.55 Т/с «Кістки-9»

00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя-3»

01.35 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Атлетіко» — 

«Депортіво». Чемпіонат 

Іспанії

07.45 Журнал Ліги Європи

08.15 «Зірка» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 21.20 Футбол 

NEWS

10.25 «Ювентус» — «Реал». 

1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.10 «Арсенал» — «Сток 

Сіті». Чемпіонат Англії

13.55 «Севілья» — 

«Баварія». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

16.05, 20.20 «Ніч Ліги 

чемпіонів»

16.40 «Барселона» 

— «Рома». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

18.30, 1.05 «Ліверпуль» 

— «Ман Сіті». 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

20.50 Топ-матч

21.00, 21.40, 0.00 «Шлях до 

Ліона»

21.55 LIVE. «Арсенал» 

— «ЦСКА». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

00.45 «LaLiga Chronicles». 

Чемпіонат Іспанії

02.55 «Сіткорізи»

03.25 «Лейпциг» — 

«Марсель». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

05.15 Журнал Ліги Чемпіонів

ФУТБОЛ-2

06.00 «Челсі» — 

«Тоттенгем». Чемпіонат 

Англії

07.50 «Топ-матч

08.00, 12.15 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

08.35, 4.00 «Барселона» 

— «Рома». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.25 «Ліверпуль» — «Ман 

Сіті». 1/4 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.45 «Малага» 

— «Вільярреал». 

Чемпіонат Іспанії

14.35 «Сіткорізи»

15.05 «Ювентус» — «Реал». 

1/4 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.55 LaLiga Chronicles. 

Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

17.15 «Арсенал» — «Сток 

Сіті». Чемпіонат Англії

19.00 «Моя гра» О. Дитятьєв

19.30 «Севілья» — 

«Баварія». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

21.20 Журнал Ліги Європи

21.50 LIVE. «Лейпциг» 

— «Марсель». 1/4 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

00.00 «Атлетіко» — 

«Спортінг». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА. 

Прем’єра

01.50 «LaLiga Chronicles». 

Чемпіонат Іспанії

02.10 «Арсенал» — «ЦСКА». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.00 Правда життя

09.00, 22.40 Мегазаводи

09.50 Операція: людожери

10.40 Місця сили

11.40, 1.20 Містична Україна

12.20 Майор «Вихор»

13.10 Скептик

14.10 Речовий доказ

15.20, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра

16.10, 20.50 Шалена 

подорож

17.10 Крилаті мавпи Шангрі-

Ла

18.10 Дикий Індокитай

19.00 Фантастичні історії

23.40 Великі тирани

00.30 Паранормальний світ

02.00 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 Top Shop

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Красуні»

09.00 «Карамболь»

10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Гілз, 90210»

11.45 «Навколо М»

12.40, 18.15 «Орел і решка»

20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»

22.00 «Бєдняков+1»

23.45 Т/с «Секс у великому 

місті»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Щоденник 
слабака»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Чотири весілля

13.00, 19.00, 23.00, 2.30 

Панянка-селянка

14.00, 21.00 Готель Галіція

15.00, 3.20 Віталька

16.00 Країна У

17.00, 22.00 Танька і Володька

18.00 Одного разу під 

Полтавою

20.00, 0.00 100 в 1

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 15.40 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Д/с «Африка. 

Небезпечна реальність»

10.35, 13.35, 16.35 

Телепродаж (на 

комерційних умовах)

11.00 Д/с «Незвичайні 

культури»

12.00 Смаки Культур

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 РадіоДень

13.55 До справи

14.30 РадіоДень

15.15, 0.55 Лайфхак 

українською

15.25 М/с «Гон»

16.55 Твій дім

17.20 #ВУКРАЇНІ. 

«Карабазівка. 

Маленький український 

Кувейт»

18.00, 0.05 Інформаційна 

година

19.00 #ВУКРАЇНІ. «Нижня 

Апша. Румунські 

королі»

19.25 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»

20.25 Схеми. Корупція в 

деталях

21.30, 3.25 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Окуповані»

22.40 Д/с 

«Найекстримальніший»

23.35 Т/с «Доньки Єви. 

Історія Сари і Агар»

01.10 Д/с «Музична одіссея 

Арірант. Шоу»

02.05 Д/ф «Смачні історії»

03.50 ТАКАШОТАМ

04.00 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

05.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 30—31 БЕРЕЗНЯ 2018
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.50, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.55, 14.10, 15.30 «Міняю 

жінку»

17.10 Драма «Мама»

20.15 «Ліга сміху-2018»

22.20 «Ігри приколів-2018»

23.20, 0.15, 5.05 «Розсміши 

коміка»

01.10 «Вечірній Київ»

ІНТЕР

06.00 Мультфільм

06.15, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10, 12.25 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!»

12.50 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»

14.50, 15.45, 16.45, 1.45 

«Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

20.00, 3.10 «Подробиці тижня»

23.50 Х/ф «Побічний ефект»
04.50 Top Shop

05.20 Д/п «Воскресіння»

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

11.30, 3.50 Реальна містика

13.35, 15.30 Т/с «Секрет 

майя»

18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Благі наміри»

23.20 По слідах

00.00, 2.20 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.50 Телемагазин

05.30 Зоряний шлях

ICTV

05.35 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому 

місті

08.45 Факти. Ранок

09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05 Інсайдер

11.00, 17.35 Т/с «Пес-3»

12.05, 13.20 Т/с «У полі 

зору»

12.45, 15.45 Факти. День

15.25, 16.20 «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

00.00 Х/ф «Мутанти»

02.00 Факти

02.20 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

03.45 Труба містера 

Сосиски

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

04.10 Абзац

06.04, 7.55 Kids Time

06.05 М/с «Луні Тюнз шоу»

08.00 Т/с «Мерлін»

11.35 Т/с «Друзі»

12.35 Т/с «Статус відносин 

— все складно»

17.00, 19.00 Суперінтуїція

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Хто зверху?

01.55 Служба розшуку 

дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.50, 18.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 8.15, 23.15 Топ дня

07.55, 11.55, 12.55, 15.55, 

18.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

09.15, 17.45 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 

16.10, 17.10, 18.10 

Інформаційний день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

19.30 Інформаційний вечір

22.00 «За Чай.com»

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

06.35 Х/ф «Білоруський 
вокзал»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.05 Х/ф «Ти пам’ятаєш»
10.45 «Кримінальні справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 1.35 

«Свідок»

12.50 «Легенди карного 

розшуку»

14.35 «Життя на грані»

16.50, 19.30 Х/ф «Ісус. Бог 
і людина»

21.00, 23.45 Х/ф «Імперія 
Святого Петра»

02.05, 3.35 «Правда життя. 

Професії»

02.20 «Речовий доказ»

02.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.50 Х/ф «Самотня 
жінка бажає 
познайомитись»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.00 Документальний фільм 

«Левко Лук’яненко. Йти 

за совістю» з циклу 

«Дисиденти» 

06.30 Позиція. Іпостасі 

Романа Коляди

07.00 Казки Лiрника Сашка. 

Славний богатир Хома

07.10 Казки Лiрника Сашка. 

Лампа з блакитним 

вогником

07.20 Школа Мері Попінс

07.40 Хочу бути. 

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Міні-серіал. Північний 

берег Криму. 

Чорноморськ#4

09.30 Фольк-music

10.30 Посттравматичний 

синдром 

10.55 Візитки Полтавщини. 

Фанатка... 

11.05 Документальний фільм 

«Трипілля. Забута 

цивілізація Старої 

Європи»

11.55 Війна і мир 

12.35 Львівський 

національний 

академічний театр 

опери та балету. 

Ц. Пуньї. Балет 

«Есмеральда»

14.30 РадіоДень

14.55 UAмузика. Кліп

15.00 Міні-серіал. Північний 

берег Криму. 

Коблево #5

15.10 РадіоДень 

15.35 Хто в домі хазяїн? 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет. 

Петриківка

17.15 Двоколісні хроніки. 

Випуск №15

17.30 Документальний фільм 

«Кардинал Любомир 

Гузар»

18.00 Інформаційна година

18.50 UAмузика.кліп

18.50 Погода

19.00 Територія Кіно. 

Георгій Давиденко. 

Документаліст

20.00 Культурна Афіша 

здорової Людини

20.30 Документальний 

фільм «Блаженний 

Священномученик 

Григорій Хомишин «

20.55 Львівський національний 

академічний театр 

опери та балету. 

П. Чайковський. Балет 

«Лебедине озеро» 

23.00 Інформаційна година

00.20 Розсекречена 

історія. 150-річчя 

з дня народження 

Грушевського 

01.15 Міні-серіал. Північний 

берег Криму. Коблево #5

01.30 РадіоДень 

01.50 Новини. Культура

02.15 Фольк-music

03.15 Надвечір’я. Долі 

04.10 Документальний фільм 

«Богдан Гаврилишин. 

Місія-Свобода» 

05.05 Розсекречена історія. 

100 років української 

революції

СТБ

05.50 «Моя правда. Тото 

Кутуньо. Любовний 

трикутник»

06.45 «Моя правда. Альбано. 

Підступна фелічіта»

07.45 Х/ф «П’ять років та 
один день»

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

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 23.05 «Холостяк-8»

22.40 «Небачене Євробачення 

2018»

00.00 «Як вийти заміж»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом»

18.40, 20.20 «Територія 

позитиву»

19.20 «Нейтральна територія»

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.50 «Відеобімба»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55 «102. Поліція»

11.50, 17.15 «Загублений світ»

15.35 Х/ф «Наввипередки з 
часом»

19.25 Х/ф «Швидкий і 
жорстокий»

21.00 Х/ф «Герой у розшуку»
22.50 «Змішані єдиноборства. 

UFC»

01.00 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.15 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 1.40 «Барселона» 

— «Рома». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

07.50 «LaLiga Chronicles». 

Чемпіонат Іспанії

08.10 «Ворскла» — «Верес». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25, 23.20 «Атлетіко» 

— «Спортінг». 1/4 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

12.15 «Ювентус» — «Реал». 

1/4 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

14.05 «Ніч Ліги чемпіонів»

14.35 Топ-матч

14.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

16.05, 20.20 «Шлях до Ліона»

16.40, 4.00 «Арсенал» 

— «ЦСКА». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

18.30 «Лейпциг» — 

«Марсель». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

21.05 Світ Прем’єр-Ліги

21.35 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

22.50, 3.30 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

01.10 «Сіткорізи»

ФУТБОЛ-2

06.00, 4.05 «Ювентус» 

— «Реал». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

07.50 «Топ-матч

08.00, 12.30 «Шлях до Ліона»

08.50, 23.55 «Арсенал» 

— «ЦСКА». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

10.40, 1.45 «Лейпциг» 

— «Марсель». 1/4 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

13.20 «Ліверпуль» — «Ман 

Сіті». 1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

15.05 «LaLiga Chronicles». 

Чемпіонат Іспанії

15.25 «Севілья» — 

«Баварія». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

17.15 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

17.45 «Атлетіко» — 

«Спортінг». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

19.35 «Барселона» 

— «Рома». 1/4 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

21.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

21.55 LIVE. «Депортіво» — 

«Малага». Чемпіонат 

Іспанії

22.45 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

03.35 Світ Прем’єр-Ліги

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00 Правда життя

09.00, 22.40 Мегазаводи

09.50 Операція: людожери

10.40 Легендарні замки 

України

11.40, 4.30 Містична Україна

12.20 Місто, яке зрадили

13.10 Скептик

14.10 Речовий доказ

15.20, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра

16.10, 20.50 Шалена подорож

17.10 Диво з острова Борнео

18.10 Дикий Індокитай

19.00 Фантастичні історії

23.40 Великі тирани

00.30 Бандитський Київ

К1

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Красуні»

09.00 «Карамболь»

10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Гілз, 90210»

11.45 «Навколо М»

12.45, 18.15 «Орел і решка»

20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»

22.00 «Бєдняков+1»

23.45 Х/ф «Серцеїдки»
02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Везунчик»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Чотири весілля

13.00, 19.00, 2.30 Панянка-

селянка

14.00 Готель Галіція

15.00, 3.20 Віталька

16.00 Країна У

17.00 Танька і Володька

18.00 Одного разу під 

Полтавою

20.00, 1.00 100 в 1

21.00 Х/ф «Люди Ікс: 
Дні минулого 
майбутнього»

23.30 Х/ф «Як вийти заміж 
за мільярдера»

02.00 БарДак

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 15.25 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Д/с «Африка. 

Небезпечна реальність»

10.35, 13.35, 16.20 

Телепродаж (на 

комерційних умовах)

11.00 Д/с «Незвичайні 

культури»

12.00 Смаки Культур

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 РадіоДень

13.55 Схеми. Корупція в 

деталях

14.30 Радіо. День

15.15, 0.55 Лайфхак 

українською

16.50 Фольк-music

18.00, 0.05 Інформаційна 

година

19.00 Культурна афіша 

здорової людини

19.25 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»

20.25 Перша шпальта

21.30, 3.25 Новини. Спорт

21.50 Фільм-концерт 

Supernation гурту 

Друга ріка

22.40 Д/с 

«Найекстримальніший»

23.35 Т/с «Доньки Єви. 

Історія Рахілі і Лії»

01.10 Культурна афіша

01.35 Д/с «Музична одіссея 

Арірант. Шоу»

02.05 Д/ф «Смачні історії»

03.50 ТАКАШОТАМ

04.00 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

05.00 Д/с «Орегонський 

путівник»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.45 «Гроші-2018»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.45, 23.20 «Світське 

життя-2018»

11.00 «Голос країни-8»

14.00 «Ліга сміху-2018»

16.25, 21.15 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка. 

Діти-2018»

20.15 «Українські сенсації»

00.20, 4.20 «Вечірній Київ»

ІНТЕР

06.00 Мультфільм

06.30 «Чекай мене»

08.00, 5.05 Х/ф «Одруження 
Бальзамінова»

09.50 Х/ф «Міцний горішок»
11.30 Х/ф «Королева 

бензоколонки»
13.00 «Сходження 

Благодатного Вогню 

в Храмі Гроба 

Господнього»

15.00, 20.30 Т/с «Я прийду 

сама»

20.00 «Подробиці»

23.00 «Великодня літургія. 

Пряма трансляція»

03.00 Д/п «Паломництво на 

Святу землю»

03.45 Х/ф «Сватання на 
Гончарівці»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.55 

Сьогодні

07.15, 5.10 Зоряний шлях

08.45 Т/с «Благі наміри»

13.30, 15.20 Х/ф «Паперові 
квіти»

16.00, 19.40 Т/с «Всупереч 

долі»

21.00 Шоу Братів Шумахерів

23.00, 2.20 Т/с «Я буду жити»

01.50 Телемагазин

03.35 Реальна містика

ICTV

05.15 Скарб нації

05.25 Еврика!

05.30 Факти

05.50 Більше ніж правда

07.35 Я зняв!

09.25 Дизель-шоу

10.40, 11.40 Особливості 

національної роботи

12.35, 13.00 Х/ф 
«Нестримні»

12.45 Факти. День

14.35 Х/ф «Нестримні-2»
16.30 Х/ф «Нестримні-3»
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Білосніжка і 
мисливець»

22.25 Х/ф «Хоббіт: 
Несподівана 
подорож»

01.30 Х/ф «Мутанти»
03.20 Х/ф «Бережіть жінок»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.40 Зона ночі

05.09, 7.49 Kids Time

05.10 М/с «Лунтик і його 

друзі»

06.30 М/с «Луні Тюнз шоу»

07.50 Ревізор. Крамниці

10.00 Таємний агент

11.30 Таємний агент. Пост-

шоу

13.20 Т/с «Бібліотекарі»

18.00 М/ф «У пошуках 

Жар-птиці»

19.20 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий вовк-2»

21.00 Х/ф «Гаррі Поттер і 
Дари смерті»

23.50 Х/ф «Непрохані»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.30 Акцент

07.15, 11.30 Феєрія мандрів

07.55, 8.55, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Нові герої Донбасу

09.15 Автопілот-новини

09.20 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.10 Історія Успіху

10.25 П’ятий поверх

10.55, 11.55, 16.55, 0.50 

Погода на курортах

11.10 Майстри ремонту

12.20 Невигадані історії

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10, 4.30 Відкрита церква

13.35 Сучасний фермер

14.10, 1.10 Машина часу

15.15 Сімейні зустрічі

15.55, 18.55, 23.55 Погода в 

Україні

16.05 ЕнергоНезалежність

16.25 Фактор безпеки

17.10 Стоп корупції!

18.00, 0.15 Велика політика

18.40 Про військо

19.25 Особливий погляд

20.00, 2.10, 5.15 Рандеву

21.40, 3.00 Вікно в Америку

22.10 Справжній детектив

23.15 Фінансовий тиждень

23.40 Кордон держави

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

06.20 Х/ф «Тіні зникають 
опівдні»

10.15 «Паломництво на Святу 

землю»

11.05 «Від Різдва до 

Хрещення»

12.00 «Свідок. Агенти»

13.10 Х/ф «Імперія Святого 
Петра»

17.10 Х/ф «Здрастуй і 
прощавай»

19.00, 2.45 «Свідок»

19.30 Х/ф «Солодка жінка»
21.30 Х/ф «Апокаліпсис: 

Одкровення Іоанна 
Богослова»

23.25 Х/ф «Ісус. Бог і 
людина»

03.15 «Правда життя. 

Професії»

04.00 «Святі та праведники 

ХХ століття»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальний фільм 

«Василь Симоненко. 

Тиша і грім»

06.30 Територія Кіно. 

Георгій Давиденко. 

Документаліст

07.00 Новини. Світ 

07.15 Новини

07.30 Тема дня 

07.45 Новини. Культура 

08.00 Казки Лiрника Сашка. 

Купецька дочка

08.10 Казки Лiрника Сашка. 

Про доброго богатиря 

зайчика

08.20 Хочу бути. 

08.45 Хто в домі хазяїн?

09.15 Міні-серіал. Північний 

берег Криму. Коблево #5

09.30 Фольк-music. Діти

10.30 52 уїк-енди 

10.55 Візитки Полтавщини. 

Гончарі 

11.05 Документальний фільм 

«Єпископи», ч. 1

11.30 Документальний фільм 

«Єпископи», ч. 2

12.05 «Світло» 

13.00 Концертна програма 

«Відкривай Україну»

13.55 Лекції «Громадського». 

Велике інтерв’ю з 

лідером Stoned Jesus 

Ігорем Сидоренком

14.20 Лекції «Громадського». 

Іван Марчук. «Темпера, 

сніги та неповторні 

випадковості»

14.30 Лекції «Громадського». 

Едвард Лукас, Наталя 

Гуменюк «Нова холодна 

війна – хто виграє і як 

вона може закінчитися»

15.25 Як це? 

15.45 Хто в домі хазяїн? 

16.10 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7»

17.05 Посттравматичний 

синдром 

17.30 Посттравматичний 

синдром 

18.00 Світло хреста 

митрополита Андрея 

Шептицького

19.30 Документальний 

фільм «Блаженний 

Священномученик 

Григорій Хомишин»

20.00 Олег Верргеліс. Як 

дивитися спектакль

20.10 Київський академічний 

Молодий театр. Освальд 

Заградник — «Соло 

для годинника з боєм» 

21.50 Місто Ха. Пост-реліз. 

22.20 Австрійсько-

український 

симфонічний оркестр 

K&K Philharmoniker 

(Львів). 

00.00 ВЕЛИКОДНЯ 

БОЖЕСТВЕННА 

ЛІТУРГІЯ

СТБ

06.10 «Караоке на Майдані»

07.10 «Хата на тата»

09.00 «Все буде смачно!»

10.35 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»

14.05 «Холостяк-8»

17.05 Х/ф «Іван Васильович 
змінює професію»

19.00 «Світами за скарбами»

21.30 «Вечір із Наталею 

Гаріповою. Павло 

Зібров»

22.30 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

01.20 Т/с «Коли ми вдома»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

16.00, 17.00, 18.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15, 

15.00, 16.20, 17.15 

«Територія позитиву»

13.00 Прямий ефір із 

Наталкою Фіцич

14.00 Сходження Благодатного 

Вогню-2018 г.

14.20 Споживач

18.15 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня з Тарасом 

Березовцем і Пітером 

Залмаєвим

19.00 Трансляція прибуття 

Благодатного Вогню в 

Україну

19.15 «Територія позитиву». 

Спеціальний випуск

20.00 Пасхальний марафон

22.00 Пряма трансляція 

Пасхального 

Богослужіння

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.15, 0.00 «102. Поліція»

10.05 Т/с «Команда»

13.50 26 тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — «Зоря»

16.00 Х/ф «Швидкий і 
жорстокий»

17.30 Х/ф «Повернення 
Геркулеса»

19.20 Х/ф «Вихід: Боги та 
царі»

22.10 Х/ф «Живий товар»
01.50 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.40 «Облом.UA.»

05.00 «Змішані єдиноборства. 

UFC»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Депортіво» — 

«Малага». Чемпіонат 

Іспанії

07.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 «Лейпциг» — 

«Марсель». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.55, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 «Арсенал» — «ЦСКА». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

12.10 «Ліверпуль» — «Ман 

Сіті». 1/4 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.55 LIVE. «Алавес» — 

«Хетафе». Чемпіонат 

Іспанії

14.45, 18.00 Футбол Tables

16.15, 3.15 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

17.10 LIVE. «Сельта» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

19.10 Передмова до матчу 

«Ман Сіті» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

19.15 LIVE. «Ман Сіті» 

— «МЮ». Чемпіонат 

Англії

21.30 Топ-матч

21.40 LIVE. «Барселона» — 

«Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

23.40 «Олександрія» 

— «Сталь». Чемпіонат 

України

01.25 «Евертон» — 

«Ліверпуль». Чемпіонат 

Англії

04.05 «Ворскла» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Севілья» — 

«Баварія». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

07.50, 11.10 Топ-матч

07.55, 23.40 Огляд матчів. 

Ліга Європи УЄФА

08.50, 21.50 «Атлетіко» — 

«Спортінг». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

10.40 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

11.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

11.55 «Барселона» 

— «Рома». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

13.45 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

14.15 LIVE. «Евертон» 

— «Ліверпуль». 

Чемпіонат Англії

15.25 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

16.30, 18.55, 21.25 «Тур 

ONLINE»

16.55 LIVE. «Олександрія» 

— «Сталь». Чемпіонат 

України

17.45 Футбол Tables

19.25 LIVE. «Ворскла» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

20.15 Футбол NEWS

00.35 «Сельта» — «Севілья». 

Чемпіонат Іспанії

02.20 «Ман Сіті» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

04.05 «Алавес» — «Хетафе». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Скарб.UA

08.20 Прихована реальність

11.30 Великі тирани

12.30 Реальна історія Ісуса

15.20 Дикий Індокитай

17.30 Шалена подорож

18.20 Таємний код зламаний

21.00 Таємниці Христа

23.50 Паранормальний світ

00.40 Код доступу

05.20 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.00 «Ух ти show»

11.20 М/ф «Воруши ластами, 

Семмі»

13.00 «Орел і решка. 

Шопінг»

14.10 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

22.00, 0.45 «Їже, я люблю 

тебе!»

23.00 Х/ф «Моє велике 
грецьке весілля-2»

01.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

10.15 М/ф «Якось у лісі»

11.30 Х/ф «Король повітря: 
Сьома подача»

13.15, 23.00, 2.30 Панянка-

селянка

14.15 Готель «Галіція»

18.15 Х/ф «Як вийти заміж 
за мільярдера»

20.00, 0.00 100 в 1

21.00 Танька і Володька

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

03.20 Віталька

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новини

09.35 М/с «Гон»

10.05 Хто в домі хазяїн?

10.30 Лайфхак українською

10.45, 16.00 Телепродаж (на 

комерційних умовах)

11.05 Д/с «Незвідані шляхи»

12.00 Х/ф «Ісус. Бог і 
Людина»

15.30 Д/с «Незвичайні 

культури»

16.25 Д/с 

«Найекстремальніший»

18.10 Т/с «Окуповані»

20.00 Розсекречена історія

21.35 Як дивитися кіно

22.00 Х/ф «Червона 
черепаха»

23.35 Т/с «Доньки Єви. 

Історія Марії — матері 

Ісуса»

00.00 ВЕЛИКОДНЯ 

БОЖЕСТВЕННА 

ЛІТУРГІЯ
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КАНАЛ «1+1»

06.10 ТСН

07.05 «Українські сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея 

«Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

09.50 «Розсміши коміка. 

Діти-2018»

10.45, 11.45, 12.45 «Світ 

навиворіт-2: Індія»

13.50 Драма «Cувенір з 

Одеси»

17.35 Комедія «Операція «И» 

Та інші пригоди 

Шурика»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни-8»

00.10 «Ігри приколів-2018»

01.05 Драма «Небезпечні сни»

ІНТЕР

06.30 Х/ф «Міцний горішок»
08.00 «Удачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Морський 

сезон»

11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

12.10 Х/ф «Я нічого не 
знаю, але скажу все»

13.45 Х/ф «Людина з Ріо»
16.00 Х/ф «Дівчата»
18.00 «Крутіше за всіх. Новий 

сезон»

20.00, 2.15 «Подробиці»

20.30 Т/с «Я прийду сама»

23.10 Х/ф «Дев’ять ознак 
зради»

01.00 Д/п «Тисяча років на 

Афоні»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.45, 4.50 Зоряний шлях

08.15 Т/с «Благі наміри»

13.10 Т/с «Всупереч долі»

17.10, 20.00 Т/с «Наречений 

для дурки»

19.00, 1.40 Події тижня з 

Олегом Панютою

22.00 Т/с «Бабине літо»

02.30 Історія одного злочину

ICTV

05.55 Скарб нації

06.05 Еврика!

06.10 Факти

06.30, 3.30 М/ф «Денніс-

бешкетник: Вдалий 

круїз»

08.00 Я зняв!

09.50 Х/ф «Діти шпигунів»

11.20, 13.00 Х/ф «Діти 
шпигунів-3»

12.45 Факти. День

13.10 Х/ф «Білосніжка і 
мисливець»

15.35 Х/ф «Хоббіт: 
Несподівана 
подорож»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Хоббіт: Пустка 
Смоґа»

23.35 Х/ф «Ера драконів»
01.25 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.55 Стендап-Шоу

05.55, 9.04 Kids Time

06.00 М/с «Луні Тюнз шоу»

09.05 Х/ф «Мармадьюк»
11.00 М/ф «Велика собача 

втеча»

12.50 М/ф «У пошуках Жар-

птиці»

14.10 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий вовк-2»

15.45 Х/ф «Гаррі Поттер і 
Дари смерті»

18.35 Х/ф «Гаррі Поттер і 
Дари смерті-2»

21.00 Х/ф «Конан-
варвар»

23.10 Х/ф «Орел Дев’ятого 
легіону»

01.25 Х/ф «Непрохані»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

2.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.30 Невигадані історії

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.55, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Нові герої Донбасу

08.40 Натхнення

09.15 Автопілот-Тест

09.20 Технопарк

09.25 Драйв

09.30 Вікно в Америку

10.10 Сімейні зустрічі

10.30, 3.20 Кіно з Я. Соколовою

11.10 Кордон держави

11.25 Будемо жити

11.35 Гра інтересів

12.20, 23.15 ЕнергоНезалежність

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.05 Медекспертиза

13.25 Діалоги з Патріархом

13.55, 16.55, 0.45 Погода на 

курортах

14.10, 20.00, 1.10, 4.40, 5.15 

Машина часу

15.15 П’ятий поверх

15.55, 18.55, 23.50 Погода в 

Україні

16.10 Агрокраїна

16.20 Фінансовий тиждень

17.10 Особливий погляд

17.30 Акцент

18.00, 2.10 Час. Підсумки тижня 

з Віталієм Гайдукевичем

19.25 Стоп корупції!

21.40, 3.00 Час-Time

22.10 Справжній детектив

23.40 Про військо

02.55 Огляд преси

НТН

07.00 Т/с «Банкірші»

10.50 Х/ф «Закоханий за 
власним бажанням»

12.30 Х/ф «Три тополі на 
Плющисі»

14.00 Х/ф «Танцюй, 
танцюй»

16.45 Х/ф «Серцеїдки»
19.00 Х/ф «Відпустка за 

власний рахунок»
21.30 Х/ф «Шукайте жінку»
00.25 Х/ф «Апокаліпсис: 

Одкровення Іоанна 
Богослова»

02.20 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальний фільм 

«Іван Боберський. Де 

сила, там воля витає» 

07.00 ВЕЛИКОДНЯ 

БОЖЕСТВЕННА 

ЛІТУРГІЯ 

11.05 Документальний фільм 

«Кардинал Мар’ян 

Яворський», ч. 1

11.30 Документальний фільм 

«Кардинал Мар’ян 

Яворський», ч. 2

12.05 RadioSymphony_UA

13.45 Дитячі таємниці. 

Маркетолог

14.15 Документальний фільм 

«Христина. Кримське 

соло» 

14.45 Фольк-music діти 

16.10 Гала-концерт 

Національного 

проекту «Три С». 

Скорик — Станкович 

— Сильвестров

17.55 Документальний фільм 

«Наївне малярство 

Михайла Онацька» 

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

19.05 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7»

20.00 Як дивитися кіно. 

20.40 Українська кінокласика 

кіностудії 

ім. О. Довженка 

22.05 Концертна програма. 

Марія Бурмака. & Gypsy 

lyre. Нове та улюблене. 

23.00 Лекції громадського. 

Люди і апарати.

Становлення 

українського кіно

00.20 Розсекречена історія. 

01.20 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7»

02.15 Фольк-music. 

03.15 Надвечір’я. Долі 

04.10 Документальний фільм 

«Григір Тютюнник. Доля. 

Коріння»

04.55 Документальний фільм 

«Григір Тютюнник. Доля. 

«Повна душа болю...»

 

СТБ

05.55 «Хата на тата»

07.40 «Як вийти заміж»

09.00 «Все буде смачно!»

10.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

11.05 «Караоке на Майдані»

12.05 «Вечір із Наталею 

Гаріповою. Павло 

Зібров»

13.00 Х/ф «Наречена для 
тата»

15.05 Х/ф «Іван Васильович 
змінює професію»

16.55, 23.35, 23.50 «Я 

соромлюсь свого тіла-5»

19.00 «Битва екстрасенсів-18»

21.20 «Один за всіх»

22.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 15.15, 

16.15, 17.15, 18.15, 

19.15, 22.00 «Територія 

позитиву»

12.00 Споживач

13.15 Прямий ефір із Наталкою 

Фіцич

14.15 «Віч на віч»

20.00 «Кисельов. Авторське»

21.00 «Дорослі ігри» з 

Андрієм Пальчевським

КАНАЛ «2+2»

06.00, 23.20 «Змішані 

єдиноборства. UFC»

08.00 «Він, вона і телевізор»

13.15 Х/ф «Мисливці за 
реліквіями»

17.05 Х/ф «Санктум»
19.05 Х/ф «Бен-Гур»
21.30 «ПРОФУТБОЛ»

01.45 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.35 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Сельта» — «Севілья». 

Чемпіонат Іспанії

07.45, 16.35 Світ Прем’єр-Ліги

08.15 «Ман Сіті» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

10.00, 15.40, 20.15 Футбол 

NEWS

10.25 «Халатний футбол»

11.15 «Моя гра». Прем’єра

11.45, 14.55, 19.10 Топ-матч

12.00, 0.50 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

12.55 LIVE. «Леванте» 

— «Лас-Пальмас». 

Чемпіонат Іспанії

13.45, 18.00 Футбол Tables

15.10, 3.35 Журнал Ліги чемпіонів

16.05 «Моя гра»

17.05 Передмова до матчу 

«Реал-Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії

17.10 LIVE. «Реал» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

19.25 LIVE. «Сосьєдад» 

— «Жирона». Чемпіонат 

Іспанії

21.20 «Великий футбол»

23.00 «Арсенал» 

— «Саутгемптон». 

Чемпіонат Англії

01.45 «Валенсія» — 

«Еспаньйол». Чемпіонат 

Іспанії

04.05 «Челсі» — «Вест Гем». 

Чемпіонат Англії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Арсенал» — «ЦСКА». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

07.50, 18.15, 21.00, 3.50 Топ-

матч

08.00 «Барселона» — 

«Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

09.45, 20.30 Світ Прем’єр-Ліги

10.15, 2.00 «Олександрія» 

— «Сталь». Чемпіонат 

України

12.00 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

12.30 «Евертон» — 

«Ліверпуль». Чемпіонат 

Англії

14.20 «Ворскла» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

16.10 LIVE. «Арсенал» 

— «Саутгемптон». 

Чемпіонат Англії

17.10, 19.25, 22.30 Футбол 

Tables

18.20 LIVE. «Челсі» — «Вест 

Гем». Чемпіонат Англії

21.10 «Моя гра»

21.40 LIVE. «Валенсія» — 

«Еспаньйол». Чемпіонат 

Іспанії

23.40 Журнал Ліги чемпіонів

00.10 «Реал» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії

04.00 «Леванте» — «Лас-

Пальмас». Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Містична Україна

08.20 У пошуках істини

09.10, 18.20 Таємний код 

зламаний

11.30 Великі тирани

12.30, 23.00 Таємниці Христа

15.20 Дикий Індокитай

16.30 Дивовижна Індія

17.30 Шалена подорож

21.00 Таємниці Біблії

23.50 Паранормальний світ

00.40 Україна: забута історія

К1

06.30 Top Shop

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.00 «Ух ти show»

10.20 М/ф «Воруши ластами, 

Семмі»

12.00 «Орел і решка. Шопінг»

13.10 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

22.00 «Їже, я люблю тебе!»

0.00 Х/ф «Агент 117: Місія 
в Ріо»

1.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

10.15 Х/ф «Везунчик»
12.00, 23.00, 2.30 Панянка-

селянка

14.00, 0.00 100 в 1

21.00 Танька і Володька

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

03.20 Віталька

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00 ВЕЛИКОДНЯ 

БОЖЕСТВЕННА 

ЛІТУРГІЯ

10.00 Х/ф «Імперія святого 
Петра»

13.35 Перший на селі

14.00, 16.00 Телепродаж (на 

комерційних умовах)

14.20, 3.00 Фольк-music

15.30 Документальний фільм 

«Спадок на кінчиках 

пальців»

16.25 Д/с 

«Найекстремальніший»

18.10 Т/с «Окуповані»

19.55 Д/с «Імперія»

21.00, 0.40 Новини

21.30 «Сонце». Концертна 

програма гурту 

Антитіла

23.50 «Гордість світу»

01.15 Д/с «Музична одіссея 

Арірант. Шоу»

02.05 Д/ф «Смачні історії»

04.00 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

05.00 Д/с «Орегонський 

путівник»
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Нестерпний 
біль слави
Стали відомі причини 
смерті американського 
рок-ідола Принца
Олег БОРОВСЬКИЙ

      
 Майже через два роки після несподіва-
ної смерті славетного американського спі-
вака, композитора, музиканта та продю-
сера Принца стала відомою причина його 
загибелі. В розпорядження агенції «Ассо-
шiейтед Пресс» потрапили результати ток-
сикологічних досліджень тіла 57-річного 
співака. Згідно з ними, на момент смерті 
він мав в організмі смертельну дозу надз-
вичайно сильного знеболювального препа-
рату фентаніл. 
 Під час досліджень експерти встано-
вили, що концентрація цього препарату в 
тілі померлого становила 68 мікрограмів 
на літр крові. При цьому лікарі звертають 
увагу на те, що летальні випадки трапля-
лися навіть у пацієнтів, які мали лише три 
мікрограми фентанілу на літр крові. Кон-
центрація препарату в тілі Принца оці-
нюється фахівцями як екстремально ви-
сока навіть для пацієнтів, які страждають 
від хронічного болю і приймають регуляр-
ні дози (систематично цей лікарський пре-
парат застосовується надзвичайно рідко, 
наприклад, при нестерпному болі під час 
онкологічних захворювань). 
 Надзвичайно високу кількість фентані-
лу виявлено також у печінці небіжчика. Ре-
зультат: 450 мікрограмів на кілограм. Це 
майже в 10 разів більше допустимого ток-
сичного рівня, який означає передозування 
і може бути летальним. Результати токси-
кологічних досліджень дозволяють ствер-
джувати, що музикант прийняв ліки перо-
рально. Доза виявилася смертельною.  
 Фентаніл (Phentanylum) — це синтетич-
ний опіоїдний анальгетик, у 50 разів силь-
ніший від героїну та в десятки разів силь-
ніший, ніж морфій. Він спричиняє швидку 
і сильну залежність. Невдовзі після смерті 
музиканта 21 квітня 2016 року поліція під-
твердила, що причиною смерті стало передо-
зування опіоїдів. Також повідомлялось, що 
в маєтку співака у Міннесоті виявили вели-
ку кількість знеболювальних ліків, включ-
но з фентанілом. 
 Принц залишив по собі спадщину вар-
тістю від 300 до 500 млн. доларів, але не 
залишив заповіту. Боротьба за ці великі 
гроші триває до цього часу. Претендентів 
багато: від сестри померлого до релігійної 
організації свідків Єгови.
 Оприлюднення причини смерті амери-
канської рок-легенди можна було б спри-
ймати як приватну трагедію окремої осо-
би, яка не витримала тягаря слави та не-
обхідності утримувати популярність за 
будь-яку ціну. Можна було б, якби це був 
поодинокий випадок. Але в США серед 
публічних осіб фентаніл став модним за-
собом «підтримання форми». Препарат 
відпускається винятково за рецептом, 
але для багатих це не проблема. У США 
щоденно реєструють 150 випадків смер-
тей від передозування препарату. Прези-
дент Дональд Трамп назвав залежність від 
фентанілу найбільшою наркотичною епі-
демією в історії США. ■

■

Послів вислали, але двері 
лишили відчиненими 
 Зокрема, до акції висил-
ки російських шпигунів iз 
дипломатичним статусом 
приєдналися Молдова та 
Чорногорія. А міністр за-
кордонних справ Словаччи-
ни Мирослав Лайчак 28 бе-
резня повідомив, що краї-
на відкликає свого посла в 
Росії. Лайчак назвав цей 
крок «серйозним», оскільки 
Словаччина упродовж чвер-
ті століття жодного разу не 
вдавалась до такого кроку. 
Аналогічне рішення ухва-
лили у середу Люксембург та 
Мальта. Усі три країни вирі-
шили для початку провести 
зі своїми послами «політич-
ні консультації».
 Водночас міністр закор-
донних справ Австрії Карін 
Кнайссль 28 березня повідо-
мила телеканалу ORF-2, що 
Відень не буде ані висила-
ти російських дипломатів, 
ані відкликати свого посла 
в Росії. Але вона додала, що 
Австрія підтримує рішення 
ЄС iз цього приводу, висло-
вивши солідарність із Вели-
кою Британією.
 Та найсерйознішим ста-
ло рішення НАТО вислати 
10 представників при штаб-
квартирі Альянсу в Брюс-
селі, що становить трети-
ну персоналу представниц-
тва. Про це повідомив Ген-
сек Північно-Атлантичного 
Альянсу Йенс Столтенберг. 
«Це дає Росії недвозначно 
усвідомити, що її агресія має 
ціну, яку доводиться плати-
ти, і це також демонструє, 
що вони помилялися у своїх 
оцінках нашої згуртованос-
ті», — заявив Генсек НАТО. 
 Постійний представник 
Росії в ОБСЄ заявив, що ма-
сова висилка російських 
дипломатів західними краї-
нами створила «небезпечний 
прецедент колективного по-
карання нації, вина якої не 
доведена». На що в Білому 
домі відповіли, що США за-
лишають відчиненими двері 
для діалогу з Росією, але 
Москва повинна усвідомити, 
що у відповідь на спроби де-
стабілізувати існуючий сві-
товий порядок отримає не-
гайну реакцію.

У Лондоні «немає місця» 
для корумпованих 
російських еліт 
 На першу хвилю солідар-
ної протидії Росії частина 
міжнародних коментаторів 
зазначала, що значно ефек-
тивнішим, ніж видворення 
дипломатів, був би удар по 
представниках олігархічно-
го режиму Путіна, які меш-
кають на Заході й користу-
ються всіма благами захід-
ної цивілізації. І в цьому на-
прямку вже робляться перші 
кроки. 
 Комітет з іноземних 
справ Палати громад Вели-
кої Британії почав розсліду-
вання під назвою «Російська 
корупція в Британії», пові-

домляє Бі-Бі-Сі. На перших 
слуханнях у середу депутати 
питали експертів, скільки в 
Британії є брудних грошей 
з Росії, як вони пов’язані з 
Путіним та чому уряд нее-
фективно бореться з ними. 
Депутати запросили вико-
навчого директора Фонду бо-
ротьби з корупцією Володи-
мира Ашуркова. Він органі-
зовує «Клептократія-тури» 
— екскурсії до особняків 
російських багатіїв в Лон-
доні. А також Романа Бори-
совича, директора Центру 
досліджень фінансових зло-
чинів та проблем безпеки 
Королівського Об’єднаного 
інституту оборонних дослі-
джень Кітінга. Були присут-
ні на слуханнях також троє 
британських журналістів, 
які вивчають російську те-
матику.
 «Я говорив приблизно 
те саме, що говорю остан-
ні п’ять років. Ми дуже рід-
ко маємо такий рівень дис-
кусії, але насправді нічого 
нового, в принципі, не було 
сказано. Залишається надія, 
що британський політичний 
істеблішмент нарешті щось 
зробить iз корумпованими 
фінансовими потоками, які 
приходять iз Росії», — пові-
домив Бі-Бі-Сі Володимир 
Ашурков, який отримав у 
Британії політичний при-
тулок через переслідування 
в Росії. Відповідаючи на пи-
тання, чи серйозно налашто-
вані британські політики, 
він сказав: «Повірю, коли 
побачу (конкретні справи)».
 Про початок розслідуван-
ня комітет іноземних справ 
Палати громад повідомив 
26 березня. Учасники слу-
хань досить скептично оці-
нили готовність уряду боро-
тися з «брудними» грошима, 
в тому числі з Росії. Володи-
мир Ашурков вважає, що 
правоохоронні органи від-
лякує складність доведення 
злочинного походження гро-
шей та перспектива судити-
ся з кращими адвокатами, 

послуги яких можуть собі 
дозволити іноземні мільяр-
дери, зокрема й російські. 
 На слуханнях прозвуча-
ла думка про те, що в Бри-
танії зіткнулися дві тенден-
ції, які дуже погано поєд-
нуються одна з одною, — це 
прагнення максимально по-
легшити ведення бізнесу та 
бажання запобігти руху ка-
піталу, нажитого злочинним 
шляхом. Учасники дискусії 
сподіваються, що загострен-
ня стосунків між Росією та 
Британією примусить уряд 
вжити заходів.
 Парламентське розсліду-
вання — це особлива форма 
роботи британського парла-
менту. В ході розслідуван-
ня депутати Палати громад 
проводять слухання, зуст-
річі на виїзді, приймають 
письмові свідчення та зби-
рають максимум інформації 
з конкретної теми. Таке роз-
слідування може тривати мі-
сяці та роки і зрештою може 
відбитися на певних зако-
нодавчих ініціативах. Але, 
схоже, цього разу процес пі-
шов швидше, бо вже під час 
слухань міністр внутрішніх 
справ Великої Британії Ем-
бер Радд пообіцяла, що уряд 
уважно придивиться до про-
цедури видачі віз багатим 
іноземцям, включно з росій-
ськими інвесторами. 
 Під час згаданих слухань 
у комітеті Палати громад 
пані міністр Ембер Радд пос-
тавили запитання про при-
близно 700 росіян, які при-
їхали до Великої Британії у 
2008-2015 роках на підставі 

так званої візи першого кла-
су. Вона видається тим осо-
бам, які займаються під-
приємницькою діяльністю 
і зобов’язалися інвестува-
ти щонайменше два мільйо-
ни британських фунтів стер-
лінгів до британських інвес-
тиційних фондів. Глава бри-
танського МВС відповіла, 
що система видачі віз бага-
тим іноземцям була зміне-
на в 2015-2016 роках, що 
спричинило зменшення по-
зитивних рішень про вида-
чу візи на 84%. Радд також 
пообіцяла, що перед нарос-
танням напруги у відноси-
нах між Великою Британією 
та Росією вона попросила 
своїх співробітників вивчи-
ти можливість зробити про-
цедуру видачі віз на прожи-
вання ще жорсткішою. 
 У вівторок під час висту-
пу в парламенті глава уря-
ду Тереза Мей заявила, що 
в Лондоні «немає місця» 
для корумпованих російсь-
ких еліт, що було сприйняте 
британським суспільством 
як обіцянка прискіпливіше 
придивитися до росіян, які 
мають значні статки невідо-
мого походження. 
 До подібних дій стосовно 
російських багатіїв з оточен-
ня Володимира Путіна готу-
ються також інші країни ЄС, 
передусім три країни Балтії, 
де їх оселилося дуже багато. 
У середу Тереза Мей прове-
ла телефонну розмову з пре-
зидентом США Дональдом 
Трампом, під час якої також 
обговорили тему солідарної 
протидії Кремлю. ■

Принц. За славу доводиться платити. 
Іноді занадто дорого. 

❙
❙

СОЛІДАРНІСТЬ

«Агресія Росії 
має свою ціну» 
Зростає кількість країн, які висилають російських 
дипломатів, додаються нові заходи впливу на Кремль

■Ігор ВІТОВИЧ

Якщо в понеділок у рамках 
солідарної скоординованої 
акції протидії Кремлю висту-
пили 17 країн, то станом на 
вчорашній день вже щонай-
менше 28 країн вирішили 
вислати російських дипло-
матів у відповідь на отруєн-
ня 4 березня колишнього 
шпигуна Сергія Скрипаля і 
його дочки у британському 
Солсбері. 

А ТИМ ЧАСОМ...

 Російські дипустанови в Україні вже спорожніли. Так, у середу близько 
п’ятої ранку виїхали машиною двоє дипломатів з одеського представництва 
Росії. Згодом осиротіло й київське посольство. Як повідомляє УНІАН, зі сто-
лиці до Москви росіяни полетіли з пересадкою в Мінську. Вилітали з аеро-
порту «Жуляни». Загалом, як повідомило МЗС Росії, Україну покинули всі 
13 дипломатів РФ (на виселення їм давали лише 48 годин). Охорону столич-
ного диппредставництва у зв’язку з видворенням працівників не посилюва-
ли. Єдині, хто прийшов провести вигнанців, були молоді активісти з плака-
тами на кшталт «Скучать не будем», «Водки нет, идите домой». 

■

Карету подано: додому, рєбята... ❙
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На Луганщину поїхали родиною
 ■ Лано, зазвичай ви пишете сценарії 
до мультфільмів, а тут п’єса. Про що 
вона?
 — Вистава несе в собі добро та лю-
бов до своєї країни, патріотизм, цін-
ність культури — важливі для малень-
ких українців духовні цінності — і по-
чинає своє «професійне» життя саме зі 
сходу нашої країни.
 Мережина — це яскрава, вишива-
на, сплетена з мережив країна, мешкан-
ці якої волелюбні, співочі, натхненні: 
Мотузочки, Ниточки, Шворочки, Шну-
рочки. Але так трапилося, що ними за-
володіває чорний Павук, який позбав-
ляє мешканців світла, волі, мови, співу-
чості. Як повернути Мережині кольори, 
співи та волю?..
 На мою думку, вишивка — це код, 
який містить в собі енергію Бога, священ-
ну силу роду. То крихкий, але надміцний 
простір. Будь-яка казка — це також ко-
дування емоцій, бажань, мрій, енергії. 
Тому в пошуках символу українського 
народу одразу відкрився той яскравий, 
барвистий та сонячний простір країни 
Мережини, в якому і відбулися події бо-
ротьби за волю. У мене було бажання че-
рез казку показати неповторність та уні-
кальність країни, творчої, вільної, доброї 
та натхненної.
 Я сказала ще б таке, що казка несподі-
вано вмістила долю пророцтва.
 ■ У чому пророцтво?
 — Створювалася казка ще у 2011 році, 
під негативним емоційним впливом того-
часної влади України, яка була у постій-
ній конфронтації з українською культу-
рою та самим народом. Але тоді ще ніхто 
не знав, що дійде до кривавої боротьби і 
що частину країни окупує агресор. 
 Певний час твір вилежувався у спо-
кої, ніби чекав свого часу. Але після того, 
як отримав премію Free Theatre, презен-
тація якої проходила у Лондоні, в Royal 
Court Theatre, до твору повернулася заці-
кавленість. Протягом останніх років п’єсу 
обирають дитячі творчі заклади для пос-
тановки у навчальних театрах. 
 ■ Як потрапила «Мережина» у репер-
туар Луганського театру?
 — Фестиваль «Тиждень актуальної 
п’єси» у 2016 році обрав єдину п’єсу для 
дитячого театру, і це була «Як рятували 
країну Мережину». У конкурсі помітила 
її член журі Тетяна Пліс, керівник літера-
турно-драматургічної частини Лугансь-
кого обласного академічного українсь-
кого музично-драматичного театру. Та-
ким чином п’єса опинилася у творчому 
колективі театру. Режисер постановки 
— Вероніка Золотоверха, сценографія та 
костюми — Ірини Лубської, композитор 
— Артем Браташ. Разом із трупою вони 
зробили ритмічну, яскраву та мелодійну 
виставу.
 ■ Як російськомовний глядач сприй-
няв україномовну виставу і ваше з роди-
ною перебування на Луганщині?
 — Поїхати на прем’єру — це було рі-
шення моє та моєї родини. Подорож була 
насиченою емоціями та зустрічами. Доро-
гою нам зустрічалися тільки неймовірні 
люди — українці. Люди, які хочуть жити 
в Україні. Які хочуть змін і починають 
їх із себе. Безперечно, наше спілкування 

було переважно з творчим осередком Сі-
верськодонецька та Лисичанська, і хочу 
сказати, що то неймовірно сильні люди, 
бо рухають велетенський механізм май-
бутнього цього регіону. Де вони беруть ті 
сили та ентузіазм? То чародійство. 
 Навіть є символічним, що у всьому 
Сіверськодонецьку економлять елект-
роенергію — місто темне, коли вечоріє, 
а біля театру світяться ліхтарі. Промінь 
світла. Справді — перлина. Ну і як туди 
не тягнутися? У театрі невелика зала, ми 
були на «Наталці Полтавці» та на «Мере-
жині» — зал був повний. 
 Глядач цікавенний. Так, російсько-
мовний, але приходить дивитися україно-
мовну виставу. Приходять красиво вдяг-
нені, святкові. Аплодують і сміються. Між 
собою жарти обговорюють російською. Але 
ж отримують емоції українською. Чесно? 
Клубок був у горлі. Я чула, що вони пе-
режили. І обстріли, і сидіння у підвалах, 
і втрати рідних, дому, і панічне тікання з 
одного міста в інше. У них і зараз після сь-
омої не ходять «маршрутки». І ці люди по-
ряд зі мною аплодували. Для мене це честь. 
Дорослі привели дітей на дитячу виставу. 
Зал співав з акторами та зі мною пісню ме-
режинців про волю, мову, мужність. Я от-
римала неймовірний заряд і віру в людей та 
той регіон. Після подорожі у нас залиши-
лося бажання допомогти та приїхати ще. 
 Подія була дуже значущою для мене і 
тому зі мною був і син, і чоловік.
 ■ Окрім прем’єри в театрі, були твор-
чі зустрічі з луганчанами?
 — Так. У школі-інтернаті Сіверсько-
донецька та у Лисичанську показували 
анімаційний проект «Моя країна Украї-
на» (художній керівник Степан Коваль). 
Євгеній, мій син — він актор, тому для 
дітей зробили цікаві сценічні читання 
оповідань із книги «Щоденник котячих 
мандрів». Євгеній також гарно біт-бок-
сить, тому під його акомпанемент діти 
співали та нявчали. 
 Ще ми розповідали про професії, які 
потрібні для того, щоб створювати аніма-
цію. Таким чином ми охоплюємо і пізна-
вальний краєзнавчий матеріал, і заохо-
чуємо дітей розвивати свої творчі здіб-
ності, показуючи, де їх можна використа-
ти у майбутньому. 
 У дорослих було запитання: «Чому до 
нас раніше такого ніхто не привозив і ніх-
то не приїжджав з такими безкоштовни-
ми виступами?». І це справді питання...
 Після зустрічі деякі діти довго-довго 
були біля нас. Хто просто торкався, три-
мали за руки, посміхалися, хтось щось 
про себе розказував, одна дівчинка дуже 
хотіла мені щось подарувати на пам’ять 
— подарувала люстерко. А хлопчик з ін-
тернату Миколка, коли фотографували-
ся, притискався поряд, хоча так його не 
видно було в об’єктив, але не хотів відхо-
дити; і потім довго не йшов, все розпиту-
вав. 

 Душевні зустрічі й неймовірні люди. 
І все це на тлі великих ран від снарядів. 
У дитячому будинку навіть стіна є з на-
писом дати, коли у неї влучив снаряд...

Кота Воркота «приручили» режисер 
Степан Коваль та письменник Сашко 
Лірник
 ■ Ви авторка багатьох творів для ді-
тей. Розкажіть про «Щоденник котячих 
мандрів». Як він пов’язаний із серіалом 
«моя країна Україна»?
 — Спочатку був створений анімацій-
ний серіал «Моя країна Україна» студії 
«Новаторфільм» (художній керівник — 
режисер Степан Коваль). У проекті я — 
одна зі сценаристів. Можу похвалити-
ся, серії за моїми сценаріями мають між-
народні відзнаки і були відібрані до по-
казів на фестивалях. 
 А от уже після анімації була напи-
сана книга. І спільне: герой — Кіт Вор-
кіт та маршрут подорожей. Але приго-
ди нові й більш насичені історичним та 
краєзнавчим матеріалом. (Літературний 
редактор Олена Лахненко все виміряла 
та переперевірила мільйон разів (посмі-
хається). Книгу консультував викла-
дач Олександрійської гімназії історик 
Володимир Митницький, кожна деталь 
перевірена, тому рекомендуємо її як до-
поміжний матеріал до вивчення історії 
та краєзнавства нашої країни.
 Зараз проходить виробництво другого 
сезону анімаційного серіалу, також за під-
тримки Держкіно України. Вже паралель-
но виникають задуми і про книжку. Тепер 
вони створюються трошки в інший спосіб.
 На сьогодні про проект «Моя країна 
Україна» можна багато чого розповіс-
ти, бо встигли об’їздити багато регіонів 
із безкоштовними презентаціями. Це та-
кий світогляд і студії «Новаторфільм» 
(виключно з режисером Степаном Кова-
лем та директором Ганною Полонічен-
ко), і мій, і Євгенія Конощука. Ми безко-
штовно показуємо, читаємо, розказуємо 
там, де нас запрошують, там, де потребу-
ють цієї інформації.
 ■ Вважаєте себе трохи чарівника-
ми?
 — Ще з дитинства для мене театр 
та кіномистецтво — то якесь чародій-
ство. От з’являється назва на екрані чи 
відкривається завіса — і починаються 
чари... А люди, які працюють на студії 
та в театрі, — то чарівники. Тому я їхній 
погляд на свої твори поважаю і враховую 
їхнє бачення. 
 ■ Думаю, що Кіт Воркіт — ваш улюб-
лений персонаж... 
 — Я всіх люблю, але Кіт Воркіт мені 
дістався, так би мовити, в літературний 
спадок (сміється). Його «приручили» 
режисер Степан Коваль та письменник 
Сашко Лірник. 
 Усі персонажі улюблені. Вони — як 
діти. Люблю їх за цікавість: Ґудзи-Муд-
зи — королева загублених ґудзиків, Гуд-
зикудрик, Нитусь, Мотузька, Клубозя-
ка — з країни Мережини, конячка Ка-
мелія та мишеня Горошок, Нісохлюпчи-
ки...
 ■ За написаними вами «математич-
ними» пригодами можна вивчити й ма-
тематику. Як сприймає їх малеча?
 — У школі математика  була моїм 

слабким місцем. Я завжди мріяла її якось 
прикрасити, додати кольорів до тих «ка-
казябриків» — тобто цифр. Узагалі-то 
мені пощастило, що я з шостого класу 
навчалася в республіканській художній 
школі. У нас там на математику, фізику, 
хімію викладачі дивилися трохи прим-
руженими очима, головними були твор-
чі предмети. Тому-то і люблю складати 
цікаві задачки. Такі — щоб була історія. 
У журналі «Пізнайко» колись надруку-
вали «Математичну фізмонстротуру» — 
задачки зі шкільного життя монстриків. 
Мені здається, так вчити математику ці-
кавіше. 
 ■ Коли вперше взялися за перо, щоб 
написати щось цікаве?
 — Мої перші літературні спроби були в 
дитинстві. Писала вірші, казки для молод-
шої сестрички Ольги. Сама зробила першу 
книжку. Вона не лежала окремо, а серед 
всієї дитячої бібліотеки, щоб будь-хто міг 
її обрати для читання. А ще постійно пи-
сала сценарії до всіляких свят. На кожне 
свято, кожен прихід гостей я організову-
вала таку собі інтермедію, де ролі були для 
всіх. 
 ■ Ваші герої потрапляють у різні при-
годи. Яку свою, з дитинства, найбільше 
запам’ятали? 
 — У дитинстві ми жили на восьмо-
му поверсі, і вікна виходили на кільце-
ву дорогу, за якою були і квітучі сади, 
і маленькі будиночки, і озера, і смуж-
ки з деревами, за якими ховалася таєм-
ничість. І у нас із сестрою Ольгою була 
мандрівна гра біля підвіконня. На 
підвіконні розсаджували пасажирів. 
Розкладали товстий атлас, брали теат-
ральні біноклі, компас, книгу з давніми 
гравюрами із зображеннями чудовиськ 
(щоб ідентифікувати під час подорожі) 
і вирушали у мандри на кораблі. Наши-
ми велетенськими вітрилами були што-
ри!..
 І що нам тільки не зустрічалося до-
рогою: і усміхнені дельфіни, і страшні 
чудовиська, які намагалися переверну-
ти корабель, і велетні-рятівники; були і 
шторми, і часи відпочинку, коли мож-
на було випити мамин компот із сирни-
ками чи сметанником. Наші пасажи-
ри і боялися, і раділи. А інколи писали 
листи про порятунок, які ми викидали 
«за борт», у вікно. (Добре, хоч у пляшки 
не вкладали). Але інколи сусідка знизу 
приходила з листом про порятунок.
 ■ Якщо можна, розшифруйте, що 
криється у вашому псевдонімі?
 — У нас є родинна історія про те, як 
моя мама пішла до пологового будинку з 
ім’ям для дівчинки — Ольга, а принесла 
додому Світлану. Весна, березень, ніби 
мамі сонечко нашепотіло: якраз дні для 
народження сонця та Світлани. 
 Коли підросла, мені тато розповідав, 
що всі творчі люди беруть собі псевдоніми 
і я можу скористатися тим, що мене мама 
назвала на честь сонячних променів. А 
вже сама я вирішила, що псевдонім має 
бути коротким та лаконічним. Бо не могла 
зрозуміти, ну навіщо творчі люди беруть 
собі якісь важкі для запам’ятовування 
імена-прізвища. Тому я залишила ко-
ротке ім’я від Світлани — Лана та до-
дала трохи більше сонця. Ра в давньоє-
гипетській міфології — бог Сонця. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Вишивані пригоди Лани Ра
Письменниця і сценарист Світлана Конощук — 
про проект «Моя країна Україна», Мережину 
й українців Луганщини

■

Наталка КАПУСТЯНСЬКА

На афішах Луганського обласного ака-
демічного українського музично-драма-
тичного театру з’явилася нова вистава 
«Як врятувати Мережину». Автор — ук-
раїнська письменниця, сценаристка, дра-
матургиня, художниця Лана Ра. Це твор-
чий псевдонім Світлани Конощук. З нею 
говоримо, як сприйняв російськомовний 
глядач україномовну виставу, про книж-
ки для дітей й анімаційних героїв.

Світлана Конощук — Лана Ра.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Лана Ра з героями своєї казки.❙
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«Після гри з Саудівською Аравією були здивовані, що в команді втрачені 

ігрові зв’язки, котрі награвалися раніше. З японцями було вже краще, але 
в останні сім хвилин могли втратити все, чого досягли впродовж гри».

Андрій Шевченко
головний тренер національної збірної 
України з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Здавалося, часи, коли націо-
нальна футбольна зібрна Украї-
ни формувалася на базі однієї, 
найбільш сильної команди краї-
ни, залишилися позаду. Утім іг-
рова схема, якій віддає перева-
гу головний тренер «синьо-жов-
тих» Андрій Шевченко — швидкі 
проходи, високий пресинг, конт-
роль м’яча, нині наявна в розпо-
рядженні гравців однієї лише ук-
раїнської команди. Прищеплений 
«Шахтарю» іще Мірчою Луческу 
яскравий атакувальний стиль, по 
суті, ліг в основу тактичного ма-
люнку української збірної ниніш-
нього скликання. Відтак не див-
но, що, комплектуючи «основу» 
«синьо-жовтих», їхній настав-
ник особливо активно залучає до 
справи гравців «Шахтаря» та ви-
хованців його школи.
 Дивлячись на основний склад 
збірної України у виграному то-
вариському поєдинку проти ко-
манди Японії, відшукали одразу 
дев’ятьох футболістів, які прямо 
чи опосередковано мали стосу-
нок до донецького клубу. Навіть 
якщо відкинути слово «колиш-
ній» (iдеться про Едуарда Собо-
ля зі «Славії», Руслана Малинов-
ського — з «Генку» та Олександ-
ра Зінченка з «Манчестер Сіті», 
котрі нині вже не мають стосун-
ку до структури «Шахтаря»), то 
на поєдинок проти японців з його 
перших хвилин вийшло одразу 
шестеро «гірників».
 Після не надто переконли-
вої гри в матчі з Саудівською 
Аравією, де також було доволі 
багато футболістів з орбіти до-
нецького «Шахтаря», в това-
риському протистоянні з япон-
цями Андрій Шевченко вирі-
шив вдруге не вдаватися до екс-
периментів. Повторний прокол 
— нехай і в протистоянні з іще 
одним учасником майбутньо-
го «мундіалю» — обов’язково б 
викликав масивну хвилю кри-
тики на адресу тренерського 
штабу української збірної.
 І хоча в двобої з японцями без 
помилок, які, до певної міри, вже 
можна називати хронічними, ук-

раїнським збірникам уникнути 
не вдалося — втрата концентра-
ції під час стандарту наприкінці 
першого тайму призвела до голу 
в ворота Андрія П’ятова — під-
сумковий результат двобою при-
ніс, як наголосив Євген Коноп-
лянка, позитивні емоції.
 Проблеми з «утриманням 
концентрації до фінального свис-
тка» ледь не призвели до повтор-
ного взяття воріт «синьо-жовтих» 
на останніх хвилинах матчу, про-
те скористатися помилкою ук-
раїнського захисту японським 

футболістам не дозволив брак ви-
конавчої майстерності.
 Водночас звання кращого 
гравця матчу в складі збірної 
України дісталося захиснику 
«Шахтаря» Ярославу Ракиць-
кому, на рахунку котрого пер-
ший гол у матчі. Цікаво, що й 
другий м’яч у складі українсь-
кої команди забив гравець обо-
рони: через шість хвилин після 
виходу на заміну Олександр Ка-
раваєв замкнув фланговий про-
стріл Євгена Коноплянки.
 Знаковою виявилася й інша 

заміна, котру на 80-й хвилині 
провів Андрій Шевченко. Вихід 
на поле замість молодого Зін-
ченка 36-річного Руслана Рота-
ня дозволив ветерану вітчизня-
ного футболу провести у складі 
«синьо-жовтих» сотий матч і до-
лучитися таким чином до клубу 
«сотників» збірної, куди також 
входять Анатолій Тимощук та 
нинішній наставник українсь-
кої команди.
 Обидва товариські матчі з 
учасниками чемпіонату світу-
2018 від Азії знову продемонс-

трували головну проблему збір-
ної України нинішнього скли-
кання. У матчі з Японією від-
сутність забивного форварда 
компенсували наші захисники. 
А як далі тренерський штаб Анд-
рія Шевченка вирішуватиме кад-
рову проблему — покажуть поє-
динки Ліги націй та кваліфіка-
ції на ЧЄ-2020. Далі ж Шевченко 
натякнув, що прагнутиме розпо-
чати клубну кар’єру, де кадро-
вих можливостей для реалізації 
тактичних задумок, без сумніву, 
буде у нього значно більше. ■

ФУТБОЛ

Під контролем «гірників»
Після нічиєї з Саудівською Аравією збірна України у бельгійському 
Льєжі переграла іншого учасника ЧС-2018 від Азії

■

Форварду «Динамо» та збірної України Артему Бесєдіну не вдалося відзначитися в матчі з японцями. 
Фото прес-служби ФФУ.

❙
❙

ТАБЛО

 Товариський матч. Україна — 
Японія — 2:1 (Ракицький, 21; Кара-
ваєв, 69 — Макіно, 41; У: П’ятов, Со-
боль (Матвієнко, 62), Ракицький, Ор-
дець, Бутко (Караваєв, 63), Степа-
ненко, Малиновський (Буяльський, 
62), Зінченко (Ротань, 80), Коноплян-
ка (Циганков, 79), Марлос (Петряк, 
90+3), Бесєдін).

■

ОВВА!

 Регламентний прокол
 Скандалом завершився відбір на 
ЧЄ-2018 для української збірної з грав-
ців віком до 17 років. Формально, за-
вершивши його в статусі майбутнього 
учасника Євро, через порушення регла-
менту в одному з поєдинків кваліфіка-
ції (проти Сербії) та зараховану, як на-
слідок, технічну поразку команда Оле-
га Кузнєцова опинилася за бортом фі-
нальної частини турніру. Причина в 
тому, що тренерський штаб у матчі з 
сербами задіяв двох футболістів, які не 
мали права грати через перебір попе-
реджень. «Покараємо всіх, хто винен», 
— грізно заявив президент Федерації 
футболу України Андрій Павелко. Роз-
слідувати ж інцидент довірили керівни-
ку комітету національних збірних ФФУ 
Мирону Маркевичу.

■

Григорій ХАТА

 Був час, коли донецький «Донбас», 
демонструючи серйозні амбіції в потуж-
ній Континентальній хокейній лізі, для 
участі в чемпіонаті України заявляв свій 
фарм-клуб. Утім після початку збройно-
го конфлікту на сході України «червоно-
чорним» довелося повністю переглянути 
свої плани. Залишившись без домаш ньої 
арени, донецький клуб розпустив свою 
зіркову команду й на один сезон узяв па-
узу, присвятивши її переїзду на підконт-
рольну Україні територію — на льодову 
арену «Альтаїр» у місті Дружківка, що 
за 90 км від столиці Донбасу.
 Відтоді видозмінився не тільки «Дон-
бас». Реорганізувався й чемпіонат Украї-
ни, в якому з нинішнього сезону грають 
команди, вік гравців яких не перевищує 
25 років. Однак попри постійні зміни де-
корацій у вітчизняному хокеї незмінним 
залишається факт чемпіонства донець-
кого клубу в усіх ЧУ, участь в яких він 
брав.
 Нинішній сезон для «Донбасу» ви-

нятком не став. На одному диханні прой-
шовши «регулярку», в якій команда Сер-
гія Вітера поступилася лише одного разу 
(«Білому барсу»), так само легко «черво-
но-чорні» подолали й «плей-оф». Тут та-
кож підопічні Вітера зазнали однієї лише 
поразки. Мінімально програвши «Кре-
менчуку» на його майданчику третій поє-
динок фінальної серії, хокеїсти «Донба-
су» отримали можливість в рідних сті-
нах поставити чемпіонську крапку, чим, 
власне, вони сповна й скористалися. Ос-
танній поєдинок «золотої» серії фаво-
рит виграв переконливо й «всуху». Зага-
лом кожен із чотирьох виграних у фіналі 
«Донбасом» матчів — як підтвердження 
його домінуючого статусу — завершився 
з форою в три шайби. «Закони хокею ніх-
то не відміняв — не забиваєш ти, забива-
ють тобі», — так, приміром, на поразку 
в четвертому фінальному матчі відреагу-
вав наставник «Кременчука» Олександр 
Савицький.
 Другий сезон поспіль «Кременчук» i 
«Донбас» боролися за чемпіонський ти-
тул, І знову перевага була на боці донець-

кого клубу, котрий вшосте здобув націо-
нальне «золото». «Мріємо виграти чем-
піонат країни в українському Донецьку», 
— заявив після тріумфу в Дружківці пре-
зидент «Донбасу» Борис Колесников.
 Поки ж «Донбас» націлюється на чер-
гову участь у «Континентальному куб-
ку» та чекає пожвавлення чемпіонської 
боротьби в наступному розіграші націо-
нальної першості. «Знаю, що ведеться 
потужна робота з відновлення київсько-
го «Сокола», тож очікуємо справж ньої 
битви між столичним клубом та «Дон-
басом», — Борис Колесников поділився 
своїми найближчими очікуваннями.
 Попереду ж в українського хокею не-

проста пора — літо. Час, коли традицій-
но визначається майбутнє кожної коман-
ди на наступний сезон. І тут — питання. 
Чи продовжать своє існування новачки 
ЧУ-2017/2018 — «Галицькі Леви» з Но-
вояворівська та «Вовки» з Броварів; чи 
зможе дебютувати на найвищому рів-
ні херсонський «Дніпро» та, звісно, чи 
вдасться знову злетіти київському «Со-
колу»? ■

ХОКЕЙ

На одному диханні
Утретє поспіль та вшосте загалом хокейний «Донбас» 
здобув титул чемпіона країни

■

ТАБЛО

 Чемпіонат України. (Фінальна серія (до чо-
тирьох перемог). «Донбас» — «Кременчук» — 3:0 
(Костіков, 18 (більш.); Влад, 31 (більш.); Коренчук, 
60 (у порожні ворота). Рахунок у серії — 4:1.

■

Упевнено здолавши в фіналі української хокейної ліги «Кременчук», «Донбас» ушосте 
виграв чемпіонський кубок.
Фото з uhl.com.ua

❙
❙
❙
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 Коваль тримає щипцями розпе-
чену підкову.
 — Боже, яка вона гаряча! — 
каже селянин.
 — Та ні! — каже коваль. — 
Якщо дасте десятку, так я її обли-
жу.
 У передчутті незвичайного ви-
довища селянин простягнув ковалю 
грошi. Той облизав десятку і поклав 
собі в кишеню.

* * *
 Підходить  хлопець до батька:
 — Тату, ти обіцяв дати мені оди-
надцять долаpiв, коли я отримаю з 
математики «5».
 — Так.
 — Позавчоpа я отримав «2», 
учоpа — «2» і сьогодні — «1», ра-
зом «5».
 — Ось тобі один долар і ще 
один, разом — одинадцять.

По горизонталі:
 1. Спеціальна будівля для роз-
міщення військової частини. 4. Холод-
на зброя у вигляді гострого метале-
вого наконечника на довгому держа-
ку. 7. Префікс, який означає надмір-
ну важливість та значимість слова. 8. 
Пристрій для засмажування м’яса на 
вугіллі в природних умовах. 9. Ста-
родавня китайська настільна гра для 
двох. 10. Газ, який у складі природно-
го газу використовується як паливо. 
11. Творче псевдо екс-учасника гур-
ту «Танок на майдані Конго» Едуарда 
Приступи. 12. Музичний інструмент, 
обов’язковий для католицького кос-
телу. 14. Ім’я доньки Дональда Трам-
па. 15. Лицарський палац. 18. Фамі-
льярна назва іспанського футбольно-
го клубу, в якого київські «динамівці» 
в 1997-му році виграли з рахунком 3:0. 
20. Член дитячої організації, який у ра-
дянські часи зобов’язаний був носити 
червоний галстук і показувати всім 
приклад. 21. Популярний у 50-ті аме-
риканський клубний танець. 22. Оди-
ниця рахунку в спортивних змаганнях 
та різних іграх. 24. «...-степ», бальний 
танець, який входить до обов’язкового 
стандарту європейської програми. 25. 
Давньоєгипетський Бог сонця. 26. На-
бір знань, які мають давати школи, лі-
цеї, інститути та університети. 27. Фі-
гурний шматочок, частина великої кар-
тини. 28. Озеро-море, на якому відбу-
вав заслання Тарас Шевченко. 29. 
Драма Лесі Українки.
По вертикалі:
 1. Драматичний жанр. 2. Пер-
сонаж Старого Завіту, один із ге-
роїв, пов’язаний з єврейським свя-
том Пурім. 3. Одна із трьох хтонічних 

богинь-месниць, уособлення заздро-
щів і гніву. 4. Частина світу. 5. Мате-
матична константа, що виражає відно-
шення довжини кола до довжини його 
діаметра і дорівнює 3,1415. 6. «В своїй 
хаті — ... правда і сила, і воля. І неси-
тий не виоре на дні моря поле» (Тарас 
Шевченко). 7. Різновид вуглецю, з яко-
го роблять діаманти. 8. Різновид мав-
пи. 9. Німецький композитор, автор 
опери «Орфей і Еврідіка». 12. Лопат-
ка або стегно туші тварини разом із кіс-
ткою. 13. Тонкий шар осілої на поверх-
ні речовини. 16. Нитки, які до початку 
ткання заправляли у ткацький верстат. 
17. Частина парламенту, яка об’єднує 
представників однієї партії.  18. Аф-
ганська назва хлопчика, що прийш-
ла в нашу мову від бійців, які воюва-
ли в Афганістані. 19. Загальна назва 
низки  марок моторних масел, що ви-
пускалися в СРСР в 1920-х — 1960-
х роках.  20. Вигадане ім’я, позивний. 
22. Монголо-татарська держава. 23. 
Самоцвіт. 24. Хижа комаха, схожа на 
шершня. 27. Танцювальний рух.

Кросворд №33
від 23—24 березня
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Аліса КВАЧ

 Хоча переможниця «Євроба-
чення-2014» Джамала, яка остан-
нім часом тішила своїх шануваль-
ників округлим животиком, і за-
являла, що чекає первістка десь 
у квітні, природа вирішила не че-
кати так довго. І от 27 березня в 
одному з київських пологових бу-
динків на світ з’явився Емір-Рах-
ман Сеіт-Бекір огли Сулейма-
нов. Про це співачка повідомила 
в Instagram, додавши до свого ще 
«вагітного» фото слова « Наш ма-
ленький принц. Моя найкраща піс-
ня усіх часів».
 До слова — сама Джамала 
теж належить до категорії малю-
ків, які вирішили «не засиджува-
тися». Як зізнавалася в одному з 
інтерв’ю співачка, вона народилася 
семимісячною — її маму забрали 
в пологовий просто з іспитів. Тож, 
маючи такий досвід, останні міся-
ці вона скрізь брала з собою «три-

вожну валізку» з усіма необхідними 
для породіллі й малечі речами.
 А хвилюватися було через 
що.  Протягом усієї вагітності Джа-
мала не лише записувала пісні, зні-
мала кліпи, озвучувала фільми 
(зокрема, пісня у її виконанні «Ти 
любов моя» звучить під час фіналь-
них титрів українського мультфіль-
му «Викрадена принцеса: Руслан і 
Людмила»), а й була суддею націо-
нального відбору на «Євробачен-
ня» та тренером шоу «Голос краї-
ни», відбираючи талановитих спі-
ваків і формуючи свою команду.
 І, судячи з усього, в декретну 
відпустку Джамала йти також не 
планує. 15 квітня стартують прямі 
ефіри «Голосу країни», і Джамала 
вже має бути там. До речі, свого 
часу, коментуючи вагітність, спі-
вачка сказала, що це її перша дити-
на, але далеко не остання, бо вона 
хоче мати велику дружню родину. 
Що ж, як кажуть, у добрий час та 
Богу в вуха. ■

з 2 до 8 квiтня

  Овен (21.03—20.04). Самотні люди 
цілеспрямовано шукатимуть серйозних від-
носин, однак через розбiрливiсть не зможуть 
знайти постійного партнера.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Телець (21.04—21.05). Фінансові питан-
ня не будуть настільки актуальними для вас, 
якщо у вас є деякi заощадження, що дозволяє 
не думати про завтрашній день.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Близнюки (22.05—21.06). Ви вмiєте 
працювати й отримувати дохід. Витрачатиме-
те гроші, в основному на сім’ю. Свята потребу-
ють додаткових витрат, тож доведеться з цим 
змиритися.
  Дні: спр. — 3; неспр. — 5.

 Рак (22.06—23.07). Перш за все, вiд вас 
вимагатимуть концентрації. Якщо ви намагати-
метеся реалізуватися відразу в кількох різних 
сферах, то можете не досягти нічого.
 Дні: спр. — 8; неспр. — немає.

 Лев (24.07—23.08). Якщо ви виберете 
конкретну мету, то вже невдовзi зможете по-
жинати плоди своєї праці. Це може бути нова 
посада або нова робота.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

 Діва (24.08—23.09). Вам усього дове-
деться добиватися з боєм, не варто розрахову-
вати на прихильність долі або чиюсь допомо-
гу. Працюючи над новим проектом, ви зможе-
те заручитися пiдтримкою iнвесторiв.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.

 Терези (24.09—23.10). Варто навчитися 
прощати людей і бути терпимiшими до слаб-
костей інших. Це допоможе вам уникнути ба-
гатьох проблем.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Скорпіон (24.10—22.11). Вирішивши 
налагодити особисте життя, доведеться від-
мовитися від кар’єри і всю свою увагу зосе-
редити на людині, вiд якої ви хочете добити-
ся взаємності.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 7.

 Стрілець (23.11—21.12). Велика ймовір-
ність, що сутички з конкурентами можуть закін-
читися плачевно для вас. Якщо ви пройдете всі 
випробування, то зможете досягти неабияких ус-
пiхiв.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.

 Козеріг (22.12—20.01). Виникнуть сiмей-
нi проблеми, тож треба об’єднати зусилля і забу-
ти про чвари. Це позитивно позначиться на сто-
сунках i зможе врятувати сім’ю.
 Дні: спр. — 3; неспр. — немає.

 Водолій (21.01—19.02). Фінансова сторо-
на не вiдiграватиме для вас визначальної ролі. 
Аскети в душі, ви не надто багато витрачатимете 
на себе, купуючи лише речі, необхідні для досяг-
нення конкретної мети.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.

 Риби (20.02—20.03). Ваш бiзнес потребує 
грошових вливань, тож доведеться брати кредити. 
Якщо ж проявите кмітливість, то зможете обходи-
тися засобами, які є у вашому розпорядженні.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Переможниця «Євробачення-2014» Джамала.❙

БЕБІ-БУМ

Маленький принц
У Джамали та Бекіра Сулейманова 
народився син

■

31 березня — 1 квiтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вiтер пiвденний, 
7-12 м/с. Температура вночi +2...+4, удень +12...+14. Пiслязавт-
ра температура вночi +5...+7, удень +15...+17.

Курорти Карпат: хмарно, дощ. Славське: уночi +4...+6, удень 
+11...+13. Яремче: уночi +4...+6, удень +13...+15. Мiжгiр’я: 
вночi +5...+7, удень +13...+15. Рахiв: уночi +5...+7, удень 
+13...+15.

29 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 71 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — 1 см, Івано-
Франкiвськ — немає, Яремче — 4 см, Коломия — 1 см, 
Пожежевська — 89 см.
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