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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,99 грн 

1 € = 28,49 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Передплатіть «Україну молоду» на другий квартал »СТОР. 7

Надія вмирає. 
Але не останньою...
Спеціальний репортаж «України молодої» з Берліна — 

про фаворитів кіночемпіонату
стор. 14 »

В очікуванні 
Судного дня

Чергові «страшилки» від 

СБУ та нові відеодокази 

варварських розстрілів 

на Інститутській 
стор. 2 »

На прізвисько 
«Хмурий»

За перевезення на 
Донбас «Бука», що збив 
малайзійський «Боїнг», 

відповідав колишній 
російський офіцер

стор. 5 »

Чи «зареве» 
Ревучий?

У Дніпрі презентували 

проект відродження 

слави дніпровських 

порогів
стор. 14 »

Традиційно бажаючих побачити фестивальне кіно в Берліні не бракує. ❙



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 17—18 ЛЮТОГО 20172 ІнФорУМ
«Ми фіксуємо певні ознаки можливого використання 
насильницьких сценаріїв, три такі заходи організовуються з 
території Російської Федерації». 

Олександр Ткачук
керівник апарату СБУ

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
виділили в держбюджеті на покриття дефіциту 
Пенсійного фонду. Це на 10 млрд. грн. менше, 
ніж було минулого року, інформують в ПФУ. 

Понад 71 млрд.
газу
залишилося в підземних сховищах України, роз-
повіли у ПАТ «Укртрансгаз». 

доларiв
отримає Ук-
раїна від 

МВФ. За словами голови НБУ Валерії 
Гонтаревої, транш надійде після того, 
як рада МВФ затвердить його напри-
кінці лютого або на початку березня. 

гривень
закладено на відроджен-
ня агромашинобудування 

у Держбюджеті-2017. Виділена сума призначена для 
часткової компенсації вартості української техніки й об-
ладнання, повідомляє перший віце-прем’єр-міністр — 
міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

гривень
потрібно для надання гуманітарної 
допомоги Україні. Ці дані опублі-
ковано на сторінці ООН у Twitter. 

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

8,9 млрд. куб.м 1 млрд. 550 млн. 214 млн.

НАПЕРЕДОДНІ

В очікуванні 
Судного дня
Чергові «страшилки» від СБУ 
та нові відеодокази варварських 
розстрілів на Інститутській 

■

СУД ТА ДІЛО

 Зараз на лаві підсудних у справі про розстріли на Майдані 
— лише п’ять екс-бійців київського «Беркута». У свою чергу ад-
вокат двох із них (Олександра Маринченка та Павла Аброські-
на) Олександр Горошинський вважає, що відео не надає нової ін-
формації, й переконаний, що на суд чиниться тиск. «Давайте не 
казати того, чого немає. Треба дочекатися експертизи з балісти-
ки», — прокоментував новий доказ він. Нагадаємо, що ще 21 
підозрюваний перебуває у розшуку. Як повідомили у ГПУ, 13 
«беркутівців» отримали громадянство РФ, ще двоє — посвідку 
на проживання там же.
 На совісті цих негідників — 48 людей, яких розстріляли на 
Інститутській 20 лютого 2014 року, та 80 — які отримали пора-
нення від куль «Беркута». Усі злочини, скоєні впродовж трьох 
місяців під час Революції гідності, умовно об’єднані в одну вели-
ку «Справу Майдану», яка нараховує 89 кримінальних провад-
жень. У них, зокрема, розслідують убивство 91 людини (78 мі-
тингувальників та 13 силовиків).
 Як вплине нове відео на хід розслідування й чи зрушить його 
фактично з мертвої точки — залишається лише здогадуватися. 
Але за майже трирічне тупцювання слідства на місці люди вже 
зневірилися у справедливості закону і втомилися чекати резуль-
тату резонансного розслідування масових безчинств правоохо-
ронців у центрі європейської держави.

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 До третьої річниці героїчно-трагічних подій Революції гідності від-
повідно до указу Президента України, у період із 18 до 22 лютого, в усіх 
регіонах держави заплановані заходи із вшанування пам’яті героїв Не-
бесної сотні. Зокрема, в Києві планується проведення близько двох де-
сятків масових заходів (наприклад, 18 лютого в «Українському домі» 
відкриється виставка «У фокусі подій»; 19-го — показ вистави «Ми, 
Майдан» Київського муніципального театру «Колесо», а 20-го на Алеї 
героїв Небесної сотні відбудеться панахида). 
 Проте, як попереджає СБУ, під час цих заходів Росія готує про-
вокації в Україні. «Ми фіксуємо певні ознаки можливого використан-
ня насильницьких сценаріїв», — повідомив під час брифінгу керівник 
апарату СБУ Олександр Ткачук, зауваживши, що «три такi заходи ор-
ганізовуються з території Російської Федерації» (!? — Ред.). 
 Чи реальні ці загрози, чи ж влада просто побоюється масових за-
ворушень (через свої недолугі «реформи» та повальну корупцію) й 
сама нагнітає обстановку — питання залишається відкритим. На думку 
генерал-лейтенанта запасу Дмитра Уманця, «є абсолютно ненормаль-
ним i блюзнірством — робити такі заяви з боку влади, коли на Май-
дані ще не висохла кров загиблих людей». У контексті заяви СБУ він 
запевнив: «Я не бачу об’єктивних причин для такого розвитку подій. 
Але якщо це і станеться, то можна очікувати такого ж опору, який був 
після побиття студентів на Майдані в ніч на 30 листопада 2013 року. 
На мій погляд, буде та ж реакція, якщо не гірше».
 Додамо, що у справі розстрілів на вулиці Інститутській у Києві 20 
лютого 2014 року з’явилося нове відео. Його суду надали представни-
ки постраждалих (за словами адвокатів потерпілих, відео надійшло 
на пошту одному з них). Автори відео наразі невідомі. Сюжет проде-
монстрували у вівторок, 14 лютого, під час засідання у Святошинсь-
кому райсуді Києва, і як доказ вчинення злочину працівниками право-
охоронних органів його було долучено до справи про розстріли май-
данівців.
 На кадрах трирічної давнини, які, швидше за все, були відзняті з 
верхніх поверхів готелю «Україна», видно, що з боку спецпідрозділу 
«Беркут» вогонь на ураження ведеться з-за вантажівок, які стоять пе-
ред бетонними барикадами. Саме за ці барикади відходили і перебу-
вали тривалий час, зокрема особи у формі спецпідрозділу «Беркут». 
На відео чітко видно спалахи та порохові гази з-за барикади — во-
гонь ведуть особи в чорній формі — й одночасно протестувальників, 
які падають від смертельних поранень на Інститутській. Зокрема, чи-
тачі iвано-франківської агенції новин Galka.if.ua визначили, що на ві-
део є момент убивства Романа Гурика з Івано-Франківська (на 38-й се-
кунді видно постріл убивці, а далі падає білий шолом і сам Роман). ■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

 Уряд таки відреагував на блоку-
вання залізничних колій, якими в 
Україну могли би рухатися ешелони 
з вугіллям з ОРДЛО. Позавчора вве-
чері Кабмін провів екстрене засідан-
ня, на якому ухвалив запровадження 
надзвичайного стану у вітчизняній 
енергетиці. 
 Крайніми Прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман прогнозовано зро-
бив блокувальників. «Я вважаю, що 
блокада вугілля — це злочин. Про 
інше не беруся судити», — заявив 
очільник уряду і ще раз закликав ак-
тивістів зняти блокаду. А поки бійці 
добробатів та їхнi однодумці в дум-
ках і публічно показали панові Грой-
сману велику дулю, Кабмін присту-
пив до реалізації постанови «Про ре-
алізацію тимчасових надзвичайних 
заходів на ринку електроенергії». 
 Надзвичайні заходи, за словами 
міністра енергетики Ігоря Насалика, 
передбачають визначення допусти-
мого рівня зниження резерву енерго-
генеруючих потужностей. Для ком-
панії «Укренерго» це означатиме, 
що для економії вугілля підприємс-
тва працюватимуть, використовую-
чи мінімальну кількість обладнання. 
Компанія має встановити ліміт для 
кожного енергоблока ТЕС, врахову-
ючи кількість вугілля на своїх скла-
дах. 
 Нововведення очікуються і на 
атомних станціях: для «Енергоато-
ма» розроблять спеціальні графіки 
роботи, яких на АЕС мають чітко до-

тримуватися, окрім того, компанія 
має бути готовою у будь-який мо-
мент розвантажити свої енергоблоки. 
У період надзвичайного стану атомні 
станції забезпечать енергопостачан-
ня вночі й до 70-80% покриють спо-
живання електроенергії вдень. Реш-
ту енергії мають надати гідроелект-
ростанції, а також ТЕС, що працю-
ють на газовому вугіллі. Відтак, як 
вважає влада, споживання антраци-
ту має скоротитися на 20%. 
 Плюс для влади у цій ситуації — 
відхід від усталених правил гри у га-
лузі. «Ми переходимо у ручне уп-
равління. Відходимо від цінових за-
явок», — профільний міністр озву-
чив нові правила роботи, про які мріє 
чи не кожен посадовець. 
 Неприємний сюрприз для насе-
лення, тобто для нас iз вами: міністр 
Ігор Насалик таки заявив про мож-
ливість віялових відключень елект-
роенергії. «Для того щоб збалансува-
ти виробництво і споживання елект-
роенергії», — пояснив чиновник. До-
свідчений Прем’єр Гройсман, втім, 
намагався згладити прямолінійність 
свого колеги, — і запевнив українсь-
кий народ, що відключення світла бу-
дуть лише у крайніх випадках. «І то 
ми інформуватимемо про це завчас-
но», — очільник Кабміну зробив ще 
один реверанс у бік цього самого на-
роду. При цьому пообіцяв: віднині го-
ловний український міністр Володи-
мир Гройсман переходить на безсон-
ний режим і займатиметься енерге-
тичними проблемами цілодобово. «Я 
займатимуся цим питанням 24 годи-

ни на добу», — сказав він. Треба ду-
мати, Прем’єр також долучиться до 
ручного управління сектором. 
 Безпосередньо займатися від-
ключенням міністри доручили «ни-
зам»: передали доручення головам 
облдержадміністрацій разом з го-
ловами обленерго розробити план-
графік споживання. «Для того, аби 
зменшити навантаження саме у пі-
кові години», — сказав міністр ре-
гіонального розвитку Геннадій Зуб-
ко. Така ініціатива вже спричини-
ла гостру критику уряду з боку енер-
гетичних експертів, які заявляють: 
створення подібних графіків є свя-
тим обов’язком уряду. Тобто його 
енергетичного блоку. І перекладати 
неприємну частину обов’язків на ін-
ших, залишивши собі лише «ручне 
управління», є не зовсім коректно. 
 На Дніпропетровщині, Київщині, 
Полтавщині, Сумщині і Чернігів-
щині засідання цих штабів уже від-
булися. На черзі інші регіони. Тим 
часом у кулуарах уряду все голосні-
ше починають лунати думки, що у 
зв’язку із важкою ситуацією в енер-
гетичній галузі можна було би злегка 
підняти тарифи... Офіційно держав-
ні чиновники на цю тему поки гово-
рити не наважуються. Але якщо такі 
розмови почнуться, то вся картина з 
постачанням «сірого» вугілля, «Рот-
тердамом+» та блокуванням однієї 
із колій складеться у дуже цікавий 
пазл. ■

ПРАВИЛА ГРИ

«Темна» від уряду
Відучора в українській енергетиці діє 
надзвичайний стан: очікуємо віялових відключень 
та, можливо, перегляду тарифів

■

Вагони з антрацитом стали 
в Українi не лише економiчним, 
а й полiтичний аргументом.

❙
❙
❙

Іван БОЙКО

 Не встиг спецпредставник 
ОБСЄ Мартін Сайдік повідомити 
минулої середи в Мінську про те, 
що учасники Тристоронньої кон-
тактної групи з урегулювання кон-
флікту на сході України домовили-
ся про чергове відведення важко-
го оброєння та спецзасобів від лінії 
розмежування на Донбасі до 20 лю-
того, як окупанти почали гатити по 
позиціях ЗСУ з новим завзяттям. 
 Тоді як Україна наполягає на 
тому, що Мінські угоди мають бути 
виконані в повному обсязі, включ-
но з Меморандумом від 19 вересня 
2014 року, станом на ранок четвер-
га бойовики обстріляли з мінометів 
позиції української армії на всіх на-
прямках — донецькому, маріуполь-

ському та луганському. 
 Загалом зафіксовано 49 по-
рушень режиму «тиші». На жаль, 
унаслідок цих обстрілів один за-
хисник України загинув, трьох по-
ранено і одного травмовано.
 До того ж у ніч на четвер во-
рог завдав артилерійського уда-
ру по житловому сектору в старій 
частині міста Авдіївка, що під До-
нецьком. Хоча останніми днями на 
цій ділянці фронту бойовики вда-
валися до обстрілів лише промзо-
ни міста, яку обороняють бійці 72-ї 
бригади. 
 У результаті вiсiм приватних 
будинків пошкоджено осколка-
ми, одне домоволодіння повністю 
знищено вогнем, повідомляє Пок-
ровський відділ поліції Донецької 
області. 

 Значної шкоди зазнали дахи 
будинків, стіни та вікна. За поперед-
ньою інформацією правоохоронців, 
люди не постраждали. Тоді як слід-
чі поліції впродовж усього дня до-
кументували наслідки артобстрілу.
 У свою чергу, комунальники 

Донеччини попереджають про мож-
ливу техногенну катастрофу і витік 
активного хлору, які загрожують на-
селеним пунктам поблизу Донець-
ка, зокрема, Авдіїівці та окупованій 
Ясинуватій.
 Рiч у тiм, що Донецька філь-
трувальна станція знову перебу-
ває в зоні обстрілу бойовиків, а 
боєприпаси вибухають біля насос-
ної станції та складу хлору. Фахів-
ці наголошують, що в разі влучен-
ня осколків снарядів у контейнери 
з хлором постраждає не лише об-
слуговуючий персонал станції, а й 
велика кількість людей на прилег-
лій до фільтрувальної станції тери-
торії. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Президент Росії Володимир Путін під час виступу на колегії ФСБ за-
явив, що українська влада робить ставку на силове вирішення конфлікту на 
Донбасі й навіть «організовує диверсійно-терористичну роботу в Росії». 
 «Ми бачимо серйозне загострення на південному сході Украї-
ни останнім часом. Ціль цих спроб загострення очевидна — зірвати 
Мінські угоди. Сьогоднішня влада в Україні явно не готова до мир-
ного вирішення цієї надскладної проблеми і робить ставку на силове 
вирішення. Більше того, відкрито говорять про організацію диверсій-
но-терористичної роботи, в тому числі й у Росії. Нас це не може не 
турбувати», — сказав Путін.

■

НА ФРОНТІ

«Відведення? Ні, не чули»
Окупанти збільшили кількість обстрілів на Донбасі одразу 
після домовленостей про відведення важкої артилерії

■
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гривень
сягнув джекпот лотереї «Мегалот». Таку 
цифру оприлюднив оператор державних 
лотерей «М.С.Л.»

12,5 млн.
тисяч
домогосподарств отримали 
«теплі кредити» в Україні. Про 

це в ході звіту про діяльність Кабміну на за-
сіданні уряду розповів Прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман. 

гривень
може сягати мінімальна ціна горіл-
ки. На думку народного депутата 

Михайла Головка, це спричинить збільшення 
тіньового ринку алкоголю, хоча він і сьогодні 
фактично весь перебуває в тіні. 

скоротив-
ся експорт 
то варів Ук-

раїни у минулому році. Порівняно з 
2015 роком імпорт збільшився та-
кож майже на п’ять відсотків, свід-
чать дані Держстатистики.

років
потрібно Україні для повної відмови 
від антрацитового вугілля. Крім того, 

щорічні інвестиції у розвиток енергетичної галузі 
повинні складати не менше 15 млрд. грн., йдеть-
ся у звіті уряду.

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

118 90 На 4,6% 3-5

РЕЙТИНГИ

Учіться, дітки
Київ потрапив до списку 
найкращих студентських 
міст світу
Катерина БАЧИНСЬКА

 Досить часто Україну можна побачи-
ти у рейтингах із негативними показни-
ками. На жаль, але наша країна займає 
передові позиції в рейтингах корупції, 
поганих доріг, захворювання на СНІД i 
туберку льоз. Але цього разу нам удалося 
відзначитися в позитивному плані. Сто-
лиця України ввійшла до 100 найкращих 
студентських міст світу. 
 Рейтинг, що становить британська 
компанія QS Best Student Cities 2017, виз-
нав, що Київ є сприятливим для студент-
ського життя і виділив 97-му позицію 
українському місту. Загалом у переліку 
було представлено 100 міст. Перше міс-
це займає канадський Монреаль як міс-
то з найсприятливішими показниками 
для студентського життя (минулого року 
він був на сьомій сходинці). За рік ниніш-
ньому лідеру вдалося піднятися на шість 
пунктів за показниками рейтингу, це ве-
личезна робота не лише на місцевому, а й 
на державному рівні. 
 Уперше в історії рейтингу з 2012 року 
першою позицією довелося поступитися 
французькій столиці, яка довгий період лі-
дирувала в конкурсі. Цього року любителі 
французької музики та круасанів посіли 
друге місце, а Лондон піднявся на дві пози-
ції і з комфортом розташувався на третьо-
му місці. До найкращих також потрапи-
ли Сеул, австрійський Мельбурн, Берлін, 
Токіо, Бостон, Мюнхен і закриває десят-
ку лідерів знову-таки канадське місто Ван-
кувер. Минулого року ситуація суттєво 
відрізнялася: на чолі списку був Париж, 
на другій — Мельбурн, а закривав трійку 
лідерів Токіо. Цікаво, що 2016 року Украї-
на взагалі не потрапила до рейтингу, а вже 
цього року журі конкурсу визнало, що за 
рік Київ удосконалився і став найкращим 
для студентського життя.
 Експерти проаналізували 125 міст, 
оцінку проводили за шістьма критеріями, 
серед яких — популярність міста, фінан-
сова доступність, рейтинг місцевих уні-
верситетів, інтернаціональність студент-
ського складу, активність роботодавців, а 
також думка самих студентів. 
 Київ відзначено як місто з відносно 
(порівняно з іншими містами в рейтингу) 
дешевим рівнем життя. Наголос зроблено 
також на необхідності вивчення іноземни-
ми студентами української мови для пов-
сякденного спілкування в місті. Серед уні-
верситетів відзначено КПІ та КНУ імені 
Шевченка. 
 Студенти, з якими поспілкувалася 
«УМ», задоволені такими показниками, 
проте вважають, що столиці є чого праг-
нути і що змінювати, щоб займати вищі 
позиції. «Звісно, це круто і дуже добре, 
що ми, принаймні хоч і на останніх пози-
ціях, але входимо до цих рейтингів, — ко-
ментує «УМ» студентка КНУ імені Шев-
ченка Марічка Бондар. — Я рік навчала-
ся за європейською програмою в Польщі 
й можу сказати, що система нашої освіти 
покращується, відповідно, завдяки цьо-
му залучають нових іноземних студентiв 
i гранти з Європи та Америки. Проте хоті-
лося б, щоб і на міському рівні влада спри-
яла розвитку студентського життя. Щоб 
не лише студенти, викладачі, працівники 
університетів переймалися добробутом у 
закладі, а й покращувалася загальна тен-
денція». ■

■

Ірина КИРПА

 Тільки за три останні доби вогонь забрав життя 
семи людей та залишив без даху над головою декіль-
ка сімей.
 Різке похолодання змусило людей на повну по-
тужність включати побутові прилади для обігріву, 
які найчастіше і стають причиною нічних пожеж. Тра-
гедією закінчилася холодна ніч для 67-річного меш-
канця села Вознесенське, що на Миколаївщині. Чо-
ловік не встиг вибратися з власного будинку, який 
спалахнув внаслідок несправної електропроводки. А 
ось на Херсонщині жертвою страшної пожежі став 80-
річний пенсіонер. Літній чоловік із смт Чаплинка за-
гинув у вогні через власну недбалість. Правоохорон-
ці швидко встановили, що причиною фатальної по-

жежі зі смертельними наслідками стало безтурбот-
не куріння у ліжку.
 У селі Мала Олександрівка Великоолексан-
дрівського району випадковий перехожий на ру-
ках виніс із палаючого будинку двох малюків. 
З’ясувалося, що дворічний хлопчик та його три-
річна сестричка, бавлячись сірниками, підпалили 
рідну домівку, поки батьки відлучилися у справах 
до магазину. А ось у селі Нова Маячка всю роди-
ну врятував від неминучої загибелі звичайний до-
машній кіт! Тварина відчула запах газу та тривож-
ним нявканням розбудила своїх господарів. Пізніше 
з’ясувалося, що до трагедії ледь не призвела техніч-
на несправність газового лічильника. Цей дефект 
повинні були відразу помітити працівники газової 
служби, які його встановлювали, але вони проявили 

недбалість. У підсумку чоловік, дружина та двоє ма-
лолітніх дітей змушені були морозної ночі відкрива-
ти у квартирі навстіж усі вікна та двері, щоб провіт-
рити власне житло. Аварійна бригада змогла лікві-
дувати витік газу лише вранці через брак необхід-
ного для ремонту обладнання.
 За словами рятувальників, достатньо часто при-
чиною пожеж стають несправні бойлери та електро-
нагрівачі. Так, родина у  Херсоні ледь не позбулася 
власної домівки через коротке замикання у проводці, 
яке викликав старенький побутовий пристрій для на-
грівання води. На щастя, бригада пожежників устиг-
ла врятувати будинок та майно від підступного вог-
ню. А ось у Миколаєві невмілі дії робітника, який зай-
мався ремонтом автобуса ЛАЗ-699Р, закінчилися по-
жежею, що спалахнула в самому центрі міста. Бійцям 
служби порятунку довелося рятувати від фатального 
руйнування не тільки сам автобус, а й одну з будівель 
міського академічного драмтеатру.
 Борці з вогнем визнають, що найчастіше жерт-
вами пожеж стають мешканці райцентрів та селищ 
міського типу, де для обігріву частіше використову-
ють дрова та звичайні печі-буржуйки. Сумний рекорд 
за кількістю пожеж побили Первомайський та Баш-
танський райони на Миколаївщині. А ось на Херсон-
щині пожежі найчастіше реєструють у Каланчацько-
му та Чаплинському районах. ■

Світлана МИЧКО

 «Благословенне Терно-
пілля» — так називається 
презентація культурно-ту-
ристичного потенціалу об-
ласті, яка вперше відбула-
ся в київському «Українсь-
кому домі». Метою заходу, 
до організації якого долучи-
лися обласна та міська влада 
регіону та регіональне пред-
ставництво ICC Ukraine, ста-
ло представлення потенціа-
лу краю в галузях, якими 
він може бути найцікавi-
шим для зовнішнього спри-
йняття. Експозиції народ-
них виробів, літературних 
i мистецьких творів, тури-
стичних об’єктів, навчаль-
них закладів, продуктів хар-
чової промисловості тощо пе-
реконливо продемонструва-

ли, що Тернопільщина має 
чим привернути увагу і ту-
ристів, й  інвесторів, і спів-
вітчизників, і світу. Гідно 

представили свій край і спі-
ваки та музиканти.
 Серед гостей було чимало 
дипломатів зарубіжних дер-

жав, урядовців, народних 
депутатів, а також числен-
ні представники Тернопіль-
ського земляцтва в Києві, 
що надало презентації особ-
ливого емоційного забарв-
лення. «Піарячи» рідне міс-
то перед присутніми, його 
голова Сергій Надал нага-
дав, що Тернопіль був ліде-
ром в інвестиційному рей-
тингу конкурсу «Європей-
ські міста та регіони май-
бутнього 2012-2013», який 
проводить спеціалізований 
видавничий підрозділ авто-
ритетного видання Financial 
Times, i який має символіч-
ну відзнаку Ради Європи — 
Прапор Честі. «Чим більше 
доброго скажуть про нас в 
Україні та світі, тим більше 
прийде в місто інвесторів, ді-
лових партнерів. Усім відо-
мі такі міста, як польське 
Закопане чи швейцарський 
Давос. На моє тверде переко-
нання, Тернопіль може ста-
ти також таким діловим цен-
тром для України. Для цього 
потрібно багато працювати, 
але ми готові...» — сказав 
він у своєму виступі. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Скандальною новиною ошелешив 
українців комерційний директор «На-
фтогазу» Юрій Вітренко: він заявив, що 
ціни на природний газ для населення з 1 
квітня 2017 року можуть зрости на 40% 
(мовляв, виходячи з поточних цін на газ 
на європейських ринках, курсу гривні 
та інших факторів) у разі, якщо не буде 
продовжено покладені на НАК «Нафто-
газ України» спеціальні зобов’язання з 
продажу газу для населення на пільго-
вих умовах.
 Також він нагадав, що з 1 квітня по-
точного року Україна пообіцяла МВФ 
лібералізацію ціноутворення на газ для 

потреб населення, і для продовження 
спецзобов’язань бажано отримати схва-
лення цієї поважної інституції: «Якщо 
держрегулювання продовжать (із чим 
ще повинен погодитися МВФ, оскільки 
в меморандумі уряд обіцяв Фонду, що 
спеціальні обов’язки вводили тільки до 
1 квітня), то тоді підвищення цін, мож-
ливо, вдасться відкласти до жовтня».
 Нагадаємо, що раніше повідомляли, 
що Кабінет Міністрів навесні 2016 року 
продовжив на рік, до 1 квітня 2017-го, 
дію постанови №758 про спеціальні 
зобов’язання НАК «Нафтогаз Украї-
ни» з продажу газу для населення та 
теплокомуненерго (ТКЕ) на пільгових 
умовах.

 Незрозумілою залишається лише 
неузгодженість у діях між «шефом» 
і його «підопічним», адже реакція 
Прем’єр-міністра Володимира Грой-
смана на «несподівану» заяву Юрія 
Вітренка була миттєвою й «грізною»: 
«Я не допущу жодного підвищення та-
рифів на газ для потреб населення. А 
ті, хто заявляє про можливе зростання 
цін на 40%, мають або відповідально 
працювати, або писати заяву на звіль-
нення».
 Додамо, що цікавою є ще одна «ін-
сайдерська» інформація від комерційно-
го директора «Нафтогазу». Пан Вітрен-
ко наголосив, що якщо Стокгольмський 
арбітраж задовольнить позовні вимоги 
до російському «Газпрому» й держхол-
динг почне імпортувати газ за ціною 
«хаб мінус», слід очікувати зниження 
оптової ціни для населення вдвічі порів-
няно з поточною. 
 Пересічному українському спожива-
чу газу залишається одне: чекати, чим 
же закінчаться «розборки» нагорі, ре-
зультати яких можуть остаточно спус-
тошити вже й так порожні кишені пере-
важної більшості громадян України. ■

ЧЕРВОНИЙ ПІВЕНЬ

Із вогню та в полум’я
Бійці ДСНС реєструють справжній бум пожеж на 
півдні України

■

ТАРИФИ

Технологія переляку
Так чого очікувати українцям: здорожчання газу 
з 1 квітня чи, дай Боже, здешевлення? 

■

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Регіон благословенний
Тернопільщину «показали» у столиці

■

Хлопці з Файного міста представляють туристичну галузь.
Фото з сайта Тернопільської облдержадміністрації.

❙
❙
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Під час наради Генпрокурор Луценко зробив безліч гучних заяв.❙

Олег ЛЯШКО, лідер Радикальної 
партії України

 США відіграли надзвичайно 
важливу роль у сучасній історії 
України. Візіонерська політика 
президента Рональда Рейгана 
щодо «імперії зла» — комуніс-
тичної російської імперії СРСР 
— підточила сили цього «коло-
са на глиняних ногах» і створи-
ла умови для його мирного роз-
паду. Остаточна перемога віль-
ного світу на чолі зi США у «хо-
лодній війні» при президенті 
Джорджі Буші-старшому ство-
рила сприятливі міжнародні 
умови та вікно можливостей 
для здобуття Українським на-
родом державної незалежності. 
Водночас Україна, ліквідував-
ши СРСР, посприяла звільнен-
ню Європи і світу від загрози ко-
муністичної імперії з центром у 
Москві.
 З того часу Україна неод-
норазово доводила, що вона є 
надійним партнером США і за-
хідних демократій у зміцненні 
європейської і світової безпеки, 
забезпеченні нерозповсюджен-
ня зброї масового ураження, 
реалізації миротворчих зусиль 
та вирішенні багатьох гумані-
тарних проблем по всій земній 
кулі.
 На початку 1990-х років 
мирна проєвропейська Украї-
на, зокрема йдучи назустріч ін-
тересам США, відмовилася від 
третього у світі за потужністю 
ядерного арсеналу, що був у її 
власності, та приєдналася до 
Договору про нерозповсюджен-
ня ядерної зброї як без’ядерна 
держава. Тим самим Україна 
зробила безпрецедентний істо-
ричний внесок у зменшення за-
грози ядерної війни у світі та 
глобальне ядерне роззброєння.
 Відповідно до Будапештсь-
кого меморандуму про гаран-
тії безпеки у зв’язку з приєд-
нанням України до Договору 
про нерозповсюдження ядерної 
зброї держави-підписанти — 
Російська Федерація, Сполу-
чене Королівство Великої Бри-
танії та Північної Ірландії і Спо-
лучені Штати Америки — взяли 
на себе зобов’язання поважати 
незалежність і суверенітет та 
існуючі кордони України, а та-
кож утримуватися від загрози 
силою чи її використання про-
ти територіальної цілісності чи 
незалежності України. Вони 
зобов’язалися, що їхня зброя 
ніколи не буде використовува-
тися проти України, крім цілей 
самооборони або будь-яким ін-
шим чином згідно зі Статутом 
ООН.
 Однак одна з держав-гаран-
тів — Російська Федерація — 
грубо порушила міжнародне 
право, Статут ООН та міжнарод-
ні зобов’язання за Будапештсь-
ким меморандумом і розпочала 
збройну агресію проти Украї-
ни. Вона захопила та незаконно 
анексувала Крим — невід’ємну 
частину України. Незаконні 
зброй ні формування, що під-
тримуються, фінансуються і 
озброюються Російською Феде-
рацією, разом iз підрозділами її 
регулярних збройних сил оку-

пували окремі райони Донець-
кої та Луганської областей Ук-
раїни, систематично ведуть від-
криті бойові дії проти нашої 
країни.
 Будучи ціллю неспровоко-
ваної військової, економічної 
та інформаційної агресії Росій-
ської Федерації, народ України 
справедливо очікує на підтрим-
ку з боку США та інших світо-
вих демократій у захисті свого 
права жити у вільній, демокра-
тичній і процвітаючій державі.
 Ми глибоко шануємо праг-
нення американського наро-
ду до відновлення величі Аме-
рики, яке було яскраво засвід-
чене на президентських вибо-
рах минулого року. Водночас 
ми віримо, що велич Америки 
на світовій арені нерозривно 
пов’язана з захистом ідеалів 
свободи і демократії, вірніс-
тю міжнародним домовленос-
тям, надійністю у стосунках з 
союзниками і друзями та ефек-
тивним лідерством у вільному 
світі перед викликами світово-
го хаосу та загроз і небезпек, 
породжених ревізіонізмом, ек-
спансіонізмом й імперіалізмом 
окремих світових потуг.
 Україна у 1990 роки, по суті, 
уклала міжнародну угоду-конт-
ракт про обмін ядерної зброї на 
міжнародні гарантії своєї тери-
торіальної цілісності, суверені-
тету та незалежності. Віримо, 
що США як країна — взірець 
поваги до контрактного права і 
його всебічного дотримання, де 
навіть усна домовленість сторін 
вважається обов’язковою для 
виконання, глибоко шанува-
тиме і зробить усе можливе для 
дотримання міжнародної домо-
вленості щодо ядерного арсена-
лу України та її безпекових га-
рантій, закріпленої на найви-
щому рівні підписами прези-
дента США і лідерів провідних 
ядерних держав.
 Звертаємо увагу США і всієї 
міжнародної спільноти, що не-
дотримання безпекових га-
рантій ядерних держав за Бу-
дапештським меморандумом 
може мати вкрай небезпечні 
наслідки для міжнародного по-
рядку, зокрема підрив глобаль-
ного режиму нерозповсюджен-
ня ядерної зброї, дискредитації 
міжнародних безпекових гаран-
тій з боку ядерних держав та 
спонукання вразливих до зов-
нішніх загроз держав до розгля-
ду ядерної зброї як легітимного 
засобу стримування агресора.
 Зовнішня політика України 
у сучасних умовах вимушено 
будується з урахуванням того, 
що нинішня влада Росії роз-
глядає демократичну Україну 
своїм екзистенційним ворогом, 
фактично заперечує її право на 
існування як незалежної держа-
ви та переслідує остаточну мету 
— тотальне знищення України 
як нації, суб’єкта міжнародно-
го права та геополітичної реаль-
ності.
 Ми глибоко вдячні США за 
прийняття у 2014—2016 роках 
низки законів, спрямованих  на 
підтримку України. Сподіває-
мося, що всебічне виконання 
цих законів новою адміністра-

цією США, на відміну від попе-
редньої, зокрема щодо надання 
Україні захисного озброєння, 
сприятиме стримуванню агре-
сора та закладенню основи для 
майбутнього тривалого миру. 
Водночас це не вирішує питан-
ня безпеки в Європі у довгостро-
ковій перспективі.
 Знаходження України у 
«сірій зоні» міжнародної безпе-
ки, ревізіонізм та експансіонізм 
Російської Федерації та гру-
бе порушення нею чинних без-
пекових міжнародних норм за-
грожують як Україні, так і всій 
Європі, а з огляду на ядерний 
шантаж Кремля — і глобальній 
безпеці. Така загроза залишати-
меться до повного відновлення 
міжнародного права і порядку, 
що підтримуються волею на-
родів і урядів вільного світу.
 Адекватною відповіддю на 
цей виклик може стати суттє-
ве поглиблення двосторонньо-
го безпекового партнерства між 
Україною і США. У міжнарод-
ній політиці існує успішний 
досвід такого партнерства — 
основний союзник США поза 
НАТО. Цей статус надано як де-
ржавам, які перебувають у стані 
миру, таким як Австралія, Нова 
Зеландія чи Японія, так і держа-
вам, що перебувають під загро-
зою воєнних дій, як Південна 
Корея, Афганістан чи Ізраїль.
 Звертаємося до США з про-
ханням розглянути питан-
ня щодо включення України 
до двостороннього безпеково-
го формату та укласти з Украї-
ною пряму військову угоду, вра-
ховуючи досвід статусу Особли-
вого союзника США поза НАТО 
та імплементуючи безпекові га-
рантії і положення Будапештсь-
кого меморандуму.
 На відміну від довгостроко-
вого питання набуття Україною 
членства в НАТО укладення та-
кої прямої військової угоди не 
потребує консенсусної згоди 
всіх країн-членів Північноат-
лантичного альянсу. Це дозво-
лить сумлінно виконати міжна-
родні зобов’язання — безпекові 
гарантії, надані Україні з боку 
США в рамках Будапештсько-
го меморандуму, інструменталі-
зувавши їх у військовій угоді. 
Адже римська формула pacta 
sunt servanda — «угоди повин-
ні виконуватися» — є фунда-
ментом міжнародного права і 
порядку та поширюється на всі 
легітимні міжнародні домовле-
ності, яким, безсумнівно, є і Бу-
дапештський меморандум.
 Укладення прямої військо-
вої угоди між США та Украї-
ною матиме величезний вплив 
на припинення російської аг-
ресії проти України, стримуван-
ня агресора та запобігання роз-
палюванню великої війни в Єв-
ропі. Це є в інтересах України, 
США, Європи і всього світу.
 Ми впевнені в тому, що без-
пека та успіх України, забезпе-
чені непохитною підтримкою 
Сполучених Штатів Америки, 
відобразить велич тих цінно-
стей, які є запорукою історич-
ного успіху американського 
суспільства і сьогодні надиха-
ють мільйони українців. ■

Іван БОЙКО

Головним ньюсмейкером ос-
танніх днів став Генпрокурор 
Юрій Луценко. І не лише тому, 
що під час публічної нара-
ди щодо результатів роботи 
органів прокуратури у 2016 
році і наступного за нарадою 
брифінгу пан Луценко «сипав» 
новинами так, що інформаційні 
агенції ледь встигали «стави-
ти» їх у стрічки новин. Але ще 
й тому, що керівництво ГПУ 
знову продемонструвало при-
хильність до гучних заяв, а не 
розслідуваних і переданих до 
суду кримінальних провад-
жень. Ще й продемонструвало 
абсолютне несприйняття навіть 
конструктивної критики своєї 
діяльності: мовляв, усілякі там 
журналісти-розслідувачі та гро-
мадські активісти то є така собі 
«скунс-команда», яка лише 
продукує неприємний запах, не 
більше. 

Генпрокурор «суттєво 
занепокоєний»
 Найцікавішим з усього сказано-
го Генпрокурором стало його доручення 
перевірити всіх підлеглих прокурорів на 
наркозалежність.
 «Добровільно, примусово, але всі 
працівники прокуратури мають зда-
ти кров, волосся, нігті, будь-який метод 
прийнятний, але всі мають пройти пе-
ревірку», — сказав Юрій Луценко, при-
родно обурючись тим фактом, що у За-
поріжжі затримали прокурора, який не 
лише «присадив» на зілля окремих ко-
лег, а й (яке «святотатство!) вживав нар-
коту на службових документах. 
 Щодо іншого, то керівництво ГПУ 
«суттєво занепокоєне» криміногенною 
ситуацією в більшості регіонів. Мовляв, 
вона гірша далі нікуди, але Генпрокурор 
винить в усьому не власних підлеглих чи 
колег з інших правоохоронних органів, а 
вже традиційно — війну на Донбасі, без-
робіття тощо. 
 «Найбільш кримінальними областя-
ми України є Одеська, Запорізька, Київсь-
ка області та місто Київ», — сказав Луцен-
ко. І додав, що саме у столиці зафіксовано 
найнижчий показник розкриття злочинів. 
 За даними Генпрокурора, відсоток 
розкриття справ при цьому дуже низь-
кий, менше 30% всього масиву злочинів. 
«Зокрема, у столиці цей показник стано-
вив усього 16 відсотків, в Одесі — 20, у 
Харківській та Запорізькій областях — 22 
відсотки, Запорізькій — 24 відсотки», — 
констатує керманич ГПУ.
 Серед іншого, Юрій Луценко похва-
лився, що окремі корупціонери з числа 
колишніх посадовців ледь не наввипере-
дки повертають державі вкрадені мільйо-
ни, опинившись під слідством. Зокрема, 
колишній заступник голови «Нафтогазу» 

Олександр Кацуба пішов на співпрацю зі 
слідством щодо розкрадання державних 
коштів і після довгих суперечок (торгів) 
таки відшкодував державі 100 мільйонів 
гривень станом на вечір вівторка.
 Але Кацубу-молодшого перевершив 
колишній перший заступник голови Дер-
жавної податкової служби Андрій Голо-
вач (той самий, у якого під час обшуків 
знайшли бюст кумира — Віктора Яну-
ковича). Цей підозрюваний також пішов 
на угоду зі слідством і відшкодував 130 
мільйонів гривень.
 «Нарешті почали використовувати ін-
ститут угоди до підозрюваних високопо-
садовців. Ми маємо десятки угод із висо-
копосадовцями по резонансних справах, 
які визнають себе членами організовано-
го злочинного угруповання на чолі з Яну-
ковичем i засуджуються судом після ком-
пенсації повністю або часткового завданих 
державі збитків», — радіє Луценко.

Чий «пшик»? Смердючих 
скунсів!
 Оцінку інформаційній активності Лу-
ценка найкраще дала колишній старший 
слідчий-«важняк» ГПУ Галина Климо-
вич. 
 «Коли читаю, що ГПУ, НАБУ чи САП 
планують комусь оголосити підозру, го-
стро відчуваю, що слідства в Україні 
нема. Піжонство, фанфаронство, гучні 
заяви і — великий «пшик». Ми не публі-
кували своїх планів у газетах, а відправ-
ляли справи до суду і оголошували сус-
пільству про результати уже за вироками. 
Синтетичні часи настали — імітації, ам-
путації, деградації», — констатувала пані 
Климович у соцмережах. 
 Водночас журналістів і громадських 
активістів обурили висловлювання прес-
секретаря Луценка, які вона двічі дозво-
лила собі у «Фейсбуцi», назвавши тих, хто 
критикує роботу ГПУ «скунс-командою». 
 «У цивилізованих країнах органи вла-
ди чутливо реагують на критику. Дякують 
за критику. Адже розуміють, що критика 
допомагає ліквідовувати помилки та роз-
виватися. Апломб сьогоднішньої ГПУ на 
тлі об’єктивно непереконливої боротьби з 
корупцією — виглядає дивно», — зазна-
чає журналіст Михайло Ткач і рекомендує 
представникам влади добирати слова. 
 Тоді як інший журналіст-розслідувач 
Дмитро Гнап оприлюднив світлину з на-
ради у ГПУ, де в перших рядах у залі при-
сутні «відомі борці з корупцією» депута-
ти Антон Яценко, якого вважають королем 
корупційних оборудок «Тендерної пала-
ти» та колишній «регіонал» Юрій Мірош-
ниченко, який є власником маєтку в Калі-
форнії за 3 млн. доларів. 
 На думку журналіста, це і є «несамо-
вита боротьба з корупцією у виконанні Ген-
прокурора Луценка». Дмитро Гнап іроні-
зує: «Нинішня влада з цими діячами ос-
танні 20 років просто регулярно міняється 
місцями «зал-президія», і це називаєть-
ся «боротьба з корупцією». Вам це не по-
добається? Ах ви смердючі скунси!». ■

БЕЗПЕКА

Укладання прямої військової 
угоди між Україною і США — 
в інтересах усього світу
Звернення до нової адміністрації Сполучених Штатів Америки

■СЛОВО — НЕ ДІЛО

Піжонство 
в мундирах 
Генпрокурор Юрій Луценко і його 
оточення не сприймають критику з боку 
журналістів і активістів 

■
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Міжнародна група роз-
слідувачів Bellingcat уве-
чері 15 лютого оприлюдни-
ла доповідь під назвою «Хто 
такий «Хмурий». У ній на-
звано прізвище відповідаль-
ного  за перевезення «Бука», 
з якого на Донбасі 2014 
року збили малайзійський 
«Боїнг-777». 
 Журналісти вказують, 
що Служба безпеки Ук-
раїни (СБУ) на основі пе-
рехоплених телефонних 
розмов щодо збиття МН17 
ідентифікувала «Хмуро-
го» як Сергія Миколайо-
вича Петровського, офі-
цера Голов ного розвіду-
вального управління Росії 
(ГРУ). На основі вивчення 
соціальних медіа, повідом-
лень у російських ЗМІ, бло-
гів та документів зі злама-
ної пошти Ігоря «Стрєлко-
ва» Гіркіна, Bellingcat зро-
бив висновок, що насправді 
«Хмурим» є 54-річний Сер-
гій Миколайович Дубинсь-
кий, ветеран воєн в Аф-
ганістані та Чечні. Пізні-
ше він служив у 22-й бри-
гаді спецназу, пов’язаній 
із ГРУ. Під час перебуван-
ня на окупованій частині 
Донбасу він виступав під 
вигаданим прізвищем Пет-
ровський. На відміну від 
офіційного слідства, яке 
ведеться в Нідерландах, 
група Bellingcat прямо на-
зиває ім’я цієї особи, відо-

мої під псевдонімом «Хму-
рий», а також позивними 
«Зубр» і «Бізон».
 «Сергія Дубинського 
підвищили до рангу гене-
рал-майора у «ДНР», оче-
видно, у серпні 2014 року, 
невдовзі після збиття лі-
така рейсу MH17. Пізніше 
він переїхав до Росії піс-
ля видворення з Донець-
ка за підозрою у фінансо-
вих злочинах та рекеті. За-
раз Дубинський розкішно 
живе в тихому селі (хуторі 
Большой Лог у Ростовсь-
кій області), проводячи час 
iз родиною, отримуючи за-
доволення від катання на 
дорогій машині-баггі», — 
зазначається в доповіді.
 У доповіді групи наго-
лошується, що наразі не 
вдалося достовірно встано-
вити, хто саме керував уста-
новкою «Бук», однак відо-
мі всі російські військові, 
які прямували разом iз нею 
по території України. У до-
повіді також наголошуєть-
ся, що майже всіх їх відра-
зу після катастрофи МН17, 
у кінці червня — на почат-

ку липня 2014 року, звіль-
нили в запас.
 Крім того, Bellingcat 
повідомив, що 14 лютого пе-
редав інший звіт Об’єднаній 
слідчій групі, яка веде роз-
слідування збиття «Боїнга-
777» i до якої входять пред-
ставники Австралії, Бель-
гії, Нідерландів, Малайзії 
та України. У цьому звіті, 
який публічно оприлюдню-
вати не будуть, щоб не роз-
кривати дані про ймовірних 
підозрюваних, йдеться про 
діяльність 69-ї окремої бри-

гади матеріально-технічно-
го забезпечення Збройних 
сил Росії, військові якої, за 
підозрою, брали участь у пе-
ревезенні «Бука» до російсь-
ко-українського кордону.
 Нагадаємо, літак «Боїнг-
777» «Малайзійських авіа-
ліній», що виконував рейс 
із Амстердама в Куала-
Лумпур, був збитий над зо-
ною збройного конфлікту 
на сході України 17 липня 
2014 року. Загинули 298 
людей — усі, хто перебував 
на борту.■

Ігор ВІТОВИЧ

 Президент США Дональд Трамп 
дав чітко зрозуміти, що очікує від вла-
ди Росії повернення Україні Криму і де-
ескалації насильства на Донбасі. Про це 
заявив речник Білого дому Шон Спай-
сер. «Водночас він (Трамп) хоче спів-
працювати з Росією», — заявив Спай-
сер на брифінгу у Вашингтоні. За його 
словами, насамперед йдеться про спів-
працю в боротьбі проти екстремістсько-
го угруповання «Ісламська держава» та 
тероризму. Речник нагадав, що про рі-
шучу позицію Вашингтона щодо Украї-
ни, зокрема Криму, вже заявляла рані-
ше постійний представник США в ООН 
Ніккі Хейлі, яка на засіданні Ради Без-
пеки різко засудила окупацію Криму 
Росією і дії Москви на сході України.

 Президент Трамп, якого вважають 
загалом прихильним до Кремля, не-
одноразово робив суперечливі заяви 
щодо ситуації в Україні та його став-
лення до Росії. Однією з перших таких 
заяв, іще в час передвиборчої кампанії, 
були слова Трампа, що він у разі обран-
ня розгляне можливість визнати Крим 
російською територією, нагадує «Радіо 
«Свобода». Дональд Трамп наголошу-
вав, що його метою є досягнення вигід-
них передусім для США домовленостей 
із Росією.
 До виборів Трамп неодноразово кри-
тикував колишнього президента США 
Барака Обаму за слабкість щодо Росії 
та особисто Путіна. Він також схваль-
но висловлювався на адресу президен-
та Росії. На додаток до заяви Спайсе-
ра  Дональд Трамп 15 лютого особисто 

написав у «Твіттері», що «Росія забра-
ла Крим» в України під час перебуван-
ня при владі в Сполучених Штатах ад-
міністрації його попередника Бара-
ка Обами. «Чи Обама був зам’який до 
Росії?» — додав Трамп. Крім того, пре-
зидент США назвав такими, що не від-
повідають дійсності, повідомлення пре-
си, зокрема газети  «Нью-Йорк Таймс», 
про можливі контакти його радників iз 
чільними представниками російської 
розвідки.
 Оглядачі вважають, що реальна 
картина відносин у трикутнику США—
Росія—Україна вималюється лише піс-
ля особистих зустрічей володаря Біло-
го дому з Володимиром Путіним та Пет-
ром Порошенком. А поки що можемо 
сподіватися, що Трамп, з огляду на його 
міркування, таки наш. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Криза ліберальних демократій, те-
рористична загроза з боку джихадистсь-
ких угруповань, територіальні супере-
чки в Тихоокеанському регіоні та полі-
тичний вакуум, який може виникнути 
в разі виходу США зі світової системи 
безпеки, все це актуальні виклики сьо-
годення. Саме на них вказує викладений 
на 90 сторінках щорічний звіт Munich 
Security Report 2017, присвячений ос-
новним проблемам міжнародної безпе-
ки. Автори документа сподіваються, що 
він надасть потрібний поштовх дискусії 
під час Мюнхенської конференції з без-
пеки. Цьогоріч  форум, який вважається 
важливим міжнародним майданчиком 
для обговорення питань безпеки, трива-
тиме з 17 по 19 лютого 2017 року в сто-
лиці Баварії.
 Уже в передмові до документа голо-
ва Міжнародної конференції з безпеки 
Вольфґанґ Ішинґер написав, що з часу 
завершення Другої світової війни тепер 
міжнародна безпека нестабільна як ні-

коли. Головна теза не виключає й мож-
ливості того, що світ стоїть на порозі так 
званої постзахідної ери. Тобто йдеться 
про завершення епохи, в якій доміну-
вав західний ліберальний світовий по-
рядок. Підставами для таких припу-
щень, на думку авторів, є, приміром, 
слабка єдність у Європейському Союзі, 
трансформація інформаційного потоку, 
а також обрання Дональда Трампа пре-
зидентом США. На сьогодні в багатьох 
західних країнах, у тому числі в США, 
Іспанії та Німеччині, в порівнянні з по-
чатком 2000 років, побільшало людей, 
які вважають, що авторитарний прави-
тель у змозі запропонувати кращі полі-
тичні рішення, ніж демократія. 

 Україну на конференції представля-
тиме особисто Президент Порошенко. 
«Швидше за все, Порошенко на Мюн-
хенській конференції визнає недієвість 
формату «Мінськ». Будуть говорити, 
що формат не працює і потрібно шука-
ти якісь нові моделі поведінки, — при-
пускає політичний експерт Міжнарод-
ного центру перспективних досліджень 
Анатолій Октисюк у своєму комен-
тарі виданню «Апостроф». — Звичай-
но, нинішній формат веде до заморо-
ження ситуації. Росію, як ми бачимо, 
це влаштовує. Санкції працюють, вони 
болісні. Але йти на будь-які поступки 
Кремль не збирається». «Досить ваго-
мим компонентом таких конференцій 

є неформальне спілкування між ліде-
рами європейських країн, — додає ек-
сперт. — І очевидно, що Порошенко в 
процесі приватних розмов буде вимірю-
вати температуру, яка буде походити 
від іноземних лідерів та дипломатів. 
Звичайно, він буде моделювати, вихо-
дячи з того, яке ставлення у європейців 
до кризи в Україні. Після Мюнхенсь-
кої конференції буде серйозна поїздка 
в США, на Генеральну Асамблею ООН 
в Нью-Йорк. Після цих поїздок у Поро-
шенка вже має сформуватися реальне 
розуміння ситуації. Він зрозуміє, на-
скільки змінилася геополітична ситуа-
ція і що йому робити із внутрішнім по-
ложенням в Україні». ■

ДИКТАТУРА

Не Нам 
судити...
Затримали двох жінок, 
які могли отруїти брата 
лідера КНДР
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Зведений брат північнокорейського лідера Кім Чен Ина 
був убитий у Малайзії, повідомляють джерела в уряді Пів-
денної Кореї. На 45-річного Кім Чен Нама напали в аеропор-
ту Куала-Лумпура. Джерело, близьке до офісу малайзійсь-
кого прем’єра, підтвердило Бі-Бі-Сі, що пана Кіма вбили.
 За даними малайзійських правоохоронців, у понеді-
лок Кім Чен Нам звернувся до співробітників залу вильоту 
в аеропорту Куала-Лумпура зі скаргами на запаморочен-
ня. Він розповів, що відчув слабкість після того, як хтось 
підійшов ззаду і вихлюпнув на нього якусь рідину. Чоловік 
помер на шляху до лікарні. 15 лютого в одній з лікарень 
Куала-Лумпура здійснили розтин тіла Кім Чен Нама, щоб 
з’ясувати причину його смерті. За даними телевізійної ме-
режі TV Chosun, пана Кіма отруїли в аеропорту дві жін-
ки, яких вважають північнокорейськими агентками. Поліція 
Малайзії вивчила записи з камер відеоспостереження ае-
ропорту і в середу заарештувала першу з підозрюваних. 
Її прізвище не повідомляють, а лише подають, що вона є 
громадянкою В’єтнаму. Американські джерела повідоми-
ли, що нападниці використали авторучки з вмонтованими 
балончиками отрути, що розпиляється. А вже в ніч на чет-
вер затримали й другу підозрювану. Генеральний інспек-
тор поліції країни Халід Абу Бакар повідомив, що у затри-
маної 1992 року народження індонезійський паспорт на ім’я 
Сіті Айши.
 Кім Чен Нам — старший син Кім Чен Іра, який правив 
Північної Кореєю у 1994—2011 роках. Свого часу Нама 
вважали можливим наступником батька, але, за повідом-
леннями, він впав у немилість. Коли до влади прийшов 
його молодший зведений брат, Кім Чен Нам жив непри-
мітним життям. Більшість часу він проводив за кордоном, 
переважно в Макао.
 Але Нам устиг зробити кілька заяв, які молодший брат 
не міг йому вибачити. У 2011 році японські ЗМІ повідом-
ляли, що він висловився проти «династичної передачі вла-
ди». Одна з біографічних книжок  2012 року також цитує 
слова пана Нама про те, що його зведеному брату бракує 
лідерських якостей і що Північна Корея нестабільна та пот-
ребує економічних реформ у китайському стилі.
 Як iдеться у листі спецслужби Південної Кореї до де-
путатів парламенту країни, Північна Корея упродовж три-
валого часу готувала вбивство Кім Чен Нама, в 2012 році 
навіть була здійснена невдала спроба його усунення. Пів-
нічнокорейський агент, ув’язнений у Південній Кореї у 2012 
році, нібито хотів збити його автівкою. Кім Чен Нам плану-
вав у понеділок повернутися з Куала-Лумпура до Макао, 
де мешкав.
 Кім Чен Нам був досить близьким до дядька Чан Сон 
Тхека, одного з найвпливовіших членів керівництва КНДР, 
якого звільнили з усіх державних посад, звинуватили у дер-
жавній зраді та стратили у Північній Кореї у грудні 2013 року. 
Північнокорейський комуністичний тиран також ліквідував 
кількох інших найближчих осіб зі свого оточення, які по-
тенційно могли загрожувати його одноосібній владі. У сер-
пні минулого року в Північній Кореї стратили одного з віце-
прем’єрів Рі Ен Джин, а ще двох високопосадовців було за-
слано до сільської місцевості на «перевиховання». ■

■

ФОРУМИ

На порозі нового світового порядку
Сьогодні розпочинається Мюнхенська конференція з безпеки

■

ЗАЯВИ

Не такого Трампа чекав Кремль
Білий дім відкрито натякає Росії повернути Крим Україні

■

«Хмурий», він же Петровський, він же Дубинський.❙

ТЕРОРИЗМ

На прізвисько «Хмурий»
За перевезення на Донбас «Бука», що збив малайзійський 
«Боїнг», відповідав колишній російський офіцер

■



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.15 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 11.00, 12.25, 13.10 

Міняю жінку

14.50, 15.45 Сімейні 

мелодрами

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 Драма «Я з тобою»

22.20 Д/ф «Переломний 

момент»

00.30 Х/ф «Серце пірата»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.00 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 Ранок з «Інтером»

09.20, 12.25 Т/с «Своя правда»

15.20 Чекай на мене

18.00, 19.00, 4.20 Стосується 

кожного

20.00, 1.50, 5.05 Подробиці

21.00 Т/с «Заради кохання я 

все зможу!»

00.10, 3.00 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»

02.35 Подорожі в часі

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.05 Сьогодні

09.15, 2.50 Зірковий шлях

10.50, 3.50 Реальна містика

11.50 Х/ф «Мамина любов»
13.45, 15.30 Т/с «Пощастить у 

коханні»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Умови контракту-2»

23.30 Х/ф «Робін Гуд»
05.20 Т/с «Адвокат»

ICTV

05.50 Служба розшуку 

дітей

05.55, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.45 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.00 Секретний фронт

10.55, 13.20 Х/ф «Блакитна 
безодня»

12.45, 15.45 Факти. День

14.35, 16.20 Х/ф 
«Викрадена-2»

16.45 Х/ф «Повітряний 
маршал»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20, 21.25 Д/ф «Русский 

мир»

22.15 Свобода слова

00.25 Х/ф «Стукач»
02.20 Т/с «Лас-Вегас-2»

03.00 Стоп-10

04.30 Факти

04.50 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.05, 18.00 Абзац

05.00, 6.13 Kids Time

05.02 М/ф «Геркулес»

06.15 Х/ф «На гребені 
хвилі»

08.50 Х/ф «Ланцюгова 
реакція»

10.50 Х/ф «П’ятий вимір»
13.00 Х/ф «Зоряний 

десант»
15.40 Х/ф «Робокоп»
19.00 Ревізор Спешл

21.00 Таємний агент

22.15 Таємний агент. Пост-

шоу

23.35 Х/ф «Небеса 
реальні»

01.35 Вар’яти

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 0.15 Час бізнесу

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

08.20, 21.25 Бізнес-час

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.00 Х/ф «Вінчання зі 
смертю»

06.15 Т/с «Полювання на 

Вервольфа»

10.05, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

12.20, 17.25 Т/с «Детективи»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-9»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.45, 0.40 Т/с «Той, що читає 

думки-3»

23.45 Т/с «Елементарно-2»

03.00 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

03.30 Легенди бандитської 

Одеси

04.20 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Щаслива людина 

Олексій Петухов

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45 Новини. Культура. 

Тиждень 

08.00 Центр Уваги. 

«Організація виставок. 

«Фотографічне 

несвідоме» 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Мовою мистецтва 

09.50 Парадигма. Історія 

однієї прем’єри 

10.20 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 

незалежності — над 

Срібною землею»

11.10 О. Кобилянська 

«Земля». Вистава 

Чернівецького 

обласного академічного 

музично-драматичного 

театру ім. 

О. Кобилянської

14.00, 02.00 Олесь Янчук про 

фільм «Залізна сотня»

15.45, 03.45 Батурин

16.00, 00.50 Азбука ремесел 

16.20, 01.10 Григорій Кочур. 

Зустріч

17.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. 

Націоналізм

17.30 Українські державники. 

Євген Коновалець

18.05 Напам’ять. Левко 

Лук’яненко, ч. 3

18.20, 00.00 Новинний блок 

19.00, 00.35 Новини. Культура

19.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Закусило 

19.50 Обличчя війни

20.25 Д/ф «Герої не 

вмирають»

21.30 Д/ф «Духовна 

варта. Священики на 

Майдані»

21.55 Вогонь любові. 

Присвята Майдану

22.10 Д/Ф «Небесна сотня 

в вирій полетіла...» 

Присвячується воїнам 

АТО

22.40 Концерт «Попіл 

Майдану стукає в 

серці»...

23.40 Військово-історична 

реконструкція

01.45 Скарби роду. Дзвони 

Лемківщини

04.00 Амфітеатр. Картаж. 

Туніс

05.00 Юрій Шилов. 

Спасительство

 

СТБ

07.15, 16.00 Все буде добре!

09.15 Все буде смачно!

10.10 Х/ф «Ми дивно 
зустрілися»

11.55 Х/ф «Кохання на два 
полюси»

13.50 Битва екстрасенсів

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.55, 22.35 Слідство ведуть 

екстрасенси

23.30 Один за всіх

00.55 Давай поговоримо про 

секс

02.50 Найкраще на ТБ

ТОНІС

06.00, 20.05 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Іпостасі спорту

10.45 Завтра — сьогодні 

11.55 Євромакс

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.35 Формула Пруста

22.20, 4.30 Сумнозвісні місця

22.40, 4.45 Неприручена 

Північна Америка

23.05, 5.10 Д/ф «Нові 

технології війни»

00.05 Ніч чорних краваток

02.00 Життя на Вершині

03.00 Після опівночі

04.00 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Місце аварії: 
сім’я в небезпеці»

09.45 Д/ф «Помста 

природи»

13.05 Українські сенсації

14.00 Хоробрі серця

14.55, 0.40 Т/с «Гвардія»

18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

19.30, 20.20 Т/с «Одинак»

21.15 Х/ф «Загнаний»
23.00 Х/ф «Транзит»
03.45 Х/ф «Чотири листи 

фанери»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 5.15 Топ-матч

06.10 «Гаддерсфілд Таун» 

— «Ман Сіті». Кубок 

Англії

08.10 «Сельта» — 

«Осасуна». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Великий футбол

12.05 «Фулгем» — 

«Тоттенгем». Кубок 

Англії

13.55 «Барселона» — 

«Леганес». ЧІ

16.00 ЧІ. Огляд туру

16.55 «Блекберн» — «МЮ». 

Кубок Англії

18.50, 2.25 Огляд 5-го раунду. 

Кубок Англії

19.20, 4.45 Журнал Ліги 

чемпіонів

19.50 «Рома» — «Реал». 1/8 

фіналу (2007/2008 рр.) 

Класика Ліги чемпіонів

21.40 «Малага» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

23.40 ЧІ. Огляд туру

00.35 «Бернлі» — «Лінкольн 

Сіті». Кубок Англії

02.55 «Сосьєдад» — 

«Вільярреал». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 16.00 Топ-матч

06.10 «Спортінг» — 

«Атлетіко». ЧІ

08.10 «Вулвергемптон» 

— «Челсі». Кубок 

Англії

10.00 «Севілья» — 

«Ейбар». ЧІ

11.50 Журнал Ліги чемпіонів

12.20 «Реал» — 

«Еспаньйол». ЧІ

14.10 «Гаддерсфілд Таун» 

— «Ман Сіті». Кубок 

Англії

16.10 «Сельта» — 

«Осасуна». ЧІ

18.00, 2.15 Великий футбол

19.45 ЧІ. Огляд туру

20.40 Європейський 

WEEKEND

21.50 «Саттон Юнайтед» 

— «Арсенал». Кубок 

Англії

23.55 «Рома» — «Реал». 1/8 

фіналу (2007/2008 рр.) 

Класика Ліги чемпіонів

01.45 Огляд 5-го раунду. 

Кубок Англії

04.00 Фулгем» — 

«Тоттенгем». Кубок 

Англії

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська 

Одеса

07.20 Академік Корольов

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Він і вона. Бій за 

життя

10.50, 18.00 Вуличні мавпи

11.50 Дика планета

13.40 Містична Україна

14.30, 19.50 Секретні історії

15.20, 23.40 Повітряні бої

16.10 Таємниці Стоунхенджа

17.00, 22.40 Загадки 

планети

20.50 Таємниця Джоконди

00.30 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

11.30 Орел і Решка

21.00 Х/ф «Хатіко: 
найвірніший друг»

22.45 Х/ф «Остання любов 
на Землі»

00.20 Т/с «Сонна Лощина»

02.00 Вечірній квартал

03.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.25 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.40 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 Мультмікс

08.50 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 

друзів»

09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.45 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

13.15 Х/ф «У пошуках 
скарбів 
тамплієрів -2»

14.50 Т/с «Ніделяндія»

18.10 Х/ф «Едвард Руки-
Ножиці»

20.05 Х/ф «Післязавтра»
22.15 Х/ф «Арктичний 

вибух»
00.00 Х/ф «Тіні забутих 

предків»
01.45 Теорія зради

02.35 Країна У

04.15 Віталька

05.15 М/ф «Лікар Айболіт»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 23.35 Від першої особи

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.00 На слуху

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/ф «Альманах. 

Свобода. Гідність. 

Братерство»

10.25 Розмова з автором 

фільму «Герої 

не вмирають» 

Володимиром 

Чистиліним

10.40 Д/ф «Герої не 

вмирають»

11.35, 12.00 Д/ф «Generation 

Maidan»

13.15, 16.40 Перша студія

13.30 Д/ф «Чорний зошит 

Майдану»

15.45 Д/ф «Євромайдан 

— Волинська Січ»

16.20 На пам’ять

17.00 Д/ф «Чміль»

17.55, 4.50 Вікно в Америку

18.15, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Док. фільм

19.55 Вересень

20.20 Про головне

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.35 Обличчя війни

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

02.10 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Мас-старт 12, 5 

км (жінки)

03.05 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Мас-старт 15 км 

(чоловіки)

04.00 Т/с «Анна Піль»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 0.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 
«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля
10.50, 12.25 Міняю жінку
12.55 Вечірній Київ
15.05 Мультибарбара
17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»
20.30 Секретні матеріали
21.00 Х/ф «Останній 

москаль-2»
22.00 На ножах
23.30 Т/с «Теорія брехні-3»
00.45 Комедія «Водне життя»
02.45 Комедія «Пропала 

грамота»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.10 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 Ранок з «Інтером»

09.20 Давай одружимося

10.20, 12.25, 21.00 

Т/с «Заради кохання я 

все зможу!»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.20 Стосується 

кожного

20.00, 1.40, 5.05 Подробиці

00.00, 3.00 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»

02.30 Подорожі в часі

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 16.10, 5.20 

Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 5.00 Зірковий шлях

11.30 Реальна містика

13.30 Т/с «Черговий лікар-2»

15.30 Т/с «Черговий лікар»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00, 23.30 Т/с «Умови 

контракту-2»

00.20 Т/с «C.S.I.: Маямі»
02.50 Х/ф «Робін Гуд»

ICTV

05.40 Дивитись усім!
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Антизомбі
11.05, 17.50 Т/с «Котовський»
12.00, 13.20 Т/с «Відділ 44»
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф «Відчиніть, 

поліція-3»

15.30, 16.20, 21.25 Т/с «На 
трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
23.20 Х/ф «Кращий 

стрілець»
01.25 Т/с «Лас-Вегас-3»
02.50 Стоп-10
04.30 Служба розшуку дітей
04.35 Студія Вашингтон
04.40 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Служба розшуку дітей
03.15, 2.25 Зона ночі
05.05, 18.00 Абзац
06.00, 7.55 Kids Time
06.03 М/с «Хай живе король 

Джуліан»
06.53 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.00 Т/с «Клініка»
09.40 Київ вдень та вночі
12.50 Т/с «Щасливі разом»
19.00 Серця трьох
22.00 Т/с «Костянтин»
00.30 Х/ф «Готель для 

собак»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 1.55 Огляд преси
06.25, 0.25 Хроніка дня
06.30, 18.45 Місцевий час
06.40, 0.15 Час бізнесу
06.45 Клуб LIFE
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
23.00 Час новин

07.10, 7.35, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

07.50 Будівельний стандарт

08.20, 21.25 Бізнес-час

08.45 Драйв

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

21.00 Д/ф «Покарати не можна 

виправдати»

22.15 Агрокраїна

22.30 Кордон держави

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.55 Х/ф «Суєта суєт»
06.15 Х/ф «Ділові люди»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.30, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»
13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-9»
14.00, 19.00, 23.15, 2.25 Свідок
15.45 Т/с «Той, що читає 

думки-3»
23.45 Т/с «Удар у відповідь-4»
00.40 Т/с «Той, що читає 

думки-4»
02.55 Випадковий свідок
03.10 Речовий доказ
04.15 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Українські державники. 

Євген Коновалець 
06.40 Напам’ять. Левко 

Лук’яненко, ч. 3 
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45, 18.20, 00.00 Новинний блок 
08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 
Закусило 

09.50 Обличчя війни 
10.25 Д/ф «Герої не 

вмирають» 
11.30 Д/ф «Духовна варта. 

Священики на Майдані» 
11.55 Вогонь любові. Присвята 

Майдану 
12.10 Д/Ф «Небесна сотня 

в вирій полетіла...» 
Присвячується воїнам 
АТО 

12.40 Концерт «Попіл Майдану 
стукає в серці»... 

13.40 Військово-історична 
реконструкція 

14.00, 02.00 Ярослав Стельмах. 
«Гра на клавесині». 
Вистава Київського 
академічного театру 
«Колесо»

15.30, 03.30 Заповідник 
«Давній Галич» 

16.00, 00.50 Обереги. Кераміка
16.20, 01.10 Діалог. 

Неля Корнієнко 
— Лесь Танюк. Про Леся 
Курбаса, п. 1

17.00 Королівське вільне місто 
Дрогобич, ч. 1

17.30 Невигадані історії з 
життя одного театру, 
ч. 24

17.55 Логос
19.20 Прямостояння. Семен 

Глузман
20.20 Фольк-music 
21.20 Уроки Даниїла Лідера, 

ч. 3
22.00 Д/ф «Ігор Шамо. Києве 

мій!»
22.25 Театральні силуети. 

Дмитро Мілютенко
23.20 Відкриття. Сергій 

Борткевич
01.50 Д/ф «Гончарний круг 

родини Кахнікевичів»
04.00 Батяри
05.00 Концерт класичної 

музики «Оспівана 
мрія»

05.50 Церква Непорочного 
зачаття в с. Буцнів 

 
СТБ

07.05, 16.00 Все буде добре!
09.05 Все буде смачно!
10.05 МастерШеф-2
18.00, 22.00 Вiкна-новини
18.30, 23.10 Т/с «Коли ми 

вдома»
20.00, 22.45 МастерШеф. 

Діти-2
00.45 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 20.00 Щоденники Другої 
світової війни: день за 
днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!
09.55 Будьте здорові!
10.45 Teen-клуб
11.50 Соціальний статус
14.00 Оглядач. LIVE
19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона
21.20, 4.35 Відлуння
22.00, 4.10 Сумнозвісні місця

22.30 Неприучена Північна 
Америка

23.00, 5.05 Д/ф «Нові 
технології війни»

00.00 Ніч чорних краваток
01.05 Життя на Вершині
02.45 Після опівночі
03.45 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 10.50 Нове «Шалене 

відео по-українськи»
08.30 Облом.UA.
08.55 Хоробрі серця
16.50 Х/ф «Ураган 500 миль 

на годину»
18.30 Спецкор
19.00 ДжеДАІ
19.30, 20.20 Т/с «Одинак»
21.15 Х/ф «Відплата»
23.30 Х/ф «Ідеальні 

канікули»
01.00 Т/с «Інспектор Алекс»
01.50 Х/ф «Відьма»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 Європейський 
WEEKEND

07.15, 17.15 «Саттон Юнайтед» 
— «Арсенал». Кубок 
Англії

09.05 ЧІ. Огляд туру
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 «Барселона» — 

«Леганес». ЧІ
12.10 Великий футбол
13.50 «Вулвергемптон» 

— «Челсі». Кубок Англії
19.10 «Реал» — 

«Еспаньйол». ЧІ
21.00, 23.40 Ніч Ліги чемпіонів
21.30 «Баєр» — «Атлетіко». 

1/8 фіналу. Ліга 
чемпіонів УЄФА

00.20 «Фулгем» — 
«Тоттенгем». Кубок 
Англії

02.10 «Севілья» — 
«Ейбар». ЧІ

04.00 «Бернлі» — «Лінкольн 
Сіті». Кубок Англії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Реал» — 
«Еспаньйол». ЧІ

07.50, 21.00 Журнал Ліги 
чемпіонів

08.20 «Бернлі» — «Лінкольн 
Сіті». Кубок Англії

10.10, 19.00, 1.30, 3.30, 5.30 
Топ-матч

10.20 Європейський WEEKEND
11.35, 16.40 Огляд 5-го раунду. 

Кубок Англії
12.05 «Малага» — «Лас-

Пальмас». ЧІ
13.55 ЧІ. Огляд туру
14.50 «Блекберн» — «МЮ». 

Кубок Англії
17.10 «Барселона» — 

«Леганес». ЧІ
19.10 «Гаддерсфілд Таун» 

— «Ман Сіті». Кубок 
Англії

21.30 «Ман Сіті» — 
«Монако». 1/8 фіналу. 
Ліга чемпіонів УЄФА

23.40 «Сельта» — «Осасуна». ЧІ
01.40 «Саттон Юнайтед» 

— «Арсенал». Кубок 
Англії

03.40 «Валенсія» — 
«Атлетік». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.20 Таємниці пірамід
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Він і вона. Бій за 
життя

10.50, 18.00 Вуличні мавпи
11.50 Дика планета
13.40 Містична Україна
14.30 Секретні історії
15.20, 23.40 Повітряні бої
16.10, 20.50 Скарби зі звалища
17.00, 22.40 Загадки планети
19.00, 4.40 Бандитська Одеса
19.50 Дивна справа
00.30 Ризиковане життя

К1

05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.30, 8.35 М/ф
08.00 Чи знаєте ви, що...
10.25 Три сестри
11.00 Файна Юкрайна
12.25, 14.20, 15.20, 18.00, 

20.00, 21.00 Орел і решка
16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»
19.00 Розсміши коміка
22.00 КВК на БІС
00.40 Т/с «Ти — моє життя»
02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.20 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с «Дора-

мандрівниця»
07.40 М/с «Елвін і 

бурундуки»
08.00 Мультмікс
09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»
10.45 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 14.30 Одного разу під 

Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.55 Т/с «Домашній арешт»
15.55, 4.10 Віталька
16.50, 21.00 Казки У Кіно
17.50 ЛавЛавСar
22.00, 2.30 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство»
01.40 Теорія зради
05.10 М/ф «Лікар Айболіт»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу
06.15, 7.15, 8.15 Спорт
06.20, 8.20 АгроЕра
06.30, 23.00 Золотий гусак
06.45, 7.45, 8.30 Смакота
07.25, 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак
09.30 Д/ф «Джиммі Картер»
10.55 Д/ф «Приватний лист 

світові»
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

Спорт
13.15 Уряд на зв’язку з 

громадянами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.20 Театральні сезони
15.45 Спогади
16.15 Мистецькі історії
16.30, 3.55 Т/с «Анна Піль»
17.25 Хто в домі господар?
17.45 М/с «Попелюшка»
18.15, 1.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00, 1.55 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.50, 22.45 З перших вуст
19.55 Наші гроші
20.20, 4.40 Про головне
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки
02.10 Д/с «Джон 

Фітцджеральд Кеннеді»
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ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на другий квартал

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на квартал — 151 грн. 47 коп.,
до кінця року — 454 грн. 41 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на квартал — 211 грн. 47 коп.,
до кінця року — 634 грн. 41 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на квартал — 55 грн. 23 коп.,
до кінця року — 165 грн. 69 коп.
Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 95 
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., 
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на 
рік — 4 грн. 00 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.
 В умовах постійного зростання цін на все і вся 
ми не тільки не підвищили, а навіть трохи змен-
шили передплатну вартість «України молодої» 
у  2017 році.  Якщо хто з вас, шановні читачі, не 
встиг передплатити газету на цей рік або не про-
довжив передплату на наступні місяці, це можна 
зробити до 5 березня в селах і райцентрах, до 10-го 
— в обласних центрах та в Києві, і ви отримувати-
мете «Україну молоду» з 1 квітня.
 Оформити передплату можна у відділен-
нях поштового зв’язку, в операційних залах 
поштамтів, у пунктах приймання передплати, 
на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачує-
те «Україну молоду» — порадьте передплату i 
своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

11.00, 12.25 Міняю жінку

12.50 Вечірній Київ

15.05 Мультибарбара

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Х/ф «Останній 
москаль-2»

22.00 Одруження наосліп

23.30 Т/с «Теорія брехні-3»

00.45 Х/ф «Гепард»
02.15 Х/ф «Тіні забутих 

предків»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.00 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 Ранок 

з «Інтером»

09.20 Давай одружимося

10.20, 12.25, 21.00 Т/с 

«Заради кохання я все 

зможу!»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.15 Стосується 

кожного

20.00, 1.40, 5.00 Подробиці

00.00, 3.00 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»

02.30 Подорожі в часі

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 16.10, 5.20 

Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 3.40 Зірковий шлях

11.30, 4.30 Реальна містика

13.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»

15.30 Т/с «Черговий лікар»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00, 23.30 Т/с «Умови 

контракту-2»

00.30 Т/с «C.S.I.: Маямі»

ICTV

05.00 Провокатор

05.45 Дивитись усім!

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05 Громадянська оборона

11.05, 17.50 Т/с «Котовський»

12.00, 13.20 Т/с «Відділ 44»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30 Х/ф «Кращий 
стрілець»

15.35, 16.20, 21.25 Т/с «На 

трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.20 Х/ф «Операція «Арго»
01.40 Т/с «Лас-Вегас-3»

03.00 Стоп-10

04.35 Студія Вашингтон

04.40 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.10, 18.00 Абзац

06.05, 8.00 Kids Time

06.10 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.05 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.03 Т/с «Клініка»

09.55 Київ вдень та вночі

11.50 Т/с «Останній із 

Магікян»

19.00 Від пацанки до панянки

21.40 Х/ф «Джон Вік»

23.40 Т/с «Костянтин»

01.30 Вар’яти

02.55 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 0.15 Час бізнесу

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

08.20, 21.25 Бізнес-час

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.00, 4.15 Правда життя. 

Професії

05.30 Х/ф «Секретний 
фарватер»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий Свідок

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-9»

14.00, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

15.45, 0.40 Т/с «Той, що читає 

думки-4»

23.45 Т/с «Удар у 

відповідь-4»

02.55 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

03.30 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Невигадані історії з 

життя одного театру, 

ч. 24 

06.25 Логос

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.20, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Прямостояння. Семен 

Глузман 

10.20 Фольк-music 

11.20 Уроки Даниїла Лідера, 

ч. 3 

12.00 Д/ф «Ігор Шамо. Києве 

мій!» 

12.25 Театральні силуети. 

Дмитро Мілютенко 

13.15 Відкриття. Сергій 

Борткевич 

14.00, 02.00 Фільм-вистава 

«Назар Стодоля» 

15.10, 03.10 Д/ф «Борис 

Грінченко. Ловець слів»

16.00, 00.50 Д/ф «Прогулянка 

із задоволенням... і не 

без моралі...», ч. 3

16.30, 01.20 Діалог. Неля 

Корнієнко — Лесь 

Танюк. Про Леся 

Курбаса, п. 2

17.00 Королівське вільне 

місто Дрогобич, ч. 2 

17.30 Галерея образів. 

М. Башкирцева

17.50 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Отаман Орел-

Гальчевський, ч. 3

19.20 Педагогічний музей 

України

19.40 Притчі Мукачівського 

замку

19.55 Архів застережень 

Олександра Дубовика

20.20 Мануель де Фалья 

«Ночі в садах Іспанії». 

Вистава Національної 

опери України

20.50 Особистості. Валерій 

Чигляєв

21.40 Роки та друзі 

Олександра 

Спаринського

22.15 Все про оперету. 

Володимир Бегма

01.35 Трускавець історичний 

04.00 І. Котляревський 

«Енеїда». Вистава 

Херсонського обласного 

академічного музично-

драматичного театру 

ім. Миколи Куліша

05.50 Гуцульщина 

 

СТБ

06.50, 16.00 Все буде добре!

08.50 Все буде смачно!

09.50 МастерШеф-2

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 23.50 Т/с «Коли ми 

вдома»

19.55, 22.45 МастерШеф. 

Діти-2

01.15 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 20.00 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Цивілізація Incognita

10.45, 22.25 Неприручена 

Північна Америка

12.00 Зимою і літом 

мандруємо світом. 

Словаччина

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.30, 4.20 Глобал-3000

21.55, 4.45 Сумнозвісні місця

22.50, 5.05 Д/ф «Нові 

технології війни»

23.50 Натхнення

00.00 Ніч чорних краваток

01.50 Життя на Вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30, 10.55 Облом.UA.

08.55 Секретні матеріали

16.45 Х/ф «Супертанкер»
18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

19.30, 20.20 Т/с «Одинак»

21.15 Х/ф «600 кг золота»
23.10 Х/ф «Влада 

переконань»
01.00 Т/с «Інспектор Алекс»

01.50 Х/ф «Дорога на Січ»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 18.30, 20.55 Топ-

матч

06.10 «Сельта» — 

«Осасуна». ЧІ

08.10 «Блекберн» — «МЮ». 

Кубок Англії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Ман Сіті» — 

«Монако». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

12.10 «Саттон Юнайтед» 

— «Арсенал». Кубок 

Англії

13.55 «Реал» — 

«Еспаньйол». ЧІ

16.00 «Баєр» — «Атлетіко». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

17.50 Ніч Ліги чемпіонів

18.45 «Сент-Етьєнн» 

— «МЮ». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

21.00 Огляд 5-го раунду. 

Кубок Англії

21.30 «Севілья» — 

«Лестер». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

23.40 «Валенсія» — «Реал». 

ЧІ

01.30 «Шальке» — «ПАОК». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

03.15 ЧІ. Огляд туру

04.10 «Порту» — «Ювентус». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Сосьєдад» — 

«Вільярреал». ЧІ

07.50, 10.15, 21.00, 23.40 Ніч 

Ліги чемпіонів

08.25, 2.10 «Баєр» — 

«Атлетіко». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.55 «Вулвергемптон» 

— «Челсі». Кубок 

Англії

12.45 «Барселона» — 

«Леганес». ЧІ

14.35 «Фулгем» — 

«Тоттенгем». Кубок 

Англії

16.25 «Ман Сіті» — 

«Монако». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

18.15 Огляд 5-го раунду. 

Кубок Англії

18.45 «Шальке» — «ПАОК». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

21.30 «Порту» — «Ювентус». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

00.20 «Сент-Етьєнн» 

— «МЮ». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

04.00 «Севілья» — 

«Лестер». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса

07.20 Легендарні замки 

України

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Він і вона. Бій за 

життя

10.50, 18.00 Вуличні мавпи

11.50 Дика планета

13.40 Містична Україна

14.30, 19.50 Дивна справа

15.20, 23.40 Повітряні бої

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00, 22.40 Загадки планети

00.30 Скарб.ua

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.25 Три сестри

11.00 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 18.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

19.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

00.40 Т/с «Ти — моє життя»

02.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.20 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.40 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 Мультмікс

09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.45 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

12.25 Панянка-селянка

13.25, 14.30 Одного разу під 

Полтавою

13.55 Танька і Володька

14.55 Т/с «Домашній 

арешт»

15.55, 4.10 Віталька

16.50 ЛавЛавСar

20.00 Казки У Кіно

21.00 Казки У

22.00, 2.30 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за 

вбивство»

01.40 Теорія зради

05.10 М/ф «Лікар Айболіт»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.30, 2.10 Д/ф «Джиммі 

Картер»

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.15 Наші гроші

14.00 Війна і мир

15.20 Світло

16.05 Путівник прочанина

16.30, 3.55 Т/с «Анна Піль»

17.25 Хочу бути

17.45 М/с «Попелюшка»

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50 Що там з 

Євробаченням?

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Простір 

толерантності. Візьму 

твій біль собі»

19.50 З перших вуст

19.55 Слідство. Інфо

20.20, 4.40 Про головне

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.40 Мегалот

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

03.30 Уряд на зв’язку з 

громадянами
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля-3

10.55, 12.25 Міняю жінку-3

12.50 Вечірній Київ

15.05 Мультибарбара

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Х/ф «Останній 
москаль-2»

22.00 Чотири весілля

23.00 Право на владу-2017

00.45 Драма «За взаємною 

згодою»

02.30 Драма «Артур Ньюман»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.00 Слідство 

вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 Ранок 

з «Інтером»

09.20 Давай одружимося

10.20, 12.25, 21.00 Т/с 

«Заради кохання я все 

зможу!»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.00 Стосується 

кожного

20.00, 1.30, 4.45 2Подробиці

00.00, 2.45 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»

02.20 Подорожі в часі

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 16.10, 5.20 

Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

0.00, 2.30 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 3.15 Зірковий шлях

11.30, 4.30 Реальна містика

13.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»

15.30 Т/с «Черговий лікар»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.50 Футбол. Ліга Європи 

УЄФА «Шахтар» 

— «Сельта»

00.15 Т/с «C.S.I.: Маямі»

ICTV

05.00 Провокатор

05.40 Дивитись усім!

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.05, 17.50 Т/с «Котовський»

12.00, 13.20 Т/с «Відділ 44»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30 Х/ф «Скажені 
перегони»

15.20, 16.20, 21.25 Т/с «На 

трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.25 Х/ф «Гра в 
імітацію»

01.35 Т/с «Лас-Вегас-3»

02.55 Стоп-10

04.30 Служба розшуку дітей

04.35 Студія Вашингтон

04.40 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.05, 18.00 Абзац

06.00, 7.55 Kids Time

06.03 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.00 Т/с «Клініка»

09.45 Київ вдень та вночі

14.20 Т/с «Щасливі разом»

19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Токарев»

22.45 Т/с «Костянтин»

00.35 Х/ф «На гребені 
хвилі»

02.55 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 0.15 Час бізнесу

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

08.20, 21.25 Бізнес-час

08.45 Драйв

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з 

Я. Соколовою

НТН

05.15 Х/ф «Секретний 
фарватер»

07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-9»

14.00, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

15.45, 0.40 Т/с «Той, що читає 

думки-4»

23.45 Т/с «Удар у 

відповідь-4»

02.55 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

03.25 Легенди бандитської 

Одеси

04.10 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Галерея образів. 

М. Башкирцева 

06.20 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Отаман Орел-

Гальчевський, ч. 3 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.20, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Педагогічний музей 

України 

09.40 Притчі Мукачівського 

замку 

09.55 Архів застережень 

Олександра Дубовика 

10.20 Мануель де Фалья 

«Ночі в садах Іспанії». 

Вистава Національної 

опери України 

10.50 Особистості. Валерій 

Чигляєв 

11.40 Роки та друзі 

Олександра 

Спаринського 

12.15 Все про оперету. 

Володимир Бегма 

14.00, 02.00 Х/ф «Іван»
15.25, 03.25 Музика без меж

16.00, 00.50 ТЮГ — історія 

театру, ч. 1(60-70-ті роки)

16.30, 01.20 Діалог. Неля 

Корнієнко — Лесь 

Танюк. Про Леся 

Курбаса, п. 3

17.00 Музей видатних діячів 

української культури. 

Леся Українка, ч. 1

17.30 Українське гончарство. 

Фляндрівка, ч. 2

18.05 Гра долі. Невгамовний 

Пантелеймон, ч. 2

19.20 Дійові особи 

20.20 Ярослав Стельмах 

«Синій автомобіль». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

21.20 Казимир Малевич. 

Життя і творчість

22.25 Пам’яті Єлизавети 

Чавдар. Концерт 

Світлани Катернози

23.30 Гроші, влада, кохання

01.40 Княжий град 

Володимир 

04.00 Ювілейний концерт 

Ансамблю ударних 

інструментів, ч. 1

05.00 Аргентинське танго

СТБ

06.30, 16.00 Все буде добре!

08.15 Все буде смачно!

09.15 МастерШеф-2

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 1.10 Т/с «Коли ми 

вдома»

19.55, 22.45 Я соромлюсь 

свого тіла

00.00 Один за всіх

02.45 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 20.00 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.45 Ландшафтні ігри

10.45, 22.35 Неприручена 

Північна Америка

11.50 Соціальний статус

14.00 Оглядач. LIVE

18.55 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.20, 4.40 Відлуння

22.00, 4.20 Сумнозвісні 

місця

23.05, 5.10 Д/ф «Нові 

технології війни»

00.05 Ніч чорних краваток

01.15 Життя на Вершині

02.40 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 10.55 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

08.30 Облом.UA.

08.55 Люстратор

16.35 Х/ф «600 кг золота»
18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

19.30, 20.20 Т/с «Одинак»

21.15 Х/ф «Код доступу 
«Софія»

23.00 Х/ф «Битва проклятих»
00.45 Т/с «Інспектор Алекс»

01.35 Х/ф «Москаль-
чарівник»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 19.55 Топ-матч

06.10 «Валенсія» — 

«Реал». ЧІ

08.10 «Сент-Етьєнн» 

— «МЮ». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.50 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 2.30 «Севілья» 

— «Лестер». 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.10 «Шальке» — «ПАОК». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

13.55 «Баєр» — «Атлетіко». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.00 «Порту» — «Ювентус». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

17.45 «Османлиспор» 

— «Олімпіакос». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

20.05 ЧІ. Огляд туру

21.00, 00.00 Шлях до 

Стокгольма

21.55 «Шахтар» — «Сельта». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

00.45 Ліга Європи. ONLINE

04.15 «Фіорентина» 

— «Боруссія» (М). 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Шальке» — «ПАОК». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

07.50, 10.15 Ніч Ліги 

чемпіонів

08.25 «Порту» — «Ювентус». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.55 «Валенсія» — 

«Реал». ЧІ

12.45 Огляд 5-го раунду. 

Кубок Англії

13.15, 00.00 «Ман Сіті» 

— «Монако». 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

15.05 ЧІ. Огляд туру

16.00, 3.55 «Сент-Етьєнн» 

— «МЮ». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

17.50, 3.40 Топ-матч

17.55 «Севілья» — 

«Лестер». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

19.45 Ліга Європи. ONLINE

21.55 «Фіорентина» 

— «Боруссія» (М). 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

01.50 «Османлиспор» 

— «Олімпіакос». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Дракула та інші

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Він і вона. Бій за 

життя

10.50, 18.00 Вуличні мавпи

11.50 Королева Півночі

13.40 Містична Україна

14.30, 19.50 Дивна справа

15.20, 23.40 Повітряні бої

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00, 22.40 Загадки планети

19.00, 0.30 Бандитська Одеса

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.25 Три сестри

11.00 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 18.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

19.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

00.40 Т/с «Ти — моє життя»

02.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.20 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.40 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 Мультмікс

09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.45 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

12.25 Панянка-селянка

13.25, 14.30 Одного разу під 

Полтавою

13.55 Танька і Володька

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 4.10 Віталька

16.50, 20.00 Казки У Кіно

17.50 ЛавЛавСar

21.00 Казки У

22.00, 2.30 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за 

вбивство»

01.40 Теорія зради

05.10 М/ф «Лікар Айболіт»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.30 Смакота

07.25, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.30 Д/ф «Клінтон»

11.45 Орегонський путівник

12.15 Суспільний університет

12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

Спорт

13.15 Слідство. Інфо

14.05 Д/ф «Раїса 

Недашківська. Те, що не 

вмирає»

15.20 Надвечір’я. Долі

16.15 На пам’ять

16.30, 3.55 Т/с «Анна Піль»

17.30 Школа Мері Поппінс

17.45 М/с «Попелюшка»

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50 Що там з 

Євробаченням?

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської»

19.50 З перших вуст

19.55 Схеми

20.20, 4.40 Про головне

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.35 Обличчя війни

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

02.10 Д/ф «Джиммі Картер»

03.30 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 

мистецтва. О. Екстер»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 2.05 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.50, 12.25 Міняю жінку-3

12.55 Вечірній Київ-2015

15.05 Мультибарбара

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.20 Ліга сміху-3 2017

22.25 Вечірній квартал

00.20 Комедія «Вісім кращих 

побачень»

02.35 Трилер «Мотель»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.00 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 Ранок з «Інтером»

09.20 Давай одружимося

10.20, 12.25 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!»

15.50, 16.45 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00, 2.10 Подробиці

21.00 Чорне дзеркало

23.00, 4.40 Х/ф «Добрі 
наміри»

00.40 Х/ф «Балаган»
03.00 Чекай на мене

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10 Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 5.10 Зірковий шлях

11.30, 3.40 Реальна містика

13.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»

15.30 Т/с «Черговий лікар»

16.00 Х/ф «Фото на 
недобру пам’ять»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00, 23.30 Т/с «Сила Віри»

01.20 Т/с «C.S.I.: Маямі»

ICTV

05.00 Провокатор

05.40 Дивитись усім!

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

11.05, 17.50 Т/с «Котовський»

12.00, 13.20 Х/ф «Гра в 
імітацію»

12.45, 15.45 Факти. День

14.45, 16.20 Т/с «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.35 Х/ф «Чорний 
яструб»

02.10 Т/с «Лас-Вегас-3»

03.35 Стоп-10

04.35 Факти

04.55 Х/ф «Діаманти 
назавжди»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.55 Зона ночі

04.50, 18.00 Абзац

05.43, 7.35 Kids Time

05.45 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

06.40 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.40 Т/с «Клініка»

09.20 Київ вдень та вночі

15.05 Серця трьох

19.00 М/с «Кухня»

21.00 Х/ф «Медальйон»

23.00 Т/с «Костянтин»

00.50 Х/ф «Ланцюгова 
реакція»

02.50 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 0.15 Час бізнесу

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

08.20, 21.25 Бізнес-час

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

03.35 В кабінетах

04.25, 5.25 Будемо жити

04.45 Невигадані історії

05.55 Рандеву

НТН

04.40 Х/ф «Мільйони 
Ферфакса»

06.00 Х/ф «Морський 
характер»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-9»

14.00, 19.00, 23.15, 2.20 

Свідок

15.45, 0.40 Т/с «Той, що читає 

думки-4»

23.45 Т/с «Удар у відповідь-

4»

02.50 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

03.55 Легенди бандитської 

Одеси

04.35 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Музей видатних діячів 

української культури. 

Леся Українка, ч. 1 

06.30 Українське гончарство. 

Фляндрівка, ч. 2 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.20, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Дійові особи 

10.20 Ярослав Стельмах 

«Синій автомобіль». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

11.20 Казимир Малевич. 

Життя і творчість 

12.25 Пам’яті Єлизавети 

Чавдар. Концерт 

Світлани Катернози 

13.30 Гроші, влада, кохання 

14.00, 02.00 Х/ф 
«Сорочинський 
ярмарок»

15.25, 03.25 Лесина тінь. 

Петро Косач...

16.00, 00.50 Музика і 

музиканти. Рейнгольд 

Глієр, ч. 1

16.30, 01.20 Діалог. Діалог. 

Неля Корнієнко — Лесь 

Танюк. Про Леся 

Курбаса, п. 4

17.00 Музей видатних діячів 

української культури. 

Леся Українка, ч. 2

17.30 Києвотека. Лесь 

Сердюк

17.50 Д/ф «Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської»

19.20 Територія Кіно. Віктор 

Шкурін. Професія 

документаліст

19.50 Антракт. Володимир 

Кашеваров

20.20 Леся Українка. 

«Лісова пісня». 

Вистава Львівського 

академічного театру ім. 

Леся Курбаса

22.50 Гра долі. Перетворення. 

Л. Курбас

23.10 Д/ф «Сандармох»

01.40 Національний Києво-

Печерський історико-

культурний заповідник

04.00 Ювілейний концерт 

Ансамблю ударних 

інструментів, ч. 2

05.15 Руслан Найда. Козацька 

уява

СТБ

08.35 Х/ф «Кохання під 
наглядом»

10.30 Х/ф «Зрада»
18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 0.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00 Х/ф «Хатня 
робітниця»

22.35 Х/ф «Неідеальна 
жінка»

02.05 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 20.05 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

10.45 Неприручена Північна 

Америка

11.20 Будьте здорові!

12.00 Teen-клуб

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.20, 4.50 Відлуння

22.05 Х/ф «Шарада»
00.15 Ніч чорних краваток

01.55 Життя на Вершині

02.55 Вихідний, після опівночі

03.55 Світські хроніки

04.30 Цивілізація Incognita

05.05 Останній шанс побачити

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Облом.UA.

08.55 Бушидо

10.55 Відеобімба

16.45 Х/ф «Код доступу 
«Софія»

18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

19.25 Х/ф «Битва 
проклятих»

21.10 Х/ф «Бейтаун поза 
законом»

23.00 Змішані єдиноборства. 

UFC.

01.25 Т/с «Інспектор Алекс»

02.15 Роби бізнес

02.45 Секретні матеріали

03.35 Х/ф «Камінна душа»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 19.35, 3.00, 5.35 

Топ-матч

06.05, 22.50 Ліга Європи. 

ONLINE

08.10 «Ман Сіті» — 

«Монако». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.25 «Фіорентина» 

— «Боруссія» (М). 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

12.05 «Сент-Етьєнн» 

— «МЮ». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

13.45, 14.20, 16.05, 18.50 

Шлях до Стокгольма

14.00 Жеребкування 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

14.40 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

14.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

17.00 «Шахтар» — «Сельта». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

19.45 «Шальке» — «ПАОК». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

21.35 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

00.40 ЧІ. Передмова до туру

01.10 «Османлиспор» 

— «Олімпіакос». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

03.15 «Лас-Пальмас» 

— «Сосьєдад». ЧІ

05.05 Світ Прем’єр-ліги». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Саттон Юнайтед» 

— «Арсенал». Кубок 

Англії

07.50, 10.35, 4.50, 5.25 Шлях 

до Стокгольма

08.45 «Шахтар» — «Сельта». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

11.20 Топ-матч

11.25, 17.00, 2.55 Ліга Європи. 

ONLINE

13.20 «Порту» — «Ювентус». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

15.10 «Османлиспор» 

— «Олімпіакос». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

18.50 Світ Прем’єр-ліги

19.20 «Фіорентина» 

— «Боруссія» (М).1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

21.10 ЧІ. Передмова до туру

21.40 «Лас-Пальмас» 

— «Сосьєдад». ЧІ

23.40 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

00.35 «Баєр» — «Атлетіко». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

02.25 Світ Прем’єр-ліги

05.05 Жеребкування 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса

07.20 Бізнес на залякуванні

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Він і вона. Бій за 

життя

10.50, 18.00 Вуличні мавпи

11.50 Дика Північна Америка

13.40 Містична Україна

14.30, 19.50 Дивна справа

15.20, 23.40 Повітряні бої

16.10, 20.50 Скарби зі звалища

17.00, 22.40 Загадки планети

00.30 Прихована реальність

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.25 Три сестри

11.00, 16.10 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 18.00, 

20.00, 21.00, 2.35 Орел 

і решка

19.00, 1.50 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 КВК

03.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.20 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.40 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 Мультмікс

09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.45 Х/ф «Подвійні 
неприємності»

12.25 Панянка-селянка

13.25, 14.30 Одного разу під 

Полтавою

13.55 Танька і Володька

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 23.10, 4.10 Віталька

16.50 Казки У Кіно

17.50 ЛавЛавСar

20.00 М/ф «101 

далматинець»

21.25 Х/ф «Шпигун по 
сусідству»

00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство»

01.40 Теорія зради

02.30 Країна У

05.10 М/ф «Лікар Айболіт»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25 Життєлюб

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.35 На слуху

08.35 Територія закону

08.40 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/с «Легенди тофу»

09.30 Д/ф «Клінтон»

11.45 Орегонський путівник

12.15 Суспільний університет

12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

Спорт

13.15 Схеми

14.00 Д/ф «Після прем’єри 

— розстріл»

15.20 Віра. Надія. Любов

16.15 На пам’ять

16.30, 3.10 Т/с «Анна Піль»

17.25 Хто в домі господар?

17.45 М/с «Попелюшка»

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50 Що там з 

Євробаченням?

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.15 З перших вуст

19.25 Війна і мир

20.20, 4.35 Про головне

21.50 Д/ф «Іван Франко»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00 Золотий гусак

23.15 Підсумки

02.10 Музичне турне
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 2.10 Бойовик «Погана 

компанія»

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00, 19.30 ТСН

11.15, 23.15 Світське життя

12.15 Одруження наосліп

14.00 Голос країни 

16.30, 21.15 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка

20.15, 3.55 Українські 

сенсації

00.15 Ліга сміху-3 2017

ІНТЕР

05.50 Х/ф «Щит і меч»
12.30, 4.30 Х/ф «Невловимі 

месники»
14.00 Х/ф «Свій серед 

чужих, чужий серед 
своїх»

16.00, 20.30 Т/с «Смерть 

шпигунам»

20.00 Подробиці

00.50 Х/ф «Двоє»
02.30 Д/ф «Легендарні замки 

України»

03.10 Х/ф «Балаган»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.30 

Сьогодні

07.15, 5.00 Зірковий шлях

09.00, 15.20 Т/с «Умови 

контракту-2»

17.15, 19.40 Т/с «Це було біля 

моря»

21.30 Х/ф «Страшна 
красуня»

23.30 Реальна містика

02.10 Т/с «C.S.I.: Маямі»

ICTV

06.55 Дивитись усім!

07.50 М і Ж

08.50 Я зняв!

09.45 Дизель-шоу. Дайджест

10.50, 11.45 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «На трьох»

13.20 Х/ф «Перший лицар»

16.00 Х/ф «Чорний яструб»
18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Круті чуваки»
22.15 Х/ф «Втеча з 

Шоушенка»
01.00 Х/ф «Інший світ: 

пробудження»
02.20 Т/с «Прокурори»

04.00 Факти

04.30 Х/ф «Живи і дай 
померти іншим»

НОВИЙ КАНАЛ

05.39, 7.30 Kids Time

05.40 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

06.35 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.33 Ревізор Спешл

09.30 Таємний агент

10.45 Таємний агент. Пост-

шоу

12.10 Від пацанки до панянки

14.45 Хто зверху?

16.40 Х/ф «Велика гра»
18.30 Х/ф «Need for speed. 

Жага швидкості»
21.00 Х/ф «Викрасти за 60 

секунд»

23.15 Т/с «Костянтин»

01.10 Х/ф «Джон Вік»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 0.20, 5.15 

Рандеву

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.55, 22.15 Час бізнесу

08.20 Не перший погляд

08.45 Солодко з Іскрою

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up LIFE

13.10, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою

13.30 Історія успіху

13.40 Сучасний фермер

14.10 Відкрита церква

14.30 Навчайся з нами

15.15, 4.15 Феєрія мандрів

16.10 Фінансовий тиждень

16.30 Особливий погляд

17.10 «За Чай.com»

18.15, 2.35 Фактор безпеки

19.25, 23.30 Машина часу

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 1.15, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час: Важливо

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

00.15 Бізнес-час

02.15 В кабінетах

04.35 Час інтерв’ю

НТН

06.10 Х/ф «Вічний поклик»
11.30, 3.40 Речовий доказ

13.50 Склад злочину

15.15 Т/с «Детективи»

19.00, 3.05 Свідок

19.30 Х/ф «Азіат»
21.30 Х/ф «Дев’яті врата»
00.00 Х/ф «Нестримні»
01.40 Х/ф «Пригоди Бейлі»
03.35 Випадковий свідок

04.25 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Музика і музиканти. 

Рейнгольд Глієр, ч. 1 

06.30 Діалог. Неля Корнієнко 

— Лесь Танюк. Про 

Леся Курбаса, п. 4

06.50 Музей видатних діячів 

української культури. 

Леся Українка, ч. 2 

07.15 Києвотека. Лесь 

Сердюк 

07.35 Д/ф «Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської» 

08.05 Православний календар 

08.20 Новинний блок 

08.55 Новини. Культура 

09.10 Територія Кіно. Віктор 

Шкурін. Професія 

документаліст 

09.40 Антракт. Володимир 

Кашеваров 

10.10 Леся Українка. 

«Лісова пісня». 

Вистава Львівського 

академічного театру ім. 

Леся Курбаса 

12.40 Гра долі. Перетворення. 

Л. Курбас 

13.00 Д/ф «Сандармох» 

14.00, 02.00 Вистава 

«Касандра»

15.30, 03.30 Лядовська 

святиня

15.50, 03.50 Православний 

календар 

16.00 Казки Лірника Сашка

16.10 Світ дітей. У ритмі 

спорту

16.20 Дитячі таємниці

16.45 Вартові зв’язку, ч. 1

17.15 Луцьк і Косачі. 

«Зібрались ми на 

віче...»

18.00 Великі поети в музиці. 

Леся Українка

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Тиждень

19.20 Позиція. Костянтин 

Скритуцький. Від 

маленького принца до 

королеви

19.50 Музика і музиканти

20.20 Х/ф «Камінний 
господар» 

21.45 До 110-річчя з дня 

народження Павла 

Вірського

23.25 Блюз Коло, ч. 1

00.00 Новини. Культура. 

Тиждень 

00.20 Діалог. Василь Гера-

сим’ юк — Василь 

Махно, ч. 1, 2, 3

01.40 Чернігів. Заснування 

старого міста 

04.00 Мері Шизгал 

«Любофф». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

05.40 Сергій Прокоф’єв «15 

миттєвостей». Богодар 

Которович 

СТБ

05.50 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

09.55, 21.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

11.40 Х/ф «Хатня робітниця»
13.20 МастерШеф. Діти-2

19.00 Євробачення-2017

22.40 Євробачення-2017. 

Підсумки голосування

23.40 Давай поговоримо про 

секс

01.35 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

05.55 Х/ф «Шарада»
09.50 Шеф-кухар країни

11.05 Неприручена Північна 

Америка

13.30 Іпостасі спорту

14.00 Завтра — сьогодні 

15.20 Соціальний статус: 

ваша пенсія

16.00 Баскетбол. Фінал Кубку 

України

18.10, 5.10 Океан-ВЕТ

18.30 Пісні Володимира 

Івасюка виконують 

лауреати фестивалю 

«Червона Рута-2015»

20.00 Валерій Маренич. 

Крихкі гойдалки слави

21.05 Формула Пруста

22.00 Х/ф «Відчиніть, 
поліція!»

00.00 Вихідний, після опівночі

01.10 Ніч чорних краваток

02.15 Життя на Вершині

03.45 Світські хроніки

04.10 Кумири

04.20 Цивілізація Incognita

04.40 Rock Time з Петром 

Полтарєвим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Супероблом.UA.

10.25 Top Gear

11.30 Х/ф «Великий 
майстер»

13.50 19 тур ЧУ з футболу: 

«Зоря» — «Динамо»

16.00 Х/ф «Проект 
«Динозавр»

17.40 Х/ф «Вуличний 
воїн»

19.30 Х/ф «Міцний 
горішок-4»

21.55 Х/ф «Мисливець 
проти чужого»

23.35 Х/ф «Мовчазна 
отрута»

01.05 Х/ф «Синдбад і 
Мінотавр»

02.35 Секретні матеріали

03.25 Х/ф «Чорна долина»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Порту» — «Ювентус». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

07.45, 13.25 ЧІ. Передмова 

до туру

08.15 «Валенсія» — 

«Реал». ЧІ

10.00, 22.30 Футбол NEWS. 

LIVE

10.20, 16.05 Огляд матчів. 

Ліга Європи УЄФА

11.15 «Шахтар» — «Сельта». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

13.00 ЧА. Передмова до туру

13.55 «Алавес» — 

«Валенсія». ЧІ

15.55, 17.00, 19.10, 21.30, 

23.40, 1.40, 3.40 Топ-

матч

17.10 «Бетіс» — 

«Севілья». ЧІ

19.25 «Вотфорд» — «Вест 

Гем». ЧА

21.40 «Ейбар» — 

«Малага». ЧІ

23.50 «Олімпік» — 

«Сталь». ЧУ

01.50 «Леганес» — 

«Депортіво». ЧІ

03.55 «Олександрія» 

— «Волинь». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 Ліга Європи. ONLINE

07.45 «Севілья» — 

«Лестер». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

09.30 «Фіорентина» 

— «Боруссія» (М).1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

11.15 ЧА. Передмова до туру

11.45 «Баєр» — «Атлетіко». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 

Футбол LIVE

13.55 «Олімпік» — 

«Сталь». ЧУ

14.45 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

16.15, 20.15 Футбол NEWS. 

LIVE

16.55 «Олександрія» 

— «Волинь». ЧУ

17.45 Футбол Tables

19.25 «Леганес» — 

«Депортіво». ЧІ

21.25 «Шахтар» — «Сельта». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

23.15, 1.20, 3.25, 5.30 Топ-

матч

23.30 «Алавес» — 

«Валенсія». ЧІ

01.35 «Вотфорд» — «Вест 

Гем». ЧА

03.40 «Бетіс» — 

«Севілья». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Прихована реальність

08.10, 18.30 У пошуках істини

09.50 Повітряні бої

11.30 Давні мегаспоруди

14.30 Загадки планети

16.30 Дика планета

17.30 Дика Північна Америка

21.00 Екстремальний світ

23.50 Майор «Вихор»

00.40 Володимир Басов. Бігун 

на довгі дистанції

01.30 Юрій Нікулін

02.20 Два Миронових

03.00 Ролан Биков

03.40 Леонід Биков. Зустрічна 

смуга

04.20 Володимир Івасюк

05.10 Мерилін Монро

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

12.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.20 М/ф 

15.00, 16.00 Орел і решка

00.30 Т/с «Сонна Лощина»

02.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.20 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.40 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 Мультмікс

09.15 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

11.15 М/ф «Клуб Вінкс: 

таємниця морської 

безодні»

12.40 Х/ф «Красуня і 
чудовисько»

14.30 Х/ф «Модна матуся»
16.40 Х/ф «Шпигун по 

сусідству»
18.25 М/ф «101 

далматинець»

19.50 Казки У Кіно

20.50 Казки У

22.00, 2.30 Країна У

00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство»

01.40 Теорія зради

04.10 Віталька

05.10 М/ф «Лікар Айболіт»

УТ-1

06.00 У просторі буття

06.35 Підсумки

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.20 Шеф-кухар країни

08.10 Смакота

08.35 Тепло. Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Книга джунглів»

09.55 Хто в домі господар?

10.15 Хочу бути

11.00 Фольк-music

12.30 Т/с «Аристократи»

16.15 Книга.ua

16.45 Д/ф «Переслідуй свою 

мрію»

17.15 Чоловічий клуб. Спорт

17.50 Чоловічий клуб

18.20 Український корт

19.00, 22.30 Національний 

відбір учасника 

від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2017». Фінал

21.20, 5.35 Новини

21.45 Мистецький пульс 

Америки

22.20 Мегалот

ТРК «ЕРА» 
23.25 Світ on line

23.40 Життєлюб

01.20 Музичне турне

02.20 Д/ф «Клінтон»

04.15 Д/ф «Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської»

04.40 Надвечір’я. Долі
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 1.45 Мелодрама «Під 

сонцем Тоскани»

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.00 Світ навиворіт

11.10 На ножах

13.00 Х/ф «Останній 
москаль-2»

17.30 Комедія «Вісім кращих 

побачень»

19.30, 5.15 ТСН-тиждень

21.00 Голос країни

23.15 Комедія «Пограбування 

по-англійськи»

01.00 Аргумент кiно

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.30 Подробиці

07.00 Х/ф «Свій серед чужих, 
чужий серед своїх»

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. Рай і пекло

11.00 Орел і решка. Шопінг

12.00 Орел і решка. Краще

12.50, 1.10 Х/ф «Вибір моєї 
матусі»

14.50 Т/с «Птаха у клітці»

18.10 Х/ф «Кохання за 
розкладом»

20.00 Подробиці тижня

21.30 Т/с «Все повернеться»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.40 Зірковий шлях

09.00 Т/с «Сила Віри»

12.50 Т/с «Це було біля моря»

16.40, 20.00 Т/с «Його 

кохання»

19.00 Події тижня

21.10 Х/ф «Фото на 
недобру пам’ять»

23.10 Х/ф «Гладіатор»
02.00 89-та церемонія 

нагородження премії 

«Оскар»

ICTV

06.25 Т/с «Відділ 44»

10.00 Стоп-10

11.00, 13.00 Х/ф «Перший 
лицар»

12.45 Факти. День

13.50 Х/ф «Втеча з 
Шоушенка»

16.35 Х/ф «Круті чуваки»

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.30 Х/ф «Злочинець»
22.45 Х/ф «Стрілець»
01.05 Х/ф «Інший світ: 

пробудження»

02.25 Т/с «Прокурори»

НОВИЙ КАНАЛ

03.05 Зона ночі

05.30, 6.55 Kids Time

05.35 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.00 Т/с «Якось у казці»

10.20 Х/ф «Важкі підлітки»
12.00 Х/ф «Велика гра»

13.50 Х/ф «Need for speed. 
Жага швидкості»

16.35 Х/ф «Викрасти за 60 
секунд»

18.50 Х/ф «Ласкаво 
просимо до раю»

21.00 Х/ф «Вулкан»
23.00 Т/с «Костянтин»

00.50 Х/ф «П’ятий вимір»

5 канал

06.00, 9.30, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час: Важливо

06.15, 21.00, 1.15 Час: підсумки 

тижня 

06.25, 18.10, 0.20 Велика 

політика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 00.00 

Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

08.10 Гра інтересів

08.30, 3.15 Феєрія мандрів

08.45 Солодко з Іскрою

09.20 Автопілот-тест

09.25 Технопарк

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.10 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.5 Legal Up BUSINESS

13.10 Модне здоров’я

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

16.05 У кабінетах

16.30 Акцент

17.10 «За Чай.com»

19.25 Невигадані історії

20.00, 2.15, 5.15 Машина часу

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

23.20 Фінансовий тиждень

01.55 Огляд преси

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.05 Правда життя. Професії

05.35 Х/ф «На вас 
чекає громадянка 
Никанорова»

07.10 Х/ф «Щиро ваш...»
08.45 Т/с «Спадщина»

13.00 Х/ф «Азіат»
15.00 Х/ф «Новорічний 

шлюб»
16.45 Легенди карного розшуку

19.00 Т/с «Одного разу в 

Ростові»

22.40 Х/ф «Ф6: твістер»
00.30 Х/ф «Замерзлі»
02.10 Х/ф «Дев’яті ворота»
04.15 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Вартові зв’язку, ч. 1 

06.30 Луцьк і Косачі. 

«Зібрались ми на віче...» 

07.10 Великі поети в музиці. 

Леся Українка

08.15 Казки Лірника Сашка 

08.25 Світ дітей. У ритмі спорту 

08.35 Дитячі таємниці 

09.00, 19.00, 00.00 Новини. 

Культура. Тиждень 

09.20 Позиція. Костянтин 

Скритуцький. Від 

маленького принца до 

королеви 

09.50 Музика і музиканти 

10.20 Х/ф «Камінний 
господар» 

11.50 До 110-річчя з дня 

народження Павла 

Вірського 

13.30 Блюз Коло, ч. 1 

14.00, 02.00 «Зачарований». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

16.00 Л. Мінкус «Пахіта». 

Балет Київського 

державного 

хореографічного 

училища 

16.35 Православний 

календар 

16.45 Вартові зв’язку, ч. 2

17.15 Компіляція «Проект 

миродзвін»

18.00 Православний календар 

18.10 Києвотека. Київ у 

щоденниках. Т. Драйзер, 

Д. Стейнбек

18.40 Життя земного ідеал. 

Пирогов

19.20 Мовою мистецтва

19.50 Сценограй. Випуск 2

20.20 М. Булгаков. «Дон 

Кіхот. 1938 рік» 

Вистава Національного 

академічного театру 

російської драми ім. Лесі 

Українки

23.05 Людмила Мешкова. 

Під покровом Софії 

Київської

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олег 

Короташ, ч. 1, 2, 3

01.35 Дух села Криворівня

04.00 Любовний монолог... 

Музична моновистава 

Національної оперети 

України

05.35 Абстракція. Анастасія 

Романовська

  

СТБ

07.00 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

09.55 Караоке на майдані

10.50 Т/с «Коли ми вдома»

12.35 Євробачення-2017

16.00, 23.10 Я соромлюсь свого 

тіла 

18.00, 22.10, 0.20 Слідство 

ведуть екстрасенси

20.55 Один за всіх

ТОНІС

06.00 Х/ф «Відчиніть, 
поліція!»

07.50 Натхнення

10.00 Неприручена Північна 

Америка

11.10 Формула Пруста

11.55 Життя в цифрі

13.40 Будьте здорові!

14.05 Микола Сивий. Пісня 

— моя любов-2

15.30 Соціальний статус: ваша 

пенсія

16.05 Океан-ВЕТ

16.30 Останній шанс побачити

17.30 «Шлягер» в гостях у 

Миколи Свидюка

20.00 Цивілізація Incognita

20.15 Кумири

20.35, 3.55 Світські хроніки

21.05 Шеф-кухар країни

21.40 Євромакс

22.10, 4.20 Х/ф «Відчиніть, 
поліція-2!»

00.10 Ніч чорних краваток

01.55 Життя на Вершині

02.55 Вихідний, після опівночі

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Роби бізнес

09.00 Бушидо

12.15 Х/ф «Проект 
«Динозавр»

13.50 Х/ф «Вуличний воїн»
15.40 Х/ф «Міцний 

горішок-4»
18.05 Х/ф «Кунг-фу Джо»
19.45 Х/ф «Смертельний 

удар»
21.30 Профутбол

23.35 Змішані єдиноборства. 

UFC.

01.50 Х/ф «Богдан-Зиновій 
Хмельницький»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Алавес» — 

«Валенсія». ЧІ

08.10 «Вотфорд» — «Вест 

Гем». ЧА

10.00, 16.15, 20.15 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Журнал Ліги чемпіонів

10.50 «Олександрія» 

— «Волинь». ЧУ

12.35, 0.50 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 

Футбол LIVE

13.55 «Зірка» — 

«Дніпро». ЧУ

14.45 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА

16.55 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

17.45 Футбол Tables

19.25 «Атлетік» — 

«Гранада». ЧІ

21.20 Великий футбол

23.00 «Тоттенгем» — «Сток 

Сіті». ЧА

01.45 «Атлетіко» — 

«Барселона». ЧІ

03.35 Журнал Ліги чемпіонів

04.05 «Спортінг» — 

«Сельта». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ейбар» — «Малага». ЧІ

07.50 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

08.45 «Олімпік» — «Сталь». ЧУ

10.35 «Шахтар» — «Сельта». 

1/16 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

12.25, 23.40 Журнал Ліги 

чемпіонів

12.55 «Еспаньойл» — 

«Осасуна». ЧІ

14.55 Світ Прем’єр-ліги

15.25 «Тоттенгем» — «Сток 

Сіті». ЧА

17.20 «Атлетіко» — 

«Барселона». ЧІ

19.10, 21.25, 2.00 Топ-матч

19.25 «Спортінг» — «Сельта». ЧІ

21.40 «Вільярреал» — 

«Реал». ЧІ

22.30 Футбол Tables

00.10 «Зірка» — «Дніпро». ЧУ

02.10 «Атлетік» — 

«Гранада». ЧІ

04.00 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Прихована реальність

08.10, 18.30 У пошуках істини

09.50 Повітряні бої

11.30 Екстремальний світ

14.30 Загадки планети

16.30 Дика Північна Америка

21.00 Давні мегаспоруди

23.40 Україна: забута історія

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

11.20 М/ф 

13.15, 14.15 Орел і решка

20.00 Х/ф «Весільний 
розгром»

21.50 Вечірній квартал

23.40 КВК

02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.20 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.40 М/с «Елвін і бурундуки»

08.00 Мультмікс

09.35 М/ф «Клуб Вінкс: 

таємниця морської 

безодні»

11.00 Х/ф «Біла змія»
12.50 Х/ф «Модна матуся»
15.00, 4.10 Віталька

16.40 Казки У Кіно

20.50 Казки У

22.00, 2.30 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за 

вбивство»

01.40 Теорія зради

05.10 М/ф «Лікар Айболіт»

УТ-1

06.00 Світ православ’я

06.35 На слуху

07.05, 23.30 Золотий гусак

07.25 Життєлюб

08.15 Смакота

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2017». Фінал

12.05 Театральні сезони

12.35 Х/ф «Останній танець 
Кармен»

14.20 Мистецькі історії

14.35 Фольк-music

15.55 Твій дім

16.15 Д/ф «Раїса Кириченко. 

Діагноз — народна»

17.00 Т/с «Епоха честі»

20.30 Перша шпальта

21.00, 5.35 Новини

21.30 Д/с «Легенди тофу»

21.55 Що там з Євробаченням?

22.30 Арт-клуб

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.20 Територія закону

01.20 Музичне турне

02.20 Д/ф «Клінтон»

04.10 Д/ф «Гуцулка Ксеня»

04.40 Віра. Надія. Любов

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 17—18 ЛЮТОГО 2017

УКРАЇНА МОЛОДА12 ТБ-НЕДІЛЯ
26 лютого



13УКРАЇНА МОЛОДА

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 17—18 ЛЮТОГО 2017ДОВКІЛЛЯ

Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро

Наприкінці минулого року в інформаген-
ції «Дніпро — Міст» відбулася прес-кон-
ференція на доволі промовисту тему «Чи 
потрібен жителям Дніпра регіональний 
ландшафтний парк?». І хоч вона якогось 
ажіотажу серед місцевих ЗМІ не викли-
кала, її організатори з цього приводу не 
засмучуються. Отож наразі запланували 
низку публічних заходів, під час яких до-
водитимуть глибокий зміст свого задуму 
до широких мас населення. Насамперед 
він полягає у відродженні колишньої 
слави Дніпрових порогів, оспіваних сво-
го часу ще істориком Дмитром Яворни-
цьким, ім’я якого нещодавно присвоєно 
центральному проспекту обласного цен-
тру. Це має бути втілено в життя саме у 
вигляді ландшафтного парку. За заду-
мом ініціативної групи, він так і назива-
тиметься — «Дніпрові пороги». 

«Не лише тиша навколо, але вражало 
ще й повне безлюддя...» 
 Сама ж природоохоронна зона має 
простягатися майже на всю течію Дніп-
ра, де колись був каскад легендарних по-
рогів. За спогадами очевидців, ці місця 
колись були геть безлюдними: «Не лише 
тиша навколо, але вражало ще й повне 
безлюддя, немовби береги були зовсім 
не заселені: ні душі на березі, ані димку 
житла не бачили...»
 Рукотворний Дніпрогес, збудований 
у Запоріжжі на початку 30-х, спричинив 
затоплення досить значної колись мілко-
водної території і забезпечив судноплавс-
тво у цій частині річки. Проте зберегли-
ся мальовничі місця з крутими схилами, 
річковими затонами, які глибоко вріза-
лися в берег і вкрилися лісами.

У лісового кота з’явилася перспектива 
на майбутнє
 А тому ініціативна група науков-
ців та екологів регіонів загорілася ме-
тою зберегти цю пам’ятку природи. І не 
просто зберегти, а й створити умови для 
відновлення давно забутих видів рослин 
і тварин. Адже дотепер тут зберігають-
ся рідкісні популяції флори і фауни, як-
от аврінія скельна, чебрець, кизильник, 
таволга, лісовий кіт (на сьогоднішній 
день їх, стверджують, збереглося де-
кілька сотень), зелені ящірки і лісові 
вужі, соколи-боривітри, кропив’янки, 
сорокопуди, круки, сичі, бджолоїдки та 
сиворакші.
 Як зауважує головний редактор еко-
лого-краєзнавчого часопису «Свята спра-
ва — XXI» Петро Чегорка з міста Верхів-
цеве Дніпропетровської області, на тери-
торії майбутнього ландшафтного парку 
нині нараховується з півсотні природних 
байраків, у 21 з яких ростуть діброви пер-
винної структури з деревами віком 150-
300 років. А кількість віковічних дубів 
і груш перевищує тисячу. 15 видів там-
тешньої флори представлені у Червоній 
книзі України, 4 — у Європейському 
Червоному списку та 67 — у Червоному 
списку Дніпропетровської області. 
 Окрім того, мілководні затоки в гир-
лах підтоплених яруг є прекрасними не-
рестовищами, два з яких — Балка Воро-
на та Велика Осокорівка — вже давно 
оголошені іхтіологічними заказниками. 
Значення їх для відтворення рибних за-
пасів є неоціненним.
 Отож ландшафтний парк має не 
лише забезпечити збереження справді 
унікальних залишків дикої природи, а 

й вирішувати цілу низку злободенних 
проблем сучасності.
 Про свою підтримку ентузіастам на-
разі заявив народний депутат України 
Андрій Денисенко, до якого також при-
єдналися колеги по Верховній Раді Ук-
раїни Віталій Купрій, Дмитро Ярош та 
Валентин Дідич. 
   «Цей природний комплекс — най-
більш знакова місцевість у регіоні, і саме 
Пороги, а не космічна галузь чи шахти 
Кривбасу мають у першу чергу формува-
ти туристичний образ краю. Пороги як 
природно-історичний феномен узагалі 
здавна відомі за межами України. Навіть 
після затоплення вони лишаються голо-
вним географічним маркером Степового 
Подніпров’я. Саме на Порогах у свій час 
гартувався волелюбний і відчайдушний 
характер запорожців. Саме степові воїни 
невипадково закріпили в самоназві (за-
порожці) феномен місця, який формував 
низове козацтво як соціокультурний і гео-

політичних феномен», — говорить канди-
дат біологічних наук Вадим Манюк, один 
iз головних натхненників ідеї. 
 Тепер же до проекту мають активно 
долучитися правозахисники, блогери і 
просто небайдужі громадяни, спільними 
зусиллями яких має бути створено парк 
регіонального масштабу з повноцін-
ною інфраструктурою, який міг би ста-
ти природоохоронною та рекреаційною 
зоною національного масштабу. Заради 
цього, як стверджують дослідники, вони 
вже встигли об’їздити буквально кожен 
закуток русла Дніпра, кручі, ліси, зато-
ни та кургани.     
 Та чи буде втілено такий благород-
ний задум у життя? Адже, попри ниніш-
ню активізацію ентузіастів, сама ідея 
не така вже й нова. Ще у 2008 році було 
розроблено і погоджено проект створен-
ня регіонального ландшафтного парку 
«Дніпрові пороги», який, щоправда, в 
офіційному тексті рішення отримав на-
зву «Придніпровський». Головною пе-
решкодою, як багато хто вважає, стали 
меркантильні інтереси частини депу-
татів обласної ради минулих скликань, 
яких дуже приваблювала перспекти-
ва викупити землі на цій території для 

елітної забудови дніпровського узбереж-
жя та відродження законсервованих 
гранітних кар’єрів. При цьому перший 
етап заповідника охопив лише 4900 гек-
тарів землі на території тільки одного 
району — Солонянського. На наступних 
етапах планувалося додати ще понад 10 
тисяч гектарів тільки на теренах Дніп-
ропетровщини. 
 І хоча про меркантильні інтереси де-
путатів нинішніх начебто ніхто не го-
ворить, ідея знову загальмувалася. Не-
зважаючи на те, що розроблено проек-
ти рішення обласної ради про створення 
адміністрації парку, кошторису та штат-
ного розкладу, чиновники, як стверджу-
ють члени ініціативної групи, тепер від-
шукали різні прогалини в законодавстві, 
які немовби перешкоджають створенню 
повноцінного парку. Хоча в інших об-
ластях, де фінансові можливості поміт-
но скромніші, подібні парки створили 
без особливих проблем.

Земна кора може тріснути 
під Дніпрогесом
 Проте ентузіасти створення ланд-
шафтного парку «Дніпрові пороги» да-
леко не єдині, хто цією темою останнім 
часом переймається. Причому бачать її в 
інших ракурсах. Як от учені-геологи На-
ціонального гірничого університету Ук-
раїни, що на підставі попередніх геоло-
гічних досліджень ділянок розташуван-
ня Дніпрових  порогів зробили зовсім не 
втішні висновки. За припущеннями на-
уковців, якраз під греблею Дніпрогесу 
може проходити глибинний розлом зем-
ної кори. Якщо ж це, Боже збав, підтвер-
диться, то навіть страшно подумати, на-
скільки катастрофічною стане руйнація 
будівельних конструкцій рукотворної 
греблі. При цьому вчені наголошують: 
незважаючи на те, що перша згадка про 
Дніпрові пороги належить ще «батькові 
історії» Геродоту, тобто знали про них iз 
глибокої давнини, до недавнього часу їх-
ньою геологічною будовою ніхто не зай-
мався. А коли зайнялися, то зробили до-
волі цікаві висновки. По-перше, коорди-
нати затоплених порогів вдалося встано-
вити з точністю до секунди, а положення 
їхніх кордонів на місцевості — з точніс-

тю до десяти метрів.
 По-друге, пороги на Дніпрі утво-
рилися 3,2-3,4 мільярда років тому, а 
отже, є одними з найдревніших порід 
не лише України, а всієї планети. Ста-
лося це на глибині близько 6 кіломет-
рів, з якої вони поступово стали рости, 
чому не могли зашкодити ні плин часу, 
ні плин води.
 А ще вчені відзначили ознаки тек-
тонічних розривних порушень на кор-
донах усіх дев’яти порогів. «По поро-
гах наявні ознаки рухів. І хоч інстру-
ментарно ми не зафіксували факт їхньо-
го підйому (не було такого інструменту 
і таке завдання перед нами не ставило-
ся), за непрямими ознаками можна пе-
редбачити: вони таки піднімаються. Та 
ви й самі поміркуйте: тисячі років вода 
їх посилено сточує і ніяк не може сточи-
ти. Чому? Поки що ніхто не відповість», 
— зазначає один з авторів геологічних 
досліджень, завідуючий кафедрою міне-
ралогії і петрографії Національного гір-
ничого університету України, доцент, 
кандидат геолого-мінералогічних наук 
Валерій Ішков.

Українці зможуть жити в... 
кронах дерев
 Вищезгаданими геологічними до-
слідженнями опікується громадська ор-
ганізація «Дніпропетровський общин-
ний фонд», очолювана Ігорем Шпир-
кою. А от ще один напрямок її діяль-
ності у вивченні Дніпрових порогів, без 
перебільшень, скидається на фантасти-
ку. Хоча завідуючий кафедрою архітек-
турного проектування і керівник «Цен-
тру сучасного містобудування» Віктор 
Воробйов не втомлюється переконувати, 
що все це — на повному серйозі. Адже 
йдеться про екополіс «Дніпровські по-
роги». За задумом науковців (втілен-
ня проекту в життя обрали темою своїх 
дипломних робіт п’ятеро студентів під 
керівництвом професора Воро бйова), 
вже років через 30 українці зможуть пе-
реселитися до круглих будинків, які са-
мостійно... ходитимуть, перепливати-
муть і навіть перелітатимуть з місця на 
місце.
 Знайдеться тут місце і будівлям, збу-
дованим у... кронах дерев, підводним ха-
там-капсулам, «термітникам» (3-4-по-
верхові будівлі, схожі на пагорб, і пок-
риті травою). За задумом архітекторів, 
такий екополіс складатиметься з систе-
ми 18 міні-міст, розташованих уздовж 
Дніпра між містами Дніпро і Запоріжжя 
(по два міста з обох боків річки навпро-
ти кожного з порогів). Вибір місця роз-
ташування автори проекту пояснюють 
енергетичними можливостями, які бла-
готворно впливають на всю оточуючу 
екосистему, в тім числі на здоров’я й ін-
телектуальний розвиток людини. Для 
реалізації такого проекту, на думку його 
авторів, знадобиться років 30. Звісно ж, 
за умови вирішення вічної проблеми — 
фінансування... 
 Як би там не було, такий багатогран-
ний інтерес до Дніпрових порогів мож-
на пояснити одним — вони є явищем уні-
кальним, що дотепер нами глибоко не 
вивчене. Але саме життя до цього спо-
нукає і надихає. ■

ПРИРОДНЕ ДИВО 

Чи «зареве» 
Ревучий?
У Дніпрі презентували проект відродження 
слави дніпровських порогів

■

«Цей природний комплекс — найзнаковiша місцевість у регіоні, 
і саме Пороги, а не космічна галузь чи шахти Кривбасу, мають 
формувати туристичний образ краю».

У таких будівлях мають жити українці 
у майбутньому екополісі. 

❙
❙

Колись так виглядали Дніпрові пороги.❙
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Оксана ЛАМОНОВА 

 До Києва Евеліна Бекетова потра-
пила вперше у чотири роки. А вже піс-
ля художнього училища у рідному Лу-
ганську вона — молода художниця — 
поступила до Київської академії образ-
отворчого мистецтва. 
 Було б нечесно сказати, що всі карти-
ни Евеліни Бекетової — про Київ. Є тро-
хи Криму («Сон програміста про Херсо-
нес»), трохи й зовсім «фентезійних» па-
вукових хащ і кришталевих замків. Але 
усе інше — про Поділ і Печерськ, Анд-
ріївський узвіз і Ярославів Вал, Цирк на 
площі Перемоги і будівлі Городецького. 
Це Київ —  впізнаваний і безсумнівний, 
але водночас чудесно перетворений, міс-
то весни і свята, що тоне в квітучих де-
ревах, забудоване дивними будинками, 
пишні ліплені прикраси яких оживають 

серед білого дня, часом за компанію з...  
численними котами. Київ Евеліни Бе-
кетової — простір своєрідної іронічної 
містики, сумних казок, веселих пригод, 
чарівних подробиць. За мить можна роз-
гледіти  лише строкатий, яскравий жи-
вопис, якщо можна так сказати — го-
мінкий, що стрімко й нестримно роз-
гортається з картини у картину. А якщо 
придивитися...
 Ось скрипалька захоплено грає на даху 
кенаси. Фонтан Самсона оживає і спере-
чається разом з  продавчинями  поділь-
ського Житнього ринку.  Із Оперного те-
атру — саме  антракт —  вибігли попи-
ти капучино Принц і Одетта.  Подружжя 
акробатів виходить після вистави з цир-
ку, і дружина заклопотано питає: «Ти 
заплатив за дитячий садок?».  А ось сам 
Городецький прогулюється серед своїх 
творінь, тримаючи на руках «улюблен-

ця» — маленьку білу химерку. І над усім 
тим — бездонне небо, ясно-синє або заси-
пане зернятками зірок, на які перетворю-
ються вночі закохані ромашки  чи остан-
ні передноворічні хризантеми («Цирк на 
площі Перемоги», «Скрипалька на даху 
кенаси», «Від зими до весни»). 
 Евеліна Бекетова — з тих щасли-
вих митців, яким завжди є що розповіс-
ти. Тому її  роль ілюстратора — нібито 
й логічна, але водночас — несподівна. І 
є в художниці своя принцеса Алісія — 
з казкової повісті Каімли Колибанової 
«Секрет чарівного пензлика». Розгор-
таються  події  спочатку кумедні, а зго-
дом, коли про подарунок дізнається  по-
ганець, — досить серйозні. В  історіях 
чемної принцеси, її друзів та ворогів  є 
щось із дорослого справжнього життя.   
Можливо, так відбився в малюнках час, 
коли їх створювали, а були це найваж-
чі, не лише для Києва, дні нещодавніх 
героїчно-кривавих подій.
 «У дні крові, загальної розгубленості 
й страху, а потім у дні скорботи, а потім у 
дні розглядання нутрощів тиранових па-
лаців,  я шукала заспокоєння в рисуванні 
ось цього страшного замку. Наприкінці я 
зробила зверху праворуч шматочок чис-
того блакитного неба. Я сподіваюсь...» — 
так коментувала Евеліна Бекетова най-
похмурішу зі своїх ілюстрацій. ■

Сергій ТРИМБАЧ,
спеціально для «України молодої
Берлін

Берлінський кінофестиваль на 
завершальній стадії — субот-
нього  вечора відбудеться за-
криття форуму із традиційним 
врученням «Золотого» і «Сріб-
них ведмедів». Не сказати б, 
що є якась особлива інтрига 
— найбільші шанси на призи, 
на мій погляд, мають картини 
«Слід звіра» Агнешки Холанд, 
«Фелісіте» Алена Гомеса, «Фан-
тастична жінка» Себа стьяна 
Леліо, «По той бік надії» Акі Ка-
урісмякі, «Містер Лонг» Сабу, 
можливо, ще не побачена мною 
«Ана, моя любов» румуна Келі-
на Петера Нетцера (його «Поза 
дитини» вже отримувала в Бер-
ліні чотири  роки тому «Золото-
го ведмедя»).

Із сміху теж люди бувають
 Мій фаворит — поки що —  
фільм «По той бік надії» знаме-
нитого фінського режисера Акі 
Каурісмякі (цьогоріч йому ви-
повнюється 60). Найактуальні-
ший, мабуть, нині для Європи 
матеріал — біженці з Близького 
Сходу. Сирієць Халед (Шерван 
Хайї) з Алеппо прибуває до Фін-
ляндії на кораблі, у вугільній 
ямі. Прибуває, хоч його й поба-
чив один із працівників — і зро-
бив так, щоби  Халед дістався 
фінського порту. А там він  уже 
по накатаній — до поліції, звід-
ти в еміграційну службу, яка 
видає банальний, трафаретний 
вердикт: сирійця належить по-
вернути назад, через Туреччину. 
Уже наступного ранку... Та за-
вдяки одній із працівниць еміг-
раційної служби Халед тікає.
 Паралельно, за всіма зако-
нами класичної драматургії, ми 
знайомимось iз перебігом жит-
тя  фіна Вікстрема (чудова ро-
бота Сакарі Куосманена). Він 
залишає дружину, займаєть-

ся якимось сумнівним дріб-
ним бізнесом, затим виграє чи-
маленьку суму грошей у кази-
но, купує ресторан — такий, що 
на ладан дихає. Словом, ділок, 
авантюрист, людина поза мо-
раллю (так принаймні видаєть-
ся). Легко пізнається звичний 
Каурісмякі — з його гумором, 
іронічним поглядом на життя 
фінів. Лайдакуватий колектив 
ресторанчика — це такий собі 
сколок фінського життя: всу-
ціль непоспішливі люди, нуль 
прагматики,  комедійні, до екс-
центричного вигострення, пер-
сонажі.
 Ну так, так справді є — сміш-
ні й недосконалі люди. Одначе 
ж як вони перетворюються, на 
очах, коли треба допомогти бі-
женцю з далекої і малозрозумі-
лої Сирії! Хоча є у Фінляндії й 
люди, налаштовані войовни-
че проти зайд, звідки б вони не 
були. Кілька разів Халед  опи-
няється сам на сам iз ними, і 
таки потрапляє на ніж одного з 
них. Та герої не вони, герої філь-
му — прості фіни, які рятують 
сирійця: приймаючи його на ро-
боту в ресторан (його трансфор-
мації — від фактичної «столов-
ки» до суші-бару й індійського 
кулінарного бенкетування — 
подано в режимі заледве не екс-
центричної комедії). Навіть до-
кумент отримує Халед — у той 
же ексцентричний спосіб.
 Словом, режисер досхочу 
насміявся над своїми співвіт-
чизниками. І водночас пока-
зав їх як людей, що зберігають 
у своїх душах справжні гумані-
стичні почуття, здатність прий-
ти на допомогу — і ближнім і 
дальнім. Це фільм про людське 
братство — і цим він зворушує. 
Надзвичайно! Надія на людство 
і людей не вмирає...
 Важко сумніватися в тому, 
що картина Каурісмякі претен-
дуватиме на призи Берлінале. 
Вболіватиму за неї, за нього.

Іспанський сум. І втома від 
іспанців
 У позаконкурсній стрічці 
«Бар» відомого іспанського ре-
жисера Алекса де ля Іглесіа так 
само прозирає мета висміяти 
певні особливості іспанців су-
часного розливу. Ранок, у барі  
в самому центрі Мадрида зби-
раються люди, строкатість 
яких вражає — від бомжувато-
го Ісраела до добропорядної мо-
лодої жінки Елени (Бланка Су-
арес). Певна, сказати б, соціоло-
гічна вибірка іспанців...
 Зненацька лунають вибу-
хи, постріли. Природний пере-
ляк, паніка. Дивна відсутність 
поліціянтів. Відтак герої карти-
ни забаракадувались у барі, по-
тому в підземеллі. 102 екранні 
хвилини гвалту і крику, і — так 
я сприйняв позицію автора — у 
кожному сидить і під гнітом об-
ставин прокидається терорист. 
Отак вони всі одне одного і ни-
щать. У фіналі серед живих зали-
шається тільки Елена, яка чим-
чикує в негліже іспанською сто-
лицею, практично ніхто на неї 
не звертає увагу. Щось дуже вже 
метушливо і крикливо, режи-
сер вирішував свої постановочні 
проблеми за рахунок емоційно-
го тиску на глядача. «Втомився я 
від цих іспанців», — з цією дум-
кою залишав я зал уже біля пів-
ночі (саме в цей час і завершуєть-
ся основний фестивальний час, 
потiм — ще додатковий).
 Ще песимістичнішою вер-
сією жит тя є фільм «Коло» 50-
річної португальської режисер-
ки Терези Віллаверде. У центрі 
сім’я (чоловік і дружина, доч-
ка-школярка), яка відчуває на 
собі всі «принади» економічної 
кризи. Безробіття чоловіка, на-
магання жінки врятувати ситу-
ацію, а дочка занурюється у свої 
вікові проблеми. Картину знято 
довгими статичними планами, 
її темпоритм вочевидь уповіль-
нено. Це ще більше посилює де-

пресивний настрій у кадрі, який 
не розвіється до самого фіналу. 
Очікування якогось світлого го-
ризонту виявляється марним, 
автор безжально констатує: пер-
сонажі стрічки розтікаються по 
своїх нішах, їх життя всуціль у 
тріщинах... Мимовільне некіне-
матографічне питання: а що роб-
лять у Португалії десятки тисяч 
українців, коли й місцевим жи-
телям працювати ніде?
 А от фільм «Білі ночі» Тома-
са Арслана (спільне виробництво 
Норвегії та Німеччини) — попри 
відчутну депресивну атмосферу 
— все ж дарує надію у фіналі. У 
Міхаела помирає батько, що жив 
на півночі Норвегії, і син мусить 
виконати заповіт — побувати в 
тих самих місцях. Із собою він 
бере сина-підлітка, з яким від-
носини дуже непрості: з матір’ю 
сина Міхаел давно розлучився. 
Класична історія — мандрівка, 
під час якої відбувається важ-
кий пошук контакту двох близь-
ких по крові і далеких по духу 
людей. Усе ж надія на духовну 
близькість стає реальністю. 
 Народам знаходити спільну 
мову ще складніше. У позакон-
курсному фільмі «Дім намісни-
ка» індійського режисера Гурін-

дера Хадха йдеться про події 
1947 року — Велика Британія 
розпочинає процес демонтажу 
імперії і надсилає  лорда Маут-
баттена (Х’юдж Бонневіль) для 
здійснення необхідного рефор-
мування. Одначе починають-
ся непередбачувані конфлікти, 
вир яких погрожує Індії ней-
мовірними катаклізмами... Вар-
то й українцям подивитись, та й 
свої катаклізми нарешті спробу-
вати проаналізувати — бодай на 
екрані.
 І «Повернення до Монтока» 
німецького кінокласика Фольке-
ра Шлендорфа. Так само класич-
на драматургія (за твором Макса 
Фріша): письменник Макс Зорн 
(Стеллан Скарсгард) вирушає ра-
зом iз дружиною Кларою (Сюзан-
на  Вольф) до Нью-Йорка для пре-
зентації своєї нової книги. А там 
зустрічає Ребекку (Ніна Хосс), iз 
якою колись трапився бурхли-
вий роман. Спроба повернути-
ся до минулого і його почуттєво-
світоглядної гами завершується 
драматичним фіаско... Надто лі-
тературно й академічно вийшло 
в класика — на мій принаймні 
погляд. 
 Отже, чекаємо суботніх під-
сумків Берлінале. ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Надія вмирає. 
Але не останньою...
Фаворити Берлінського кіночемпіонату

■

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ

Заспокоєння у рисуванні
В ілюстраціях Евеліни Бекетової до дитячої книжки — 
боротьба казкового та  реального добра і зла

■

Евеліна Бекетова.
Фото з власного архіву.

❙
❙

«Коло».❙

«Білі ночі».
Фото з сайта Берлінале.

❙
❙
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«Ці дівчата обов’язково проявлять свій величезний потенціал».Урош Велепець
словенський наставник жіночої збірної України з біатлону

УКРАЇНА МОЛОДА

Олесь ХОРУНЖИЙ

 Аби після тривалої перерви 
футбольний уболівальник не 
перенаситився хорошим футбо-
лом, уже не перший рік УЄФА 
завбачливо розтягує в часі поє-
динки 1/8 фіналу. Після групо-
вої стадії, де цікавих, з інтригою 
поєдинків майже не побачиш, 
перші матчі стадії «плей-оф» 
сприймаються як своєрідний 
футбольний делікатес.
 І справді, уявити, що на по-
чатковій фазі Ліги чемпіонів іме-
нита «Барселона» може зазнати 
болючого розгрому, просто не-
можливо. Однак, коли ставки 
в Суперлізі починають суттєво 
зростати, лише зіркового стату-
су для успішного руху турнірною 
сіткою вже недостатньо. 
 Достеменно не скажеш, з 
якими думками їхала до Па-
рижа на матч проти місцевого 
«Парі-Сен Жермен» «Барсело-
на», однак, думається, що асо-
ціативний ряд, який стосувався 
нового наставника французько-
го чемпіона Унаї Емері, у Мес-
сі та К° викликав емоції пере-
можного характеру. Статисти-
ка свідчила, що в попередніх 
двох десятках поєдинків Емері 
як тренера він зумів переграти 
«Барсу» лише одного разу.
 Утім, змінивши тренерську 
прописку з іспанської прімери на 
французьку Лігу 1, екс-настав-
ник «Севільї» створив у Лізі чем-
піонів мегасенсацію. Після того 
як «ПСЖ» залишив його забив-
ний форвард Златан Ібрагімович, 
мало що вказувало на здатність 
чинного чемпіона Франції розби-
ти іспанського гранда. Але, вий-
шовши на «Парк де Пренс», ка-
талонські зірки: Мессі, Неймар, 
Суарес — виявилися безсилими 
проти оновленого Емері «ПСЖ». 

0:4 — на подібне ніхто не розра-
ховував.
 «Суперник не показав ні-
чого надзвичайного. «ПСЖ» 
зіграв так, як ми й очікували», 
— наставник каталонців Луїс 
Енріке був не надто оригіналь-
ним. Натомість його підопічні 
після паризького розгрому гра-

ти в дипломатів і не намагали-
ся, заявивши, що їхній настав-
ник не в повній мірі відповідає 
амбіціям клубу. Що ж до Емері, 
то, варто нагадати, під ору-
дою цього 45-річного іспанця 
«Севілья» виграли останні три 
розіграші Ліги Європи. Тепер 
же, коли підопічні Емері «роз-

бирають на запчастини» одного 
з головних фаворитів Ліги чем-
піонів, можна сподіватися й на 
його тренерський тріумф у го-
ловному клубному турнірі Ста-
рого світу.
 Щоправда, на основі лише 
однієї, нехай і феноменальної, 
гри робити передчасні виснов-

ки щодо тріумфальних можли-
востей «ПСЖ» не варто. Навіть 
якщо парижани й подолають 
ослаблену внутрішніми проти-
річчями «Барселону», в наступ-
них раундах чекатимуть на пі-
допічних Емері суперники кла-
сом не нижчі, ніж каталонці.
 На максимальних обертах 
до свого сьомого поспіль чверть-
фіналу ЛЧ мчить чинний тріум-
фатор турніру — «Реал». Невда-
ло розпочавши домашній поє-
динок проти «Наполі», надалі 
команда Зінедіна Зідана пока-
зала високий клас і перервала 
18-матчеву безпрограшну серію 
неаполітанців, з якими, нага-
даємо, в одній групі змагалися 
київські «динамівці».
 Без сумніву, з чемпіонсь-
кими амбіціями розпочали 
«плей-оф» і футболісти «Ба-
варії», котрих на початку сезо-
ну під своє крило взяв майстер 
iз підкорення Суперліги Карло 
Анчелотті. Прагнення мюнхен-
ців перервати затяжну серію не-
вдалих півфіналів ЛЧ відчув на 
собі лондонський «Арсенал», 
другий поспіль візит яких на 
«Альянц-Арену» завершився 
розгромом — 5:1. ■

ФУТБОЛ

Коли ставки зростають
У колі претендентів на виграш Ліги чемпіонів з’явився новий, 
дещо несподіваний, гравець

■

Покликавши на тренерський місток триразового тріумфатора Ліги Європи, «ПСЖ» розбило одного з головних 
фаворитів першого за рейтингом континентального єврокубка.
Фото з сайта uefa.com.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. 
Перші матчі. «Баварія» (Німеччи-
на) — «Арсенал» (Англія) — 5:1 
(Роббен, 11; Левандовський, 53; Аль-
кантара, 56, 63; Мюллер, 88 — Сан-
чес, 30), «Реал» (Іспанія) — «На-
полі» (Італія) — 3:1 (Бензема, 18; 
Кроос, 49; Каземіро, 54 — Інсіньє, 
8), «ПСЖ» (Франція) — «Барсело-
на» (Іспанія) — 4:0 (Ді Марія, 18, 55; 
Дракслер, 40;. Кавані, 72), «Бенфіка» 
(Португалія) — «Боруссія» (Д, Ні-
меччина) — 1:0 (Мітроглу, 48)

■

Григорій ХАТА

 Здається, було б зов-
сім не природно, якби й у 
третіх поспіль особистих 
перегонах Чемпіонату сві-
ту-2017 — індивідуальній 
гонці — лідери нашої жіно-
чої збірної з біатлону «про-
пустили» поперед себе но-
вобранку національної ко-
манди Анастасію Мерку-
шину.
 Не знайшовши можли-
востей «вистрелити» в тра-
диційно успішному для ук-
раїнського біатлону сприн-
ті, можна було передбачи-
ти, що подальші думки 
лідерів «синьо-жовтих» 
будуть зосереджені на ес-
тафеті. Щоправда, й сама 
Меркушина, двічі — в 
спринтерських перегонах 
та «персьюті» — фінішу-
вавши в «топ-10», напере-
додні найважливішого для 
команди старту хотіла пе-
ревести подих.
 «Працюватиму у своє 
задоволення», — попере-
дила Настя. Відтак утретє 
на ЧС потішити своїх ша-
нувальників ідеальною 
стрільбою вже не вдалося. 

 Для молодої спортсмен-
ки, котра ще вчора змага-
лася серед юніорів і не над-
то ще готова фізично кон-
курувати з дорослими, дві 
додаткові хвилини штра-
фу в індивідуальній гон-
ці — неймовірний тягар. 
Не дивно, що за її підсум-
ками Меркушина показа-
ла найскромніший резуль-
тат поміж чотирьох украї-
нок, які вийшли на старт 
цих перегонів. Утім, на-
віть фінішувавши 33-ю, 
Меркушина додала черго-
ву порцію очок до свого за-
лікового реєстру в Кубку 
світу. 
 Потішила наставни-
ків й інша біатлонна надія 
України — Ірина Варви-
нець. Розуміючи, що у 
тренерського штабу на-
разі немає чітко сформо-
ваного уявлення про чет-
вірку учасниць естафетно-
го квартету, 24-річна урод-
женка Чернігова зробила 
непогану персональну пре-
зентацію, піднявшись на 
20-те місце в «індивідуал-
ці».
 Без сумніву, подібним 
результатом Іра постави-

ла Уроша Велепеця в не-
просту ситуацію, змусив-
ши словенського наставни-
ка «синьо-жовтих» обира-
ти між нею та досвідченою, 
але слабо готовою до турні-
ру, Валентиною Семерен-
ко, котра через травму про-
пустила підготовчий етап 
до сезону.
 Водночас колеги Валі 
по «золотій естафеті» со-
чинських Ігор-2014 — 
Юлія Джима та Олена Під-
грушна — до командних 
перегонів ЧС-2017 підхо-
дять у непоганій формі. Зі 
стрільбою у них і надалі 
ще не все гаразд — кожна 
з них в індивідуальній гон-
ці припустилася по два про-
махи — проте загальна кар-
тина напередодні ключово-
го старту виглядає доволі 
райдужно. І Юля, й Лєна 
завершили «індивідуал-
ку» в першій «десятці» — 
на дев’ятому та десятому 
місцях відповідно. А якби 
у Джими на заключному 
вогневому рубежі не став-
ся «самостріл», то, цілком 
імовірно, перед естафетою 
отримали б дівчата подвій-
ну дозу позитиву.

  «На останній стріль-
бі у Юлі вийшов «само-
стріл». Вона навіть паль-
цем не чіпала. Зарядила, 
і патрон пішов. Це трап-
ляється тільки пару разів у 
житті. А так би вона стала 
третьою», — пояснив под-
робиці індивідуальної гон-
ки Велепець. Утім шанс на 
медаль у наших біатлоніс-
ток іще буде... ■

БІАТЛОН

П’єдестальні очікування
Перед обнадійливою для себе естафетою ЧС наші біатлоністки 
непогано «розім’ялися» в індивідуальній гонці

■

Поміж українських 
біатлоністів, які виступають
на ЧС-2017, Юлія Джима 
(праворуч) та Анастасія 
Меркушина демонструють 
наразі найкращі результати. 
Фото з сайта 

www.biathlon.com.ua.

❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙

Теніс
 У матчі «плей-оф» за вихід до Світової групи збірна Ук-
раїни 22-23 квітня зіграє в гостях iз командою Німеччини.

* * *
 Турнір ATP у Буенос-Айресі (Аргентина, призовий 
фонд — 624 тис. доларів).
 Перший раунд. Долгополов (Україна) — Тіпсаревич 
(Сербія) — 6:3, 6:3.

Футбол
 Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації фут-
болу України дискваліфікував форварда київського «Ди-
намо» Жуніора Мораєса на п’ять матчів за червону картку, 
отриману в матчі проти «Шахтаря». Також КДК відсторо-
нив 12 колишніх гравців молодіжних команд «Металіста» 
за участь у договірних матчах — на термін від шести міся-
цiв до трьох років. ■

ХРОНІКА■
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 Перед законом усi рiвнi. З 
бомжа, який грiвся на каналiза-
цiї, вимагають сплатити за опа-
лення.

* * *
 Податковий інспектор:
 — Рабиновичу, поясніть мені, 
як за рік, торгуючи газованою во-
дою, ви змогли побудувати собі 
триповерхову дачу бiля моря?
 — Держава на звичайній 
воді будує цілі гідроелектростан-
ції. Так невже бідний єврей на га-

зованій воді не може побудувати 
собі дачу?

* * *
 Учора був у стоматолога, i ось 
що я вам скажу: якби я знав де-
ржавнi таємницi, я б їх видав.

* * *
 Чоловiк на прийомі у лікаря з 
переломом ноги, вивихом руки і 
вибитою щелепою.
 Лікар:
 — В аварію потрапили?
 — Ні, чхнув у шафі.

По горизонталі:
 1. Столиця Хорватії. 4. Стан штуч-
ного сну, викликаний дією певних 
хімічних речовин, який використову-
ють для знеболювання під час опера-
цій. 7. «Отче наш, ... єси на Небесі». 
8. Узбецьке і татарське жіноче ім’я, що 
перекладається як «гірська квітка» чи 
«вогняна квітка». 10. Одна з країн ко-
лишньої Югославії. 12. Залякування, 
форма політичної боротьби із засто-
суванням масових вбивств і насил-
ля. 14. Американська картярська гра, 
назва якої перекладається з італійсь-
кої і іспанської мови як «один». 16. 
Назва першого альбому популярного 
львівського гурту «Мертвий півень». 
18. Гомеопатичні ліки для лікуван-
ня бронхіту та інших хвороб органів 
дихання. 20. Монгольська держава 
ХІІІ—ХVI століть, до якої московські 
царі їздили за ярликом на право ца-
рювати. 22. Чеська національна стра-
ва з тіста з додаванням сиру, картоплі 
і яєць, щось середнє між галушками і 
варениками. 23. Ім’я героя повісті Ро-
мена Ролана, який вітав усіх вигуком 
«Живий, курилка!». 25. Київський 
князь, якого древляни покарали за за-
жерливість. 28. Річка на Корсиці. 30. 
Одеський авантюрист, прототип Оста-
па Бендера із романів Ільфа і Петро-
ва. 31. Літальний апарат Баби Яги. 34. 
Перша збірка віршів Тараса Шевчен-
ка. 35. Африканська країна. 36. Пре-
зидент Лівану. 37. Традиційна різдвя-
на містерія. 38. Легендарна французь-
ка модельєр і парфумер, яка казала, 
що в гардеробі кожної жінки має бути 
маленька чорна сукня.

По вертикалі:
 1. Набридлива і нецікава люди-
на. 2. Карлик, персонаж романів Тол-
кіна «Гобіт» та «Володар перстнів». 3. 
Французький композитор, автор опе-
ри «Кармен». 4. «Дивлюсь я на ..., та 
й думку гадаю: «Чому я не сокіл, чому 
не літаю?» (пісня). 5. Птах родини аме-
риканських грифів, поширений в Ан-
дах. 6. Офіційне подання, замовлен-
ня. 9. Японська фігуристка, чемпіонка 
світу 1989 року. 11. «Ой там Василько 
плужком ..., йому Маланка їсти носить» 
(щедрівка). 13. Побачення закоханих. 
15. Розпорядження, настанова, вказів-
ка. 17. Столиця Японії. 19. Фон, задній 
план. 21. Мірка, до якої п’ють третій тост 
жінки. 23. Колишня столиця Речі Пос-
политої. 24. Старовинна картярська гра. 
26. Молода американська акторка і спі-
вачка. 27. Торгова марка українського 
пива. 29. Хижа комаха. 30. Старовин-
на дрібна монета. 32. Сходи або драби-
на на судні. 33. Міцний алкогольний на-
пій з рому, коньяку чи вина з цукром, во-
дою та лимонним соком, який подають 
до столу підігрітим. ■

Кросворд №18
від 10—11 лютого
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Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід  0…-5

 +1…+6

  0…-5

 +1…+6

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр 0…-5

 0…+5

 0…-5

 0…+5

Північ 0…-5

 0…+5

 0…-5

 0…+5

Схід -4…-9

 0…+5

 -1…-6

 0…+5

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь  0…-5

 +3…+8

  0…-5

 +3…+8

Аліса КВАЧ

 У тому, що знаменитий голлівудський актор Гаррі-
сон Форд і в житті часто нагадує своїх героїв, відомо 
усім. Однією з його пристрастей є польоти на легких 
одномісних літаках, якими він захопився ще в юності. 
У актора є ліцензія пілота-аматора, і він, попри свої 74 
роки, досі частенько полюбляє сісти за штурвал.
 Утім після останнього інциденту його можуть поз-
бавити такої можливості. Днями, як повідомив телека-
нал NBC, зірка «Індіани Джонса» та «Зоряних війн» 
ледь не став причиною авіакатастрофи. Пілотую-
чи свій легкомоторний двомісний літак марки Husky, 
Форд запросив посадки в аеропорту Джона Уейна в 
окрузі Оріндж, штат Каліфорнія. Йому дали злітно-по-
садкову смугу 20-L, однак актор щось наплутав і взяв 
курс на паралельну смугу, на якій стояв, готуючись до 
зльоту, пасажирський лайнер Boeing 777 авіакомпанії 
American Airlines, в якому перебували 110 пасажирів і 
шість членів екіпажу. Можна уявити реакцію авіадис-
петчерів, які почули в навушниках запитання Форда: 
«А що, цей лайнер мав опинитися піді мною?».
 На щастя, обійшлося без жертв, і літак актора, про-
летівши в небезпечній близькості над лайнером, ус-
пішно сів позаду. Але Федеральне управління цивіль-

ної авіації США (FAA) почало 
розслідування інциденту, ре-
зультатом якого може бути все, 
що завгодно: від письмового 
попередження до позбавлення 
74-річного Форда ліцензії пі-
лота. Останнє теж цілком мож-
ливо – це вже не перша така 
аварія за участю зірки. У бе-
резні 2015 року легкомоторний 
колекційний Ryan PT-22 Recruit 
часів Другої світової війни, за 
штурвалом якого був Форд, роз-
бився на полі для гольфу побли-
зу аеропорту Санта-Моніка, штат 
Каліфорнія. Ще раніше, у 2000 
році, літак з актором мав жорс-
тку посадку в штаті Небраска, а 
в 1999 році він змушений був здійснити 
аварійну посадку гелікоптера.
 Так що, для його ж блага, Ханові Соло 
можуть заборонити сідати за штурвал. Бо 
літаки-літаками, а такі актори, як Форд, на 
дорозі не валяються.■

з 20 до 26 лютого

 Овен (21.03—20.04). Пере-
конайтеся у стабільності відносин, 
міцності та щирості почуттів. Ра-
димо озброїтися терпінням і вірою 
у свою чарівність.
 Дні: спр. —20; неспр. — 
21.

 Телець (21.04—21.05). У ва-
ших фiнансах цiлковита стабіль-
ність. Ви з легкістю зможете втри-
матися від необдуманих витрат, 
незважаючи на велику спокусу.
 Дні: спр. — 21; неспр. —23.

 Близнюки (22.05—21). 
Важливою метою для вас за-
лишається сiмейний затишок. 
Якщо ваша діяльність пов’язана 
зі сферою культури або мистец-
тва, то додаткові витрати будуть 
неминучі.
 Дні: спр. —23; неспр. — 
24.

 Рак (22.06—23.07). Частi 
зміни настрою примусять вас 
замислитися, що ви не може-
те контролювати події, якi від-
буваються. Ви вiдчуєте нездат-
ність до самореалізації.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 
25.

 Лев (24.07—23.08). Ви не 
впевнені, що колеги розуміють 
сутність ваших ідей, які ви нама-
гаєтеся втiлити в життя. Переко-
найтеся в цьому, перш ніж роби-
ти будь-якi висновки.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 22.

 Діва (24.08—23.09). Настав 
час, щоб почати діалог, поруши-
ти табу або зламати заборони, не 
зустрічаючи великого опору. Та-
кож вам слід зрушитися з мерт-
вої точки у всіх сферах життя.
 Дні: спр. — 26; неспр. — не-
має.

Терези (24.09—23.10). У 
вас виникне необхіднiсть дово-
дити свою перевагу або змагати-
ся, це змусить почуватися ще кра-
ще. Ви спробуєте виправити ситу-
ацiю.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

 Скорпіон (24.10—22.11). 
Існує ймовірність виникнення 
проб лем зі здоров’ям. Бажано в 
цей період берегти нирки, пити 
більше рідини, намагатися не 
вживати важку їжу і робити фі-
зичні вправи.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Стрілець (23.11—21.12). 
Ви з успiхом завершите всі не-
закінчені справи. Це вплине на 
важливі аспекти життя. Вам тре-
ба буде прийняти важливе рішен-
ня, яке наблизить вас до наміче-
ної мети. 
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

 Козеріг (22.12—20.01). Не-
зважаючи на деякі проблеми, які 
періодично виникатимуть, удача 
вас не залишить і допоможе здій-
снити намічені плани. Бережіть 
здоров’я, оскiльки можуть заго-
стритися хронічні хвороби.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 26.

 Водолій (21.01—19.02). 
Настане дуже вдалий перiод для 
втiлення професійних якостей. 
З’явиться потреба в позитивній 
оцінці суспільством, а шлях для до-
сягнення цілей стане очевидним.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 23.

 Риби (20.02—20.03). У сто-
сунках iз колегами запанує гар-
монія, а спілкування стане відвер-
тiшим і пліднiшим. З іншого боку, 
є можливість укладання контрак-
ту з державною установою. Вихiднi 
проведiть у родинному колi.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 25. ■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Гаррісон Форд.❙

БУВАЄ!

Дивись, куди летиш!
Гаррісон Форд ледь не врізався 
в пасажирський лайнер

■

18—19 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, часом невеликий мокрий снiг 
iз дощем. Мiсцями туман, на дорогах ожеледиця. Вiтер захiд-
ний, 5-10 м/с. Температура вночi 0...-2, удень +1...+3. Пiсля-
завтра вночi -8...-10, удень -4...-6.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий дощ, 
подекуди з мокрим снiгом. Славське: вночi -3...-5, удень 
+2...+4. Яремче: вночi -2...-4, удень +4...+6. Мiжгiр’я: вночi -
1...-3, удень +5...+7. Рахiв: уночi 0...-2, удень +6...+8.

16 лютого висота снігового покриву становила: Славське — 
11 см, Плай — 40 см, Мiжгiр’я — 7 см, Рахiв — 7 см, Іва-
но-Франкiвськ — 7 см, Яремче — 5 см, Пожежевська 
— 55 см.


	UM021-01.indd
	UM021-02.indd
	UM021-03.indd
	UM021-04.indd
	UM021-05.indd
	UM021-06.indd
	UM021-07.indd
	UM021-08.indd
	UM021-09.indd
	UM021-10.indd
	UM021-11.indd
	UM021-12.indd
	UM021-13.indd
	UM021-14.indd
	UM021-15.indd
	UM021-16.indd

