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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,97 грн 

1 € = 28,36 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

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

ОСЬ, КУМЕ, ДО ШВЕДСЬКОГО СТОЛУ

 ГОРІЛКА ЗІ ЗНАКОМ ЯКОСТІ!

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Градус напруги 
і задоволення
Як у Швеції незлюбили алкоголь: 

рецепт для України
стор. 13 »

Ян Ігнатович: Я знав багато про 
Голодомор, на відміну 

від Заходу
Канадієць з українським корінням профінансував 

створення англомовної кінострічки про 

винищення  українців за вказівкою Сталіна
стор. 14 »

Депутатська 
ДИМОкратія

Верховна Рада дозволила 

розпочати заочний суд над 

Януковичем і виступила 

проти податкової міліції
стор. 4 »

Зросла 

«мінімалка» 

— піднялися 

ціни на 

хлібобулочні 

вироби
стор. 3 »

Хліб на вагу золота
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«Не треба слів! Хай буде тільки діло! 
Його роби — спокійний і суворий...» Олена Теліга 

(1907—1942), українська поетеса

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень —
такою є сума до-
капіталізації ПАТ 

КБ «Приватбанк», йдеться у постанові Кабміну від 22 
лютого 2017 року  № 89. Це залишок суми, передбаче-
ної для капіталізації банку, яка не була здійснена у 2016 
році в повному обсязі, за даними прес-служби КМУ.

9,8 млрд.
осіб —
чисельність населення України, за 
оцінкою на 1 грудня 2016 року, роз-
повіли у Держкомстаті України.

гривень
хабара ви-
магали у 

підприємця за закриття справи на-
чальник відділу прокуратури Київщи-
ни та прокурор Рівненщини, повідомив 
Генпрокурор Юрій Луценко.

гривень
штрафу за «нелега-
ла» чекає на підпри-

ємців, котрі не оформлять працівника на пов-
ний робочий день (якщо він таки працює увесь 
день) або ж платитимуть зарплати без виплати 
ЕСВ, нагадав юрист Андрій Вігіринський. 

українських 
вояків 
перебувають на лінії зіт-

кнення та захищають Україну,  заявив міністр обо-
рони генерал армії України Степан Полторак на опе-
ративному зборі керівного складу ЗСУ.

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

 42,6 млн. 130 тис. 96 тис. 37  тис.

ПАМ’ЯТЬ

Поетка з ОУН
У Києві на території Бабиного Яру 
25 лютого відбудеться відкриття 
пам’ятника Олені Телізі та її 
соратникам у боротьбі
 
 Досі на місці розстрілу в лютому 1942-го Олени 
Теліги та інших українських борців за національне 
визволення стоїть хрест. 
 «Завершилася дуже довга епопея зi спорудженням 
цього постаменту, — каже Богдан Червак, голова ОУН 
i перший заступник голови Державного комітету 
телебачення та радіомовлення України. — Ми почали 
говорити про це ще в 1992 році, коли там встановили 
пам’ятний хрест. Його підпалювали, фарбували, 
відбувалися акти наруги та вандалізму, тому виникла 
потреба встановити пам’ятник, який свідчитиме про 
одне: Українська держава визнає своїх героїв та шанує 
їх».
 Нагадаємо, вихована в російській атмосфері Олена 
Шовгенів стала діячкою ОУН Оленою Телігою. 21 
лютого 1942-го в Києві розпочалися масові арешти 
та розстріли підпілля ОУН. «Сьогодні ми знаємо 
поіменно 459 членів ОУН, які разом з Оленою Телігою 
та її чоловіком Михайлом загинули в Бабиному Яру. 
Ці прізвища і псевдо викарбувані біля пам’ятного 
хреста», — уточняє Богдан Червак.
 У 2009 році було відкрито пам’ятник поетесі біля 
Київської політехніки. ■
 

РОЗКРАДАННЯ

Премії — у свої 
кишені
Командира спецназу поліції 
Києва підозрюють у привласненні 
6 мільйонів гривень 
Олена КАПНІК

 Столична прокуратура підозрює командира полку поліції особливо-
го призначення Головного управління Національної поліції у Києві y при-
власненні державних грошей. За даними слідства, за минулий рік спец-
призначенцям полку нарахували 12,4 мільйона гривень. Утім фактично 
виплачено готівкою близько 6 млн. гривень. Відтак половина коштів піш-
ла y кишені командиру полку, головному бухгалтеру, головному спеціаліс-
ту відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та 
бухгалтерського обліку поліції Києва, голові профспілкового комітету пер-
винної профспілкової організації атестованих працівників. 
 Вони розробили та реалізували злочинну схему, яка передбачала на-
рахування окремим працівникам полку ППОП № 2 грошей для виплати 
премій та видачу особовому складу лише половини нарахованої суми. У  
матеріалах справи «окремих працівників»  називали «довіреними осо-
бами». Таким чином, на думку слідства, державному бюджету завдано 
шкоди на 6 млн. гривень.
 Суд задовольнив клопотання прокуратури Києва, яка веде провад-
ження, та відсторонив полковника поліції від посади командира ППОП  
№2. Його затримали 10 лютого терміном на два місяці. У рамках цього 
кримінального провадження також арештовано бухгалтерську докумен-
тацію за минулий рік. 
 Командир полку ППОП №2 — Ігор Післярюк. На  посаду його при-
значили у квітні 2016 року. Післярюк очолював цей полк і раніше, коли 
той називався міліцейським. У своїй декларації за 2015 рік правоохоро-
нець вказав, що отримав 178 тисяч гривень зарплатні та 200 гривень пре-
мії. Він володіє двома квартирами (28 та 59 кв. м), його дружина Світлана 
має дві земельні ділянки по 0,06 га та дачний будинок на 38 кв. м. У га-
ражі командира — автівка «Тойота Корола» 2007 року випуску та «Шко-
да Октавія». ■

■

■

Іван БОЙКО

 Епіцентр бойових дій на донець-
кому напрямку знову перемістив-
ся на Світлодарську дугу вперше за 
кілька тижнів, тоді як у місті Ав-
діївка, поблизу окупованого Донець-
ка, обстановка значно поліпшилася, 
повідомляє Міноборони України. 
 Зокрема, під мінометні обстріли 
поблизу Донецька потрапило сели-
ще Луганське. Саме тут було поране-
но одного захисника України. 
 «На Світлодарській дузі против-

ник випустив 37 мін i застосовував во-
гонь бронетехніки та стрілецького оз-
броєння. У районі Авдіївки обстанов-
ка значно поліпшилася — там у середу 
зафіксовано лише двi збройні провока-
ції з боку окупантів. При цьому важ-
ке озброєння бойовики не застосовува-
ли», — повідомив речник Міноборони 
з питань АТО Олександр Мотузяник.
 За його словами, українські війсь-
кові дали окупантам «адекватну від-
повідь», що дало змогу знизити ак-
тивність бойових дій.
 Водночас у ніч на четвер на 

маріупольському напрямку ворог 
гатив iз переносних реактивних 
пускових установок «Град-Парти-
зан» і мінометів, а також з артилерії 
калібру 122 мм по Водяному. ■

Олена КАПНІК

 Ще під час Революції гідності в 
Україні з’явилося чимало активістів 
з інших країн. Деякі з них воюють на 
сході, інші — виборюють право ста-
ти українськими громадянами. Од-
ним iз таких став російський актор 
Сергій Анісіфоров. «В Україні я бу-
вав на зйомках і на відпочинку. Під 
час подій на Майдані в Києві не зміг 
залишитися осторонь. Повернутися 

в Росію я не міг — через мою пози-
цію там мене вважають «бандерів-
цем» і «карателем». Постійно пог-
рожують у соціальних мережах», — 
розповідає чоловік.
 Уже кілька років Сергій Анісі-
форов живе в Одесі. Він один з ак-
тивістів одеської «Самооборони». 
Попри намагання впродовж кількох 
років отримати українське грома-
дянство, лише днями йому надали 
статус біженця. Він виграв суд про-

ти Міграційної служби України, який 
тривав майже три роки.
 Збирати необхідні документи для 
отримання громадянства Анісіфоров 
почав ще після Майдану. Але Мігра-
ційна служба йому постійно відмо-
вляла. Там посилались на те, що він 
не зміг документально довести, що 
в Росії його чекають переслідування 
або нелюдське поводження.
 Попри позитивний результат 
судової тяганини, чоловік обурив-

ся, що колишній депутат російсь-
кої Держдуми Денис Вороненков 
швидко отримав громадянство Ук-
раїни. «Чому депутат Росдуми, «ко-
муняка», який голосував за окупацію 
Криму, на першу свою заяву отримав 
громадянство України, а людина, яку 
переслідують у Росії з політичних мо-
тивів, яка рятувала Одесу від сепара-
тистської наволочі, вже третій рік не 
може отримати статус біженця?!» — 
емоційно коментує Анісіфоров.
 Актор Сергій Анісіфоров грав 
епізодичні ролі й відомий за серіа-
лами «Вулиці розбитих ліхтарів», 
«Дорожній патруль», «Ливарний», 
«Морські дияволи», «Захист Красі-
на», «Соло для пістолета з оркес-
тром», «Бандитський Петербург», 
«Академік Ландау», «Сонька: продов-
ження легенди», «Відплата», «Одеса-
мама». Журналісти актора охрестили 
«королем епізодів». ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Уже традиційно в Харкові вша-
нували пам’ять чотирьох патріотів, 
які в лютому 2015 року загинули від 
рук сепаратистів під час мирної ходи 
на честь річниці Революції гідності. 
Двом із них було лише 15 і 18 років. 
Ще 9 осiб потрапили до лікарні з пора-
неннями різного ступеня тяжкості. 
 На місці трагедії недавно вста-
новили пам’ятник, біля якого й про-
й шла цьогорічна жалобна акція. Її 
учасники вкотре констатували той 
факт, що троє підозрюваних, які були 
затримані через кілька днів після під-
риву протипіхотної міни, й досі не 
потрапили до в’язниці. Недавно суд 
продовжив їм термін перебування в 
СІЗО на чергові два місяцi, але до ви-
року ще далеко. 

      Обвинувачені спочатку повністю 
визнали свою провину, але потім від-
мовилися від власних свідчень, пос-
каржившись на тиск iз боку слідс-
тва. Втім родичі загиблих упевнені, 
що в такий спосіб вони затягують роз-
гляд справи, оскільки прокуратура, 
найвірогідніше, проситиме для них 
довічного терміну.

 «Карети «швидких», погане само-
почуття, необхідність подати чергове 
клопотання — це вже типові причи-
ни затягування справи, — пояснив по-
ведінку затриманих представник по-
терпілої сторони Олег Головко. — Ми 
уже послухали лекцію про Піночета, 
фашизм, нацизм — усе, що завгодно, 
окрім показів по суті справи».
 Із тим, що слідство затягується 
умисно, згоден і прокурор області 
Юрій Данильченко. Він констатує: 
«На сьогодні понад 60 засідань від-
булося. Третину з них було зірвано з 
вини захисту обвинувачених. Захист 
застосовує усі можливі і неможливі 
заходи, аби затягнути процес. На-
разі підсудні відмовляються від свід-
чень, які давали раніше. Але я напо-
лягаю на тому, що правоохоронні ор-
гани, органи слідства зібрали достат-
ню кількість доказів для того, щоб 
винести вирок». 
 Пан Данильченко також повідо-
мив, що після відмови обвинуваче-
них від своїх показань довелося про-
вести дві додаткові експертизи: фо-
носкопічну, аби підтвердити, що на 
записах саме їхні голоси, та психоло-
гічну по відео слідчого експерименту. 
У результаті судовий процес можна 
вважати завершеним на 90 відсотків, 
але дату засідання поки що не при-
значили. ■

ПОЗИЦІЯ

Документальний епізод
Учасник Євромайдану російський актор Сергій 
Анісіфоров через суд отримав в Україні статус біженця

■

НА ФРОНТІ

І знову Світлодарська дуга 
Ворог вгамувався під Авдіївкою, але посилив 
обстріли в районі Дебальцевого 

■ ДО РЕЧІ

 Україна виконує всі взяті на себе міжнарод-
ні зобов’язання щодо відведення важкого оз-
броєння, але стикається з провокаціями, заяв-
ляє представник України в підгрупі з безпеки 
Тристоронньої контактної групи Євген Марчук.
 «Тільки в лютому тричі ініціатива була 
України, тричі ОБСЄ про встановлення ре-
жиму тиші та розведення важкого озброєн-
ня. У більшості важке озброєння розведено, 
але після Авдіївки все зруйнувалося, пере-
говорний процес було відкинуто практично в 
початок», — зазначає пан Марчук.
 За його даними, з 1 січня по 22 лютого 
бойовики порушили режим тиші понад 3, 1 
тис. разів, випустили по позиціях ЗСУ май-
же 38 тис. мін і снарядів.

■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Два роки без вироку
Троє обвинувачених у теракті біля харківського 
Палацу спорту досі не отримали заслуженого 
покарання

■

На місці трагедії у Харкові недавно 
встановили пам’ятник.

❙
❙



3УКРАЇНА МОЛОДА

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 24—25 ЛЮТОГО 2017ІнФорУМ

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах під час руху по 
бульвару Тараса Шевченка у 
тролейбуса вибухнуло колесо. 
Вибуховою хвилею вивернуло 
металевий лист обшивки і роз-
било бокове скло. Тільки дивом 
ніхто з пасажирів i пішоходів 
не постраждав.
 «З такою дорогою це не пер-
ший і не останній випадок. Ми 
за місяць розіб’ємо на тій до-
розі всі нові тролейбуси, які 
були придбанні», — обурив-
ся на своїй сторінці у «Фейс-
буцi» член громадської ради 
комунального підприємства 
«Черкаси електротранс» Ва-
лерій Ми  роненко. За його сло-

вами, через ущент розбиту до-
рогу в центрі міста, яка уне-
можливлює рух і знищує тро-
лейбуси, водії готові вдаватися 
до радикальних дій.
 «Якщо влада на чолі з місь-
ким головою Анатолієм Бонда-
ренком найближчим часом не 
вирішить питання безпечно-

го проїзду громадського транс-
порту центральними вулицями 
Черкас, водії будуть змушені 
оголосити страйк і не пустять 
жодного тролейбуса по небез-
печній дорозі», — попереджає 
Валерій Мироненко.
 Водночас у міській раді 
Черкас збираються терміно-

во провести експертизу стану 
дороги по центральному буль-
вару Шевченка, оскільки під-
рядник — «Укрєвробуд-2013» 
— наприкінці минулого року 
зняв верхній шар асфальту й 
не постелив вирівнювальний. 
Буцімто через примхи погоди. 
 Черкаський міський голо-
ва Анатолій Бондаренко ствер-
джує, що небезпечну ділянку 
дороги на бульварі за сприят-
ливої погоди можна відремон-
тувати менш як за місяць. 
 А тим часом у середу ввечері 
на бульварі Шевченка у глибо-
ку яму вскочила переповнена 
пасажирами міська маршрут-
ка №36. Самотужки вона звід-
ти не змогла виїхати... ■

українських 
військовослужбовців 
загинули з початку російської агресії про-
ти України, констатував Президент України 
Петро Порошенко.

2 тис. 608 населелених 
пунктів 

Донецької й Луганської областей відновили 
мовлення українських теле- і радіокомпаній, 
заявив голова Нацради з питань телебачен-
ня і радіомовлення Юрій Артеменко, звіту-
ючи про роботу в 2016 році.

— таким є некомплект 
кадрового складу поліції 

столиці станом на 22 лютого, повідомив 
керівник ГУ Нацполіції України в Києві Ан-
дрій Крищенко.

потужностей 
додала Південно-Українська АЕС на дру-

гому енергоблоці, досягнувши 1050 МВт., інформують 
в «Енергоатомі». Таким чином реалізують плани підви-
щення потужності вітчизняних енергоблоків, щоб зміц-
нити енергобезпеку України

нові міжрегіональні швид-
кісні поїзди локомотивної 
тяги у п’ятивагонній ком-
плектації планує придба-

ти у 2017 році «Укрзалізниця», роз-
повів голова правління ПАТ Войцех 
Балчун.
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ЗАРАЗА

Зачумлене 
Братське
Уже понад 
30 разів цьогоріч 
зафіксували 
спалахи АЧС
Ірина КИРПА

 На Миколаївщині зафіксо-
вано новий спалах африкансь-
кої чуми свиней. За повідомлен-
ням Державної служби України 
з питань безпеки харчових про-
дуктів, тварини захворіли в осо-
бистих підсобних господарствах 
громадян iз селища міського 
типу Братське. Фахівці ветери-
нарної медицини відібрали біо-
матеріал загиблих тварин i на-
правили на експертизу до Києва. 
Наступного дня було встановле-
но точний діагноз — африкансь-
ка чума свиней (АЧС). Нині в 
Братському триває карантин, 
зона нагляду діє в радіусі двад-
цяти кілометрів.
 Фахівці управління Госпрод-
споживслужби у Миколаївсь-
кій області розповіли, що остан-
ній випадок захворювання на 
африканську чуму свиней було 
зафіксовано шостого січня у До-
манівському районі. Всього ж за 
останні шість місяців випадки аф-
риканської чуми свиней на Мико-
лаївщині фіксували у Новоодесь-
кому, Доманівському районі та у 
селі Мішково-Погорілове.
 Міністр аграрної політики та 
продовольства Тарас Кутовий за-
явив, що в цілому по Україні си-
туація з поширенням африкансь-
кої чуми свиней залишаєть-
ся вкрай складною. Ветерина-
ри відзначають, що за 2016 рік 
спалахи АЧС фіксували на тери-
торії України 91 раз, а за півто-
ра місяця поточного року — вже 
понад 30 разів. Такі показники 
стали сумним рекордом за всю 
історію нашої країни. Станом 
на 1 лютого 2017 року поголів’я 
свиней в Україні знизилося до іс-
торичного мінімуму i становить 
6,304 мільйона тварин, що на 
0,5% менше попереднього анти-
рекорду, який був встановлений 
у лютому 2005 року.
 Експерти вважають, що 
якщо негативна тенденція з по-
ширенням епідемії небезпеч-
ного вірусного захворювання 
тварин збережеться протягом 
найближчих років, то втрати 
поголів’я свиней уже до 2020 
року перевищать 1,2 мільйона 
голів. Як наслідок, власники 
фермерських господарств Ук-
раїни втратять близько 4 млрд. 
гривень прибутку. А от втрати 
для державного бюджету нашої 
країни у цілому перевищать 
кілька мільярдів гривень. Ос-
новну частину фінансових втрат 
складе недоотримання податко-
вих відрахувань та збитки че-
рез зрив контрактів із країнами 
Євросоюзу та СНД на поставку 
м’яса й м’ясних виробів. ■

■

Дар’я БАВЗАЛУК

 Днями працівниками СБУ в місті Дуб-
но, що на Рівненщині, було виявлено цілу 
групу підлітків, які були втягнуті в суїци-
дальну гру «синій кит». За словами речни-
ці СБУ Олени Гітлянської, підлітки готу-
вали масове самогубство. Зокрема, СБУш-
ники врятували двох 19-річних дівчат, які 
були учасницями небезпечних груп. Сило-
вики прийшли до гуртожитку одного з нав-
чальних закладів. Там вони застали одну з 
дівчат із порізами на руці та своєрідними 
написами. Ця дівчина розповіла й про свою 
одногрупницю, яка теж брала участь у грі. 
Того вечора дівчата мали виконати черго-
ве небезпечне завдання. Тож правоохоронці 
зателефонували подрузі студентки та пос-
пілкувалися з її батьками.
 Серед вказівок адміністратора була ви-
мога запросити в групу 50 друзів — цю умо-
ву дівчата виконали. Тож зараз поліція на-
магається встановити всіх цих осіб, щоб по-

передити трагедії.
 Так звані групи смерті, що доводять ді-
тей до самогубства, стали дуже популярні 
в Україні. У лютому різко зросла кількість 
пошукових запитів на тему ігор, фіналом 
яких стає спроба вчинити самогубство. Ук-
раїнська кіберполіція попереджає, що у 
«Вконтакте» такі спільноти ведуть кваліфі-
ковані психологи, які й схиляють дітей до 
суїциду. Минулої весни в Росії розгорівся 
скандал навколо груп у соцмережах із суї-
цидальною тематикою. На той момент ЗМІ 
повідомили про самогубства 130 підлітків, 
підписаних на такі пабліки.

 За даними кіберполіції, адміністрато-
ри суїцидальних пабліків — такі як «Кити 
пливуть нагору», «Розбуди мене о 04:20», 
f57, f58, «Тихий дім», «Рина», «Няпока», 
«Море китів», «50 днів до мого...» — часто 
самі знаходять депресивних підлітків.
 Перед тим, як втягнути дитину у квест, 
модератори вивчають її особистість, і якщо 
та має схильності до суїциду, надсилають їй 
завдання.
 Найчастіше воно складається із завда-
вання собі ушкоджень: наприклад, виріза-
ти на своєму тілі кита чи напис, і все це пот-
рібно знімати на фото чи відео. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Цей тиждень для киян роз-
почався з неприємної новини — 
хліб у столиці знову подорожчав: 
ціна зросла на 10-15%. І ця тен-
денція «повзучого» підвищення 
вартості зерна та борошна, а та-
кож обережних підвищень цін 
на хліб спостерігається повсюдно 
в Україні. Якщо донедавна один 
iз найпопулярніших для пере-
січного киянина буханець «Ук-
раїнського» коштував 10,6 грив-
ні, то зараз за нього вже продавці 
просять 11,6 гривні.
 У ПАТ «Київхліб» виправдо-
вують свій непопулярний крок 
уже звично — мовляв, зросла 
ж мінімальна зарплата. Голова 
правління «Київхліба» Володи-
мир Череда переконує: «Головна 
причина подорожчання — підви-
щення вартості енергоресурсів. 
Крім того, зросла ціна на борош-
но, що в собівартості хліба стано-
вить майже 40%. Тільки за гру-
день-січень житнє борошно подо-
рожчало на 21%, а пшеничне — 
на 15%».
 Не варто забувати, що ПАТ 
«Київхліб» фактично є столич-
ним монополістом у царині хлі-

бобулочних виробів, адже виграв 
конкурс і підписав угоду з місь-
кою владою щодо встановлення 
у столиці 200 кіосків із продажу 
соціальних сортів хліба. Щоправ-
да, на сайті підприємства вказа-
но, що таких кіосків нині мен-
ше. 
 Володимир Череда заспоко-
ює, що роздрібні ціни на соціаль-
ний хліб у 150 фірмових кіосках 
i магазинах «Київхліба», від-
повідно до інвестдовору з КМДА, 
до кінця року не зміняться. До 
31 грудня — обіцяють — батон 
звичайний (0,5 кг) коштувати-
ме 4,15 грн., хліб подовий «Пше-
ничний» ( 0,65 кг) — 4,05 грн., 
український хліб новий подовий 
(0,95 кг) — 5,25 грн.
 Нагадаємо, що ще восени 
2016 року споживачі чули подіб-
ну обіцянку. Тоді заступник го-
лови КМДА Микола Поворозник 
запевняв: «У нас діє цей договір. 
Він продовжує діяти. Приблизно 
2,5 року діє інвестиційна угода, 
і ціна хліба в цих кіосках підні-
матися не буде. Ціна залишить-
ся такою, яка є на сьогодні». 
 Хлібна цінова еквілібристи-
ка, яка балансує між обіцянка-
ми та реальністю водночас, і ди-

вує, і обурює. Бо ще з кінця січня 
на полицях київських магазинів 
хліб почав дорожчати. 
 Із неофіційних джерел стало 
відомо, що торговельні мережі 
зверталися з листами до вироб-
ників і просили не підвищувати 
ціни. Але ті відмовили, посила-
ючись на економічні чинники. 
«У підсумку мережі виявилися 
в ситуації, коли змушені були 
або погоджуватися на умови пе-
карів, або залишитися з порож-
німи хлібними полицями», — 
заявили в одній із торговельних 
мереж.
 Радник міністра економіч-
ного розвитку і торгівлі Дмит-
ро Романович повідомив на 
прес-конференції: передумов 
для підвищення вартості хліба 
на сьогоднішній момент у Києві 
немає. А за фактом подорож-
чання продукту на столичних 
прилавках Антимонопольний 

комітет України (АМКУ) про-
веде розслідування. «На рин-
ку немає великого попиту на 
хлібобулочні вироби. За слова-
ми підприємців, після підняття 
цін на 10% попит починає різ-
ко падати. Тому бізнесмени бо-
яться підвищувати ціни, щоб не 
скорочувати персонал і обсяги 
продукції», — додав Дмитро Ро-
манович. За його словами, щоб 
хлібопекарні масово підняли 
ціну на хліб у Києві, потрібно 
було б отримати дозвіл АМКУ.
 За словами директора союзу 
«Борошномели України» Родіо-
на Рибчинського, 95% борошно-
мельних підприємств в Україні 
є приватними, і вони прагнуть 
зменшити собівартість і збіль-
шити рентабельність своєї про-
дукції. Крім того, в Україні був 
відмінний урожай зернових (22 
млн. тонн), додав пан Рибчинсь-
кий. ■

ТЕНДЕНЦІЯ

Хліб на вагу золота
Зросла «мінімалка» — піднялися ціни 
на хлібобулочні вироби

■

ЕХ, ДОРОГИ

Вибухнуло колесо
У Черкасах через неякісні дороги 
тролейбусники можуть оголосити страйк

■

НЕБЕЗПЕКА

Смертельні ігри
На Рівненщині готували масове самогубство підлітків

■

Пенсіонерам нелегко у столиці знайти соціальний хліб.❙
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«Жарти жартами, але якщо Олексія Гончаренка справді викрали, 
то це діагноз цілій країні, яка ретельно охороняє центр міста 
і не може забезпечити спокій не лише звичайним громадянам, 
а й недоторканним. Сумно це...».

Анжеліка Рудницька
українська співачка, громадський діяч

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Учорашнє засідання Верхов-
ної Ради нарешті нагадало 
про справжню роботу парла-
менту з палкими дискусіями, 
прийнятими законопроекта-
ми і навіть — блокуванням 
трибуни та звичними вже 
обвинуваченнями у подвій-
них стандартах. Утім, спос-
терігаючи за перебігом сесії, 
не полишало відчуття, що 
все, що ми бачимо, це вер-
хня частина айсберга і вже 
наслідок різних кулуарних 
домовленостей, лобіювання 
інтересів та різних політич-
них «розводів». І зрозуміти, 
де тут приватні інтереси ок-
ремих груп, а де — державні 
інтереси, було іноді доволі 
складно.

День окупованого Криму 
без Закону про окуповані 
території
 23 лютого у Верховній 
Раді вирішили присвятити 
темі окупованого Криму — 
з нагоди третьої річниці по-
яви на півострові «зелених 
чоловічків». До цієї дати 
було розгорнуто виставку, 
до сесійної зали запросили 
кримськотатарських дітей, 
заслухали звіт представ-
ників кримськотатарської 
громади і правозахисни-
ків.
 А от законопроект «Про 
тимчасово окуповані те-
риторії», який стосував-
ся безпосередньо і Криму, 
і на необхідності негайно-
го прийняття якого у вів-
торок наполягала фракція 
«Самопоміч», — у порядку 
денному так і не з’явився. 
Спочатку Міністерство фі-
нансів та Міністерство юс-
тиції офіційно відмовили-
ся брати участь у роботі 
профільного комітету з до-
опрацювання цього зако-
нопроекту, а Міністерс-
тво окупованих територій 
було представлене радни-
ком міністра, який не мав 
повноважень висловлюва-
ти позицію міністерства. А 
пізніше за документ про-
голосувало лише три чле-
ни профільного комітету з 
одинадцяти. Обурений лі-
дер фракції «Самопомочі» 
Олег Березюк заявив, що 
їхні депутати вирушають 
на схід підтримувати учас-
ників торговельної блока-
ди особисто.
 Однак і без законопро-
екту «Про тимчасово оку-
повані території» приводів 
для дискусій у парламен-
ті вистачало. Одним із та-
ких «каменів спотикан-
ня» стали зміни до КПК 
(щодо удосконалення ме-
ханізмів забезпечення за-
вдань кримінального про-
вадження), які формально 
дозволять розпочати суд 
над Януковичем і без його 
присутності. Презентуючи 
законопроект, Генераль-
ний прокурор Юрій Лу-
ценко зазначив, що ухва-
лення відповідних змін до 
КПК дозволить 10 березня 
розпочати суд над екс-пре-
зидентом Віктором Януко-
вичем за обвинуваченням 
у державній зраді, і цей су-
довий процес зможе надати 
світу докази причетності і 
до злочинів перед Майда-
ном, і до злочинів перед 

українською державою не 
лише минулої влади, а й 
високопосадовців Російсь-
кої Федерації. «На ваше рі-
шення чекають Янукович, 
Захарченко і вся його ком-
панія, в тому числі й Шу-
ляк, Ратушняк, Якимен-
ко, Азаров та інші. Рішен-
ня чекають радник Путіна 
Глазьєв, міністр оборони 
РФ Шойгу, 12 генералів та 
офіцерів iз рядiв вищого 
командування російської 
армії та інші», — зазначив 
Луценко.
 Йому таки вдалося пе-
реконати парламент: цей 
законопроект у першому 
читанні підтримали 233 
народнi депутати з 329, за-
реєстрованих у сесійній 
залі. Хоча багато хто з де-
путатів виступив катего-
рично проти розширення 
повноважень Генеральної 
прокуратури. Лідер ради-
калів Олег Ляшко назвав це 
«поверненням до репресив-
ної практики 1937 року», 
а лідер фракції «Самопо-
мочі» Олег Березюк зазна-
чив, що цей законопроект 
практично списаний із ра-
дянського КПК 1960 року. 
«Депутати так і не зрозумі-
ли, за що вони голосува-
ли. Ці, проти кого начебто 
вони голосували, не будуть 
покарані. Але будемо по-
карані ми, якщо здумаємо 
йти проти системи», — за-
явив він журналістам у ку-
луарах парламенту.

Краса гри
 Ще більше обурення 
депутатів викликала по-
ява у, на перший погляд, 
безневинному законопро-
екті «Про оподаткуван-
ня спадщини» поправки, 
яка формально відновлю-
вала діяльність Податко-
вої міліції. За словами го-
лови профільного комітету 
Ніни Южаніної, ця правка 
просто технічно відновлю-
вала непорозуміння, яке 
виникло в законодавстві 
після Нового року, коли, 
де-юре, Податкова міліція 
зникла з правового поля 

України, а де-факто — ли-
шилася, оскільки не було 
визначено її спадкоємця. 
Однак зал був іншої думки 
— щоб донести її, депутати 
від «Батьківщини», «Само-
помочі» і «єврооптимісти» 
з БПП заблокували три-
буну. Проти цієї поправ-
ки виступив навіть присут-
ній у залі міністр фінансів 
Олександр Данилюк. «По-
даткова міліція — це реп-
ресивний орган, який тис-
нув на бізнес, при цьому не 
зменшуючи рівень фінан-
сової злочинності. Це спад-
щина, яка має залишити-
ся в минулому», — заявив 
він. 
 Дехто з депутатів за-
значав, що законопроект 
був підготовлений до голо-
сування і узгоджений з усі-
ма комітетами, а ця поп-
равка в тексті документа 
з’явилася пізніше з подачі 
самої Южаніної. В резуль-
таті депутати прийняли за-
кон у цілому без цього пун-
кту — за нього проголосу-
вали лише 197 депутатів.
 Скандалом закінчило-
ся і голосування за канди-
дата до складу комісії зов-
нішнього контролю з про-
ведення незалежної оцін-
ки НАБУ. Голова комітету 
з протидії корупції Єгор 
Соболєв від імені коміте-
ту запропонував на цю по-
саду заступника генераль-
ного інспектора департа-
менту юстиції Сполучених 
Штатів Америки Роберта 
Сторча. Однак раптом голо-
ва фракції БПП Ігор Гринів 
від імені фракцій БПП і 
«Народний фронт» запро-
понував іншу кандидату-
ру — британського юриста 
Найджела Брауна. За див-
ним збігом обставин, пан 
Браун виявився присутнім 
у сесійній залі і зміг висту-
пити перед депутатами, од-
нак він не зміг сказати, хто 
запропонував його канди-
датуру й хто запросив його 
до України, а запевнив, що 
сам сплатив за свій літак 
до Києва та готель у столи-
ці України, що виклика-

ло ще більші підозри. «Це 
повна ганьба!!! Браун не 
зміг відповісти, хто його за-
просив і як він опинився в 
Україні саме сьогодні. Сам 
Браун, виступаючи в Раді, 
сказав, що працював у при-
ватному секторі — був най-
маним юристом. Уже годи-
ну в Раді — палкі дискусії, 
скоро будуть голосувати — 
не пропустіть зраду у вико-
нанні спікера-Парубія та 
змову НарФронту та БПП», 
— з’явилася інформація у 
«Фейсбуці» на сторінці 
Центру протидії корупції. 
 Однак жодна з канди-
датур не набрала потрібної 
кількості голосів: за Стор-
ча проголосувало 74 депу-
тати, а за Брауна — 214. 
Зрештою спікер парламен-
ту Андрій Парубій таки 
умовив колег відправити 
цю постанову в комітет «на 
доопрацювання». Для бри-
танського гостя ця ситу-
ація стала справжнім од-
кровенням. «Щойно пос-
пілкувався з Найджелом 
Брауном, він шокований. 
Його, слідчого 2007 року 
за версією Асоціації бри-
танських слідчих, слідчо-
го 2012 року з розслідуван-
ня за доказами, наданими 
Конгресом США, дехто з 
депутатів-«антикорупціо-
нерів» просто в залі ВР в 
обличчя назвав корупціо-
нером без жодних на те під-
став. Лише тому, що Браун 
не їхній. Він побачив об-
личчя тих, хто вважає, що 
монополізував право на 
правду. Я приніс йому виб-
ачення за те що в українсь-
кому парламенті панує де-
мократія без взаємопова-
ги», — зазначив у «Фей-
сбуці» народний депутат 
Володимир Ар’єв.
 Британцю можна тіль-
ки поспівчувати. А ми вже 
звикли і до «розводу коше-
нят», і до кулуарних домо-
вленостей, і до голосуван-
ня не за принципом закон-
ності, а за принципом «полі-
тичної доцільності». Саме 
таким більшість депутатів 
назвали і майже одностай-
не голосування у листопаді 
2015 року так званого «за-
кону Савченко», зміни до 
якого також були внесені 
до порядку денного учо-
рашнього засідання. Прак-
тично всі, хто вчора комен-
тував цей закон, сходили-
ся на думці, що його треба 
скасовувати, оскільки при-
йнятий він був емоційно, 
на підтримку Надії Савчен-
ко, яка перебувала в росій-
ській в’язниці. Щоправда, 
як міг закон, що стосується 
української пенітенціарної 
системи, вплинути на ста-
новище в’язня, який пере-
бував в іншій країні і якого 
судили за іншими закона-
ми, досі лишається загад-
кою. Але скільки таких за-
гадок пережила Верховна 
Рада! ■

НА СВІТЛО!

Російських 
агентів — геть 
iз Ради
Можновладці 
з громадянством інших країн 
мають бути поза законом
Інф. «УМ»

 Фракція Радикальної партії підготува-
ла законопроект, який посилює відповідаль-
ність за подвійне громадянство. Зокрема, на-
родних депутатів, які мають два, три та біль-
ше паспортів інших держав, пропонується 
позбавляти мандата, а держслужбовців — 
звільняти з посади.
 «Коли цей закон набуде чинності, я впев-
нений, що, як мінімум, 100 народних депу-
татів утратять мандати, адже у Верховній 
Раді багато нардепів, які мають подвійне чи 
потрійне громадянство. Всі «кроти» з російсь-
кими чи іншими паспортами мають бути ви-
чищені звідси», — заявив журналістам лідер 
РПЛ Олег Ляшко.
 Політик стверджує, що подвійне грома-
дянство має і нардеп-запроданець Андрій Ар-
теменко, якого днями фракція Радикальної 
партії виключила зі своїх лав. Ляшко пере-
конаний, що в діях його колишнього колеги є 
чіткі ознаки державної зради. 
 «Артеменко — це ширма. Ляльководи, які 
за ним стоять, значно серйозніші. За моєю ін-
формацією, він кілька разів літав до Москви з 
пересадкою у Мінську. Вони разом із Бойком, 
Льовочкіним та Медведчуком розробляли план 
здачі України Путіну», — наголосив політик.
 Ляшко вимагає від спецслужб розсліду-
вати цей факт та негайно внести подання на 
притягнення Артеменка до кримінальної від-
повідальності. ■

■ ПАРЛАМЕНТ

Депутатська ДИМОкратія
Верховна Рада дозволила розпочати заочний суд 
над Януковичем і виступила проти податкової міліції

■

Для Найджела Брауна наші парламентські баталії стали 
справжнім одкровенням. Депутати ж переконані, 
що пропрезидентські сили намагалися використати британця 
всліпу для власних цілей.

❙
❙
❙
❙

СКАНДАЛ

Викрадення 
Гончаренка
Скандальний депутат від БПП 
несподівано зник в Одесі
Інф. «УМ»

 Учора пообіді інтернетом прокотилася сенсаційна нови-
на — заступника голови парламентської фракції БПП Олексія 
Гончаренка викрали невідомі. Одним з перших про це повідо-
мив його колега по парламенту Олександр Бригинець. «Учо-
ра ввечері нардеп Олексій Гончаренко виїхав до Одеси на тер-
мінову зустріч. У залі його немає... Телефон не відповідає... 
Прокуратура підтверджує, що найімовірніша версія — викра-
дення... Впевнений, що це політичний злочин, і вірю, що на-
ші силовики не допустять непоправимого. Олексію, ми за те-
бе дуже хвилюємося!» — написав він у «Фейсбуці».
 Після того як інформацію підтвердили джерела в Ген-
прокуратурі та прокуратурі Одещини, депутати закликали 
створити штаб для розшуку зниклого депутата. «Вважаю, 
що правоохоронні органи мають негайно вжити всіх необ-
хідних заходів, щоб цю ситуацію було вирішено», — за-
явив спікер парламенту Андрій Парубій.
 Утім, як з’ясувалося, одеські правоохоронці спрацюва-
ли оперативніше. Як повідомив на оперативно скликаному 
брифінгу прокурор Одеської області Олег Жученко, депу-
тат перебуває в безпечному місці. За його словами, Олек-
сія Гончаренка хотіли покалічити троє нападників в Одесі, 
але правоохоронці завадили злочинцям. Подробиці опе-
рації він розкривати не став, зазначивши, що невдовзі сам 
народний депутат матиме змогу розповісти про обстави-
ни викрадення і дати свідчення правоохоронним органам. 
Генпрокуратура вже відкрила кримінальне провадження за 
ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу (незаконне позбавлен-
ня волі або викрадення людини). ■

■
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 Набула чинності масштабна 
угода СОТ щодо лібералізації 
світової торгівлі
 Перша багатостороння угода в рамках 
Світової організації торгівлі (СОТ), спрямо-
вана на лібералізацію глобальної торгівлі, 
набрала чинності. Як повідомили у штаб-
квартирі СОТ у Женеві, Угода про спрощен-
ня процедур міжнародної торгівлі ратифі-
кована більш ніж двома третинами зі 164 
членів організації, що було необхідно для 
набрання нею чинності. Глава СОТ Роберту 
Азеведу розраховує, що угода додасть до 
темпів зростання глобальної економіки до 
половини відсоткового пункту на рік і ско-
ротить витрати світової торгівлі щонаймен-
ше на 14 відсотків. 

Еквадор голосує за Леніна
 Президентські вибори в Еквадорі 
матимуть продовження у другому 
турі. Центральна виборча комісія 
країни повідомила вчора офіційні ре-
зультати першого туру, який відбув-
ся минулої неділі. З восьми претен-
дентів на посаду глави країни в дру-
гий тур вийшли кандидат від лівих 
сил Ленін Вольтер Морено (набрав 
39,3%) та колишній банкір Ґієрмо 
Лассо — здобув 28,1% голосів еква-
дорських виборців. Громадяни Еква-
дору обирають як нового президента 
країни, так і депутатів Національної 
асамблеї. Другий тур виборів відбу-
деться 2 квітня. 

Кремль влаштовує в Польщі 
акції проти України
 Антиукраїнські акції, що проходять у 
Польщі, організовані агентурною мере-
жею Кремля, стверджують розслідувачі 
InformNapalm. До рук активістів потрапило 
листування одного з агентів російської зов-
нішньої політики у Східній Європі Олексан-
дра Усовського. Саме Усовський наразі ор-
ганізовує та проводить антиукраїнські ак-
ції в Польщі, активно вербує агентів та має 
плани з проштовхування проросійської 
партії до сейму. Фінансування Усовський 
отримує з Кремля, про що свідчить його 
листування з депутатом Держдуми Кос-
тянтином Затуліним, який очолює «Інсти-
тут країн СНД». Основний проект Усовсь-

кого — «Дискусійний клуб», головне за-
вдання якого полягає в акціях, що покли-
кані розсварити українців з поляками. До 
речі, Олександр Усовський, який називає 
себе істориком, письменником і публіцис-
том, часто публікувався на сайті проекту 
Віктора Медведчука «Український вибір» 
з дописами, зокрема, й на дражливі теми 
українсько-польської історії.

Чистки в польській армії
 Уряд Польщі прагне встановити повний 
контроль над збройними силами та, ствер-
джує міністр оборони Антоні Мацєревич, 
викорінити з армії всі сліди комуністично-
го періоду. Але насправді йдеться не про 
«підпільних комуністів у погонах», а про 

бажання правлячої партії «Право і справед-
ливість» та її лідера Ярослава Качинсько-
го повністю підпорядкувати керівний склад 
армії, досягти незаперечної лояльності до 
вождя. З огляду на це з армії змушені були 
піти 26 генералів та більше 300 вищих офі-
церів. Націонал-консервативний уряд Поль-
щі з моменту свого приходу до влади, во-
сени 2015 року, змінив близько 90 відсо-
тків складу вищого військового команду-
вання у збройних силах країни, повідомили 
в міністерстві оборони країни. В оборонно-
му відомстві не уточнили, яка кількість гене-
ралів була звільнена зі збройних сил. На да-
ний момент у ЗС Польщі нараховується 106 
тисяч військовослужбовців — на 10 тисяч 
більше, ніж було у 2015 році. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ІНІЦІАТИВА

Ляшко просить 
США укласти 
двосторонню 
військову угоду 
з Україною 
Політик нагадав державам-
підписантам Будапештського 
меморандуму, що прийшов час 
платити за рахунками та виконувати 
свої зобов’язання перед Україною

Петро НЕСТЕРЕНКО

 Лідер Радикальної партії Олег Ляшко оприлюд-
нив проект постанови про Звернення ВР до нової Ад-
міністрації та Конгресу США щодо безпекових гаран-
тій за Будапештським меморандумом та включення 
України до двостороннього безпекового формату. 
 22 лютого документ за підписом голів трьох пар-
ламентських фракцій — Радикальної партії,  Блоку 
Петра Порошенка, Народного фронту — та низки на-
родних депутатів зареєстрували у Верховній Раді.
 «У зв’язку з тим, що одна з держав-підписантів 
цього меморандуму — Росія — грубо порушила цю 
угоду, а також норми міжнародного права, напавши 
на Україну — ми звертаємося до Сполучених Штатів 
iз проханням виконати свої зобов’язання через ме-
ханізм двостороннього безпекового формату. Він пе-
редбачає надання нашій країні статусу особливого 
партнера поза НАТО та укладення двосторонньої вій-
ськової угоди між Україною та США. Така підтрим-
ка України з боку США, на мою думку, буде реальним 
кроком до відновлення територіальної цілісності та 
суверенітету України», — зазначив Ляшко. 
 У проекті звернення політик нагадав, що в обмін 
на Будапештський меморандум Україна відмовила-
ся від третього за обсягом у світі ядерного потенціалу, 
тобто заплатила за цю угоду надто високу ціну. Водно-
час він навів приклади, коли Сполучені Штати підпи-
сували прямі військові угоди навіть iз тими держава-
ми, які не відмовлялися від ядерної зброї. 
 Даний проект постанови є частиною стратегії 
звільнення Донбасу, яка була розроблена Радикаль-
ною партією. ■

■Олег БОРОВСЬКИЙ 

 Сенсаційне відкриття зробили 
американські астрономи: вони ви-
явили сім планет, аналогічних за 
розміром Землі, які обертаються 
довкола однієї зірки. Для однієї со-
нячної системи сім схожих планет 
— це рекорд. Про відкриття екзоп-
ланет (землеподібних небесних тіл) у 
сузір’ї Водолія на основі аналізу да-
них розташованого в Чилі бельгій-
ського телескопа Trappist розпові-
ли представники Національної ае-
рокосмічної агенції США (NASA) та 
міжнародна команда дослідників.
 Сім планет обертаються на від-
стані 40 світлових років від Зем-
лі довкола карликової, відносно 
прохолодної зірки Trappist-1, чия 
яскравість у 200 разів менша за 
Сонце, зазначає агенція «Асоши-
ейтед Пресс». Повний оберт навко-
ло світила на планетах триває від 
півтора до 20 земних днів. Кожна 
планета обертається навколо зірки 
Trappist-1 у так званій «населеній 
зоні» — області, де досить світла і 
тепла для того, щоб вода там пере-
бувала у рідкому стані. 
 Директор наукової групи То-
мас Цюрбюхен пояснив: «Три з цих 
семи планет, відмічені тут зеленим 
кольором, розташовані у зоні, при-
датній для життя, де може існува-
ти рідка вода на поверхні. Взагалі, 
з правильними атмосферними умо-
вами існування води можливе на 
кожній із цих планет». «Ця систе-
ма — наразі наш найкращий шанс 
на виявлення (позаземного. — Ред.) 
життя», — додав його колега Бріс-
Олів’є Деморі, професор Бернсько-
го університету.
 Про наявність води вчені заявля-
ють, базуючись на співвідношеннях 
мас планет та їхніх розмірів. Пря-
мих підтверджень цьому наразі не-
має. Астроном університету Льєжа 

Мішель Гійон пояснив методику: 
«За допомогою телескопа «Спітцер» 
ми дуже-дуже точно виміряли роз-
міри планет, ба більше, ми навіть 
маємо попередні оцінки маси шес-
ти з них, в тому числі однієї, де наші 
підрахунки достатньо конкретні, 
щоб мати змогу впевнено заявляти 
про насиченість водою. Це дивовиж-
но, бо саме ця планета потрапляє до 
зони, придатної для життя». Теле-
скоп «Спітцер» розміщений на ор-
біті Землі та кількох наземних об-
серваторіях.
 Мішель Гійон зазначив: «Усі 
планети перебувають близько одна 
до одної та дуже близько до зірки, 
що дуже нагадує Юпітер». Науков-
ці планують вивчити їхні атмос-

фери, щоб зрозуміти, чи придатні 
кам’янисті, суходільні планети для 
життя. 
 Сонячна система «Траппіст» 
стає найкращим кандидатом для 
подальших пошуків позаземного 
життя. Великі надії вчені покла-
дають на телескоп «Джеймс Вебб», 
який запустять через два роки. Він 
зможе «роздивитися» склад атмос-
фери цих планет. Астрономи також 
розповідають, що загалом у різних 
ділянках Всесвіту вдалося виявити 
вже кілька десятків планет, де по-
тенційно може бути життя. «Було 
б шкода, якби Земля була єдиною 
населеною планетою у Всесвіті», — 
зауважив співавтор дослідження 
Аморі Тріо. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 У Збройних силах Росії таки 
існують війська інформаційних 
операцій. Про це повідомив, 
виступаючи в Держдумі в сере-
ду, російський міністр оборони 
Сергій Шойгу. Він не приховує, 
що це «набагато ефективніше і 
сильніше всього того, що рані-
ше ми створювали у напрямку, 
який називається контрпропа-
гандою». Голова комітету Де-
рждуми РФ з оборони Воло-
димир Шаманов наголосив, 
що ці війська створені перш за 
все нібито «для захисту інте-
ресів національної оборони і 
протиборства в інформаційній 
сфері».
 Російська влада раніше 
спростовувала повідомлен-
ня про те, що в країні існу-
ють кібервійська. У січні газе-
та «Коммєрсант» iз посилан-
ням на дослідження міжнарод-
ної компанії Zecurion Analytics 
писала, що Росія входить до 
п’ятірки країн за чисельністю 
й фінансуванням «інформа-
ційних військ», які займають-

ся шпигунством, кібератаками 
та інформаційними війнами. За 
даними компанії, чисельність 
російських кібервійськ стано-
вить близько тисячі осіб, а на 
їхнє фінансування може щоріч-
но виділятися майже 300 млн. 
доларів.
 Після цієї публікації голова 
комітету Ради Федерації з обо-
рони та безпеки Віктор Озеров 
заявив агенції «Інтерфакс», що 
кібервійськ у структурі Зброй-
них сил Росії немає. При цьо-
му він зазначив, що в усіх краї-
нах, які претендують на роль 
наддержав, «звичайно ж, ве-
дуться ці розробки, бо необхід-
но мати у своєму арсеналі, зок-
рема, і такі засоби боротьби з 
противником», наводить його 
слова Бі-Бі-Сі.

 Начальник генштабу Зброй-
них сил РФ (2004—2008 роки) 
генерал армії Юрій Балуєвсь-
кий, коментуючи заяву Сергія 
Шойгу, сказав: «Перемога над 
противником у цій війні може 
бути набагато важливішою, ніж 
перемога в класичному вій-
ськовому протистоянні, адже 
вона безкровна, а ефект диво-
вижний, знекровлює і паралізує 
всі органи влади держави-суп-
ротивника». На початку 2000-
х років при академії Генштабу 
російської армії започаткува-
ли курси з підготовки офіцерів 
для інформаційного протисто-
яння. Російський портал РБК 
цитує представника комітету 
Ради Федерації у справах обо-
рони та безпеки Франца Клін-
цевича, який сказав, що війська 

з інформаційних операцій ство-
рені в Росії «недавно», а інфор-
мація про них засекречена.
 Але ведення Росією інфор-
маційної війни від певного часу 
не є таємницею для Заходу. 
Попередня адміністрація США 
президента Барака Обами вже 
закидала Росії, що Кремль сто-
яв за кібератаками під час виб-
орчого процесу в США минуло-
го року. З огляду на пропаган-
дистсько-підривну діяльність 
Росії, спеціальні підрозді-
ли для протидії їй нещодавно 
створені чи створюються у Ве-
ликій Британії, Франції, Німеч-
чині, Швеції та інших країнах 
Заходу. Сучасні війни набира-
ють нового вигляду та змісту. 
І провокує ці кібервійни саме 
Кремль. ■

КОСМОС

Сім далеких сестер Землі
У сузір’ї Водолія вчені знайшли систему планет, 
де може існувати життя

■

КІБЕРВІЙНИ

Битва з клавіатурою в руках 
У Росії визнали існування «військ інформаційних операцій»

■

Олег Ляшко нагадує країнам-гарантам про їхні зобов’язання.❙

Сонячна система «Траппіст» розташована від нас за 40 світлових років.❙



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 Чотири весілля

10.45, 12.25 Міняю жінку

12.20 Налаштування 

нових параметрів 

супутникового мовлення 

телеканала «1+1» 

шляхом пересканування 

транспондера 11766 Н 

на супутнику Astra 4А 

(Sirius 4)

13.45, 14.45, 15.45 Мольфар

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Драма «Життя після 

життя»

23.00 Гроші

00.30 Мелодрама «Заклинач 

коней»

04.50 Х/ф «Свати. Життя 
без гриму»

ІНТЕР

05.40 М/ф

06.20, 13.30 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 «Все 

повернеться»

16.10 Чекай на мене

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 1.30, 5.10 Подробиці

21.00 Т/с «Заради кохання я 

все зможу!»

23.55 Х/ф «Кохання за 
розкладом»

02.25 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»

03.55 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.20 Сьогодні

09.15, 3.05 Зоряний шлях

11.00 Т/с «Черговий 

лікар-2»

12.00 Х/ф «Страшна 
красуня»

13.50, 15.30 Т/с «Любов»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Легковажна 

жінка»

23.30 Х/ф «Гладіатор»
04.40 Реальна містика

ICTV

05.00 Служба розшуку дітей

05.05 Дивитись усім!

05.55, 19.20 Надзвичайні новини

06.45 Факти тижня. 100 хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.05 Антизомбі

11.00, 13.10 Секретний фронт. 

Дайджест

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.10 Х/ф «Стрілець»
16.25 Х/ф «Злочинець»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «На трьох»

22.20 Свобода слова

00.30 Х/ф «Будинок 
проклятих»

02.30 Т/с «Прокурори»

03.55 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі

04.10, 18.00 Абзац

05.05, 6.20 Kids Time

05.06 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

06.25 Х/ф «Важкі підлітки»
08.05 Х/ф «Медальйон»
10.00 Х/ф «Токарєв»
11.55 Х/ф «Вулкан»
13.55 Х/ф «Ласкаво 

просимо в рай»

16.00, 19.00 Ревізор Спешл

20.50 Таємний агент

22.15 Таємний агент. Пост-

шоу

23.55 Х/ф «Дракула 2000»

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, 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

20.00, 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 Т/с «Одного разу в 

Ростові»

08.20, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 14.20 Т/с «CSI: Маямі-

9»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.40, 0.40 Т/с «Той, що читає 

думки-4»

21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас-15»

23.45 Т/с «Удар у відповідь-

4»

03.00 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

03.30 Легенди бандитської 

Одеси

04.15 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Києвотека. Київ у 

щоденниках. 

Т. Драйзер, Д. Стейнбек 

06.30 Життя земного ідеал. 

Пирогов 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45 Новини. Культура. 

Тиждень 

08.05 Вартові зв’язку, ч. 2 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Компіляція «Проект 

миродзвін» 

10.05 Мовою мистецтва. 

Бойчуківці 

10.35 Сценограй 

11.05 Концерт «Мир заради 

дітей»

12.35 Косів Гуцульський

13.00 Людмила Мешкова. 

Під покровом Софії 

Київської 

14.00, 02.00 Х/ф «Пастка», 
с. 1

15.05, 03.05 Головна роль. 

Олеся Жураківська

16.00 Азбука ремесел

16.20 Кіно і час. Михайло 

Бєліков

17.00, 00.50 Нариси історії 

культури України 

з Мирославом 

Поповичем. Іван 

Мазепа

17.30, 01.20 Земляки. Антон 

Макаренко

18.05 Напам’ять. Анатолій 

Колядін, ч. 1

18.20, 00.00 Новинний блок 

19.00, 00.35 Новини. Культура

19.20 Діалог Василь 

Герасим’юк — Петро 

Терещенко

19.50 Доньки Ярослава 

Мудрого

20.20 Немеркнучі зірки. Євген 

Станкович

21.20 Михайло Гришко. 

Тріумф і трагедія 

таланту

22.55 Вадим Лєванов 

«Піаніст». Вистава 

Київського 

академічного Молодого 

театру (16+)

04.00 Х/ф «Запорожець за 
Дунаєм» 

05.35 Легенди Запоріжжя. 

В пошуках прихованих 

знань

СТБ

07.05, 16.00 Все буде добре!

09.05 Все буде смачно!

10.05 Х/ф «Кохання під 
наглядом»

12.00 Х/ф «Неідеальна 
жінка»

14.00 Битва екстрасенсів-16

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 За живе!-2

20.00, 22.35, 1.30 Слідство 

ведуть екстрасенси

23.35 Давай поговоримо про 

секс-3

ТОНІС

06.00, 20.00 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 Україна Михайла 

Поплавського

22.00, 4.20 Сумнозвісні 

місця

22.30, 4.40 Неприручена 

Амазонка

23.00, 5.10 Д/ф «Нові 

технології війни»

00.00 Ніч чорних краваток

01.40 Життя на вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Великий 
Майстер»

10.10 Д/ф «Помста природи»

15.05 Хоробрі серця

17.35 Українські сенсації

18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

19.30, 20.20 Т/с «Одинак»

21.15 Х/ф «Спис долі»
23.25 Х/ф «Мисливець 

проти чужого»
00.55 Т/с «Інспектор Алекс»

01.45 Х/ф «Богдан-Зиновій 
Хмельницький»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 18.45 Топ-матч

06.10 «Тоттенгем» — «Сток 

Сіті». ЧА

08.10 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Великий футбол

12.05 «Атлетіко» — 

«Барселона». ЧІ

13.55 «Олександрія» 

— «Волинь». ЧУ

16.00 ЧА. Огляд туру

16.55 «Вільярреал» — 

«Реал». ЧІ

18.55 ЧІ. Огляд туру

19.50 «Селтік» — 

«Барселона»». 1/8 

фіналу (2007/2008 рр.). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

21.40 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

22.50 «Зірка» — 

«Дніпро». ЧУ

00.40 ЧА. Огляд туру

01.35 «Бетіс» — 

«Севілья». ЧІ

03.25 Журнал Ліги чемпіонів

03.55 «Вотфорд» — «Вест 

Гем». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 16.00, 1.50, 3.45 

Топ-матч

06.10 «Олександрія» 

— «Волинь». ЧУ

08.10 «Вільярреал» — 

«Реал». ЧІ

10.00 «Зірка» — 

«Дніпро». ЧУ

11.50 Журнал Ліги 

чемпіонів

12.20 «Тоттенгем» — «Сток 

Сіті». ЧА

14.10 «Атлетік» — 

«Гранада». ЧІ

16.10 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

18.00, 2.00 Великий футбол

19.45 ЧА. Огляд туру

20.40 Європейський 

WEEKEND

21.55 «Лестер» — 

«Ліверпуль». ЧА

00.00 «Селтік» — 

«Барселона». 1/8 

фіналу (2007/2008 рр.). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

04.00 «Еспаньойл» — 

«Осасуна». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Місто, яке зрадили

08.10, 12.50 Правила життя

09.00, 0.30 Правда життя

10.00, 21.40 Він і вона. Бій за 

життя

10.50 Операція: людожери

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

18.00 Акула ХХІ століття

19.00 Бандитська Одеса

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 Чи знаєте ви, що...

08.40 М/ф

10.00 Три сестри

11.00, 16.20 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 18.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

19.00 Розсміши коміка

22.00 Х/ф «Весільний 
розгром»

23.50 Т/с «Сонна Лощина»

01.30 Вечірній квартал

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 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

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 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Чоловічий клуб. Спорт

09.55 Український корт

10.35, 2.10 Д/ф «Мрії Обами»

11.25 Д/ф «Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської»

12.00 Орегонський путівник

12.30 Суспільний університет

13.15 Борхес

14.00 Д/ф «Іван Франко»

15.20 Фольк-music

16.30, 3.55 Т/с «Анна Піль»

17.25 Твій дім

17.45 Вікно в Америку

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50 Що там з 

Євробаченням?

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Перша шпальта

19.50 З перших вуст

19.55 Вересень

20.20, 4.40 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

03.05 Д/ф «Трипілля. Забута 

цивілізація Старої 

Європи»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 1.25 ТСН

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

09.30 Чотири весілля
10.50, 12.25 Міняю жінку
12.20 Налаштування 

нових параметрів 
супутникового мовлення 
телеканала «1+1» 
шляхом пересканування 
транспондера 11766 h 
на супутнику Astra 4А 
(Sirius 4)

13.45, 14.45, 15.45 Мольфар
17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»
20.30 Секретні матеріали
21.00 Драма «Життя після 

життя»
22.00 На ножах
23.35 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство»

01.40 Х/ф «Свати. Життя 
без гриму»

ІНТЕР

06.00 М/ф
06.20, 14.15 Слідство вели... 
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»
09.20 Давай одружимося
11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!»
15.50, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.25 Стосується 

кожного
20.00, 1.25, 5.10 Подробиці
23.45 Т/с «Птаха у клітці»

02.15 Т/с «СБУ. Спецоперація»
03.45 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 4.30 Реальна містика
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15, 3.30 Зоряний шлях
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30 Т/с «Черговий лікар-2»
15.30 Т/с «Черговий лікар»
16.10, 5.20 Т/с «Адвокат»

18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Легковажна жінка»
23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.05, 4.55 Факти
05.25 Дивитись усім!
05.55 Зірка YouTube
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Більше ніж правда
11.05 Т/с «Котовський»
12.00, 13.05 Т/с «Відділ 44»
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Подорож до 

центру Землі»
15.05, 16.10, 21.25 Т/с «На трьох»
17.45 Т/с «Шулер»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
23.25 Х/ф «Мовчання ягнят»
01.40 Х/ф «Будинок 

проклятих»
03.30 Стоп-10
04.45 Служба розшуку дітей
04.50 Студія Вашингтон

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Служба розшуку дітей

03.15, 2.15 Зона ночі

05.20, 18.00 Абзац

06.20, 8.10 Kids Time

06.25 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.15 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.15 Т/с «Клініка»

10.15 Т/с «Щасливі разом»

15.00, 19.00 Серця трьох

21.20 Х/ф «Друзі по сексу»

23.30 Від пацанки до панянки

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, 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

20.00, 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

04.45 Х/ф «Новорічний 
шлюб»

06.15 Х/ф «Дівчина без 
адреси»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 
партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»
10.35, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 Т/с «Суто англійські 

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

Лас-Вегас-15»
14.00, 19.00, 23.15, 2.30 Свідок
15.45, 0.40 Т/с «Той, що читає 

думки-4»
23.45 Т/с «Удар у відповідь-4»
03.00 Випадковий свідок
03.10 Речовий доказ
04.10 Легенди бандитської Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Азбука ремесел 
06.20 Кіно і час. Михайло 

Бєліков 
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 — Петро 
Терещенко 

09.50 Доньки Ярослава 
Мудрого 

10.20 Немеркнучі зірки. Євген 
Станкович 

11.20 Михайло Гришко. Тріумф 
і трагедія таланту 

12.50 Вадим Лєванов 
«Піаніст». Вистава 
Київського академічного 
Молодого театру (16+) 

14.00, 02.00 Х/ф «Пастка», 
с. 2

15.05, 03.05 Головна роль. 
Тамара Трунова

16.00 Скарби роду. Художнє 
моделювання

16.20 Уроки історії. Мирослав 
Попович

17.00, 00.50 З одвічністю на 
«ти». Благодать під 
соснами

17.55, 01.35 Логос
19.20 Прямостояння. Іван 

Світличний
20.05 Православний календар 
20.20 Немеркнучі зірки. 

Богодар Которович
21.20 Фольк-music 
22.20 Олександр Муратов. 

Доля, переказана у 
колажах

23.00 Бравісимо, Анатолій 
Авдієвський, ч. 1

23.50 Православний календар 
04.00 В. Шекспір «Зимова 

казка». Вистава 
Львівського 
академічного театру ім. 
Леся Курбаса, 1 дія

05.45 Свято-Миколаївська 
церква в м. Теребовлі 

 
СТБ

06.50, 16.00 Все буде добре!
08.50 Все буде смачно!
10.30, 18.30 За живе!-2
12.00 МастерШеф-3
18.00, 22.00 Вiкна-новини
20.00, 22.45 МастерШеф Діти-2
23.20 Т/с «Коли ми вдома»
00.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 20.00, 23.00 Щоденники 
Другої світової війни: 
день за днем

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

Гордона
21.20, 4.45 Відлуння
22.00 Сумнозвісні місця
22.30 Неприручена Амазонка
00.15 Ніч чорних краваток
01.30 Життя на вершині
03.15 Після опівночі
04.05 Світські хроніки
04.30 Цивілізація Incognita
05.15 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 11.05 Нове «Шалене 

відео по-українськи»
08.30 Облом.UA.
08.55 Хоробрі серця
13.05 Х/ф «Кунг-фу Джо»
14.30, 23.05 Х/ф «Легенди: 

гробниця дракона»
16.15 Х/ф «Спис долі»
18.30 Спецкор
19.00 ДжеДАІ
19.30, 20.20 Т/с «Одинак»
21.15 Х/ф «Смертельний 

удар»
00.50 Т/с «Інспектор Алекс»
01.40 Х/ф «Гетманські 

клейноди»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 Європейський 
WEEKEND

07.15, 17.20 «Лестер» 
— «Ліверпуль». ЧА

09.05 ЧІ. Огляд туру
10.00, 15.40, 22.05 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 «Олімпік» — «Сталь». ЧУ
12.10 Великий футбол
13.50 «Бетіс» — «Севілья». ЧІ
19.10 ЧА. Огляд туру
20.05 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ
21.55, 1.20, 3.25, 5.30 Топ-матч
22.25 «Валенсія» — 

«Леганес». ЧІ
00.25 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА
01.35 «Олександрія» 

— «Волинь». ЧУ
03.40 «Тоттенгем» — «Сток 

Сіті». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00 Топ-матч
06.10 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ
08.10 «Бетіс» — «Севілья». ЧІ
10.20 Європейський WEEKEND
11.45 «Вільярреал» — 

«Реал». ЧІ
13.30 ЧА. Огляд туру
14.25 «Вотфорд» — «Вест 

Гем». ЧА
16.15 Журнал Ліги чемпіонів
16.45 «Атлетіко» — 

«Барселона». ЧІ
18.35 «Олімпік» — «Сталь». ЧУ
20.25 «Сосьєдад» — 

«Ейбар». ЧІ
22.25 «Малага» — «Бетіс». ЧІ
00.25 «Лестер» — 

«Ліверпуль». ЧА
02.15 «Спортінг» — 

«Сельта». ЧІ
04.05 «Зірка» — «Дніпро». ЧУ

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса
07.20 Чорна піхота
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Він і вона. Бій за 

життя
10.50, 0.30 Операція: людожери
11.50 Дика Північна Америка
13.40, 1.20 Містична Україна
14.30, 19.50 Дивна справа
15.20 Повітряні бої
16.10, 20.50 Скарби зі звалища
17.00, 22.40 Загадки планети
18.00 Приборкати змія
23.40 Гнів небес

К1

05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 М/с «Сейлор Мун»
08.00 Чи знаєте ви, що...
08.40 М/ф
10.00 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 КВН на БІС
00.45 Т/с «Біла королева»
01.45 Т/с «Ти — моє життя»
02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 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

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 Т/с «Білий танець»
10.25 Павло Табаков, «Мій світ»
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 Д/ф «Містерія Марії 

Приймаченко»
16.15 Мистецькі історії
16.30, 3.55 Т/с «Анна Піль»
17.20 Хто в домі господар?
17.40 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 «Переслідуй свою 

мрію»
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 Світло
02.50 Вікно в Америку
03.15 Д/ф «Василь Макух. 

Смолоскип»
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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.
 Якщо хто з вас, шановні читачі, не встиг 
передплатити газету на цей рік або не продов-
жив 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 от-
римуватимете «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 тради-
цiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв пе-
редплачуєте «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, 1.20 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.50, 12.25 Міняю жінку

12.20 Налаштування 

нових параметрів 

супутникового мовлення 

телеканала «1+1» 

шляхом пересканування 

транспондера 11766 h 

на супутнику Astra 4А 

(Sirius 4)

13.45, 14.45, 15.45 Мольфар

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Драма «Життя після 

життя»

22.00 Одруження наосліп

23.30 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство»

01.35 Х/ф «Свати. Життя 
без гриму»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.15 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.10, 12.25, 21.00 Т/с 

«Заради кохання я все 

зможу!»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 1.25, 5.10 Подробиці

23.50 Т/с «Птаха у клітці»

02.15 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ «УК-

РАЇНА»

06.10, 16.10, 5.20 Т/с 

«Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 3.30 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

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 Т/с «Легковажна 

жінка»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

04.30 Реальна містика

ICTV

05.15 Дивитись усім!

05.55 Зірка YouTube

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

10.05 Громадянська оборона

11.00, 17.45 Т/с «Шулер»

12.00, 13.05 Т/с «Відділ 44»

12.45, 15.45 Факти. День

13.15 Х/ф «Подорож до 
центру Землі»

15.05, 16.10, 21.25 Т/с «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.20 Х/ф «Старим тут не 
місце»

01.45 Х/ф «Мовчання ягнят»
03.35 Стоп-10

04.35 Студія Вашингтон

04.50 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.10, 18.00 Абзац

06.05, 8.00 Kids Time

06.06 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.01 Т/с «Клініка»

10.15 Т/с «СашаТаня»

15.20, 19.00 Від пацанки до 

панянки

21.35 Х/ф «Супернянь»

23.10 Х/ф «Супернянь-2»
01.00 Х/ф «Випускний 

іспит»
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, 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

20.00, 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

04.55, 4.25 Правда життя. 

Професії

05.25 Х/ф «Морський
 вовк»

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 «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-15»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.45, 0.40 Т/с «Той, що читає 

думки-4»

23.45 Т/с «Удар у 

відповідь-4»

03.00 Випадковий свідок

03.15 Речовий доказ

03.35 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Скарби роду. 

Художнє моделювання 

06.20 Уроки історії. Мирослав 

Попович 

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. Іван 

Світличний 

10.20 Немеркнучі зірки. 

Богодар Которович 

11.20 Фольк-music 

12.20 Олександр Муратов. 

Доля, переказана у 

колажах 

13.00 Бравісимо, Анатолій 

Авдієвський, ч. 1 

14.00, 02.00 Х/ф «Пастка», 
с. 3

15.05, 03.05 Головна роль. 

Петро Панчук

16.00 Обереги. Розпис на 

тканині 

16.25 А у нас кіно знімали. 

Борислав 

Брондуков

17.00, 00.50 Місто над Іквою

17.30, 01.15 Роздуми про 

сокровенне

17.50 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Гуцули у визвольній 

боротьбі

19.20 Національний центр 

народної культури. 

Музей Івана Гончара

19.50 Центр уваги

20.15 Немеркнучі зірки. Ольга 

Басистюк

21.15 Палітри Животкових

22.00 Родина. Творчий вечір 

поета Володимира 

Сінчука

22.45 Бравісимо, Анатолій 

Авдієвський, ч. 2, 3

01.40 Мамайчуки в часі і 

просторі

04.00 В. Шекспір «Зимова 

казка». Вистава 

Львівського 

академічного театру 

ім. Леся Курбаса, дія 2

05.45 Вони прославили наш 

край. Іван Марчук

 

СТБ

07.10, 16.00 Все буде добре!

09.10 Все буде смачно!

11.00 За живе!-2

12.30 МастерШеф-3

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 За живе!

19.55, 22.45 МастерШеф 

Діти-2

23.45 Т/с «Коли ми вдома»

01.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.10 Сумнозвісні місця

06.30, 21.55 Неприручена 

Амазонка

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Цивілізація Incognita

10.50 Модні історії

12.00 Зимою і літом 

мандруємо світом

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона. Анастасія 

Волочкова, 1 ч.

20.00, 22.55 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

21.25, 4.45 Глобал

00.05 Натхнення

00.15 Ніч чорних краваток

02.10 Життя на вершині

03.10 Після опівночі

04.05 Світські хроніки

04.30 Кумири

05.15 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30, 10.55 Облом.UA.

08.55 Секретні матеріали

16.50 Х/ф «Генії»
18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

19.30, 20.20 Т/с «Одинак»

21.15 Х/ф «Що приховує 
брехня»

23.00 Х/ф «Стіни»
00.55 Т/с «Інспектор Алекс»

01.45 Х/ф «Захар Беркут»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 23.45, 1.50, 3.50 

Топ-матч

06.10 «Сосьєдад» — 

«Ейбар». ЧІ

08.10 «Олександрія» 

— «Волинь». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 ЧА. Огляд туру

11.15 «Тоттенгем» — «Сток 

Сіті». ЧА

13.00 ЧІ. Огляд туру

13.55 «Атлетіко» — 

«Барселона». ЧІ

16.00 Сіткорізи

16.30 «Зірка» — 

«Дніпро». ЧУ

18.15, 4.00 «Валенсія» 

— «Леганес». ЧІ

19.55 «Вотфорд» — «Вест 

Гем». ЧА

21.40 «Ман Сіті» — 

«Гаддерсфілд Таун». 

Кубок Англії

00.00 «Малага» — 

«Бетіс». ЧІ

02.00 «Олімпік» — 

«Сталь». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

15.30, 17.35, 19.40 

Топ-матч

06.10 «Олімпік» — «Сталь». 

ЧУ

08.10, 17.50 «Лестер» 

— «Ліверпуль». ЧА

10.15 «Малага» — 

«Бетіс». ЧІ

12.05 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

13.10 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

15.00 Журнал Ліги чемпіонів

15.45 «Вільярреал» — 

«Реал». ЧІ

19.55 Сіткорізи

20.25 «Барселона» — 

«Спортінг». ЧІ

22.25 «Реал» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

00.25 «Тоттенгем» — «Сток 

Сіті». ЧА

02.15 «Барселона» — 

«Спортінг». ЧІ

04.05 «Олександрія» 

— «Волинь». ЧУ

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса

07.20 Майор «Вихор»

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Він і вона. Бій за 

життя

10.50, 18.00, 0.30 Операція: 

людожери

11.50 Дика Північна Америка

13.40 Містична Україна

14.30, 19.50 Дивна справа

15.20 Повітряні бої

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00, 22.40 Загадки планети

23.40 Гнів небес

01.20 Війна всередині нас

К1

05.15 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 Чи знаєте ви, що...

08.40 М/ф

10.00 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

00.45 Т/с «Біла королева»

01.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 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 «Відьми Іст-Енду»

01.40 Теорія зради

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 Т/с «Білий танець»

10.25 Д/ф «Містерія Марії 

Приймаченко»

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.15 Наші гроші

14.00 Війна і мир

15.20, 2.10 Світло

16.00 Путівник прочанина

16.30 Т/с «Лінія захисту»

17.20 Хочу бути

17.40 М/с «Попелюшка»

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50 Що там з 

Євробаченням?

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20, 3.20 Д/ф «Євген Патон. 

Щедрість таланту»

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

02.50 Уряд на зв’язку з 

громадянами

03.45 Надвечір’я. Долі

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 24—25 ЛЮТОГО 2017
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 1.25 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.55, 12.20 Міняю жінку

12.25 Налаштування 

нових параметрів 

супутникового 

мовлення телеканала 

«1+1» шляхом 

пересканування 

транспондера 11766 h 

на супутнику Astra 4А 

(Sirius 4)

13.45, 14.45, 15.45 Мольфар

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30, 4.45 Секретні 

матеріали

21.00 Драма «Життя після 

життя»

22.00 Чотири весілля

23.00 Право на владу 2017

00.30 Т/с «Як уникнути 

покарання за 

вбивство»

01.40 Х/ф «Свати. Життя 
без гриму»

02.35 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Ідентифікація»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.15 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.10, 12.25, 21.00 Т/с 

«Заради кохання я все 

зможу!»

15.50, 16.45 Речдок

18.05, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 1.30, 5.10 Подробиці

23.50 Х/ф «Дуель»
02.20 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»

03.55 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 16.10, 5.20 Т/с 

«Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 3.30 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

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 Т/с «Легковажна 

жінка»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

04.30 Реальна містика

ICTV

05.10 Дивитись усім!

05.55 Зірка YouTube

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

10.10 Секретний фронт

11.05, 17.40 Т/с «Шулер»

12.05, 13.10 Х/ф «Старим 
тут не місце»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.10, 21.25 Т/с «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.25 Х/ф «12 років рабства»
01.50 Т/с «Лас-Вегас-3»

03.15 Стоп-10

04.35 Служба розшуку дітей

04.40 Студія Вашингтон

04.45 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.00, 18.00 Абзац

05.55, 7.50 Kids Time

05.56 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

06.55 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.51 Т/с «Клініка»

10.05 Т/с «Щасливі разом»

16.05, 19.00 Хто зверху?

20.55 Х/ф «Однокласники»
22.50 Х/ф «Коледж»

00.45 Х/ф «Друзі по сексу»
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, 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

20.00, 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

05.25 Х/ф «Морський вовк»
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 «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-15»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.45 Т/с «Той, що читає 

думки-4»

23.45 Т/с «Удар у 

відповідь-4»

00.40 Т/с «Той, що читає 

думки-5»

03.00 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

03.45 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Обереги. Розпис на 

тканині 

06.25 А у нас кіно знімали. 

Борислав Брондуков

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 Національний центр 

народної культури. 

Музей Івана Гончара 

09.50 Центр уваги 

10.15 Немеркнучі зірки. Ольга 

Басистюк

11.15 Палітри Животкових 

12.00 Родина. Творчий вечір 

поета Володимира 

Сінчука 

12.45 Бравісимо, Анатолій 

Авдієвський, ч. 2, 3 

14.00, 02.00 Х/ф «Пастка», 
с. 4

15.05, 03.05 Головна роль. 

Анатолій Гнатюк

16.00 ТЮГ — історія театру, 

ч. 2 (80-90-ті роки)

16.30 Чернігів. Дзвіниця 

гетьмана Івана Мазепи. 

Колегіум

17.00, 00.50 Переживання 

простору

17.30, 01.20 Чотири броди 

Михайла Стельмаха

17.55 Православний календар 

18.05 Гра долі. Соломон і 

Годеле 

19.20 Дійові особи 

20.20 Немеркнучі зірки. 

Євгенія Мірошниченко, 

ч. 1, 2 

21.20 Віна Дельмар 

«Поступися місцем». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру (14+)

01.50 Православний календар 

04.00 Х/Ф «Буйна», с. 1 
05.05 Скарби української 

народної пісні, ч. 1

СТБ

07.00, 16.00 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

09.55 За живе!-2

11.10 МастерШеф-3

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 За живе!

19.55, 22.45 Я соромлюсь 

свого тіла-4

00.00 Один за всіх

01.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.05, 22.00 Неприручена 

Амазонка

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Цивілізація Incognita

10.40 Модні історії

11.50 Соціальний статус

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.00, 23.05 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

21.20, 4.40 Відлуння

00.15 Ніч чорних краваток

01.30 Життя на вершині

03.10 Після опівночі

04.15 Світські хроніки

05.15 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 10.55 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

08.30 Облом.UA.

08.55 Люстратор

16.50 Х/ф «Що приховує 
брехня»

18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

19.30, 20.20 Т/с «Одинак»

21.15 Х/ф «Акулозавр»
23.00 Х/ф «Тиждень акул»
00.45 Т/с «Інспектор Алекс»

02.15 Х/ф «Лісова пісня»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 23.40, 1.40, 3.40 

Топ-матч

06.10 «Зірка» —

 «Дніпро». ЧУ

08.10 «Реал» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

12.05 «Сосьєдад» — 

«Ейбар». ЧІ

13.50 «Ман Сіті» — 

«Гаддерсфілд Таун». 

Кубок Англії

16.00 LaLiga Files. ЧІ

16.45 «Барселона» — 

«Спортінг». ЧІ

18.30 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

19.25 «Лестер» — 

«Ліверпуль». ЧА

21.10 Сіткорізи

21.40 «Депортіво» — 

«Атлетіко». ЧІ

23.50 «Олександрія» 

— «Волинь». ЧУ

01.50 «Вотфорд» — «Вест 

Гем». ЧА

03.55 «Малага» — 

«Бетіс». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00 Топ-матч

06.10 «Малага» — 

«Бетіс». ЧІ

08.10, 20.35 Ман Сіті» 

— «Гаддерсфілд 

Таун». Кубок Англії

10.15 «Валенсія» — 

«Леганес». ЧІ

12.05, 2.45 Сіткорізи

12.35 «Олімпік» — 

«Сталь». ЧУ

14.25, 3.15 «Реал» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

16.10 «Вотфорд» — «Вест 

Гем». ЧА

18.00 «Сосьєдад» — 

«Ейбар». ЧІ

19.50, 5.05 LaLiga Files. ЧІ

22.25 «Севілья» — 

«Атлетік». ЧІ

00.25 Журнал Ліги чемпіонів

00.55 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Підроблена історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Він і вона. Бій за 

життя

10.50 Акула ХХІ століття

11.50 Дика Північна 

Америка

13.40 Містична Україна

14.30, 19.50 Дивна справа

15.20, 23.40 Гнів небес

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00, 22.40 Загадки планети

18.00, 0.30 Операція: 

людожери

19.00 Бандитська Одеса

01.20 Брама часу

К1

05.15 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 Чи знаєте ви, що...

08.40 М/ф

10.00 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»

18.00 Орел і решка

19.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

00.45 Т/с «Біла королева»

01.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 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 «Відьми Іст-Енду»

01.40 Теорія зради

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 Т/с «Білий танець»

10.25, 16.30 Т/с «Лінія 

захисту»

11.15 Д/ф «Світова марка 

патонівців»

11.45 Орегонський путівник

12.15 Суспільний університет

12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

Спорт

13.10, 2.10 Біатлон. Кубок 

світу. Спринт 7, 5 км. 

(жінки)

15.20 Надвечір’я. Долі

16.15 На пам’ять

17.25 Школа Мері Поппінс

17.40 М/с «Гон»

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50 Що там з 

Євробаченням?

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Формула життя 

Олександра Палладіна»

19.40 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

03.45 Віра. Надія. Любов
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.50, 12.25 Міняю жінку

12.20 Налаштування 

нових параметрів 

супутникового 

мовлення телеканала 

«1+1» шляхом 

пересканування 

транспондера 11766 h 

на супутнику Astra 4А 

(Sirius 4)

13.45, 14.45, 15.45 Мольфар

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі

20.20 Розсміши коміка. 

Діти-2

22.15 Вечірній квартал

00.10, 3.35 Комедія «Я 

нормально супер гуд»

02.05 Неділя з кварталом

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.15 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.10, 12.25 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!»

15.50, 16.45 Речдок

18.05 Стосується кожного

20.00, 0.50, 5.30 Подробиці

21.00 Чорне дзеркало

23.00 Х/ф «Двоє під однією 
парасолькою»

01.45 Х/ф «Лавка 
Рубінчик і...»

03.00 Х/ф «Дуель»
04.25 Чекай на мене

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10 Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.05 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 5.20 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30 Т/с «Черговий лікар-2»

15.30 Т/с «Черговий лікар»

16.10 Х/ф «Роза 
прощальних вітрів»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00, 23.30 Т/с «Мій 

капітан»

01.45 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

03.50 Реальна містика

ICTV

05.05 Дивитись усім!

05.55 Зірка YouTube

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

10.10 Інсайдер

11.05, 17.40 Т/с «Шулер»

12.05, 13.10 Х/ф «12 років 
рабства»

12.45, 15.45 Факти. День

15.05, 16.10 Т/с «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.30 Х/ф «Вовк iз Волл-
стріт»

02.45 Т/с «Лас-Вегас-3»

03.25 Стоп-10

04.45 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.55 Зона ночі

04.55, 18.00 Абзац

05.50, 7.40 Kids Time

05.51 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

06.45 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.41 Т/с «Клініка»

09.50 Т/с «СашаТаня»

13.20 Серця трьох

15.50, 19.00 М/с «Кухня»

21.05 Х/ф «Однокласники-2»
23.05 Х/ф «Король 

вечірок-2»

01.00 Х/ф «Випускний 
іспит»

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, 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

20.00, 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, 4.30 Правда життя. 

Професії

05.10 Х/ф «Розслідування»
06.20 Х/ф «Роби — раз!»
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 «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-15»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.45, 1.40 Т/с «Той, що читає 

думки-5»

23.45 Т/с «Удар у 

відповідь-4»

03.00 Випадковий свідок

03.15 Речовий доказ

03.35 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 ТЮГ — історія театру, 

ч. 2 (80-90 роки) 

06.30 Чернігів. Дзвіниця 

гетьмана Івана Мазепи. 

Колегіум 

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 Немеркнучі зірки. 

Євгенія Мірошниченко, 

ч. 1, 2 

11.15 Віна Дельмар 

«Поступися місцем». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру (14+) 

14.00, 02.00 Х/ф «Пастка», 
с. 5

15.05, 03.05 Головна роль. 

Лев Сомов

16.00 Стежками Мауглі й 

Багіри 

16.15 Світи Ольги Рапай

17.00, 00.50 Талісман родини 

Симиренків

17.30, 01.20 Леся Дичко. «Я 

музику бачу в кольорі»

18.05 Францисканський 

костел

19.20 Територія Кіно. Віктор 

Шкурін. Сторінки 

біографії

19.50 Антракт. Брати Ялові

20.20 Немеркнучі зірки. 

Євгенія Мірошниченко, 

ч. 3, 4

21.20 Марія Левитська. 

Комплімент

22.15 Світ у прямокутнику. 

Едуард Странадко

23.00 Дж. Пуччіні «Джанні 

Скіккі». Вистава 

Національного 

академічного театру 

опери та балету 

України 

ім. Т. Г. Шевченка 

04.00 Х/Ф «Буйна», с. 2
05.05 Скарби української 

народної пісні, ч. 2

СТБ

05.45, 18.30, 0.25 Т/с «Коли 

ми вдома»

08.35 Х/ф «Ніколи не 
забуду тебе»

10.20 Х/ф «П’ята група крові»
18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 Холостяк-7

01.45 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.05 Неприручена Амазонка

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

10.40 Модні історії

11.15 Будьте здорові!

12.00 Teen-клуб

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 Баскетбол. Суперліга. 

«Хімік» (Южне) 

— «Дніпро» (Дніпро)

21.20, 4.35 Відлуння

21.50 Х/ф «Шляхетний 
венеціанець»

00.00 Ніч чорних краваток

01.50 Життя на вершині

02.50 Вихідний, після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.20 Цивілізація Incognita

05.15 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Облом.UA.

08.55 Бушидо

10.55 Відеобімба

16.40 Х/ф «Ультиматум»
18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

19.30 Х/ф «Тиждень акул»
21.10 Х/ф «Універсальний 

солдат-3: новий 
початок»

23.00 Змішані єдиноборства. 

UFC.

01.25 Т/с «Інспектор Алекс»

02.15 Роби бізнес

02.45 Секретні матеріали

03.35 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 3.00, 5.35 Топ-

матч

06.10 «Ман Сіті» — 

«Гаддерсфілд Таун»». 

Кубок Англії

08.10 «Олімпік» — 

«Сталь». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Севілья» — 

«Атлетік». ЧІ

12.05 «Вотфорд» — «Вест 

Гем». ЧА

13.55 «Депортіво» — 

«Атлетіко». ЧІ

16.00 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

17.50 Сіткорізи

18.20 «Реал» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

20.10 Зірка» — «Дніпро». ЧУ

22.00, 5.05 Світ Прем’єр-ліги

22.50 «Барселона» — 

«Спортінг». ЧІ

00.40 ЧІ. Передмова до туру

01.10 «Тоттенгем» — «Сток 

Сіті». ЧА

03.15 «Бетіс» — 

«Сосьєдад». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 5.40 Топ-

матч

06.10 «Лестер» — 

«Ліверпуль». ЧА

08.10 «Депортіво» — 

«Атлетіко». ЧІ

10.15 «Олександрія» 

— «Волинь». ЧУ

12.05 LaLiga Files. ЧІ

12.50 «Реал» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

14.35, 1.30 Сіткорізи

15.05 «Севілья» — 

«Атлетік». ЧІ

16.50 «Тоттенгем» — «Сток 

Сіті». ЧА

18.40 Світ Прем’єр-ліги

19.20 «Барселона» — 

«Спортінг». ЧІ

21.10 ЧІ. Передмова до туру

21.40 «Бетіс» — 

«Сосьєдад». ЧІ

23.40 «Олімпік» — 

«Сталь». ЧУ

02.00 «Валенсія» — 

«Леганес». ЧІ

03.50 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса

07.20 Підроблена історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Він і вона. Бій за 

життя

10.50, 0.30 Приборкати змія

11.50 Дика Північна Америка

13.40 Містична Україна

14.30, 19.50 Дивна справа

15.20, 23.40 Гнів небес

16.10, 20.50 Скарби зі звалища

17.00, 22.40 Загадки планети

18.00 Операція: людожери

01.20 Бандитський Київ

К1

05.15 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 Чи знаєте ви, що...

08.40 М/ф

10.00 Три сестри

11.00, 16.20 Файна 

Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 18.00, 

20.00, 21.00, 1.45 Орел 

і решка

19.00, 0.50 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 КВК

02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 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

09.40 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.05 Х/ф «Мері Ком»
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 Казки У кіно

17.50 ЛавЛавСar

20.00 М/ф «Турбо»

21.45 Х/ф «Де моя тачка, 
чуваче?»

23.15 Х/ф «День 
переможених»

00.50 ТЕТ-Інтернет

01.40 Теорія зради

02.30 Країна У

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.30, 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 Т/с «Білий танець»

10.25, 16.30 Т/с «Лінія 

захисту»

11.25 Орегонський путівник

11.55, 3.10 Біатлон. Кубок 

світу. Спринт 10 км. 

(чоловіки)

14.00 Д/ф «Володимир 

Івасюк. Щоб народитися 

знову»

15.20 Віра. Надія. Любов

16.15 На пам’ять

17.20 Казки Лірника Сашка

17.40 М/с «Гон»

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50 Що там з 

Євробаченням?

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.25 Війна і мир

20.20, 4.35 Про головне

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.45 З перших вуст

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»

06.35 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00, 19.30 ТСН

11.00, 23.10 Світське життя

12.00 Одруження наосліп

13.30 Голос країни-7

15.40, 21.15 Вечірній квартал

17.35 Розсміши коміка. 

Діти-2

20.15, 2.15 Українські сенсації

00.10, 3.00 Комедія «Сім 

психопатів»

ІНТЕР

06.20 М/ф

07.10 Х/ф «Двоє 
під однією 
парасолькою»

09.00 Україна вражає

09.30, 3.45 Док. проект «Птах-

Гоголь»

12.10 Х/ф «Як 
посварився Іван 
Іванович з Іваном 
Никифоровичем»

13.25, 0.25 Х/ф «Пропала 
грамота»

15.00 Х/ф «Вій»
18.00, 20.30 Т/с «Терор любов’ю»

20.00, 3.15 Подробиці

22.30 Х/ф «Вечори на хуторі 
поблизу Диканьки»

01.55 Х/ф «Без сина не 
приходь!»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.40 

Сьогодні

07.15, 5.10 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Мій капітан»

13.10, 15.20 Т/с «Найкращий 

друг сім’ї»

17.20, 19.40 Т/с «Квіти від 

Лізи»

21.50 Х/ф «Усміхнись, коли 
зірки плачуть»

23.45 Реальна містика

02.20 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.05 Х/ф «Доктор Ноу»
06.55 Дивитись усім!

07.50 М і Ж

08.50 Я зняв!

09.45 Дизель-шоу. Дайджест

10.50, 11.50 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «На трьох»

14.00 Х/ф «Шпигунські ігри»
16.15 Х/ф «Гра»
18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Три ікси»
22.25 Х/ф «Три ікси-2. 

Новий рівень»
00.20 Х/ф «Вовк з Волл-

стріт»

03.10 Т/с «Прокурори»

НОВИЙ КАНАЛ

05.40, 7.55 Kids Time

05.41 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.56 Ревізор Спешл

09.50 Таємний агент

11.15 Таємний агент. Пост-

шоу

12.50 Від пацанки до панянки

15.15 Хто зверху?

17.10 М/ф «Шрек»

19.00 Х/ф «Поліцейська 
академія»

21.00 Х/ф «Поліцейська 
академія-2: перше 
призначення»

22.45 Х/ф «Супернянь»
00.30 Х/ф «Коледж»
02.20 Зона ночі

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, 0.00 Час новин

07.10, 8.10, 9.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55 Погода на 

курортах

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, 23.25 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

05.30 Х/ф «Єдина дорога»
07.10 Х/ф «Вічний поклик»
11.30, 3.50 Речовий доказ

13.50 Склад злочину

15.15 Т/с «Детективи»

19.00, 3.15 Свідок

19.30 Х/ф «Інтердівчинка»
22.20 Х/ф «Білий слон»
00.10 Х/ф «Острів смерті»
01.45 Х/ф «Перший пес 

держави»
03.45 Випадковий свідок

04.10 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Стежками Мауглі й 

Багіри 

06.15 Світи Ольги Рапай 

07.00 Талісман родини 

Симиренків 

07.30 Леся Дичко. «Я музику 

бачу в кольорі» 

08.05 Францисканський костел 

08.25 Новинний блок 

09.00 Новини. Культура 

09.20 Територія Кіно. Віктор 

Шкурін. Сторінки 

біографії 

09.50 Антракт. Брати Ялові 

10.20 Немеркнучі зірки. 

Євгенія Мірошниченко, 

ч. 3, 4 

11.20 Марія Левитська. 

Комплімент 

12.10 Світ у прямокутнику. 

Едуард Странадко 

13.00 Казки Лірника Сашка 

13.10 Є. Шварц 

«Попелюшка». Вистава 

Київського обласного 

академічного театру 

ім. П. Саксаганського

14.40 Світ дітей. У ритмі 

спорту

14.50 Дитячі таємниці

15.20 Пьотр Котовський. 

Найдивовижніший 

ректор

15.50 Освіта як мистецтво

16.20 Олег Чорногуз. 

Роздуми

17.00 Ідеальне місто Жовква 

17.30 Шукаючи сонце 

18.00 Д/ф «Володимир 

Івасюк. Щоб 

народитися знову»

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Тиждень

19.20 Позиція

19.50 Музика і музиканти. 

Рейнгольд Глієр, ч. 2

20.20 Хорея Козацька. Наша 

весна серед поля... 

21.00 Замосць. Протистояння, 

що об’єднує

22.00 Моцарт underground. 

Балет Київського 

національного 

академічного театру 

оперети

23.30 Блюз Коло, ч. 2

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Олександр Шугай, ч. 1, 

2, 3

01.40 А. Чехов «Вишневий 

сад». Вистава 

Київського 

академічного театру 

на Липках

04.00 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Юрій Горліс-Горський, 

ч. 1

04.50 М. Вінграновський. 

«Прекрасний звір у 

серці». Вистава театру 

«Сузір’я»

СТБ

05.40 ВусоЛапоХвіст

07.50 Караоке на майдані

08.45 Все буде смачно!

09.45 Холостяк-7

13.10 МастерШеф Діти-2

19.00 Україна має талант! 

Діти-2

22.05 Т/с «Коли ми вдома»

23.40 Давай поговоримо про 

секс-3

01.35 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.05 Х/ф «Шляхетний 
венеціанець»

09.50 Шеф-кухар країни 

11.05 Неприручена Амазонка

13.30 Іпостасі спорту

14.05 Завтра — сьогодні

15.30 Соціальний статус: 

ваша пенсія

16.10 Пісні УПА виконують 

лауреати фестивалю 

«Червона Рута-2015»

17.45 Останній шанс побачити

19.00 Формула Пруста

20.00 Ювілейний концерт 

Андрія Демиденка

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 Модні історії

05.05 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

10.20 Top Gear

11.25 Х/ф «Граф Монте 

Крісто»
13.50 20 тур ЧУ з футболу: 

«Дніпро» — 

«Чорноморець»

16.00 Д/ф «Помста природи»

16.50 20 тур ЧУ з футболу: 

«Динамо» — 

«Олімпік»

19.00 Х/ф «Американець»
21.00 Х/ф «Війна Богів»
23.00, 00.00, 2.00, 2.40, 3.40 

Бокс

05.00 Змішані єдиноборства 

UFC

ФУТБОЛ-1

06.00 «Вотфорд» — «Вест 

Гем». ЧА

07.45 ЧІ. Передмова до туру

08.15 «Севілья» — 

«Атлетік». ЧІ

10.00, 16.30, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Лестер» — 

«Ліверпуль». ЧА

12.10 «Реал» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 «LIVE. МЮ» — 

«Борнмут». ЧА

16.50 «Ман Сіті» — 

«Гаддерсфілд Таун». 

Кубок Англії

18.40 LaLiga Files. ЧІ

19.25 «Вільярреал» — 

«Еспаньйол»». ЧІ

21.25, 23.40, 1.40, 3.40 Топ-

матч

21.40 «Барселона» — 

«Сельта». ЧІ

23.50 «Ліверпуль» — 

«Арсенал». ЧА

01.50 «Леганес» — 

«Гранада». ЧІ

03.55 «Ейбар» — «Реал». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Депортіво» — 

«Атлетіко». ЧІ

07.40 «Тоттенгем» — «Сток 

Сіті». ЧА

09.25 «Барселона» — 

«Спортінг». ЧІ

11.10 ЧА. Передмова до туру

11.40, 3.40 «Ман Сіті» 

— «Гаддерсфілд 

Таун». Кубок Англії

13.25 ЧІ. Передмова до туру

13.55 «Леганес» — 

«Гранада». ЧІ

15.55 Сіткорізи

16.25 LaLiga Files. ЧІ

17.10 «Ейбар» — 

«Реал»». ЧІ

18.00 Футбол Tables

19.10 Передмова до матчу 

«Ліверпуль-Арсенал»

19.15 «Ліверпуль» — 

«Арсенал». ЧА

20.15 Футбол NEWS. 

21.30 «МЮ» — 

«Борнмут». ЧА

23.20, 1.25, 3.30, 5.30 Топ-

матч

23.35 «Вільярреал» — 

«Еспаньйол». ЧІ

01.40 «Барселона» — 

«Сельта». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Прихована реальність

08.10, 18.30 У пошуках істини

09.50 Гнів небес

11.30, 21.00 Перші 

винахідники

14.30 Загадки планети

16.30 Дика Північна Америка

00.00 Холодний Яр

00.30 Підроблена історія

К1

05.15 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 Чи знаєте ви, що...

08.40 М/ф

12.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.25 М/ф «Оллі та скарби 

піратів»

15.00, 16.00 Орел і решка

00.00 Т/с «Сонна Лощина»

01.45 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 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»

10.35 М/ф «Клуб Вінкс: 

таємниця загубленого 

королівства»

12.15 Х/ф «Блакитна 
свічка»

13.25 Х/ф «Зізнання 
шопоголіка»

15.20, 4.10 Віталька

16.35 Х/ф «Де моя тачка, 
чуваку?»

18.05 М/ф «Турбо»

19.50 Казки У. Кіно

20.50 Казки У

22.00, 2.30 Країна У

00.00 Т/с «Отже»

00.35 ТЕТ-інтернет

01.25 Шпілівілі

01.50 Теорія зради

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»

10.25 Хто в домі господар?

10.50 Хочу бути

11.40, 2.25 Біатлон. 

Кубок світу. Гонка 

переслідування 10 км. 

(жінки)

13.00 Кращі виступи 

українських біатлоністів

13.25, 3.20 Біатлон. 

Кубок світу. Гонка 

переслідування 12, 5км. 

(чоловіки)

14.15 Фольк-music

15.25 Т/с «Аристократи»

17.15 Книга.ua

17.45, 4.10 Чоловічий клуб. 

Спорт

18.45, 5.00 Чоловічий клуб

19.30, 21.25 Вечір пам’яті 

Миколи Мозгового 

21.00, 5.35 Новини

22.45 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.25 Світ on line

23.40 Життєлюб

01.20 Музичне турне
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КАНАЛ «1+1»

06.20 Х/ф «Кирило і 
Мефодій»

08.00 Сніданок. Вихідний
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 Богослужіння в неділю 

торжества православ’я. 
«Звернення 
вселенського патріарха 
Варфоломія»

10.10, 11.05, 12.05, 13.25 Світ 
навиворіт

14.35 Драма «Життя після 
життя»

19.30, 5.15 ТСН-тиждень
21.00 Голос країни-7
23.15, 2.10 Бойовик 

«Тринадцятий воїн»
01.20 Аргумент кiно

ІНТЕР

06.00 Х/ф «Як 
посварився Іван 
Іванович з Іваном 
Никифоровичем»

07.20 М/ф
07.40 Подробиці
08.10 уДачний проект
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка. Рай і пекло
11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження
12.00 Т/с «Терор любов’ю»
16.10 Х/ф «Два Івани»
20.00 Подробиці тижня
21.30 Х/ф «Обміняйтесь 

обручками»
23.30 Х/ф «Інтердівчинка»
02.20 Х/ф «Вій»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні
07.40 Зоряний шлях
09.00 Т/с «Найкращий друг 

сім’ї»
13.00 Т/с «Квіти від Лізи»
16.50, 20.00 Т/с «Зимовий 

вальс»
19.00, 5.50 Події тижня 
21.25 Х/ф «Роза 

прощальних вітрів»

23.15 Реальна містика
02.00 Т/с «Райське місце»

ICTV

05.40 Факти
06.10 Х/ф «Із Росії з 

любов’ю»
08.15 Т/с «Відділ 44»
11.55, 13.00 Х/ф «Гра»
12.45 Факти. День
14.30 Х/ф «Три ікси»

16.50 Х/ф «Три ікси-2. 
Новий рівень»

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин

20.30 Х/ф «Погані хлопці»
22.55 Х/ф «Погані 

хлопці-2»
01.35 Х/ф «Шпигунські 

ігри»
03.30 Т/с «Прокурори»

НОВИЙ КАНАЛ

03.05 Зона ночі
05.50, 8.30 Kids Time
05.51 М/с «Хай живе король 

Джуліан»
07.10 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.31 Т/с «Якось у казці»
12.10 М/ф «Сезон 

полювання-2»
13.30 М/ф «Шрек»
15.20 Х/ф «Поліцейська 

академія»
17.20 Х/ф «Поліцейська 

академія-2: перше 
призначення»

19.05 Х/ф «Лисий нянька»
21.00 Х/ф «Змішані»

23.15 Х/ф «Супернянь-2»
01.10 Х/ф «Король 

вечірок-2»

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
12.50 Legal Up BUSINESS
13.10 Модне здоров’я

14.10 Агрокраїна
14.30 Діалоги з Патріархом
15.15 П’ятий поверх
16.05 В кабінетах
16.30 Акцент
17.10 «За Чай.com»
19.25, 23.35 Невигадані історії
20.00, 2.15, 5.15 Машина часу
21.40, 3.00 Час-Time
22.30 Д/ф «Відділ кадрів»
01.55 Огляд преси
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.00, 4.35 Правда життя. 
Професії

05.30 Х/ф «Відпустка за 
власний рахунок»

07.55 Т/с «Спадщина»
12.15 Х/ф «Інтердівчинка»
15.00 Х/ф «Осінній 

марафон»
16.45 Легенди карного 

розшуку
19.00 Т/с «Одного разу в 

Ростові»
22.40 Х/ф «Три години на 

втечу»
00.20 Х/ф «Недоторкані»
02.10 Х/ф «Білий слон»
03.40 Таємниці кримінального 

світу
04.05 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Є. Шварц 

«Попелюшка». Вистава 
Київського обласного 
академічного театру ім. 
П. Саксаганського 

07.25 Православний календар 
07.35 Світ дітей. У ритмі 

спорту 
07.45 Дитячі таємниці 
08.15 Пьотр Котовський. 

Найдивовижніший 
ректор 

08.45 Освіта як мистецтво 
09.10 Православний календар 
09.20 Позиція 
09.50 Музика і музиканти. 

Рейнгольд Глієр, ч. 2 
10.20 Хорея Козацька. Наша 

весна серед поля... 
11.00 Замосць. Протистояння, 

що об’єднує 
12.00 Моцарт underground. 

Балет Київського 
національного 
академічного театру 
оперети 

13.30 Блюз Коло, ч. 2 
14.00, 02.00 Х/ф «В степах 

України» 
15.40, 03.40 Майстрування 

музичних інструментів
16.00 Д/ф «Допоки існує 

балет»
16.20 Православний календар 
16.30 Перлини Прибузького 

краю. Актовський 
каньйон

17.00 Українські державники. 
Роман Шухевич

17.40 Невигадані історії. 
Сидір Воробкевич

18.20 Києвотека. «Капітан 
Крокус»

18.45 Журнальний кіоск
19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Тиждень
19.20 Мовою мистецтва. 

Виставка «Білий 
альбом»

19.50 Сценограй 
20.20 Л. Толстой «Анна 

Кареніна». Вистава 
Київського 
академічного театру 
драми і комедії на 
лівому березі Дніпра

22.45 Легенди Ужгородського 
замку

23.00 Передчуття. Сергій 
Борткевич

00.20 Діалог. Василь 
Герасим’юк — Марія 
Шунь, ч. 1, 2

01.10 «Бал Генія». Вулична 
вистава Львівського 
академічного духовного 
театру «Воскресіння»

04.00 Роман Коваль. 
Повернення правди. 
Юрій Горліс-Горський, 
ч. 2

04.50 Михайло Вербицький. 
200 років від дня 
народження

 
СТБ

07.05 Все буде добре!
09.00 Все буде смачно!
09.55 Караоке на майдані
10.50 Т/с «Коли ми вдома»
12.50 Україна має талант! 

Діти-2
16.00, 23.15 Я соромлюсь 

свого тіла-4
18.00, 22.10, 0.25 Слідство 

ведуть екстрасенси
21.00 Один за всіх

ТОНІС

06.00 Х/ф «Волга-Волга»
07.45 Натхнення
07.55, 12.10, 21.00 Погода
09.55, 16.45 Останній шанс 

побачити
11.45 Життя в цифрі
13.30 Будьте здорові!
13.55 Teen-клуб
14.30, 16.10 Неприручена 

Амазонка
15.35 Соціальний статус: 

ваша пенсія
18.00 Українська пісня року
20.00 Цивілізація Incognita
20.15 Кумири
20.35, 3.55 Світські хроніки
21.05 Шеф-кухар країни 
21.40 Євромакс
22.05, 4.25 Х/ф 

«Суперпограбування 
в Мілані»

00.05 Ніч чорних краваток
01.55 Життя на вершині
02.55 Вихідний, після опівночі

КАНАЛ «2+2»

06.00, 23.35 Змішані 
єдиноборства UFC

08.30 Роби бізнес
09.00 Бокс
10.00 Бушидо
12.15 Х/ф «Пригоди 

Посейдона»
15.30 Х/ф «Ультиматум»
17.15 Х/ф «Запеклі шахраї»
19.20 20 тур ЧУ з футболу: 

«Волинь» — «Шахтар»
21.30 Профутбол
01.50 Х/ф «Ярослав 

Мудрий»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 12.40, 1.20, 3.25, 
5.30 Топ-матч

06.10 «Вільярреал» — 
«Еспаньйол». ЧІ

08.10 «Барселона» — 
«Сельта». ЧІ

10.00, 15.40, 20.15 Футбол 
NEWS. LIVE

10.20 Журнал Ліги чемпіонів
10.50 «МЮ» — «Борнмут». 

ЧА
12.55 «Спортінг» — 

«Депортіво». ЧІ
14.55 LaLiga Files. ЧІ
16.00, 23.00 Журнал Ліги 

чемпіонів
16.30, 18.55 Футбол LIVE
16.55 «Ворскла» — 

«Зоря». ЧУ
17.45 Футбол Tables
19.25 «Сталь» — «Зірка». ЧУ
21.20 Великий футбол
23.30 «Тоттенгем» — 

«Евертон». ЧА
01.35 «Атлетіко» — 

«Валенсія». ЧІ
03.40 «Сандерленд» — «Ман 

Сіті». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «МЮ» — «Борнмут». ЧА
07.50 «Леганес» — 

«Гранада». ЧІ
09.35 «Ейбар» — «Реал». ЧІ
11.20 «Ліверпуль» — 

«Арсенал». ЧА
13.10, 1.30 Журнал Ліги 

чемпіонів
13.40 «Барселона» — 

«Сельта». ЧІ
15.25 «Тоттенгем» — 

«Евертон». ЧА
17.30 Світ Прем’єр-ліги
17.55 «Сандерленд» — «Ман 

Сіті». ЧА

19.55 «Атлетіко» — 
«Валенсія». ЧІ

21.40 «Атлетік» — 
«Малага». ЧІ

22.30 Футбол Tables
23.40 «Ворскла» — 

«Зоря». ЧУ
02.00 «Спортінг» — 

«Депортіво». ЧІ
03.50 «Сталь» — «Зірка». ЧУ
05.40 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.20 Прихована реальність
08.10, 18.30 У пошуках істини
09.50 Історичні битви
11.30, 21.00 Перші 

винахідники
14.30 Загадки планети
16.30 Дика Північна Америка
00.00 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 М/с «Сейлор Мун»
08.00 Чи знаєте ви, що...
08.40 М/ф
10.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

11.25 М/ф Оллі та скарби 
піратів

13.00, 14.00 Орел і решка
20.00 Х/ф «Велике 

весілля»
21.45 Вечірній квартал
23.20 КВК
01.15 Бійцівський клуб
02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 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/ф «Школа монстрів: 

вітаємо у Monster 
High»

10.30 М/ф «Барбі Дрімтопія»
11.45 Х/ф «Зізнання 

шопоголіка»
13.40, 4.10 Віталька
22.00, 2.55 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Отже»
00.35 ТЕТ-інтернет
01.25 Х/ф «День 

переможених»

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 Кращі виступи 

українських біатлоністів

09.25, 2.25 Біатлон. Кубок 

світу. Естафета 4х6 км. 

(жінки)

11.15 Спогади

11.50 Театральні сезони

12.40, 3.55 Біатлон. Кубок 

світу. Естафета 4х7, 5 

км. (чоловіки)

14.20 Мистецькі історії

14.35 Фольк-music

15.35 Твій дім

16.00 Т/с «Епоха честі»

20.30 Перша шпальта

21.00, 5.35 Новини

21.25 Д/с «Легенди тофу»

21.50 Що там з 

Євробаченням?

22.30 Арт-Клуб

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.20 Територія закону

01.20 Музичне турне
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В Україні 34,4% всіх смертей пов’язані 
саме зі спиртним. До слова, у Швеції 
цей показник вдалося знизити до 3,3% 
завдяки централізованій та всеохопній 
державній політиці. Що Україна робить 
не так та чому Швеції це вдалося?

Вимираємо від споживання горілки?
 За даними Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, Україна має дуже ви-
соку частку споживання міцних напоїв 
— 48%. Так, згідно з дослідженням 
International Wine&Spirit Research, у се-
редньому на одну людину в Україні при-
падає 7,7 літра горілки на рік. При цьо-
му варто відзначити, що, згідно з між-
народними нормами, нація вважається 
вимираючою, якщо споживає більше 8 
літрів спирту на душу населення за рік.
 Хоча у деяких містах влада вживає 
різноманітних заходів для боротьби про-
ти торгівлі спиртним, це не впливає на 
ситуацію загалом. Наприклад, уже не 
один рік чути нарікання на високі акци-
зи та ціни і на заборону нічного прода-
жу алкоголю, яка нещодавно почала дія-
ти в Києві, а раніше й у кількох інших 
українських містах. Однак якщо в Ук-
раїні найближчим часом не буде створе-
но належної державної політики, спря-
мованої на поліпшення громадського 
здоров’я, то наслідки від зловживання 
міцними спиртними напоями будуть ка-
тастрофічними. 
 Досвід скандинавських країн може 
неабияк стати у пригоді Україні, оскіль-
ки там іще століття тому, до початку 
системних дій держави, ситуація з ал-
коголізмом набирала загрозливих масш-
табів. У результаті у цих країнах, окрім 
захмарних цін на спиртне, діють дійсно 
драконівські правила торгівлі алкого-
лем. Особливо цікавим є досвід Швеції, 
яка дуже жорстко регулює обіг алкого-
лю.

Алкоголь для робітників та карткова 
система... у Швеції
 Із початком урбанізації та індуст-
ріалізації проблема алкоголізму ста-
ла особливо гострою. Тяжка фізична 
праця на промислових підприємствах 
та проживання у брудних і скупчених 
пролетарських кварталах породжува-
ли стрес, із яким допомагав упоратись 
алкоголь.
 Під тиском «стурбованої громад-
ськості» з вищих прошарків суспільс-
тва, в 1865 році у Гетеборзі було впрова-
джено нову систему роздрібного прода-
жу спиртних напоїв. У кожному районі 
монопольні права на торгівлю надали 
філантропічному акціонерному това-
риству, яке торгувало алкоголем так, 
щоб мінімізувати надмірне його спо-
живання: поряд з алкоголем пропону-
вали  їжу та чай, дiяв суворий відбір 
благонадійних продавців, забороняло-
ся продавати алкоголь у кредит або не-
повнолітнім. П’ять вiдсоткiв прибут-
ку такі компанії мали право спряму-
вати на компенсацію оборотних кош-
тів, а решту були зобов’язані пускати 
на суспільно корисні цілі: під контро-
лем міської влади ці гроші спрямовува-
ли на облаштування їдалень, бібліотек, 
парків, музеїв, кінотеатрів, спортивних 
майданчиків, на проведення публічних 
лекцій і фінансування системи охорони 
здоров’я. 
 «Гетеборзьку систему», що діяла на 
муніципальному рівні, протягом на-
ступних десятиліть перейняли багато ін-
ших міст. На початку ХХ століття, од-
нак, індустріалізованими країнами по-
ширилась практика тотальної заборони 
споживання алкоголю як альтернатива 
таким реформаторським заходам. Окрім 
відомого «сухого закону» в США, варто 
згадати, що в 1919 році в Ісландії було 
заборонено продаж і виробництво будь-
якого алкоголю, зокрема й пива, і ця за-
борона протрималася рівно 70 років. У 
Швеції це питання винесли на референ-
дум у 1922 році. Результати голосування 
були структуровані гендерно: переваж-
на більшість чоловіків голосувала про-
ти заборони алкоголю, тоді як проле-
тарські жінки масово голосували «за». 
В результаті 51% виборців не підтрима-
ли ініціативу.

 Замість тотальної заборони алкого-
лю в результаті поза законом опинилось 
лише пиво, міцніше за 3,6%: його мож-
на було роздобути лише в аптеці за ре-
цептом. Що ж до решти напоїв, у Швеції 
було введено «систему Братта», названу 
іменем лікаря і політика, який ініціював 
нормування споживання алкоголю. Ко-
жен громадянин отримав motbok — кни-
жечку, куди ставилась печатка при кож-
ній покупці в алкогольній «монопольці». 
Кількість печаток, які можна було отри-
мати протягом місяця, була обмежена.
 Як і при будь-якій картковій системі, 
швидко з’явились тіньові «ринки»: на-
приклад, поширилась практика приго-
щання жінки обідом в обмін на право ви-
користати печатки в її motbok. В цілому, 
норми не були рівними для всіх: чолові-
ки (вважалося, що вони стійкіші до дії 
алкоголю) отримували більше печаток, 
ніж жінки, а аристократія та буржуа 
— більше, ніж нижчі суспільні верстви 
(які були головним об’єктом регулюван-
ня як такого). Крім того, вино взагалі не 
підлягало нормуванню: вважалося, що 
воно не призводить до зловживань і на-
сильства, на відміну від пива та міцного 
алкоголю. Станом на кінець 1948 року 
середній швед купував «за картками» 
1,82 л міцних напоїв на місяць.

Державна монополія на продаж 
алкоголю
 У 1955 році від цієї системи відмови-
лись, а локальні «філантропічні» моно-
полії поступились місцем єдиній загаль-
нонаціональній державній мережі ма-
газинів, що діють і сьогодні під назвою 
Systembolaget. Лише ці крамниці мають 
право продавати алкогольні напої міц-
ністю понад 3,5%.
 Альтернативою є ресторани, але і 
вони були змушені купувати алкоголь 
у держави. Однак у ресторанах до 1977 
року купувати алкоголь можна було 
лише в комплекті з теплою їжею: щоб 
виконати вимогу закону, потрібно було 
замовити хоча б варене яйце. Зараз ця 
норма скасована, але діють інші обме-
ження: наприклад, придбаний у ресто-
рані або барі алкоголь має бути спожи-
тий у стінах закладу. Замовлену пляш-
ку потрібно одразу відкрити, а також 
простежити, щоби клієнт її не виніс.
 Після того, як у 1995 році Швеція 
вступила до ЄС, у Systembolaget 

з’явилось вино в пакетах, а приватним 
підприємствам дозволили виробляти, 
імпортувати і здійснювати оптову тор-
гівлю алкоголем, в тому числі постачати 
його напряму ресторанам. Споживання 
алкоголю протягом 1995-2005 рр. збіль-
шилось на 30% — з іншого боку, струк-
тура споживання стала більш «конти-
нентальною», з меншою часткою міц-
них напоїв.
 Утім, державна монополія на розд-
рібну торгівлю збереглась і по сьогод-
ні. Водночас дiють жорсткі правила цієї 
торгівлі. Йдеться не тільки про міні-
мальний вік покупця (20 років) та за-
борону продавати алкоголь нетверезим 
покупцям або людям, які, на думку про-
давця, купують його для неповнолітніх. 
Крамниці не розташовані у «кроковій 
доступності»: зазвичай вона одна на не-
велике місто, зачиняється в 5-6 вечора 
і не працює по неділях. Уся продукція, 
що міститься в магазині, включно з пи-
вом, продається поштучно: неможливо 
купити пачку пива або ящик вина. За-
боронені будь-які акції та знижки, які 
стимулюють купувати більшу кількість. 
Туристів часто дратує, що у Швеції не-
можливо купити охолоджене пиво: це 
пов’язано iз суворою антимонопольною 
нормою. Жоден товар не може продава-
тися в умовах, які роблять його більш 
привабливим, а отже, у холодильнику 
має бути або вся продукція (що техніч-
но складно здійснити), або ніяка.

Чим вищий градус напою — 
тим вищий податок 
 Найбільша претензія споживачів, од-
нак, не до цих правил, а до захмарних 
цін на алкоголь. Левову частку роздріб-
ної ціни займають податки. Ставка ПДВ 
становить 12% (як і для продуктів хар-
чування) для напоїв зі вмістом алкоголю 
до 3,5%, які продаються в магазинах. 
У ресторанах вони оподатковуються за 
ставкою 25%, яка також діє для будь-
яких напоїв, міцніших за 3,5%, неза-
лежно від місця розповсюдження.
 Вміст алкоголю є єдиним критерієм 
при обчисленні акцизного податку: де-
ржава намагається об’єктивно підходи-
ти до справи, змушуючи платити про-
порційно більше за споживання біль-
шої кількості етилового спирту. На 
пиво міцністю до 2,8% — податок ну-
льовий, а після перетину цього порогу 

він зростає пропорційно міцності. Нап-
риклад, для пива міцністю 5,5% базова 
ставка 1,94 крони за літр помножуєть-
ся на показник міцності (5,5) і стано-
вить 10,67 крон/літр. За вино міцністю 
до 15% доведеться заплатити 25 крон/
літр, а за портвейн або херес, міцніші за 
цей поріг — 53 крони. Водночас горіл-
ка, коньяк або інший алкоголь міцніс-
тю 40% обкладається акцизом у розмірі 
204,6 крон/літр. Отже, для споживача 
існує пряма матеріальна вигода в тому, 
щоб надавати перевагу вину перед міц-
ним алкоголем, значно шкідливішим не 
лише для здоров’я, а й для добробуту.
 Комерсантові теж є резон обрати лег-
ший алкоголь для виробництва та роз-
повсюдження як більш прибутковий. «З 
ціни цілої пляшки нашого міцного на-
пою Gunsmoke, 225 крон, виробник от-
римує 29 крон. Решта — алкогольний 
акциз 140 крон, дохід Systembolaget 
11 крон і 45 крон ПДВ: виробник отри-
мує 29 крон (13%), держава 196 крон 
(87%)», — так скаржився на життя Ларс 
Нільссон, власник одного зі шведських 
лікеро-горілчаних заводів, ще до остан-
нього перегляду ставок, що відбувся в 
2014 році.

В тренді — антиреклама власної 
продукції
 Systembolaget — парадоксальне ко-
мерційне підприємство, яке витрачає 
ресурси на негативний маркетинг своєї 
продукції. На шведському телебаченні 
регулярно виходять свіжі рекламні ро-
лики державної алкогольної монополії, 
присвячені різноманітним аспектам 
шкоди від алкоголю: про те, як погано 
багато пити в присутності маленьких ді-
тей; про шкідливість ситуації, коли ди-
тині-підлітку дозволяють пити з дорос-
лими в сімейному колі; про неприпус-
тимість тиску на непитущу людину на 
вечірці тощо. В аналогічному дусі офор-
млено й інтер’єр магазинів: вся реклама, 
яка там є, зводиться до антиреклами їх-
нiх товарів, бо в центрі державної полі-
тики є публічне здоров’я. Шведський 
уряд постійно моніторить споживання 
алкоголю, його наслідки для здоров’я та 
суспільства, а також реакцію громадян 
на державну алкополітику: більшість 
шведів вважають її правильною.
 Важливою є структура споживання 
алкоголю: політика шведського уряду 
змінила її на користь вина і пива (від-
повідно, 46,6% і 37%), і на міцний алко-
голь там припадає лише 15,1% спожи-
вання. В Україні ж 48% спожитого ал-
коголю — це міцні напої, значно шкід-
ливіші за вино, яке в нас п’ють помітно 
менш охоче (9%).
 Підсумки такої ситуації — разюча 
різниця в смертності, викликаній алко-
голем (серцево-судинні захворювання, 
нещасні випадки та насильство внаслі-
док споживання алкоголю тощо). Украї-
на є незаперечним лідером у цій галузі: 
34,4% всіх смертей у нашій країні пря-
мо або непрямо пов’язані саме зі спирт-
ним. Недалеко від України розташованi 
Росія і Литва. Водночас у Швеції цей по-
казник дорівнює 3,3%, у Норвегії — 2%. 
Приріст населення в Україні негативний: 
-0,7%. У Швеції він становить 0,6%.
 Однак, було б неправильно говори-
ти, що заборона або жорстке регулюван-
ня споживання алкоголю — єдиний, до-
статній чи навіть необхідний захід у бо-
ротьбі за публічне здоров’я та зниження 
смертності. Ідеться не лише про регу-
лювання алкогольного ринку та пропа-
ганду здорового способу життя, а й про 
політику в галузi охорони здоров’я та 
забезпечення достойного рівня життя. 
Незважаючи на відсутність жорсткого 
«скандинавського» регулювання алко-
голю в Німеччині, там відсоток смертей, 
пов’язаних зі спиртним, перебуває при-
близно на тому ж рівні — тому що спіль-
ною для цих країн є наявність розвине-
ної системи охорони здоров’я та глибоко 
вкорінених інструментів «підстрахов-
ки» соціально вразливих громадян, які 
запобігають їх виключенню з суспільс-
тва. Соціальна нерівність, яка є важли-
вим джерелом стресів, у цих країнах та-
кож значно нижча ніж в Україні.Тому 
найкращий вихід — це якісна держав-
на політика, спрямована на поліпшен-
ня громадського здоров’я. ■

ДОСВІД

Градус напруги 
і задоволення
Як у Швеції незлюбили алкоголь: рецепт для України

■

Пити, чи не пити — ось, у чому питання.❙
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«Разом з Орестом Субтельним 
були пластунами…»
 ■ Пане Яне, коли ви вперше 
почули про Голодомор?
 — Уперше про Голодомор я 
почув, коли був школярем. Ми 
ходили до української школи, 
щоб більше дізнатися про ук-
раїнську історію та культуру. 
От саме там я уперше й почув 
про Голодомор. 
 ■ Якими були спогади вашої 
сім’ї про Голодомор?
 — Моя сім’я не постраждала 
від Голодомору, бо вона жила на 
Західній Україні. Але всі зна-
ли про Голодомор, про те, що 
на Східній Україні було обмаль 
їжі. Люди навіть намагалися до-
помагати: готували клунки для 
родин на сході, проте їх зупиня-
ли більшовицькі загони і відси-
лали назад. Коли Друга світо-
ва війна завершувалася і німці 
відступали, мої батьки та дідусь 
із бабусею разом із мільйонами 

людей утекли до Східної Євро-
пи. Спочатку були в Німеччині 
як біженці, а за три роки в них 
з’явилася можливість поїхати 
до Канади. Я  народився вже в 
Канаді.
 ■ А до України ви коли впер-
ше приїхали?
 — Це було  після проголо-
шення незалежності, через 
кілька років. Я був дуже при-
ємно вражений тим, що поба-
чив. Я дуже багато чув про Ук-
раїну від батьків, у школі.
 ■ Але уявляли собі її, ма-
буть, інакше?
 — Ну, в усіх нас є якісь ди-
тячі уявлення. Так, звісно, уяв-
лення були інакшими, але вра-
ження однаково зосталися чу-
довими. 
 ■ Одним із консультантів 
під час зйомок фільму був ві-
домий в Україні і світі історик 
Орест Субтельний. Як ви з ним 
по знайомилися?

 — Ми знали одне одного 
дуже довго, ми були пластуна-
ми, тож проводили разом ба-
гато часу: каталися на лижах, 
ходили в гори, подорожували, 
плавали. Наші діти — мій син 
Марко і його син Олекса — ра-

зом навчалися. Ми знали 
один одного дуже доб-

ре. Він блискучий іс-
торик, його кваліфі-
кація неймовірна. І 
мені дуже шкода, 
що він не побачив 
фінальної версії 

фільму.
 ■ А кому належить ідея зня-
ти саме ігровий, а не докумен-
тальний фільм?
 — Ідея належить Річарду 
Бачинському Гуверу, він при-
ніс сценарій, і я дуже ним за-
цікавився, бо знав багато про 
Голодомор, на відміну від За-
ходу. Ми запросили режисе-
ра Джорджа-Юрія Менделю-
ка й уже втрьох обговорюва-
ли сценарій. Ми переписува-
ли його десь зо 12 разів, допоки 
не зрозуміли, що вже готові ро-
бити цей фільм. Я вирішив, що 
так, я профінансую цей проект. 
Насправді було складно, адже 
ніхто на Заході не був зацікав-
лений вкладати в нього гроші. 
Але для мене цей фільм був ук-
рай важливим.
 ■ А чому було так багато 
версій фільму? Чим вони не за-
довольняли?
 — Це традиція виробництва 
кожного фільму, це природно 
для кожного сценарію —  його 
переписують, причому іноді це 
роблять четверо чи й шестеро 
людей, допоки всі не лишаться 
задоволені результатом.
 ■ Чи складно було зібрати 
команду, що працювала над 
фільмом?
 — Це більше питання до 
Юрія Менделюка, бо він обирав 

акторський склад. Усі актори, 
яких запросили, читаючи сце-
нарій, спочатку були шоковані 
тим, про що дізналися, а потім 
погоджувались на зйомки. 
 І треба сказати, що ми зоста-
лися дуже задоволеними нашою 
командою — Саманта Баркс, 
Макс Айронс зіграли просто 
чудово. Так само Теренс Стемп, 
Тамер Хассан. Щодо Хассана, 
то ми весь час жартували, що 
він дуже хороший поганий хло-
пець.

«Це важлива сторінка 
в історії, яку не можна 
ігнорувати»
 ■ Бюджет картини — 20 
мільйонів доларів, ви сподіває-
теся на комерційний успіх?
 — Найбільшим викликом 
для нас було зробити тему Голо-
домору зрозумілою для Заходу. 
Наприклад, якщо хтось знімає 
фільм про Другу світову війну 
— то достатньо лише кількох 
хвилин, навіть секунд, щоб було 
зрозуміло про що йдеться. І ре-
жисер фокусується на сюжеті. 
Але коли йдеться про Голодо-
мор, то ніхто не знає історії, нам 
потрібно було витратити більше 
часу, щоб фільм зрозумів захід-
ний глядач. Ось чому бюджет 
вийшов таким. І думаю, що гля-
дач  зрозуміє фільм.

 ■ Тобто результатом ви задо-
волені?
 — Так, я задоволений. Зви-
чайно, багато акторів вам ска-
же, що краще було б так чи так, 
як вони зазвичай це кажуть. 
Але я особисто дуже щасливий 
і можу навіть сказати, що я гор-
дий тим, що вийшло. Я споді-
ваюся, що нам вдалося досяг-
ти мети — розповісти Заходу 
про Голодомор, бо це важлива 
сторінка в історії, яку не мож-
на ігнорувати.
 ■ Можливо, ваш фільм ста-
не початком і тепер за кордо-
ном почнуть більше цікавити-
ся українськими темами?
 — Так, я сподіваюся, що цей 
фільм надихне режисерів на по-
шуки інших аспектів Голодомо-
ру, які можна показати в кіно. І 
вони розкажуть нові неймовірні 
історії. 
 ■ Чи збираєтеся і надалі 
вкладати гроші у виробництво 
фільмів?
 — Це мій перший проект, я 
дуже щасливий і робитиму це 
ще. Наразі в мене чимало про-
позицій, але я поки що повніс-
тю сфокусований на цьому про-
екті. 
 ■ Чи пов’язані нові пропози-
ції з Україною?
 — Сьогодні ще рано про це го-
ворити, це все у майбутньому. ■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 «Любов, яка надихає» — так назвала свою пер-
сональну виставку флористичного живопису (ошиба-
на) Наталія Мальована і присвятила її світлій пам’яті 
коханого чоловіка, талановитого хормейстера Заслу-
женого академічного ансамблю пісні і танцю Зброй-
них сил України Сергія Мальованого.
 «Ми творимо обов’язково з любов’ю й присвя-
чуємо це комусь, — говорить Наталія Мальована. 
— В моїй душі найкращі миті і спомини про чолові-
ка. На його честь я навіть книгу спогадів видала». 
 Наталія Мальована закохана в живопис і рос-
лини. У минулому — історик-мистецтвознавець, 
архівіст, викладач. Років десять тому до рук На-
талії потрапив журнал, а там розповідь про незвич-
ну ошибану. Це мистецтво флористичного живопи-
су без використання фарб.
 Мистецтво аплікації висушеними рослинами на-
родилося в Японії багато століть тому. «Ошибана» 
в перекладі — «пресовані квіти». Наталя одразу ж 
спробувала щось зробити самостійно, але бракувало 
знань. І так мало трапитися, що на її шляху зустріла-
ся Тетяна Бердник, відома в Україні й за її межами 
художник-флорист. Наталя почала відвідувати май-
стер-класи, вчитися будувати композиції, правиль-
но засушувати рослини. Жінка стала членом твор-

чого об’єднання «Палітра флори». За два роки На-
талія  створила близько сотні робіт. За цей час взяла 
участь у шести виставках, — дві з яких — персо-
нальні.
 На виставці, для порівняння, Наталія представила  
роботи різних технік: намальовані  фарбами і флорис-
тику. Це для того, аби відвідувачі й закохані у мистец-
тво люди бачили відмінність, неповторність.
 «Листя трави, пелюстки квітів, кора дерев, з 
яких створюється сюжет, на відміну від мазків фарб, 
відрізняється фактурністю і кольорами, — говорить 
флорист-художник Наталія Мальована. — А голо-
вне — вони наповнені живою енергією сонця, вітру, 
дощу. А ще — енергією автора».
 Картини з рослин можна розглядати годинами. 
Іноді в одній роботі присутні кілька десятків рослин. 

Наталія від весни й до пізньої осені заготовляє ма-
теріал. Навіть коли вирушає в подорож, до валізи 
кладе пару книжок iз пожовклими сторінками, аби в 
дорозі, в мандрах засушити рослинку для чергово-
го шедевра. 
 Цілісіньке літо вона пропадає в будиночку в ма-
льовничому Зазим’ї.  Там у неї казковий квітник. 
Вона знає, коли краще засушити ту чи іншу рослин-
ку. Нерідко, ще споглядаючи квіти, вже  уявляє май-
бутню роботу.
 На відкритті виставки про Наталію Мальовану 
чудово відгукнулася відома майстриня флористики 
Тетяна Бердник: «Найбільшим щастям для вчителя є 
успіх його учнів... Я сповна отримала ці почуття! На-
таля Мальована — талановита, самобутнiй худож-
ник-флорист — презентувала виставку флористич-

них картин, яку присвятила світлій пам’яті свого чо-
ловіка Сергія Мальованого — не менш талановито-
го музиканта. Були друзі, були промови, був чудовий 
концерт і була вічна, невмируща, музика кохання — 
у слові, у серці, у піснях, у чудових Наталчиних ро-
ботах».
 На відкритті виставки  у Будинку актора в Києві 
милувалися роботами, дивувалися, згадували, 
співали, читали вірші. Звучали пісні від квартету 
«Гетьман», Ірини Сказіної, Олександра Василенка. 
Читала свої вірші Елеонора Зима.
 Цю красу варто таки побачити й відчути серцем. ■

ВИСТАВКА

Без пензля і фарб
Для створення флористичної  картини можна 
використати кілька десятків рослин

■

Робота Наталії Мальованої.
Фото з власного архіву.

❙
❙

ЕКСКЛЮЗИВ

Ян Ігнатович: 
Я знав багато 
про Голодомор, 
на відміну від Заходу
Канадієць з українським корінням 
профінансував створення англомовної 
ігрової кінострічки про винищення  
українців за вказівкою Сталіна
Марія СУЛИМА, 
Катерина САМЧЕНКО

У Києві 22 лютого відбулася світова прем’єра  
першого англомовного художнього фільму про 
Голодомор «Гіркі жнива», яку можна подивитися 
в українських кінотеатрах.  Стрічку  — разом 
iз режисером Юрієм Менделюком, який 
входить до  Гільдїї  режисерів Канади, ла-
уреатом багатьох міжнародних премій та 
конкурсів, зокрема,  престижного  New 
York Film & Television Festival,  та гол-
лівудською акторкою Самантою Баркс, 
яка зіграла українку Наталку,  — представляв Ян Ігнатович, ка-
надієць з українським корінням, що займається бізнесом у галузi 
інвестицій та медичних технологій, який вклав у фільм  свої власні 
заощадження у розмірі $20 млн.
«Україна молода» поцікавилася, що спонукало пана Яна намагати-
ся донести до світової спільноти страшну історію про винищення 
українців голодом у 30-ті роки.  У першу чергу, кінострічку адресу-
ють саме глядачам інших країн, які зовсім мало знають про Голо-
домор в Україні. Уже найближчим часом «Гіркі жнива» показува-
тимуть у 45 країнах світу.

■

«Гіркі жнива» — стрічка, у якій через історію кохання Юрка і Наталки показують жахіття Голодомору, 
організованого в Україні Сталіним.
Фото Марії СУЛИМИ.

❙
❙
❙

Ян Ігнатович.❙



 Збудований у 2002 році за 
всіма вимогами IAAF легкоат-
летичний комплекс, за 15 років 
своєї експлуатації не міг не за-
знати морального та фізично-
го зношення. Найважливiшим 
елементом манежу, котрий на-
разі потребує реновації, є бігові 
доріжки. За словами президен-
та ФЛАУ Ігоря Гоцула, їхнє пок-
риття вже тричі вичерпало свій 
часовий ресурс. Під час свого 
перебування в Сумах, зустріча-
ючись з керівництвом універси-
тету, області, очільник легкоат-
летичної федерації кожного разу 
говорив про необхідність осучас-
нення манежу. Утім, як каже 
Гоцул, готового плану дій поки 
що немає, але є розуміння та ба-
жання це зробити.
 Тим часом у столиці Сербії 
за найвищими стандартами вже 
готові прийняти зимовий чемпіо-
нат Європи-2017, своєрідним від-
бором до якого й були нещодавні 
легкоатлетичні старти в Сумах. 
Континентальний форум атлетів 
«під дахом» відбудеться 3-5 бе-
резня на Белградській арені — 
одній iз найбільших у Європі 

багатофункціональних споруд. 
Тут, до речі, в 2008 році прохо-
див фінал «Євробачення».
 На змагання до Белгра-
да наша держава делегує 32 ат-
летів. Жіноча команда практич-
но вдвічі більша за чоловічу — 20 
проти 12. Така асиметрична про-
порція в першу чергу обумовлена 
тим, що в окремих дисциплінах, 
як-то 60 м, 60 м з/б, 400 м, 800 
м, стрибки у довжину, вітчизня-
на жіноча легка атлетика матиме 
подвійне представництво. Водно-
час у змаганнях «висотниць» за 
континентальні медалі бороти-
муться одразу троє наших спів-
вітчизниць.
 На ЧУ в Сумах, влаштував-
ши запеклу боротьбу в секторі, 
Оксана Окунєва, Юлія Левченко 
та Юлія Чумаченко без особли-
вих проблем виконали норматив 
для участі в зимовому ЧЄ. «Це 
був мій перший старт у сезоні. 
Хвилювалася, проте дуже хоті-
лося перемогти. Своїм резуль-
татом задоволена», — відзначи-
ла новоспечена чемпіонка краї-
ни Окунєва, котрій без жодного 
«промаху» вдалося підкорити 

планку на позначці 1,94 м.
 Натомість найсильніша віт-
чизняна стрибунка потрійним 
Ольга Саладуха, хоч і відсвятку-
вала перемогу в Сумах, задово-
лення від цього отримала мало. 
«Приємного мало, адже прак-
тично нічого не виходило. Зага-
лом, дивно, як змогла стрибну-
ти 14,02 м», — оцінила свою ро-
боту під дахом легкоатлетично-
го манежу СумДУ титулована 
спортсменка. З огляду на вель-
ми скромний результат 33-річ-
на донеччанка вирішила відмо-
витися від поїздки до Белграда, 
аби прицільно попрацювати над 
помилками перед літнім чемпіо-
натом світу, що пройде в Лон-
доні, де, нагадаємо, в 2012 році 
Ольга стала бронзовою призер-
кою Олімпійських ігор.
 Водночас інша медалістка 
Ігор-2012 — спринтерка Олеся 

Повх — від зимового «розігріву» 
вирішила не відмовлятися, адже 
саме «під дахом» їй удається де-
монструвати свої найкращі персо-
нальні якості. На класичних літ-
ніх стартах за міжнародні медалі 
наші майстрині спринту можуть 
зачепитися хіба що в естафеті. А 
от узимку, коли атлети бігають не 
100, а 60 м, у Повх є непогані пер-
спективи. Власне, в 2011 році в 
Парижі Олеся вже вигравала кон-
тинентальне «золото» на 60-мет-
рівці. На початку поточного року, 
виступаючи на кількох представ-
ницьких стартах під егідою IAAF, 
на своїй улюбленій дистанції 
Повх демонструвала кращий час 
сезону (7,14 с). Кілька днів тому 
в Сумах 29-річна вихованка Кос-
тянтина Рурака зупинила секун-
домір на позначці 7,15.
 Загалом, більшість лідерів 
вітчизняної легкої атлетики зи-

мову частину сезону проводять 
за індивідуальним планом, не 
надто концентруючись на стар-
тах «під дахом». Їхній голо-
вний орієнтир — чемпіонат сві-
ту в Лондоні. Приміром, сімейне 
подружжя українських багато-
борців Ганна та Олексій Касья-
нови частину зими провели на 
зборах у США. За їхньої відсут-
ності національні змагання ба-
гатоборців у Сумах пройшли 
під знаком Василя Іваницького 
зі Стрия, котрий встановив осо-
бистий рекорд. Щоправда, на 
ЧЄ в Белграді спортсмен не їде. 
Більше того, наша чоловіча за-
явка в цій дисципліні взагалі по-
рожня. Схоже, цьогорічний єв-
рофорум-2017 «під дахом» пе-
ретворюється на просту нагоду 
для тренерського штабу оціни-
ти наші легкоатлетичні резерви 
та потенціал. ■

Григорій ХАТА

 Одним із головних аргументів, 
який використовують державні мужі 
країн-господарок Олімпіад, поясню-
ючи доцільність реалізації таких 
неймовірно коштовних проектів, є 
цінність надбання спортивної інфра-
структури для майбутніх поколінь.
 З одного боку, це так — поява но-
вих об’єктів, звісно, посприяє спор-
тивному буму. Хоча варто розуміти, 
що кількість зведеної під грандіоз-
ні змагання інфраструктури зазви-
чай суттєво перевищує потреби на-
віть цілої країни. Можливо, для кіль-
камільярдного Китаю максималь-
но завантажити олімпійські споруди 
Пекіна-2008 — не проблема. Водно-
час у Лондоні, де проводили літні Ігри-
2012, частина олімпійського надбан-
ня занурилася в «летаргічний стан».
 Намагаючись вивести його з гли-
бокого сну, спортивне міністерство 
британського уряду було змушене на 
державному рівні шукати шляхи ре-
анімації проблемних інфрастуктур-
но-спортивних проектів..
 Не надто придатною до спор-
тивних подій нині є й головна арена 
Олімпіади-2016 та футбольного чем-
піонату світу-2014 у Бразилії. На ре-
конструкцію легендарного стадіону 
«Маракана» були витрачені неаби-
які фінансові резерви, але нині, як 
пишуть місцеві журналісти, колись 

найбільша у світі арена нагадує забу-
те людьми місце. Пліснява, бездомні 
тварини, щурі, вирвані крісла, недо-
глянутий  трав’яний газон.
 Здається, не настільки витрат-
ними для платників податків є Зи-
мові ігри. Зокрема, для підготов-
ки Ванкувера до головних зимових 
змагань чотириріччя канадці потра-
тили близько 2 млрд. доларів. Але 
у випадку з російським Сочі, де від-
булися останні «білі» Ігри, йшло-
ся про бюджетний рекорд подібного 
роду змагань, який, до слова, пере-
вершив навіть організовану на ши-
року ногу літню пекінську Олімпіа-
ду-2008. Загалом, йшлося про суму, 
котра становила більше 30 млрд. 
доларiв. Тож, аби вкотре не слуха-
ти про необґрунтовані витрати та 
об’єкти, що стоять без діла, російсь-
кі чиновники «привезли» до Сочі ІІІ 

зимові Всесвітні військові ігри.
 Водночас країни Старого світу 
подібного роду розкіш собі не дозво-
ляють. Просто так, без чіткого й зро-
зумілого обґрунтування, народні кош-
ти в країнах Європи ніхто потратити 
не може. Скажімо, у Швейцарії пи-
тання участі в боротьбі за «білі» Ігри-
2022 виносили на референдум, де 
люди не підтримали подібну ідею. Че-
рез неможливість надати МОК фінан-
сові гарантії була змушена на поло-
вині шляху припинити конкуренцію 
за цю ж таки Олімпіаду Норвегія.
 Не вивчивши громадської думки, 
поспішили подати заявку на Олім-
піаду-2024 керівники Будапешта. 
Проте, коли угорський уряд на своє-
му столі побачив петицію, підписану 
250 тисячами громадян щодо «олім-
пійського» референдуму, оргкомі-
тет вирішив відмовитися від подаль-

шої боротьби. Нагадаємо, що трохи 
раніше Національний олімпійсь-
кий комітет Італії відкликав заяв-
ку Рима, спрямовану на Олімпіаду-
2024. Щойно перемігши на виборах 
мера італійської столиці, Вірджинія 
Раджі заявила, що «проведення Ігор 
поховало б Рим під грудами боргів та 
тоннами бетону». 
 Варто нагадати, що в боротьбі за 
«олімпійську мрію» брала участь й 
Україна. Уряд Віктора Януковича 
всерйоз планував провести в Карпа-
тах зимові Ігри-2022. Однак реалі-
зації цього масштабного проекту за-
вадили непереборні обставини. ■
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«Після великої паузи не виходить розбіг, не можу влучити в ритм, піти 

вперед. Тому шукаємо тренувальні варіанти, де можна спробувати 
себе, спробувати розбіг, набігання на планку, щоб згодом перенести 

відпрацьоване на потрійний стрибок».
Ольга Саладуха
українська стрибунка потрійним

УКРАЇНА МОЛОДА

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Рідний «дах» не завжди допомагає
На зимовий чемпіонат Європи українська 
збірна поїде не в найсильнішому складі

■

Зимовий чемпіонат України в Сумах зібрав не всіх найсильніших атлетів країни.
Фото прес-служби ФЛАУ.

❙
❙

Григорій ХАТА

Упродовж тривалого часу традиційним місцем проведення зимово-
го чемпіонату України був універсальний легкоатлетичний манеж 
Української академії банківської справи в Сумах. Натомість ареною 
цьогорічного ЧУ «під дахом» були вже потужності місцевого де-
ржавного університету. На мить подумалося, що в Сумах з’явилася 
ще одна крита споруда для легкоатлетичних змагань — не дарем-
но ж саме тут наші спортивні функціонери хочуть відкрити Центр 
олімпійської підготовки з легкої атлетики.
Утім, поринувши в пошуки інформації про легкоатлетичний манеж 
СумДУ, з’ясувалося, що це той самий манеж УАБС. Просто після ре-
організації цієї академії, котра відбулася шляхом її приєднання до 
Сумського державного університету в 2016 році, одна з кращих у 
країні багатофункціональних критих спортивних споруд перейшла 
під патронат СумДУ.

Футбол
 Ліга чемпіонів. 1/8 
фіналу. Перші матчі. 
«Порту» (Португалія) 
— «Ювентус» (Італія) — 
0:2, «Севілья» (Іспанія) 
— «Лестер» (Англія) — 
2:1.

* * *
 Юнацька Ліга чем-
піонів. 1/8 фіналу. 
«Аякс» (Голландія) — 
«Динамо» (Україна) — 
3:0. ■

ХРОНІКА■

ОЛІМПІЗМ

Захмарна мрія
Не доводячи справу до референдуму, 
керівництво Угорщини вирішило відмовитися 
від боротьби за Олімпіаду-2026

■

Львів міг стати столицею зимової Олімпіади-2022.
Фото з сайта nbnews.com.ua.

❙
❙
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Молодята в селі три доби не 
виходять iз кімнати. Старенька 
мати каже:
 — Дітки, ви, може, поїсте?
 — Ми харчуємося плодами 
кохання.
 — Ви тільки шкiрки у вікно не 
викидайте, а то гуси давляться.

* * *
 — Тато, а коли я зможу прихо-
дити додому тодi, коли мені захо-
четься?
 — Не знаю, синку, навіть я 
поки до такого віку не дожив.

* * *
 Виділяти гроші на боротьбу з 
корупцією — це те саме, що виді-
ляти горілку на боротьбу з пияц-
твом.

* * *
 Розгадуючи кросворд, чоловік 
запитує дружину:

 — Перший чоловік, чотири лі-
тери?
 І отримав несподівану від-
повідь:
 — Сєва.

* * *
 На прийом до психолога при-
йшло подружжя, яке прожило у 
шлюбі вже 15 років. На запитан-
ня психолога, в чому їхня пробле-
ма, дружина почала говорити про 
все, що її не влаштовувало за всі 
ці роки. Нарешті психолог устав і 
пристрасно її поцілував.
 — Вашій дружині це потрібно 
хоча б тричi на тиждень. Впораєте-
ся?
 Чоловік задумався, а потім 
відповів:
 — Я можу привозити її сюди 
по понеділках i середах, але в 
п’ятницю я граю в гольф!

По горизонталі:
 1. Дворянський титул власника 
Кота в чоботях. 4. Стовп, що є підпо-
рою фронтонів або внутрішніх час-
тин будови. 8. Єгипетський фараон, 
за правління якого, як припускають 
вчені, Моїсей вивів євреїв з Єгипту. 
9. Частина колоди, із якої тато Кар-
ло змайстрував собі Буратіно. 11. 
Французький футбольний клуб. 12. 
Японське місто, яке першим пост-
раждало від атомного бомбарду-
вання. 14. Сорт сливи. 19. Коротка 
бібліографічна довідка, яка розпові-
дає про зміст книги. 20. Виконання 
частини пісні, танцю чи музичного 
фрагмента окремим виконавцем. 
22. Легендарна грузинська цариця. 
23. Давньогрецька богиня місяця. 
24. Хрящова «прокладка» у сугло-
бах. 29. Сарана, павук, богомол, ме-
телик. 
По вертикалі:
 1. Морський пейзаж. 2. Шкіря-
ний пасок. 3. Герой роману Дже-
ка Лондона. 5. У царській Росії — 
район міста, підвідомчий поліцей-
ському наглядачеві. 6. Давньорим-
ський поет. 7. Пахощі. 10. Пухке 

тісто зі збитих яєць, що іде на осно-
ву виготовлення для тортів та тісте-
чок. 13. Словник, що подає лексику 
певної мови в усьому її обсязі. 15. 
Дрібна французька монета, сота час-
тина франка. 16. Відомий німецький 
письменник-романтик, літературний 
«батько» Лускунчика та Крихітки Ца-
хеса. 17. Слов’янська богиня смерті, 
опудало якої спалюють на Колодія. 
18. Річка у Сербії, притока Дунаю. 
21. Заточена частина ножа, бритви, 
меча.

Кросворд №21 
від 17—18 лютого

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.
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з 27 лютого до 5 березня
 Овен (21.03—20.04). Вам здається, що 

хтось намагається встановити дипломатичні 
стосунки. Чудове рiшення — правильна дис-
танція.
 Дні: спр. —27; неспр. — 28.

 Телець (21.04—21.05). Попереду нові 
відносини та суттєві змiни у вашому житті. Пе-
реживаючи складну ситуацію, ви підсвідомо 
намагаєтеся її полегшити.
 Дні: спр. — 28; неспр. —2.

 Близнюки (22.05—21). Щоб розвія-
ти ілюзії, варто покластися на логіку та здо-
ровий глузд. Ви здатні критично поставитися 
до ситуації, що склалася, і зробити правиль-
ний висновок.
 Дні: спр. —2; неспр. — 4.

 Рак (22.06—23.07). Близька людина 
довірятиме вам ще більше і спробує створити 
гармонію, що дозволить зміцнити стосунки. У 
вихiднi чекайте запрошення на вечiрку.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Лев (24.07—23.08). Якщо ви вже 

знайшли другу половину, цей тиждень стане 
ключовим у ваших стосунках. Щоб уникнути 
напруженості у відносинах, обережно вибирай-
те теми для обговорення.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 5.

 Діва (24.08—23.09). У першій поло-
вині тижня у вас виникнуть проблем з опла-
тою рахунків, фінансове становище значно по-
гiршиться. Доведеться шукати новi джерела 
прибуткiв.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 1.

 Терези (24.09—23.10). Перед вами пос-
тане дилема, що вам дійсно потрібно в даній 
ситуації, а від чого краще відмовитися. Вдас-
ться збільшити прибутки, завдяки чому змо-
жете повернути борги.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Скорпіон (24.10—22.11). Будьте обе-
режнi з документами, адміністративними 
грошима або значними витратами. Усе це 
може призвести до збиткiв, тож будьте за-
вбачливі.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Стрілець (23.11—21.12). Ви відчуєте го-
стру потребу в свободі. У вас з’являться шан-
си для втілення в життя проектів. Можливість 
отримання прибуткiв цiлком залежатиме вiд 
партнерiв.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 5.

 Козеріг (22.12—20.01). Завдяки під-
тримці близьких ви зможете закiнчити тi спра-
ви, на якi не були спроможнi самi. Усі пробле-
ми з легкістю вирішаться, головне — не втра-
чати надiю.
 Дні: спр. — 4; неспр. — немає.

 Водолій (21.01—19.02). Ваше життя 
стане більш напруженим. Актуальним буде 
питання про вашу відповідальність. Тому до-
ведеться докласти максимум зусиль, щоб до-
вести це оточуючим.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Риби (20.02—20.03). Ви будете сповнені 
енергії. Зверніть увагу на хронічні захворюван-
ня, зведіть до мінімуму інші фактори ризику. 
Вiдвiдайте спортивнi заклади.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 2. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Аліса КВАЧ

 А ще кажуть, що жінки не 
вміють тримати язика за зубами! 
Тим більше — зірки, які викорис-
товують найменшу можливість, 
щоб привернути до себе увагу!
 А от суперпопулярна британсь-
ка співачка Адель два місяці три-
мала в секреті, що офіційно вийш-
ла заміж за свого коханого Саймо-
на Конеккі, з яким зустрічалася 
з 2011 року, і якому п’ять років 
тому народила сина Анджело. 
Можливо, ця новина і далі лиша-
лася б таємницею, якби Адель не 
проговорилася на нещодавньому 
врученні премії «Греммі», де вона 
була тріумфатором. Піднявшись 
на сцену за черговою статуеткою, 
вона подякувала американській 
академії звукозапису і сказала, 
що дуже любить своїх менедже-
ра, чоловіка і сина. 
 Почувши вперше з вуст співач-

ки слово «чоловік», журналісти 
кинулися розпитувати друзів спі-
вачки. І дізналися, що таки так, 
одразу ж після католицького Різ-
два пара обмінялася обручками та 
подружніми клятвами. Весілля за-
кохані організували у себе вдома, 
куди покликали лише найближ-
чих друзів та родичів. Серед гос-
тей на весіллі були мама співачки 
Пенні і 10-річна Вікторія — дочка 
Саймона Конеккі від попереднього 
роману, а також співак Роббі Віль-
ямс та його дружина Айда Філд. 
 Зміна статусу не вплинула на 
кар’єру Аделі — вона продовжує 
підкоряти британські та амери-
канські чати. Свідченням цього 
є вручення чергової престижної 
премії  Brit Awards, яка у вівто-
рок зібрала зірок і музичних ек-
спертів у Лондоні. На цій цере-
монії співачка отримала нагороду 
«за глобальний успіх». Дві наго-
роди Brit Awards посмертно отри-

мав Девід Боуї — його відзначи-
ли як найкращого британського 
виконавця, та за найкращий аль-
бом Blackstar. Найкращими між-
народними виконавцями стали 
Бейонсе та репер Дрейк. ■

ПУТА ГІМЕНЕЯ

Конспіраторка Адель
Відома британська співачка Адель 
підтвердила чутки про своє заміжжя

■

Британська співачка Адель.❙

Саймон Конеккі.❙

25—26 лютого сiчня за прогнозами 
синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, невеликий мокрий снiг. На дорогах 
мiсцями ожеледиця. Вiтер захiдний, 7-12 м/с. Температура 
вночi -1...+1, удень +2...+4. Пiслязавтра вночi -2...-4, удень 
+4...+6.

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

23 лютого висота снігового покриву становила: 
Славське — 10 см, Плай — 43 см, Мiжгiр’я — 5 см, Рахiв 
— 6 см, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, 
Пожежевська — 54 см.
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