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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,07 грн. 

1 € = 33,41 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Бразилець Фред (ліворуч) приніс перемогу «Шахтарю» над «Ромою» в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.  ❙
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.  ❙

Пiдкорити Рим 
Свій шлях у «плей-оф» поточної суперліги український чемпіон 
розпочав із красивої перемоги над римськими «вовками» 
стор. 15 »

«Більшовики боялися, 
що Петлюра повернеться 

в Україну»
У Києві вже давно мав би стояти 

пам’ятник Головному отаману 

військ УНР, вважає професор 

Володимир Сергійчук
стор. 5 »

Свобода 
в неволі 

«Міжнародна амністія» 

заявляє про погіршення 

стану дотримання прав 

людини в світі
стор. 13 »

Хто стане переможцем 

Берлінського кінофестивалю 

і яка причина заспокоювати 

режисерку Марисю Нікітюк
стор. 14 »

Вирватися з провінційних 
проваль 
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«Закон, який 20 лютого був підписаний Президентом, систематизує 
задіяння ЗСУ для виконання тих завдань, які вони виконували в АТО, 
і зміну формату основної операції. Буде завершена АТО, 
і ми перейдемо до операції Об’єднаних сил».

Віктор Муженко
начальник Генштабу ЗСУ

УКРАЇНА МОЛОДА

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Без масштабної мо-
дернізації українсь-
кі підприємства не змо-
жуть конкурувати на 
зовнішніх ринках — на-
голосив лідер Радикаль-
ної партії Олег Ляшко на 
Запорізькому вогнетрив-
кому заводі. Політик на-
гадав, що його команда 
вимагає ухвалити низ-
ку законопроектів, які 
дадуть можливість зде-
шевити імпортне тех-
нологічне обладнання й 
оновити основні вироб-
ничі фонди. Зокрема, 
за ініціативи депутатів 
РПЛ наприкінці мину-
лого року було прийня-
то закон про розстрочку 
на два роки ПДВ на за-
кордонне устаткування.
 «Виробничі фонди на 
вітчизняних підприємс-
твах надзвичайно зно-
шені. Заходжу в диспет-
черську. Там сидить жі-
ночка. Вона працює 25 
років. Сьогодні все ро-
бить через комп’ютер, а 
ще 15 років тому вона пе-
редавала вказівки тільки 
телефоном. А треба, щоб 
узагалі автоматика була. 
Ваше підприємство ро-
бить якісну продукцію, 
але через високу енерго-
затратність вона стає до-
рожчою. Тому потріб-

но радикально модер-
нізувати підприємства, 
адже за рахунок зноше-
них фондів ми програє-
мо на зовнішніх рин-
ках», — заявив Ляшко.
 Щоб були кошти на 
модернізацію, підпри-
ємствам потрібні дешеві 
та довготривалі креди-
ти, підкреслив лідер 
РПЛ. Тому вимагає мі-
няти грошово-кредитну 
політику в країні.
 «Сьогодні всі обгово-
рюють, хто стане новим 
керівником Нацбанку. 
Думаю, працівникам 
цього заводу це «до лам-
почки». Їм важливо, яка 
відсоткова ставка по кре-
дитах, щоб можна було 
взяти кошти на модер-
нізацію та розвиток під-
приємства. Тому важ-
ливо не прізвище голо-
ви НБУ, а політика, яку 
він проводитиме. Треба, 
щоб були низькі ставки 
по кредитах. Тоді буде 
більше інвестицій в ос-
новні виробничі фонди, 
збільшення виробництва 
і робочих місць та підви-
щення зарплат. І як на-
слідок — розвиток еко-
номіки», — підкреслив 
народний депутат.
 Конкурентоздатність 
вітчизняної продукції 
знижує й дорога логіс-
тика, вважає Олег Ляш-

ко. «Ми добиваємося, 
щоб «Укрзалізниця» не 
піднімала щокварталь-
но тарифи «від фонаря», 
а тримала їх на обґрун-
тованому рівні. Щоб ви-
сокі ціни на вантажні 
перевезення не шкоди-
ли економічному роз-
витку країни. Також не-
щодавно ми вирішили 
ще одну проблему із за-
блокуванням нашої про-
дукції, яка йшла на екс-
порт. Везли російські то-
вари транзитом, а наші 
— простоювали. Через 
це українські підприємс-
тва втрачали заробітки», 
— розповів політик.
 Крім того, наголошує 
Олег Ляшко, влада має 
шукати нові ринки збу-
ту.
 «Доставка продук-
ції в Казахстан та інші 
країни Азії в обхід Росії 
веде до здорожчання 
продукції. Цього заводу 
— на 200 доларів з тон-
ни. Більше того, достав-
ка товарів затримуєть-
ся мінімум на два міся-
ці. Тому українська вла-
да повинна шукати нові 
ринки збуту для нашої 
продукції. Не сировини, 
а саме продукції, щоб за-
робляти і приводити ва-
люту в Україну», — за-
значив лідер РПЛ.
 Не менш важлива, за 
словами Олега Ляшка, 
для розвитку підпри-
ємств стабільна робо-
та металургійного ком-
плексу. «Деякі «пат-
ріоти» розказують, що 
Україні не потрібна ме-
талургія. Розумні люди 
так не говорять. Коли 
Гітлер напав на Радянсь-
кий союз — Сталін вивіз 
весь металургійний ком-
плекс за Урал. Коли Гіт-
лер напав на Великобри-
танію — Черчилль вивіз 
металургію в колонії. 
Вони рятували мета-
лургію, яка підтриму-
вала армію і допомага-
ла відбити агресію. А у 
нас розказують, що тре-
ба зупинити металур-
гійні заводи. Це приз-
веде до підриву обороно-
здатності, ліквідації су-
путніх підприємств та 
повальної незайнятості 
населення. Цього мо-
жуть бажати тільки во-
роги України!», — під-
сумував Ляшко.
 Після візиту лідера 
РПЛ на Запорізький вог-
нетривкий завод керів-
ництво було змушене 
дати йому обіцянку під-
няти заробітні плати 
своїм співробітникам 
вже з наступного місяця 
на 15%. Олег Ляшко пе-
реконаний, що без нор-
мальних зарплат краї-
на не втримає толкових 
робітників — усі поїдуть 
на заробітки. ■

ІНІЦІАТИВА

Ляшко приїхав 
— зарплати 
підняли
Лідер Радикальної партії 
змусив керівника запорізького 
підприємства підняти 
людям зарплати

■

Олег Ляшко поспілкувався з працівниками заводу 
Запоріжвогнетрив.

❙
❙

гривень
із конфіс-

кованих «грошей Януковича» не вико-
ристали  в Україні у 2017 році, констату-
вала очільниця Держказначейства Тетя-
на Слюз.

8,5 млрд.
гривень
аліментів із початку цього року стяг-
нуто на користь дітей, зазначили в 
Мін’юсті України.

гривень
профінансувала держава допомогу родинам Небесної 
сотні та пораненим учасникам Революції гідності, ін-
формує прес-служба Мінсоцполітики.

гривень
виділено в 2017 році на обладнання для Пери-
натального центру в Києві, заявив перший за-
ступник голови КМДА Микола Поворозник.

осіб
змен-

шилося населення України за 2017 рік, 
повідомляє Державна служба статис-
тики.
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324,5 млн. Більше  20 млн. На 200 тис.На понад  250 млн.

Іван БОЙКО

 Під час обстрілів ворог не рахується 
ні з цивільними, ні з медиками, які на-
дають їм допомогу. Це засвідчує цинічне 
вбивство 23-річної жінки-медика Сабіни 
Галицької  — окупанти накрили вогнем 
людські хати поблизу селища Кримське 
на Луганщині саме тоді, коли військові 
медики надавали допомогу мирним меш-
канцям. 
 «Під час надання цивільному насе-
ленню медичної допомоги було обстріля-
но наших медикiв. Загинула наша сест-
ра-медик, військовослужбовець і людина 
з великим серцем — Сабіна», — повідом-
ляє у «Фейсбуцi» 10-та окрема гірсько-
штурмова бригада. За словами військо-
вих, під час обстрілу було поранено ще 
одного військовослужбовця.
 Відомо, що старша медична сестра 

Сабіна Галицька з Житомирщини заги-
нула після влучення протитанкової ке-
рованої ракети по броньованому транс-
порту. Разом із Сабіною важку травму 
отримав її побратим, а ще двоє від виб-
уху мають контузію. Побратими нази-
вали її красунею, оскільки вона мала не 
лише привабливу зовнішність, а й вели-
ке серце. 
 «Ми обіцяємо, що путінські покидьки 
заплатять за це максимальну ціну. Вбива-
ти жінок та мирних мешканців — це все, 
на що здатні кляті російські окупанти», — 
зазначають представники 10-ї бригади.
 Загалом минулої середи бойовики ви-
користовували заборонені Мінськими 
угодами зразки озброєння — артилерій-
ські системи та міномети, повідомляє 
прес-центр штабу АТО. Від початку доби 
зафіксовано 20 обстрілів iз боку бойови-
ків. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 І знову про зростання цін: вкотре «по-
радувала» Укрпошта, яка досить суттє-
во збирається підняти вартість своїх пос-
луг. А «винна» в цьому тарифна рада 
при Міністерстві інфраструктури Украї-
ни, адже саме вона затвердила поступове 
збільшення тарифу Укрпошти на достав-
ку до читачів друкованих видань майже 
на 50% — у цьому можна переконатися, 
прочитавши відповідний проект наказу, 
опублікований на офіційному сайті мініс-
терства.
 Щоправда, підвищення відбудеть-
ся поступово, у два етапи: з другого пів-
річчя 2018 року на 24,7%, а з 1 січня 
2019-го — ще на 19,2%. І, як вважають 
чиновники, лише тоді ціна послуги має 
вийти на рівень собівартості. Водночас 
ПАТ «Укрпошта» не планує підвищу-
вати тарифи на передплату друкованих 
видань читачам у Донецькій та Лугансь-
кій областях. Досить логічне пояснення 
цих «привілеїв» для читачів зі сходу дає 
міністр інфраструктури України Володи-
мир Омелян: він вважає, що вартість пе-
редплати повинна залишитися незмін-
ною, з огляду на необхідність поширен-

ня української преси серед мешканців, 
які проживають на контрольованій Ук-
раїною території.
 «Триває війна, в тому числі й інфор-
маційна. Кожен український голос у До-
нецькій та Луганській областях є без-
цінним. Саме тому i Міністерство інф-
раструктури, і ПАТ «Укрпошта» висту-
пають за те, щоб вартість передплати на 
українську пресу залишалася без змін 
для читачів у цих регіонах», — наголо-
сив він.
 Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 
від початку 2018 року Укрпошта у межах 
України підніме власні тарифи на 12,3%, 
а пересилання поштових відправлень за 
кордон зросте на 43,2%. ■

ТАРИФИ

«Золота» періодика?
Укрпошта планує збільшити вартість 
доставки друкованих видань

■

НА ФРОНТІ

Ракетою — по медиках 
Окупанти обстріляли військових медиків: 
загинула 23-річна медсестра Сабіна Галицька

■

ДО РЕЧІ

 Начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко зазначає, що триває зміна формату ан-
титерористичної операції на операцію Об’єднаних сил, яку очолить військове керівництво.
 За його словами, це передбачає чітку структуру системи управління, підпорядкованість визначених 
сил і засобів військовому керівництву, створення об’єднаного оперативного штабу як основного органу 
управління цією операцією на території Донецької та Луганської областей.
 Муженко зазначає, що це дозволить систематизувати задіяння підрозділів ЗСУ і підрозділів та сил 
інших складових сектору безпеки, «більш ефективно і в рамках правового поля застосовувати ЗСУ».
 Відповідаючи на запитання журналістів про те, хто очолить штаб Об’єднаних сил, начальник Гене-
рального штабу ЗСУ повідомив, що це буде «людина з бойовим досвідом».

■
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бойовиків
перебуває на окупо-

ваних територіях сходу України станом на сьогод-
ні, за даними Головного військового прокурора Ана-
толія Матіоса.

До 40 тис. людини
загинуло на поже-

жах в Україні з початку цього року, 
йдеться в повідомленні прес-центру 
ДСНС.

парків і скверів
планують оновити у 

столиці впродовж цього року, похвалився 
гендиректор КО «Київзеленбуд» Михайло 
Наконечний.

вироки
ухвалили суди у справах, 

пов’язаних із подіями часів Революції гід-
ності, розповів журналістам керівник Депар-
таменту спеціальних розслідувань Генпроку-
ратури України Сергій Горбатюк.

банків
пішли з ринку України ми-

нулого року, констатують у НБУ.

423 128 43 14
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ПОГЛЯД

Революція без Гідності,
або Чому у влади коротка пам’ять

■

 Чотири роки тому я й гадки не 
мала, що колись писатиму ці ряд-
ки. Бо надто пронизливим був ра-
нок 20 лютого 2014-го, коли я після 
чергування в Олександрівській лікар-
ні зайшла на Майдан у примарній надії 
відшукати біля обгорілого Будинку профс-
пілок намет знайомих львів’ян чи хоча б 
дізнатися, де вони.
 Картина, яку я побачила, нагадувала 
голлівудський блокбастер чи паралельну 
реальність: навколо вогонь, на барикадах 
час від часу гупають світлошумові грана-
ти, на горі чергують хлопці з дерев’яними 
щитами та палицями, а навколо ходять 
спокійні і зосереджені, хоча й смертель-
но втомлені чоловіки. І час неначе зупи-
нився.
 А за годину, уже в редакції «Украї-
ни молодої», ми усі з жахом дивилися на 
фото загиблих, які з’явилися в мережі, 
слухали розповіді свідків і не вірили, що 
це правда. Як і наступного дня, коли бага-
тотисячний Майдан, ковтаючи сльози, від-
співував Устима Голоднюка та інших за-
гиблих. Тоді ж я дізналася, що серед уби-
тих був і Сергій Кемський із намету, де бу-
вав мій Сашко.
 А далі стрічка розгортала портрети ін-
ших героїв — юних і літніх, людей мистец-
тва, підприємців і простих робітників, щи-
рих, талановитих, усміхнених. Назар Вой-
тович, Сашко Капиніс, Роман Гурик, Ми-
кола Дзявульський, Валерій Брезденюк, 
Віталій Васильцов, Іван Наконечний... Від-
тоді перші акорди «Плине кача» перевер-
тають душу і вистукують у скронях сло-
вами Шевченка «Чи буде суд? Чи буде 
кара?». І не лише у мене.
 Пам’ятаю і пафосні слова тих, кого ми 
переважну частину Майдану бачили хіба 
що зі сцени, але при цьому вони отримали 
найбільші дивіденди. Усі тоді розповіда-
ли про злочинну владу Януковича і обіця-
ли, що винні обов’язково будуть покарані. 
А пам’ять про загиблих житиме вічно.
 Утім Указ про присвоєння Героям Не-
бесної сотні почесного звання Героя Ук-
раїни Петро Порошенко підписав лише у 
листопаді 2014-го, до дати початку Май-
дану. Ну в крові  у наших політиків сидить 
оцей пафос: щоб до дати, офіційно, уро-
чисто! Правда, трьом загиблим іноземцям 
Верховна Рада дозволила дати Зірку Ге-
роя лише у квітні 2017-го. І то реально от-
римав це звання лише Михась Жизневсь-
кий — надто активними були волонтери, 
які опікувалися старенькими батьками ге-
роя. Про грузинів Зураба Хурцію та Дави-
да Кіпіані тоді вже якось не згадали.
 Узагалі, вшанування пам’яті героїв на 
офіційному рівні за цей час теж пережи-
ло помітну трансформацію. Якщо в лю-
тому 2015-го навпроти спаленого Будин-
ку профспілок з’явилася сцена, з якої лу-
нав «Реквієм» Моцарта і «Плине кача» в 
живому виконанні «Піккардійської тер-
ції», виступав Петро Порошенко, а небо 
пронизали «Промені Гідності», які йшли 
із землі до неба від тих місць, де загину-
ли люди, то цього року все обмежилося ін-
сталяцією з портретами Героїв, якими на 
три дні перекрили Хрещатик (і то, як спра-
ведливо зауважили користувачі інтернету, 
зроблено це було не стільки для вшану-
вання пам’яті, скільки для того, щоб пере-
крити майдан для імовірної акції протесту, 
яку на 18 лютого анонсували прихильники 
«Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі).
 Президент цього року обмежився 
заходами в «Мистецькому арсеналі» та 

офіційним молебнем, де охо-
рона надійно убезпечувала 
його від контактів із людьми та 
непростих запитань. Більшість 
із тих, хто палко прикладав руку 

до серця на трибуні Майдану під 
час виконання Гімну в 2014-му, нині на-
віть не з’явилися на Алеї Небесної сотні. 
Просто так, без журналістів і телекамер. 
Не було цього року і Променів гідності, а 
музичний супровід Майдану під вечір 20 
грудня скоротився до трьох композицій, 
які крутилися по колу: хрестоматійної уже 
«Плине кача», але не в потужному вико-
нанні «Піккардійської терції», і ще однієї 
щемливої музичної композиції.
 Але найбільший шок цього вівторка 
отримали люди, які з квітами та свічками 
прийшли помолитися за душі загиблих, 
коли побачили, як о 20-й годині на Хре-
щатик під’їхав мікроавтобус, із якого 
вийшли люди і почали... знімати порт-
рети героїв і демонтувати конструкції, 
які перегороджували Хрещатик. На обу-
рені вигуки людей: «Що ви робите, майте 
совість! Ще ж вечір не закінчився, люди 
ще йдуть!» ніхто не реагував.
 Лише піднята хвиля обурення в ін-
тернеті та дзвінок до КМДА, схоже, дали 
результат: робітникам дали команду по-
чекати кілька годин, доки люди розій-
дуться. Утім це не завадило їм продов-
жувати підготовчі роботи, знімаючи з 
металевих конструкцій кабелі освітлен-
ня. «Це все, що треба знати про ставлен-
ня нинішньої влади до тих подій», — на-
писала у «Фейсбуці» журналістка Михай-
лина Скорик.
 До речі, ви помітили, як з нашого лек-
сикону поступово зникають слова про Ре-
волюцію гідності? Чотири роки тому ми 
називали Майдан саме так — бо відчули 
себе Людьми, гідними поваги, здатними 
постояти за себе і за своє майбутнє. За чо-
тири роки наші політики зробили все, щоб 
цю Гідність втоптати в багнюку: показовим 
переслідуванням добровольців і відпус-
канням на поруки відвертих корупціонерів, 
недоведенням до логічного завершення 
практично жодної з «майданних» справ, 
постійними «договорняками» та демонс-
тративним хизуванням своїми статками, 
яким не завадили ні електронні деклара-
ції, ні елементарне почуття політичного і 
загальнолюдського такту в країні, де три-
ває війна.
 І я розумію, чому на Алеї Небесної со-
тні людей вівторкового вечора 20 лютого 
було порівняно мало. Як і розумію бага-
тьох своїх друзів, які відверто зізнавали-
ся, що не підуть на Майдан, «бо надто бо-
лить». І боюся подумати, яким буде від-
значення цієї дати наступного року. І чи 
буде вона взагалі відзначатися на офіцій-
ному рівні. На Мальдівах чи Сейшелах 
якось спокійніше, ніж серед людей, які ма-
ють до тебе стільки запитань. На які зовс-
ім не хочеться відповідати.
 ...А квіти на Алеї Небесної сотні не 
в’янутимуть у будь-яку пору року. І білі 
янголи на деревах нагадуватимуть про те, 
що, крім столичного суду, де за цей час 
люди практично не змінилися — і за пер-
соналіями, і за суттю, — є ще й Божий 
суд. А пам’ять тих, хто гартувався вогнем 
Майдану — річ, не підвладна ні часу, ні 
політикам.
 А Україну ми таки збудуємо. З ними чи 
без них. Майдан багатьох навчив жити не 
завдяки, а всупереч. І вірити в те, що на-
віть найтемнішу ніч змінює світанок. ■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Лариса ГРОМАДСЬКА

 В Українському домі відбувся вечір-присвята 
«Відданим сотням України». Радість і сльози від 
зворушливих зустрічей учасників Революції гід-
ності, бойових побратимів війни на Донбасі, во-
лонтерів і рідних Героїв Небесної сотні; докумен-
тальні кадри з кривавих днів Євромайдану і боїв 
на передовій; фотовиставка як сторінки літопи-
су Майдану 2013-2014; виставка художніх робіт 
на ящиках з-пiд зброї і гільзах; трофеї з війни — 
нікого з присутніх не залишили байдужими. 
 Розпочав вечір-реквієм гурт «Хорея козаць-
ка» (художній керівник кобзар, заслужений ар-
тист України Тарас Компаніченко). Привітали 
учасників вшанувань піснями народні артист-
ки України Оксана Білозір і Валентина Коваль-
ська, а Раїса Недашківська — словами Тараса 
Шевченка. 
 Участь у концертній програмі взяли дитя-
чий фольклорний ансамбль «Орелі», мистецькі 
колективи «Народна філармонія», «Ансамбль 
АТОвців», Володимир Гонський, один iз веду-
чих Євромайдану, барди. До присутніх промов-
ляли представники різних громадських органі-
зацій, зокрема «Жінки миру», Спілка матерів 

України, «Воля громади», волонтерська сотня 
«Доброволя».
 Організатори «Пелюсткової ходи» запроси-
ли присутніх приєднатися до третього дня ак-
ції, аби пройтися вечірніми вулицями Києва і 
устелити пелюстками квітів місця загибелі лю-
дей 18-20 лютого 2014 року.
 Мистецький захід було приурочено не лише 
світлій пам’яті Героїв Небесної сотні, а й 100-літ-
тю єдності Української держави і 100-річчю бою 
під Крутами. Організатор і ведуча вечора-посвя-
ти — Руслана Лоцман, заслужена артистка Ук-
раїни. Сприяли проведенню вшанувань Музей 
Революції гідності й численні волонтерські ор-
ганізації з різних куточків України. ■

Ірина КИРПА

 Під час прес-туру на ад-
міністративний кордон між Ук-
раїною та Росією, що на Херсон-
щині, перший заступник мініс-
тра у справах окупованих те-
риторій України Юсуф Куркчі 
повідомив, що реконструкції 
потребують відразу два КПВВ, 
розташовані у селищах міського 
типу Чаплинка та Каланчак.
 На даний час ці соціаль-
но значущі об’єкти перебува-
ють у незадовільному санітар-
ному та побутовому стані, що 
істотно ускладнює повсякден-
ну роботу персоналу та обмежує 
можливість для перетину ад-
міністративного кордону з пів-
островом Крим людьми.
 — Проект ремонтних робіт 
уже створено, також виріше-
но питання щодо відведення зе-
мельних ділянок — повідомив 
Юсуф Куркчі. — Поки що шу-
каємо інвесторів для початку 
робіт. Найважливiше реконстру-
ювати КПВВ «Каланчак», адже 
саме там потік людей та транс-
порту є найбільш інтенсивним.
 За словами голови Херсонсь-
кої ОДА Андрія Гордєєва, додат-

кові джерела фінансування бу-
дуть знайдені ближче до квітня 
поточного року. Кожен із відре-
монтованих КПВВ буде поділе-
но на дві зони: державну (ре-
жимну), яку укомплектують 
співробітниками прикордонної 
служби України, митниками, а 
також бійцями СБУ, а також сер-
вісну, де треба створити всі умо-
ви для мандрівників. Саме там 
планується побудувати нові спо-
руди під облаштування Центру 
надання адміністративних пос-
луг, а також відремонтувати при-
міщення кімнати матері та дити-
ни, де кожна людина у разі пот-
реби зможе залишитися на ніч.
 При кожному КПВВ буде 
упорядкована автостанція, це 
необхідно для того, щоб до кон-
трольно-пропускного пункту 
в’їзду та виїзду будь-який ту-
рист зміг доїхати легально.
 Як розповів постійний пред-
ставник Президента України у 
Криму Борис Бабин, уже з 1 бе-
резня цього року буде узгодже-
но розклад приміського сполу-
чення між станцією «Вадим» 
(залізнична станція в селі Пре-
ображенка Херсонської облас-
ті, це приблизно за сім кіломет-

рів від пункту пропуску «Ка-
ланчак») та київським поїздом 
у Херсоні.
 А вже до літнього сезону 
2018 року мають бути пого джені 
з Укрзалізницею питання пря-
мого сполучення між Києвом 
та пунктом пропуску «Калан-
чак».
 Планується, що поїзди кур-
суватимуть не тільки до станції 
«Новоолексіївка», а й до стан-
ції «Вадим». Це можуть бути 
як причіпні вагони, так і пряме 
сполучення з Києвом.
 Тим часом стало відомо, що 
російські прикордонники лік-
відували свої блокпости на ад-
міністративному кордоні з Кри-
мом відразу в трьох районах 
Херсонської області. Окупан-
ти вже зняли пости навпроти 
КПВВ «Каланчак» та «Чаплин-
ка», а 14 лютого ліквідували 
свої тимчасові споруди поруч із 
КПВВ «Чонгар». 
 Нині функціонують лише 
російські пропускні пункти на 
адміністративному кордоні з 
Кримом. Офіційно коментува-
ти свої дії прикордонники де-
ржави-агресора відмовилися, 
посилаючись на таємне розпо-
рядження окупаційної влади пі-
вострова Крим. ■

ВШАНУВАННЯ

Відданим сотням
Устелили пелюстками квітів місця 
загибелі людей у лютому 2014 року

■

РЕКОНСТРУКЦІЯ

ПЕРЕХІДний вік кордону
Для облаштування сервісної зони контрольно-пропускного 
пункту «Каланчак» необхідно знайти 55 мільйонів гривень

■

Пункт пропуску: зовнішній вигляд без «косметики».
Фото з сайта bigmir.net.

❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Як нещодавно повідомлялося на 
сайті «України молодої», Європейсь-
кий Союз закриває проект модерні-
зації прикордонних контрольно-про-
пускних пунктів з Україною. Причи-
на: корупція в середовищі українських 
чиновників. Із 2014 року європейці на-
дали для модернізації шести українсь-
ких КПП на кордонах із Польщею, 
Угорщиною, Словаччиною та Румунією 
29,2 млн. євро. Але на жодному з них 
по сьогодні роботи так і не були завер-
шені через неузгодженість дій влади і 
підрядників, перевитрати тощо.

■
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«Порошенко вирішив дати свідчення в режимі відеоконференції 
і в чітко обмежених часових рамках. Що вкотре продемонструвало: 
для Президента важливий був сам факт участі в процесі, 
ніж бажання повідомити суду щось важливе».

Сергій Руденко
журналіст

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 У середу в Оболонському суді столи-
ці, де триває розгляд справи про держав-
ну зраду екс-президента України Вік-
тора Януковича, очікували появи його 
наступника, якого мали допитати як 
свідка. «Вперше за історію Радянсько-
го Союзу, пострадянських країн та не-
залежної України ми зможемо допита-
ти чинного Президента як свідка», — 
зазначив з цього приводу суддя Вла-
дислав Дев’ятко. У зв’язку з цим у суді 
було вжито безпрецедентні заходи без-
пеки: крім  трьох кордонів правоохорон-
ців, крізь які пропускали журналістів, 
жінок просили продемонструвати наяв-
ність одягу, а окремих, яких додатково 
оглядали в окремій кімнаті — відсутність 
на тілі будь-яких написів. Така пересто-
рога була відповіддю  на нещодавній ін-
цидент, який стався з Петром Порошен-
ком на Віденському балу, коли біля ньо-
го з’явилася активістка руху Femen із 
провокативним написом на грудях. І, як 
стверджує журналістка «Радіо Свобода», 
таки на рівні поліцейських ходили чут-
ки, що когось із дівчат затримали.
 Утім Петро Порошенко в приміщенні 
суду так і не з’явився. В останній момент 
адміністрація Президента, посилаючись 
на завантаження глави держави та неба-
жання створювати комусь незручності, 
попросила провести допит у режимі ві-
деоконференції, на що суддя дав згоду. 
Так що і прокурори, і адвокати мали змо-
гу задавати питання Порошенкові через 
телекамери.
 Першими допитувала Президента 
сторона обвинувачення. Питання стосу-
валися переважно візиту Петра Поро-
шенка до Сімферополя в момент захоп-
лення Верховної Ради Криму «зеленими 
чоловічками» та відвідин Луганська та 
прикордонного з Росією селища Ізвари-
не у квітні 2014-го, коли там уже відбува-
лися проросійські заворушення. В обох 
епізодах Порошенко зазначив, що його 
життю була безпосередня загроза: і тоді, 
коли його намагалися заблокувати в ае-
ропорту Сімферополя, і коли в Ізваріно-
му його машину обстріляли невідомі, що 
«перейшли кордон з боку Росії».
 Захист екс-президента побудував 
свою стратегію на спробі довести неза-
конність відсторонення Віктора Януко-
вича і поспішності обрання Олександра 
Турчинова в.о. Президента після втечі 
першого. Зокрема, на чому ґрунтувала-
ся впевненість депутатів, які голосували 
за відсторонення Януковича (а Порошен-
ко якраз на той момент був одним із депу-
татів) на підставі його «самоусунення», і в 
чому виражалося його «самоусунення»? 
На слова Порошенка про те, що Янукович 
залишив країну в момент, коли почалася 
анексія Криму та існувала реальна війсь-
кова загроза вторгнення з боку Росії, ад-
вокат екс-президента Віталій Сердюк на-
тякнув, що сам Порошенко цього року 
тиждень відпочивав на Мальдівах, і це 

теж можна розцінювати як самоусунен-
ня. Утім після такого питання суддя ска-
зав, що ці питання не стосуються справи 
і завершив допит Президента на 20 хви-
лин раніше обумовленого часу. Цей факт 
обурив сторону захисту і адвокати заяви-
ли, що ініціюватимуть повторний допит 
Петра Порошенка, сподіваючись, що їм 
виділять більше часу для цього.
 Враження від виступу Президента в 
суді лишилося неоднозначним. З одного 
боку, це був справді прецедент, оскільки 
Петро Порошенко вперше погодився зня-
ти з себе президентський імунітет і свід-
чити у відкритому судовому процесі (у 
процесі щодо масових розстрілів на Май-
дані він не з’являвся, хоча теж був вхо-
жий до політичного естеблішменту: його 
свідчення цитує Соня Кошкіна у своїй 
книзі про Майдан, але книгу до справи 
не пришиєш). З іншого — нічого ново-
го ми, по-суті, не почули. «Я так і не зро-
зумів, яку доказову силу мають показан-
ня Порошенка, що саме вони підтверди-
ли? Що саме в його показаннях є таким, 
що підтверджує вину Віктора Янукови-
ча у вчиненні державної зради? Ці запи-
тання не торкалися суті оголошеного об-
винувачення, а носили політичний під-
текст», — зазначив в ефірі «Радіо Свобо-
да» адвокат Олексій Баганець.
 Такої ж думки дотримується і жур-
наліст Сергій Руденко. «Що ж хотів роз-
повісти судові Порошенко? Важко сказа-
ти. Питань, які задавали йому адвокати 
Януковича з приводу законності відсторо-
нення їхнього підзахисного з посади пре-
зидента, нинішній глава держави уни-
кав. Логіка адвокатів, схоже, будувалася 
на тому, що саме дострокове припинення 
повноважень Януковича і стало причиною 
анексії Криму, а потім — і війни на сході 
України. В розповіді Петра Порошенка не 
було сенсацій. У лютому 2014-го він був 
лише рядовим депутатом Верховної Ради. 
Він багато й емоційно розповідав про поїз-
дку в Крим напередодні анексії півострова, 
але не більше того», — написав він у своє-
му блозі для газети «Дойче Велле».
 Водночас Руденко називає виступ По-
рошенка в суді гарним піар-ходом напе-
редодні президентських виборів. Мов-
ляв, Януковича однозначно визнають 
винним, і в Порошенка та його команди в 
березні наступного року буде в рукаві ко-
зир під назвою «Ми засудили Янукови-
ча». До речі, того ж дня на своєму брифін-
гу Генеральний прокурор Юрій Луценко 
неофіційно підтвердив це, заявивши, що 
сподівається, що заочні судові процеси 
щодо Віктора Януковича, Сергія Курчен-
ка, Олександра Клименка та інших фігу-
рантів справи у звинуваченні у держав-
ній зраді закінчаться до кінця року. 
 А тим часом в Оболонському суді роз-
почалися допити свідків сторони захис-
ту Віктора Януковича. Наразі суд дав зго-
ду на допит лише 16 зі 138 свідків, про 
яких просили адвокати: Миколи Азаро-
ва, Андрія Клюєва, Віталія Захарченка, 
Олександра Якименка, Павла Лебедєва, 
Станіслава Шуляка, Юрія Ільїна, Кос-
тянтина Кобзаря, колишнього співробіт-
ника УДО Сергія Бернадського, Леоніда 
Кожари, Олександра Щеголєва, пілота 
гелікоптера, на якому Янукович пересу-
вався під час втечі з України, співробіт-
ника «Украероруху» Андрія Черткова та 
трьох жителів АР Крим. Судячи з преце-
дентів, частина їх так само спілкувати-
меться з учасниками процесу за допомо-
гою відеозв’язку. Процес триває. ■

Олександр МИХАЙЛЮТА,
лауреат премії «Незалежність» 
Київської спілки журналістів

Не секрет, що більшість 
страхових компаній нарде-
пи створювали «під себе». 
Залишили й прогалини 
в законі, і тепер держава 
фактично є спільником 
чергового обдирання гро-
мадян...
Пригадуєте, скільки гала-
су було у Верховній Раді, 
коли свого часу Європа 
вимагала ухвалити закон 
про «автоцивілку»? Ухва-
лили. І навіть запровадили 
так звані європротоколи. 
Це — бланк, який отримує 
кожен власник авто, за-
страхувавши свою відпові-
дальність перед третіми 
особами на той випадок, 
якщо він «в’їде» в чиєсь 
авто і завдасть шкоди ма-
шині та здоров’ю людей.
 
  Щороку і я як власник і 
водій автівки купую такий 
страховий поліс «автоцивіл-
ки». І всі інші учасники ав-
тодорожнього руху також 
купують такі поліси. Про-
те, як виявилося, в нашій 
державі ці поліси — філь-
чина грамота. Чому я так 
стверджую? Бо переконав-
ся на власному прикладі. 
А саме, 14 липня у цент-
рі Києва (біля філармонії) 
мене «наздогнала» білявка 
на «Смарті». Розтрощила 
задній бампер, ремонт яко-
го спеціалізована СТО оці-
нила в 13 тисяч гривень.
  Діяли ми з винувати-
цею ДТП цілком законно: 
викликали поліцію, поліція 
склала відповідні докумен-
ти. Документи надійшли 
до суду. У жовтні Шевчен-
ківський районний суд м. 
Києва розглянув матеріали 
(справа №761/25696/17), 
визнавши громадянку В. 
винною у скоєнні правопо-
рушення, передбаченого ст. 
124 КУпАП. Саме таку пос-
танову вимагала страхова 
компанія «Юнівес», у якій 
винуватиця наїзду й прид-
бала «автоцивілку», щоби 
компенсувати витрати на 
ремонт автівки, яка зазна-
ла удару. Тобто мого «ки-
тайця».
 Зазначу, що сама «Юні-
вес» не зробила жодного 
кроку мені назустріч. Але ж 
це ваш клієнт завдав збит-
ків мені. Але я сам мусив 
добувати копію постанови 
суду, сам мусив звертатися 
в спеціалізовану СТО для 
діагностики пошкоджень, 
сплативши їм відповідні 
кошти за це. Врешті подав 
і кошторис на ремонт, і пос-
танову суду в «Юнівес». А 
далі почалася дивна історія. 
Минає мі сяць. Минає дру-
гий... «Юнівес» мовчить. 
Більше того, коли я наби-
раю їхню так звану «гарячу 
лінію» 0800-500-824, там 
просто не відповідають. Або 
«робот» тупо повторює, мо-
вляв, якщо ви хочете дізна-
тися про стан виплат, на-
тисніть цифру «3». Тисну, 
а «робот», як глухонімий, 
знову і знову повторює, аби 
я набирав цифру «3»... Три-
чі я особисто звертався в 
офіс цієї СК, і кожного разу 
усміхнені співробітниці 
люб’язно відповідали, що в 

них усе на контролі, але за-
кон дає їм 90 днів на випла-
ту компенсації. Отже, че-
кайте. Чекаю. 
 А минуло вже і 90, і 100 
днів! Знов набираю той но-
мер. Та сама картина. Ав-
товідповідач запрограмова-
но на відсіч клієнта. Уже я 
не витримав. Знайшов сайт 
цієї «Юнівес» і прямим тек-
стом написав: або сплатіть 
урешті компенсацію згідно 
з чинним законодавством, 
або я оприлюдню інформа-
цію про вас як про шахрай-
ську організацію в газеті 
«Україна молода». І дав зво-
ротну адресу і контактний 
телефон. І попросив, аби 
керівництво «Юнівес» про-
коментувало мені за цим те-
лефоном ситуацію. І що ж? 
Просидів у суботу й неділю 
на робочому місці. А жодно-
го дзвінка з «Юнівес». 
 Нагадую: моя справа 
щодо відшкодування збит-
ків унаслідок ДТП, скоє-
ного застрахованою особою 
«Юнівес», зареєстрована 
там 11 листопада 2017 року 
(минуло не 90 днів, а 100), 
значиться під номером ГО 
8390. Компанія ж просто 

махлює. Отже, прошу вва-
жати цю мою публікацію 
офіційним зверненням до 
правоохоронних органів 
для порушення криміналь-
ного провадження за озна-
ками шахрайства щодо СК 
«Юнівес» і до Моторного 
бюро України — для поз-
бавлення ліцензії на діяль-
ність цієї компанії. А водіїв 
хочу застерегти, аби обхо-
дили «Юнівес» десятою до-
рогою.
 Знаю, що в подібній до 
моєї ситуації опинилися 
сотні людей. А чому? Бо де-
ржава абсолютно не контро-
лює страховий бізнес, у ру-
ках якого зосереджено мі-
льярди гривень! І ви, уряд-
ники, хочете в Євросоюз із 
такою ситуацією в страхо-
вому бізнесі? Та вас там і на 
поріг не пустять. Адже ком-
панії на кшталт «Юнівес» з 
їхньою репутацією неплат-
ника за зобов’язаннями за-
просто обвалять ринок ці-
лої Європи! Хіба шахраям 
від «автоцивілки» щось ві-
домо про європротоколи в 
цій галузі? Вони й нині ус-
пішно валять вітчизняний 
ринок «автоцивілки». ■

СУД ТА ДІЛО

Прецедент 
від Президента
Допит Порошенка у справі про держзраду 
його попередника супроводжувався посиленими 
засобами безпеки, однак нових фактів не додав

■

Петро Порошенко на відеозв’язку.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙

ВИПРОБУВАНО НА СОБІ

Як страховики 
обвалюють 
«автоцивілку»
Мати страховий поліс — ще не означає 
отримати відшкодування у випадку ДТП

■

КОМЕНТАР

Прокоментувати ситуацію ми поросила юриста «Страхнагляду» 
та юридичної компанії «Страховий юрист» Дениса Конюшка:
 — Справді, відповідно до Закону України «Про обов’язкове стра-
хування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів» кожен автовласник зобов’язаний застрахувати 
свою цивільно-правову відповідальність. Наклавши обов’язки на кож-
ного водія, держава належним чином не зазначила дієвий механізм 
відповідальності страхових компаній за невиконання своїх обов’язків 
перед потерпілими особами. Процес врегулювання збитку зводить-
ся до того, що страхова компанія очікує на помилки зі сторони потер-
пілого в термінах подачі документів, а останній зобов’язаний по де-
кілька разів їздити в поліцію, суди, офіси страховиків. При цьому 
слід зазначити, що за останні роки понад 10 страховиків, які займали 
значну частку ринку автоцивілки («Лафорт», «Добробут», «НОВА», 
«Скайд», «Україна» тощо), просто зібрали кошти та зникли в неві-
домому напрямку, залишивши без відшкодування тисячі потерпілих. 
Моя порада потерпілим одна — в жодному разі не потрібно опускати 
руки та прощати свої кошти. Хоча механізм захисту прав і не зовсім 
досконалий, потребує значного часу та вмінь, проте якщо ви все зро-
бите правильно, то отримаєте відшкодування. Перш за все, зверніть-
ся з відповідною скаргою до профільних організацій — МТСБУ та 
Нацкомфінпослуг. Не отримали результат — заручіться допомогою 
професіонала та сміливо звертайтеся до суду.

■

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙
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«Петлюра — найбільший державник 
ХХ століття»
 ■ Володимире Івановичу, то чи вар-
тий Петлюра пам’ятника у столиці, тим 
паче що у Вінниці вже встановили його 
скульптуру й урочисто відкрили напри-
кінці минулого року?
 — Щодо вінницького пам’ятника, 
то він мене не вразив: Петлюра не схо-
жий на себе, там сидить якийсь мирша-
вий чоловік. Не вийшла та вольова пос-
тать, якою я собі уявляю Петлюру, маю-
чи на увазі хоча б його творчу спадщину 
як публіциста, не кажучи вже про його 
державотворчі заслуги.
 Перші два томи творчої спадщини 
Петлюри були видані в діаспорі у 1956 і 
1979 роках, а третій, четвертий і п’ятий 
я видав уже в незалежній Україні. Наразі 
збираю матеріали для видання шостого 
тому праць Петлюри. Також здійснив 
два видання його біографії — «Українсь-
кі дер жавники: Симон Петлюра», а крім 
того, ще зробив книжку «Симон Петлю-
ра і єврейство». До речі, спеціально для 
фронту ми видали в камуфляжній обкла-
динці брошурку (яку вже кілька разів пе-
ревидавали) про біографію Петлюри, цю 
книжечку передаємо хлопцям на схід.
 Як на мене, Петлюра — найбільший 
український державник ХХ століття! 
Більшого державника минулого століт-
тя я не бачу, бо він саме той, хто поклав 
своє життя задля України й, зрештою, 
йшов до кінця саме як державник.
 На початку 1919 року, коли вже пов-
номасштабно почалася друга російсь-
ка війна проти України, то, наприклад, 
Винниченко здав повноваження й поїхав 
на захід, Грушевський був у Відні, Ша-
повал теж виїхав за межі України. По 
суті, всі державники пороз’їжджалися, 
а Петлюра єдиний із керманичів, хто за-
лишився й був із військом до кінця! 
 Згодом, уже навіть будучи в діаспорі, 
він усе робив, щоб повернутися. І от у 
чому різниця між першою політичною 
еміграцією і «петлюрівською» — пер-
ша вся розлізлася по заробітках (повер-
нулися одиниці) й таким чином світу не 
було кому говорити про Україну. Коли 
ж iдеться про «петлюрівську» емігра-
цію, то Петлюра зробив усе для того, щоб 
еміграція збереглася! 
 ■ Як йому це вдалося зробити?
 — Він доклав максимум зусиль, аби 
всі ті, хто вийшов за кордон (особливо 
молоді вояки — вчорашні студенти, зок-
рема й київського Університету св. Воло-
димира, які опинилися у вигнанні), нав-
чалися в університетах Варшави, Пра-
ги, Берліна, Данцига, а також здобува-
ли освіту у Франції та інших країнах, де 
тільки можна було «всунутися». Таким 
чином готувалася політична еліта: вони 
ж не тільки здобули дипломи, а ще вив-
чили мови й узагалі навчалися з майбут-
ньою елітою тих країн, в яких перебува-
ли. І в майбутньому та зарубіжна еліта 
підтримає українські «змагання» за не-
залежність, завдяки саме своїм україн-

цям-однокурсникам, адже дізнавалися 
від них про трагічну долю України. Усе 
це — завдяки Петлюрі! 
 У 1923 році він написав велику стат-
тю «Завдання української еміграції», 
де було все чітко розписано: хто й що 
має робити та як має працювати еміг-
рація. Тобто збереження еміграції дало 
нам згодом можливість заявити про Ук-
раїнську державу в роки Другої світової 
війни й у повоєнний час: еміграція нага-
дувала світу, що є Україна.
 ■ Ваша розповідь наштовхнула на 
думку, що у 1926 році більшовики зни-
щили в Парижі Петлюру не стільки за 
його діяльність у 1917—1921 роках, 
скільки через його бурхливу активність 
саме в еміграції!?
 — Безумовно, більшовики бояли-
ся, що він повернеться, бо його всі доб-
ре знали в Україні. А ще «червоні» бо-
ялися того, що в Польщі до влади по-
вертається Пілсудський... Загалом я 
дуже критично ставлюся до таких «ве-
ликих адвокатів» України, як поляки. 
Ще у 2003 році декого з можновлад-
ців і я, і нардеп Василь Червоній, і ге-
нерал Олександр Скіпальський пере-
конували не голосувати за спільну за-
яву двох парламентів (українського й 
польського). Бо не можна вірити по-
лякам — треба дивитися правді в очі: 
у 1920 році вони нас зрадили й віддали 
Україну на розтерзання... Згадайте, що 
зараз відбувається в Польщі й що вона 
«утяла» (маю на увазі польський «анти-
бандерівський» закон). Тобто в кожно-
го свій інтерес.
 А ми маємо думати про свій. І Пет-
люра думав про «свій», український, 
інтерес — за це його й убили, бо він був 
до кінця українським патріотом та дер-
жавником. Навіть якщо говорити про 
1917 рік, то до осені, тобто до того, як 
він вступив на посаду Голови українсь-
кого генерального військового коміте-
ту, то, можливо, ще мав якісь ілюзії 
щодо російських демократів. Але коли 
в процесі творення українських зброй-
них сил він побачив, що в Росії нічого 
не змінилося, він став твердим держав-
ником і залишився ним. Саме він гово-
рив, що «наш перший ворог — Росія», 
це він чітко вказував і в своїх працях. 
Навіть написав таку працю, як «Мос-
ковська воша» (книга написана напе-
редодні смерті отамана у 1925 році, од-
нак немає сумнівів, що задумана вона 
була набагато раніше. — Авт.). 
 Тож Петлюра сповна заслужив на 
пам’ятник! Це людина, яка, незважаю-
чи на титули й посади, була готова йти 
захищати Україну. Ось показовий при-
клад: фактично за те, що він творив ук-
раїнську армію, у грудні 1917 року Вин-
ниченко з партією усунули Петлюру з 
поста військового міністра. Натомість 
призначили Миколу Порша, який був 
дуже далекий від військових справ, але 
він фактично виконав директиви Винни-
ченка про те, щоб розпустити армію, й 

ми залишилися без війська. 
 І коли його усунули від посади, він міг 
би поїхати в ту ж Полтаву (звідкіля він 
родом) і сидіти там. Але коли він поба-
чив, що зі сходу (з Харкова) на Полтаву 
йдуть більшовики, то став організовува-
ти Гайдамацький кіш Слобідської Украї-
ни, щоб захистити той регіон. Щоправ-
да, коли він поїхав із кошем навперейми 
більшовикам, то, доїхавши до Гребінок, 
дізнався, що в Лубнах уже більшовики й 
далі нема сенсу їхати. Зберігся, до речі, 
його виступ на цій станції.
 Чому я про це згадав? Бо почув про 
фільм «Крути. 1918», який має вийти на 
широкий екран наприкінці року, і в ньо-
му показано, що Петлюра посилає дітей 
(студентів і гімназистів) у Крути, аби зу-
пинити більшовиків. Та не посилав він 
цих юнаків туди! Нещодавно я мав зус-
тріч із міністром культури Євгеном Ни-
щуком, головою Держкіно Пилипом Іл-
лєнком та авторами фільму й питав їх: 
«Де ви взяли цей матеріал? Хто вас кон-
сультував?» Це або продумана провока-
ція, або недбалість і безвідповідальність! 
З’ясувалося, що ніхто з істориків не ре-
цензував сценарію фільму! Це не солідно. 
Щоправда, режисери пообіцяли, що цей 
епізод виріжуть. Інакше це буде ганьба 
— приписати Петлюрі те, чого він не міг 
робити, адже його в той час... навіть не 
було в Києві! Про виступ юнаків до Крут 
він дізнався лише, коли, відступивши від 
Гребінок, приїхав у Дарницю, тут у пер-
ших числах лютого йому сказали, що не-
подалік стоять залізничні платформи, на 
яких лежать тіла загиблих хлопців. 

«Петлюра не був прихильником 
Берестейського договору»
 Завдяки бою під Крутами, а згодом 
знищенню за Ніжином (з боку Києва) 
залізничної колії, війська Муравйова 
були затримані на три дні. Ці безцінні 
дні дали змогу українському уряду під-
писати Берестейський мирний договір 
9 лютого 1918 року (мирна угода між 
УНР з одного боку та Німецькою, Авс-
тро-Угорською, Османською імперіями 
й Болгарським царством із другого; це 
перший мирний договір у Першій сві-
товій війні 1914–1918 років, який став 
наслідком одного з етапів переговорів 
у Брест-Литовську, загальним підсум-
ком яких був вихід більшовицької Росії 
з Першої світової війни. Та найголовні-
ше — договір від 9 лютого врятував УНР 
від поглинання більшовицькою Росією: 
1 березня більшовицькі війська зму-
шені були залишити столицю УНР, че-
рез тиждень до Києва прибув уряд Цент-
ральної Ради й більшовицьку владу було 
повалено. — Авт.). Тоді німці, які допо-
могли вигнати більшовиків з України, 
дійшли аж до Ростова та Криму...
 Цікаво, що Петлюра не був прихиль-
ником Берестейського договору, а нада-
вав перевагу договору з Антантою (Анг-
лією, Францією). До речі, після всіх цих 
подій Петлюра ввійшов 1 березня 1918 
року на чолі українських військ до Киє-
ва з боку залізничного вокзалу по ко-
лишній вулиці Комінтерну.

«Тільки одна вулиця може носити 
ім’я Петлюри»
 ■ Тепер зрозуміло, чому цю вулицю 
назвали його іменем!..
 — Так, але ідея щодо перейменуван-
ня вулиці Комінтерну на Петлюри все ж 
виникла досить спонтанно у 2006 році. 
В Театрі імені Франка була академічна 
зустріч, присвячена 80-річчю трагічної 
загибелі Петлюри, де я виступав. Мені 
доручили говорити про «єврейські пог-
роми», а в першому ряду сиділи Пре-
зидент Ющенко, Червоненко, мер Чер-
новецький. Зі сцени помітив, як Чер-
воненко аж змінився, коли я почав го-
ворити, що Петлюра захищав євреїв. А 
коли я виходив із театру, то Сергій Ру-
дик (нині він депутат, а тоді був заступ-
ником Черновецького) сказав: «Мені 
щойно надiйшла команда переговорити 
з вами, якi вулицi можна перейменува-
ти на честь Петлюри?» Я сказав, що по-
думаю, а наступного дня відповів: «Вва-
жаю, що тільки одна вулиця може носи-
ти його ім’я». 
 Чому? Бо цією вулицею Петлюра на 
чолі війська входив до міста як визво-
литель Києва від більшовиків, причо-
му тричі: 1 березня 1918 року, 19 груд-
ня 1918-го й у 1920 році. 
 І через кілька днів Київрада, фак-
тично без підготовчих акцій-формаль-
ностей, перейменувала вулицю Комін-
терну на честь Петлюри. 
 ■ Повертаючись до питання «погро-
мів». Але ж Петлюру й справді постійно 
звинувачують у цих самих «єврейських 
погромах»... 
 — Це — елемент гібридної війни! 
Бо, ще раз наголошую, Петлюра, нав-
паки, був захисником євреїв, ще з часів 
навчання в духовній семінарії в Пол-
таві. Там семінаристи його називали 
«жидівським батьком». За тими доку-
ментами, які я бачив, він скрізь висту-
пає захисником євреїв. Він навіть роз-
формовував військові підрозділи, які 
брали участь у самовільних погромах. 
Також наказував карати, аж до розстрі-
лу, тих козаків-військовиків армії УНР, 
хто вчиняв погроми, — про це є докумен-
тальні факти. І коли йому казали — ди-
вися, вони ж, як більшовики, нас ни-
щать, то Петлюра відповідав: «А може, 
колись жиди допоможуть нам грішми 
будувати Українську державу!..» Люди-
на — яка дивилася далеко вперед і шука-
ла порозуміння з різними націями! ■

ДО РЕЧІ

 «На засіданні ЦК РКП(б) у 1922 році 
Ленін сказав: «Ніякі Денікіни, Юденичі нам 
не страшні, бо їхні програми застаріли. 
Нам, більшовикам, страшний лише один лі-
дер — Петлюра, програма якого небезпечна 
для нас. І до того часу, доки житиме Петлю-
ра, доти не закінчиться рух повстань проти 
нас, ми не можемо чекати спокою на Півдні. 
Тому Петлюру необхідно вбити. Доручаю 
Сталінові як представникові партії, а Дзер-
жинському й Триліссеру по лінії ЧК викона-
ти це завдання».

■

НАШІ ГЕРОЇ

«Більшовики боялися, 
що Петлюра повернеться 
в Україну»
У Києві вже давно мав би стояти пам’ятник 
Головному отаману військ УНР, вважає професор 
Володимир Сергійчук
Тарас ЗДОРОВИЛО

В одному з попередніх номерів «УМ» уже писала про Си-
мона Петлюру, акцентуючи на необхідності встановлення 
пам’ятника в столиці Головному отаману військ УНР, Голові 
Директорії УНР, публіцисту та літературному критику. Про-
довжуючи цю тему, ми звернулися до Володимира Сергійчу-
ка — відомого історика, професора, академіка, автора цілої 
низки історичних праць, у тому числі й про Петлюру, аби по-
чути фахову думку з приводу увіковічення цієї неординарної 
історичної постаті та його ролі у становленні незалежної Ук-
раїнської держави.

■

Симон Петлюра.❙

Володимир 
Сергійчук.

❙
❙



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15, 5.20 ТСН

09.30, 11.00, 12.20 «Чотири 

весілля»

12.35 «Міняю жінку»

14.00, 15.00 Т/с «Школа»

16.00 Т/с «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Т/с «Мама»

20.30, 5.00 «Секретні 

матеріали»

21.00 Т/с «За три дні до 

кохання»

22.00 «Гроші-2018»

23.15, 0.25 «Голос 

країни-8»

01.40 Х/ф «Великий рік»

ІНТЕР

05.30, 20.00, 2.15, 5.20 
«Подробиці»

06.00 М/ф
06.10, 22.35 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»
10.00 Х/ф «Вийти заміж за 

капітана»
11.50, 12.25 Т/с «Батьківський 

інстинкт»
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.40 Т/с «Запитайте в осені»
00.25 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-3»
02.55 «Скептик-2»
03.25 «Речдок»

04.50 «Top Shop»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.05 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30, 3.00 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Ніч після 

випуску»

18.00 Т/с «Перстень із 

рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Чужі рідні»

23.30 Х/ф «Загублений 
світ»

01.35 Телемагазин

04.45 Агенти 

справедливості

ICTV

05.00, 4.50 Т/с «Відділ 44»

05.45, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.35 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.10 Антизомбі

11.05 Секретний фронт. 

Дайджест

12.35, 13.20, 16.15 Х/ф 
«Чорний яструб»

12.45, 15.45 Факти. День

16.25 Х/ф «Книга Ілая»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Поганий хороший 

коп»

22.35 Свобода слова

00.50 Х/ф «Дівчина з тату 
дракона»

03.25 Труба містера Сосиски

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.15, 2.10 Зона ночі

05.00 Абзац

06.59, 8.49 Kids Time

07.00 М/с «Том і Джеррі в 

дитинстві»

08.50 М/ф «Ронал-Варвар»

10.40 Х/ф «Угода з 
дияволом»

12.40 Х/ф «Вовки»
14.10 Х/ф «Інсургент»
16.40 Х/ф «Дивергент, 

частина 3: Віддана»

19.00 Ревізор. Крамниці

21.00 Таємний агент

22.20 Таємний агент. Пост-

шоу

00.00 Х/ф «Астрал»
02.05 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.35, 2.25, 4.15 Огляд 

преси

06.50, 18.00, 2.15 Час новин. 

Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

07.30 Фінансовий тиждень

07.55, 11.55, 12.55, 15.55, 

18.55 Погода в Україні

08.15 Про військо

08.50 Клуб LIFE

09.15, 17.45 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 

16.10, 17.10, 18.10 

Інформаційний день

19.30 Інформаційний вечір

22.00 «За Чай.com»

23.15 Топ дня

23.35 Агрокраїна

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30, 4.20 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.15 Х/ф «Бажаю 
здоров’я!»

07.40 Х/ф «Знову 
невловимі»

10.25 «Кримінальні справи»

12.15, 16.55 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.10 

«Свідок»

15.05, 0.40 Х/ф 
«Нестримні»

19.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір-2»

21.20 Т/с «Морський 

патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Одного разу 

в Ростові»

02.40 «Випадковий свідок»

03.15 «Речовий доказ»

05.10 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.00 Мовою мистецтва. З 

родини художників. 

Наталя Павлусенко 

06.30 Сценограй 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.15 Д/ф «Кримські татари. 

«Крим — наш!» 

09.15 Ранок із «Культурою»

10.05 Розсекречена історія 

11.00 Д/ф «Христина. 

Кримське соло» 

11.25 Д/ф «Есе про Крим» 

11.55 Д/ф «Генічеськ»

12.25 Розсекречена історія 

13.20 Д/ф « Крим. 

Нескорений» 

13.45 Д/ф «Борхес» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 РадіоДень 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.45 Хочу бути 

16.10 РадіоДень

16.50 Суспільний університет

17.10 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Спецпроект «До Дня 

спротиву окупації 

Криму»

21.00 Д/ф «Есе про Крим» 

21.30 Д/ф Христина. 

Кримське соло 

22.00 #ВУКРАЇНІ (вип. 5) 

«Кінбурська коса»

22.30 #ВУКРАЇНІ (вип. 6) 

«Дрогобич зі смаком 

солі» 

23.00 Фольк-music 

00.00 РадіоДень 

00.25 Мистецькі історії 

00.40 РадіоДень 

01.05 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music 

02.20 РадіоДень

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Д/ф «Борхес» 

04.35 Д/ф Христина. 

Кримське соло 

05.05 Розсекречена історія 

 

СТБ

07.10, 8.15 «Все буде 

смачно!»

09.15 Х/ф «П’ять років та 
один день»

11.10 «Хата на тата»

15.25 «Містичні історії-4 із 

Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

23.40 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація»

18.00, 19.00, 21.00 «Разом»

18.40 «Територія позитиву»

19.20 «Нейтральна 

територія»

20.20 «Ехо України»

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

08.40, 1.25 «Нове Шалене 

відео по-українськи»

10.05 Х/ф «Синдбад і війна 
фурій»

11.50 Т/с «Ментівські війни. 

Київ»

15.55 Х/ф «Росомаха: 
Безсмертний»

18.15 «Спецкор»

18.45 «ДжеДАІ»

19.20, 20.15 Т/с «Стоматолог»

21.10 Т/с «Кістки-8»

22.55 Т/с «Кістки-7»

23.50 Х/ф «Від заходу до 
світанку-2: Криваві 
гроші Техасу»

02.15 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Кристал Пелес» 

— «Тоттенгем». 

Чемпіонат Англії

07.45, 18.45 Журнал Ліги 

Чемпіонів

08.15 «Шахтар» — «Зірка». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Великий футбол»

12.05 «Олімпік» — «Сталь». 

Чемпіонат України

13.55 «Барселона» — 

«Жирона». Чемпіонат 

Іспанії

16.00 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру. Прем’єра

16.55 Топ-матч

17.00 «Барселона» 

— «Челсі». 1/8 фіналу 

(2004 р. / 2005 р.). 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів. Прем’єра

19.15 «МЮ» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії

21.05 Світ Прем’єр-Ліги

21.35 «LaLiga Docs». 

Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

22.50 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

23.45 «Олександрія» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

01.30 «Валенсія» — 

«Сосьєдад». Чемпіонат 

Іспанії

03.15 «Лестер» — «Сток 

Сіті». Чемпіонат Англії

05.00 «LaLiga Docs». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Олімпік» — «Сталь». 

Чемпіонат України

07.50, 9.50 Топ-матч

08.00 «МЮ» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії

10.00 «Олександрія» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

11.45, 15.45, 5.20 Журнал 

Ліги Чемпіонів

12.15 «Реал» — «Алавес». 

Чемпіонат Іспанії

14.00 «Ліверпуль» — «Вест 

Гем». Чемпіонат Англії

16.15 «Шахтар» — «Зірка». 

Чемпіонат України

18.00, 1.45 «Великий футбол»

19.40 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.55 LIVE. «Леванте» 

— «Бетіс». Чемпіонат 

Іспанії

23.55 «Барселона» 

— «Челсі». 1/8 фіналу 

(2004 р. / 2005 р.). 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів

03.30 «Атлетік» — «Малага». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40 Правда життя

08.40, 16.50 Пригоди Остіна 

Стівенса

09.40 У пошуках краси

10.40 Ілюзії сучасності

11.30 Війна всередині нас

12.30 Підроблена історія

13.20 Прихована реальність

14.10 Паранормальний світ

15.00 Полювання на рибу-

монстра

16.00, 20.50 Скарби зі звалища

17.50, 22.40 Незвичайна наука

18.50 Скептик

19.50 Охоронці Гітлера

21.40 Річкові монстри

23.40 Вирішальні битви 

Другої світової

00.30 Скарб.UA

К1

06.00 Т/с «H2O: Просто додай 

води»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Файна Юкрайна»

09.15, 16.10 Т/с «Беверлі-

Гілз, 90210»

11.10 Х/ф «Слава»
13.10, 18.00 «Орел і решка»

19.00 «Орел і решка. 

Ювілейний 2»

20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

22.00 «Вірю не Вірю»

23.00 Х/ф «Цей незручний 
момент»

00.50 Х/ф «Блеф»
02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Кришталик і 

пінгвін»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 20.00, 2.30 Панянка-

селянка

13.00, 19.00 Чотири весілля

14.00 Рятівники

15.00, 3.20 Віталька

16.00 Країна У

17.00, 22.00 Танька і Володька

18.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.30 ЛавЛавCar

00.00 Теорія зради

01.00 17+

01.30 БарДак

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

18.05, 21.00, 1.55 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

09.40, 16.10 Д/ф «Крим. 

Незламний»

10.00, 0.40 Д/ф «Генічеськ»

10.50 Зимові Олімпійські ігри 

2018 р. Кращі виступи

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 РадіоДень

13.55 Перша шпальта

14.30 РадіоДень

15.15 Розсекречена історія

16.55, 4.45 Д/ф «Есе про 

Крим»

17.20, 5.35 Д/ф «Крим. 

Спротив»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00, 2.45 Спецпроект «До 

Дня спротиву окупації 

Криму»

21.50, 2.35 Зимові Олімпійські 

ігри. Післямова

22.05 XXIII Зимові Олімпійські 

ігри 2018 р. ЦЕРЕМОНІЯ 

ЗАКРИТТЯ

03.40 Д/ф «Кримські татари: 

«Крим — наш!»

05.10 Д/ф «Христина. 

Кримське соло»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15, 5.20 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

11.00, 12.20 «Міняю 

жінку»

13.00, 21.00 Т/с «За три дні до 

кохання»

14.00, 15.00 Т/с «Школа»

16.00 Т/с «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Т/с «Мама»

20.30 «Секретні 

матеріали»

22.00 «Інспектор. Міста»

23.35, 0.25 Х/ф «Розумник 
Вілл Хантінг»

04.00 Х/ф «Стати зіркою»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.10, 22.35 «Слідство вели... 

з Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.15, 12.25, 20.40 Т/с 

«Запитайте в осені»

12.00 «Новини»

12.45 Х/ф «Будинок, в 
якому я живу»

14.50, 15.45, 16.45, 3.15 

«Речдок»

18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.10, 5.15 «Подробиці»

00.25 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-3»

02.50 «Скептик-2»

04.45 «Top Shop»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Свекруха чи невістка

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Перстень із рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Чужі рідні»

23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»

01.30 Телемагазин

02.50 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

ICTV

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Більше ніж правда

11.05 Антизомбі

12.10, 13.15, 1.55 Х/ф 
«Інтимний словник»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55, 22.35 «На трьох»

15.05, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.40, 21.25 Т/с «Поганий 

хороший коп»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.35 Х/ф «Мій хлопець 
— псих»

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

03.50 Абзац

05.40, 7.00 М/с «Том і Джеррі 

в дитинстві»

06.59, 8.09 Kids Time

08.10 Т/с «Мерлін»

10.00 Т/с «Друзі»

12.50 Т/с «Статус відносин 

— усе складно»

17.00, 19.00 Дешево і сердито

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Х/ф «Шоу 
починається»

23.50 Х/ф «Астрал: 
Розділ 2»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.35, 2.25, 4.15 Огляд 

преси

06.50, 18.00, 2.15 Час новин. 

Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.15, 8.15, 23.15 Топ дня

07.40 Агрокраїна

07.55, 11.55, 12.55, 15.55, 

18.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

09.15, 17.45 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 

16.10, 17.10, 18.10 

Інформаційний день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

19.30 Інформаційний вечір

22.00 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина 

часу

02.30, 4.20 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.55 Х/ф «Золота баба»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Слідопит»
10.45 «Кримінальні справи»
12.30, 17.05 «Легенди карного 

розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 2.20 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір-2»
21.20, 0.40 Т/с «Морський 

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Одного разу в 

Ростові»
01.30 Т/с «Коджак»
02.50 «Випадковий свідок»
03.05 «Речовий доказ»
04.05 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 
06.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Галина 
Ковганич 

06.30 Д/ф « Крим. Спротив» 
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.10 Школа Мері Поппінс 
07.30 Ранок із «Культурою»
08.15 Новини. Світ 
08.30 Новини 
08.45 Тема дня 
09.00 Новини. Культура 
09.15 Ранок із «Культурою»
10.05 Д/ф «На порозі історії. 

М. Грушевський» 
11.05 Мистецькі історії
11.20 Фольк-music 
13.20 Д/ф «Відлуння віків. 

Олександрія»
13.45 Д/ф «Борхес» 
14.15 Надвечір’я. Долі 
15.10 РадіоДень 
15.30 Хто в домі хазяїн? 
15.50 Хочу бути 
16.10 РадіоДень
16.50 Суспільний університет 
17.20 Як дивитися кіно 
17.50 Новини. Світ 
18.05 Новини 
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура 
18.50 Лайфхак українською 
19.00 Місто «Ха». Д/ф «Вагріч 

і чорний квадрат» 

20.25 Розсекречена історія 
21.15 Д/ф «Грушевський. 

Галицька весна 
української ідеї» 

21.45 Візитівки Карпат 
22.00 Едвард Лукас, Наталья 

Гуменюк «Нова холодна 
війна — хто виграє і як 
вона може закінчитися» 

23.00 Фольк-music 
00.00 РадіоДень 
00.25 Мистецькі 
00.40 РадіоДень 
01.05 Новини. Культура 
01.20 Фольк-music 
02.20 РадіоДень
03.20 Надвечір’я. Долі
04.15 Д/ф «Борхес» 
04.35 Д/ф «Відлуння віків. 

Олександрія»
05.05 Розсекречена історія 
 

СТБ

07.30 «Все буде смачно!»
08.25 «МастерШеф-5»
13.25 «Хата на тата»
15.25 «Містичні історії-4 із 

Павлом Костіциним»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

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

секс-4»
00.40 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. «Новий 
день»

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

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

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»
16.15, 23.00 «Кримінал»
17.15 «Ситуація»
18.00, 19.00, 21.00 «Разом»
18.40 «Територія позитиву»
19.20 «Нейтральна територія»
20.20 «Ехо України»
21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Бушидо

09.00 «Помста природи»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
12.55, 1.35 «Нове Шалене 

відео по-українськи»
15.30 Х/ф «Мега-акула 

против Меха-акули»
19.20, 20.15 Т/с «Стоматолог»
21.10, 23.50 Т/с «Кістки-8»
22.55 Т/с «Кістки-7»
00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя»
02.25 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND»

07.15 «Леванте» — «Бетіс». 
Чемпіонат Іспанії

09.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 «Шахтар» — «Зірка». 

Чемпіонат України
12.10 «Великий футбол»
13.55 «Реал» — «Алавес». 

Чемпіонат Іспанії
17.15 «Кристал Пелес» — 

«Тоттенгем». Чемпіонат 
Англії

19.00 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру

19.55 «Олександрія» — 
«Маріуполь». Чемпіонат 
України

21.40 LIVE. «Свонсі» — 
«Шеффілд Венсдей». 
Кубок Англії

23.45 Журнал Ліги Чемпіонів
00.15 «Севілья» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії
02.05 «Олімпік» — «Сталь». 

Чемпіонат України
03.55 «Вотфорд» — 

«Евертон». Чемпіонат 
Англії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Олександрія» — 
«Маріуполь». Чемпіонат 
України

07.50, 20.50 Топ-матч
08.00 «Реал» — «Алавес». 

Чемпіонат Іспанії
09.50 Журнал Ліги Чемпіонів
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.35 «МЮ» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії
13.25 «LaLiga Docs». 

Чемпіонат Іспанії
14.20 «Олімпік» — «Сталь». 

Чемпіонат України
16.10 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру
17.10 «Барселона» — 

«Жирона». Чемпіонат 
Іспанії

19.00 «Лестер» — «Сток 
Сіті». Чемпіонат Англії

20.55 LIVE. «Еспаньйол» 
— «Реал». Чемпіонат 
Іспанії

22.55 LIVE. «Жирона» 
— «Сельта». Чемпіонат 
Іспанії

00.25 «Шахтар» — «Зірка». 
Чемпіонат України

02.15 «Кристал Пелес» — 
«Тоттенгем». Чемпіонат 
Англії

04.05 «Атлетік» — «Малага». 
Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00, 1.20 Бандитський Київ
07.40, 3.40 Правда життя

08.40, 16.50 Пригоди Остіна 
Стівенса

09.40 У пошуках краси
10.40 Ілюзії сучасності
11.30 Війна всередині нас
12.30 Підроблена історія
13.20 Прихована реальність
14.10 Паранормальний світ
15.00 Полювання на рибу-

монстра
16.00, 20.50 Скарби зі звалища
17.50, 22.40 Незвичайна наука
18.50 Скептик
19.50, 23.40 Вирішальні битви 

Другої світової
21.40 Річкові монстри
00.30 Справжня історія золота

К1

06.00 Т/с «H2O: Просто додай 
води»

06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Файна Юкрайна»
09.15, 16.10 Т/с «Беверлі-Гілз, 

90210»
11.10, 18.00 «Орел і решка»
19.00 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»

20.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. Рай та 
пекло»

22.00 «Вірю не вірю»
00.00 Т/с «Секс у великому 

місті»
02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Румпельштільцхен»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-

селянка
13.00, 19.00 Чотири весілля
14.00 Рятівники
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
18.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.30 ЛавЛавCar
00.00 Теорія зради
01.00 17+
01.30 БарДак
05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 16.35 М/с «Чорний Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

18.05, 21.00, 1.55 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

09.40 Д/с «Останній шанс 

побачити»

11.00, 22.05 Зимові Олімпійські 

ігри 2018 р. Кращі виступи

12.00 Документальний цикл 

Смачні історії

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 РадіоДень

13.55 Складна розмова

14.30 РадіоДень

15.15 Фольк-music

17.30 Д/ф «Жива природа»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Перший на селі

19.25 Посттравматичний 

синдром

20.25 Наші гроші

21.50, 2.35 Зимові Олімпійські 

ігри. Післямова

02.50 Війна і мир

03.30 Д/ф «Стефан Турчак. 

Партитура долі»

04.10 Д/ф «Августин Волошин. 

Метеорит незалежності 

— над Срібною 

землею»

04.35 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

свободи.»
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на квітень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 55 грн. 51 коп.,
на квартал — 166 грн. 53 коп.,
до кінця року — 499 грн. 59 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 75 грн. 51 коп.,
на квартал — 226 грн. 53 коп.,
до кінця року — 679 грн. 59 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 20 грн. 13 коп.,
на квартал — 60 грн. 39 коп.,
до кінця року — 181 грн. 17 коп.

Передплатний iндекс — 49497

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

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

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15, 5.20 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

11.00, 12.20 «Міняю жінку»

13.00, 21.00 Т/с «За три дні 

до кохання»

14.00, 15.00 Т/с «Школа»

16.00 Т/с «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Т/с «Мама»

20.30 «Секретні матеріали»

22.00 «Одруження наосліп»

23.35, 0.25 Х/ф 
«Найкращий 
екзотичний готель 
«Меріголд»

03.55 Х/ф «Невдаха з 
Каунт-Каунті»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.10, 22.35 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, «Ранок з 

«Інтером»

10.20, 12.25, 20.40 Т/с 

«Запитайте в осені»

13.00 Х/ф «Мачуха»
14.50, 15.45, 16.45, 3.15 

«Речдок»

18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.05, 5.15 «Подробиці»

00.25 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-3»

02.50 «Скептик-2»

04.45 «Top Shop»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Свекруха чи невістка

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Перстень із рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Чужі рідні»

23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»

01.30 Телемагазин

02.50 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

ICTV

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.05 Антизомбі

12.05, 13.15 Х/ф «Мій 
хлопець — псих»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.40, 21.25 Т/с «Поганий 

хороший коп»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.30 «На трьох»

23.45 Х/ф «Бердмен»

01.45 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.10 Зона ночі

03.30 Абзац

05.30, 7.00 М/с «Том і Джеррі 

в дитинстві»

06.59, 8.19 Kids Time

08.20 Т/с «Мерлін»

10.20 Т/с «Друзі»

12.30 Т/с «Статус відносин 

— усе складно»

17.00, 19.00 Від пацанки до 

панянки

21.00 Аферисти в мережах

22.10 Х/ф «Антиганг»

00.00 Х/ф «Астрал»
02.05 Служба розшуку 

дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.35, 2.25, 4.15 Огляд 

преси

06.50, 18.00, 2.15 Час новин. 

Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.15, 8.15, 23.15 Топ дня

07.55, 11.55, 12.55, 15.55, 

18.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

09.15, 17.45 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 

16.10, 17.10, 18.10 

Інформаційний день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

19.30 Інформаційний вечір

22.00 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина 

часу

02.30, 4.20 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.00 Х/ф «Постріл у 
труні»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Акселератка»
10.40 «Кримінальні справи»

12.25, 17.00 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

15.05, 19.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір-2»

21.20, 0.40 Т/с «Морський 

патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Одного разу 

в Ростові»

01.30 Т/с «Коджак»

03.00 «Випадковий свідок»

03.05 «Речовий доказ»

04.35 «Легенди бандитського 

Києва»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Д/ф «Наївне малярство 

Михайла Онацька» 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок із «Культурою»

10.05 Д/ф «Грушевський. 

Галицька весна 

української ідеї» 

10.35 Д/ф «Пісня Всесвіту. 

Їхав козак за Дунай»

11.05 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music 

13.20 Д/ф «Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської» 

13.45 Д/ф «Борхес» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 РадіоДень 

15.30 Хто в домі хазяїн?

15.45 Хочу бути 

16.10 РадіоДень

16.50 Суспільний університет 

17.15 Українська рапсодія

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Грецький слід у Києві

19.25 Від пращурів до 

нащадків. Український 

одяг

19.50 Вечірня казка 

20.05 Розсекречена історія 

20.55 Д/ф «Сімдесятники. 

Сергій Параджанов»

21.45 Візитівки Карпат 

21.50 Іван Козленко «Люди 

і апарати. становлення 

українського кіно» 

UPLectorium. 

Розстріляне 

відродження

23.00 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен суток» 

00.00 РадіоДень 

00.25 Мистецькі історії 

00.40 РадіоДень 

01.05 Новини. Культура 

01.20 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 

незалежності — над 

Срібною землею» 

02.20 РадіоДень

03.20 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер» 

04.10 Д/ф «Борхес» 

04.40 Д/ф «Левко Лук’яненко. 

Йти за совістю» із 

циклу «Дисиденти»

05.05 Розсекречена історія 

 

СТБ

06.50 «Все буде смачно!»

08.45 «МастерШеф-5»

12.55 «Хата на тата»

15.25 «Містичні історії з 

Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»

00.15 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація»

18.00, 19.00, 21.00 «Разом»

18.40 «Територія позитиву»

19.20 «Нейтральна територія»

20.20 «Ехо України»

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.45 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

12.55 «Облом.UA.»

15.30 Х/ф «Мега-акула 
проти Колоса»

19.20 Т/с «Стоматолог»

21.10, 22.55 Т/с «Кістки-8»

00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя»

01.35 «Помста природи»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Жирона» — 

«Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

07.45 «Олександрія» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

09.30 Журнал Ліги Чемпіонів

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Свонсі» — 

«Шеффілд Венсдей». 

Кубок Англії

12.05, 20.10 «Еспаньйол» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

13.50, 1.50 «МЮ» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії

16.00 «Сіткорізи». Прем’єра

16.30 «Севілья» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

18.20 «Шахтар» — «Зірка». 

Чемпіонат України

21.55 LIVE. «Тоттенгем» 

— «Рочдейл». Кубок 

Англії

00.00 «Малага» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії. Прем’єра

03.40 «Сіткорізи»

04.10 «Олімпік» — «Сталь». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Шахтар» — «Зірка». 

Чемпіонат України

07.50, 9.50, 11.50, 17.55, 5.30 

Топ-матч

08.00, 0.55 «Ліверпуль» 

— «Вест Гем». 

Чемпіонат Англії

10.00 «Барселона» — 

«Жирона». Чемпіонат 

Іспанії

12.00 «Кристал Пелес» 

— «Тоттенгем». 

Чемпіонат Англії

13.50 Журнал Ліги Чемпіонів

14.20 «Валенсія» — 

«Сосьєдад». Чемпіонат 

Іспанії

16.05 «Вотфорд» — 

«Евертон». Чемпіонат 

Англії

18.05 «Свонсі» — 

«Шеффілд Венсдей. 

Кубок Англії

19.55, 0.25 «Сіткорізи»

20.25 LIVE. «Атлетік» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

22.25 LIVE. «Атлетіко» — 

«Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

02.45 «LaLiga Docs». 

Чемпіонат Іспанії

03.40 «Леванте» — «Бетіс». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40 Правда життя

08.40, 16.50 Пригоди Остіна 

Стівенса

09.40 У пошуках краси

10.40 Там, де нас нема

11.30 Війна всередині нас

12.30 Підроблена історія

13.20 Брама часу

14.10 Містична Україна

15.00, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.50, 22.40 Незвичайна наука

18.50 Скептик

19.50, 23.40 Вирішальні битви 

Другої світової

00.30 Прихована реальність

05.40 Бандитський Київ

К1

06.00 Т/с «H2O: Просто додай 

води»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Файна Юкрайна»

09.15, 16.10 Т/с «Беверлі-

Гілз, 90210»

11.10, 18.00 «Орел і решка»

19.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

22.00 «Вірю не Вірю»

00.00 Х/ф «Один день»
01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Король 
Дроздобород»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 20.00 Панянка-селянка

13.00, 19.00 Чотири весілля

14.00 Рятівники

15.00, 15.20, 15.40 Віталька

16.00 Країна У

17.00, 22.00 Танька і Володька

18.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.30 ЛавЛавCar

00.00 Х/ф «Невловимі»
01.30 Х/ф «Анничка»
03.00 Щоденники Темного

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 16.35 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

18.05, 21.00, 1.55 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

09.40 Д/с «Останній шанс 

побачити»

11.00, 22.05 Зимові 

Олімпійські ігри 2018 р. 

Кращі виступи

12.00 Документальний цикл 

Смачні історії

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 РадіоДень

13.55 Наші гроші

14.30 52 вікенди

15.15 До справи

15.45 Д/ф «Христина. 

Кримське соло»

17.30 Д/ф «Жива природа»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Проводи паралімпійців

20.25 Складна розмова

02.35 Війна і мир

03.10 Д/ф «Вони боролись до 

загину»

04.05 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 

незалежності — над 

Срібною землею»

04.30 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка 

— вектор визначено»

05.30 Розсекречена історія
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15, 5.20 ТСН

09.30, 10.55, 12.20 «Міняю 

жінку»

13.45, 21.00 Т/с «За три дні 

до кохання»

14.45, 15.45 Т/с «Школа»

17.10 Т/с «Мама»

20.30, 4.35 «Секретні матеріали»

22.00 «Міняю жінку-13»

23.00, 0.25 «Право на 

владу-2018»

00.45 Х/ф «Зелені гори»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.10, 22.35 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20, 12.25, 20.40 Т/с 

«Запитайте в осені»

13.00 Х/ф «Єдина»
14.50, 15.45, 16.45, 3.15 

«Речдок»

18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

«Стосується 

кожного»

20.00, 2.10, 5.15 «Подробиці»

00.25 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-3»

02.50 «Скептик-2»

04.45 «Top Shop»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.20 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Свекруха чи невістка

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Перстень із рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Чужі рідні»

23.20 Контролер

00.00 Т/с «CSI. Місце злочину»

01.50 Телемагазин

03.10 Реальна містика

04.45 Агенти справедливості

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.05 Антизомбі

12.10, 13.15 Х/ф «Ворог 
біля воріт»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.40, 21.25 Т/с «Поганий 

хороший коп»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

22.35 Х/ф «12 років 
рабства»

01.05 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

02.35 Труба містера Сосиски

03.55 Скарб нації

04.05 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.10 Зона ночі

03.50 Абзац

05.40 М/с «Лунтік і його 

друзі»

09.10 Т/с «Мерлін»

11.00 Х/ф «Цунамі. Удар із 
глибини»

14.45, 23.50 Х/ф «На 
гребені хвилі»

17.10 Х/ф «Антиганг»
19.00 Х/ф «Захоплення 

підземки 123»
21.10 Х/ф «Служителі 

закону»

02.05 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.35, 2.25, 4.15 Огляд 

преси

06.50, 18.00, 2.15 Час новин. 

Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.15, 8.15, 23.15 Топ дня

07.55, 11.55, 12.55, 15.55, 

18.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

09.15, 17.45 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 

16.10, 17.10, 18.10 

Інформаційний день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

19.30 Інформаційний вечір

22.00 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30, 4.20 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.20 Х/ф «Любов на 
асфальті»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Загадка 
Ендхауза»

10.55 «Кримінальні справи»

12.40, 17.00 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

15.05, 19.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір-2»

21.20, 0.45 Т/с «Морський 

патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Одного разу 

в Ростові»

01.30 Т/с «Коджак»

03.00 «Випадковий свідок»

03.15 «Речовий доказ»

04.30 «Мисливці за 

привидами»

05.25 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Розсекречена історія 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок із «Культурою»

10.05 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

Свободи. Невольники 

ГУЛАГу», ф. 1

10.30 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

Свободи. Перша кров», 

ф. 2

10.55 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

Свободи. Свобода або 

смерть», ф. 3

11.30 Д/ф «Абетка життя 

Григорія Епіка» 

12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ 

Пам’яті жертв 

Корюківської трагедії 

12.01 Розсекречена історія 

12.55 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка-

вектор визначено» 

13.50 Д/ф «Борхес» 

14.20 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер» 

15.10 РадіоДень 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.45 Хочу бути 

16.10 РадіоДень

16.50 Суспільний університет 

17.15 Д/ф «Олександра 

Шулежко. Доля 

праведниці»

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Розсекречена історія 

19.50 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен суток» 

20.45 Д/ф «Після прем’єри 

— розстріл» 

21.40 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 

незалежності — над 

Срібною землею» 

22.30 52 вікенди 

23.00 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер» 

00.00 РадіоДень 

00.20 Мистецькі історії 

00.40 РадіоДень 

01.05 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music 

02.20 РадіоДень

03.20 Надвечір’я. Долі повт

04.10 Д/ф «Борхес» 

04.40 Д/ф «Абетка життя 

Григорія Епіка» 

05.05 Розсекречена історія 

СТБ

07.00 «МастерШеф-5»

15.25 «Містичні історії з 

Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

18.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00, 22.40, 23.00 «Я 

соромлюсь свого 

тіла-5»

00.00 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація»

18.00, 19.00, 21.00 «Разом»

18.40 «Територія позитиву»

19.20 «Нейтральна територія»

20.20 «Ехо України»

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.55 «Помста 

природи»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.45 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

14.40 Х/ф «Дніпровський 
рубіж»

19.20 Т/с «Гвардія-2»

21.10, 22.55 Т/с «Кістки-8»

00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя»

01.30 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Вотфорд» — 

«Евертон». Чемпіонат 

Англії

07.45, 18.40, 23.45 

«Сіткорізи»

08.15 «Олімпік» — «Сталь». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 19.10 «Тоттенгем» 

— «Рочдейл». Кубок 

Англії

12.05 «Ліверпуль» — «Вест 

Гем». Чемпіонат Англії

13.55 «Малага» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

16.00 «LaLiga Docs». 

Чемпіонат Іспанії

16.55 «Еспаньйол» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

21.00 Журнал Ліги Чемпіонів

21.30 LIVE. «Арсенал» — 

«Ман Сіті». Чемпіонат 

Англії

00.15 «Атлетік» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

02.05 «Шахтар» — «Зірка». 

Чемпіонат України

03.55 «Свонсі» — 

«Шеффілд Венсдей». 

Кубок Англії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Атлетік» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

07.50, 9.50, 11.50, 17.55, 

19.55, 23.55, 1.55 Топ-

матч

08.00 «Свонсі» — 

«Шеффілд Венсдей. 

Кубок Англії

10.00 «Атлетіко» — 

«Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

12.00 «Шахтар» — «Зірка». 

Чемпіонат України

13.50 «Сіткорізи»

14.20 «Лестер» — «Сток 

Сіті». Чемпіонат Англії

16.05 «Жирона» — 

«Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

18.05 «Олімпік» — «Сталь». 

Чемпіонат України

20.05 «Ліверпуль» — «Вест 

Гем». Чемпіонат Англії

21.55 LIVE. «Лас-Пальмас» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

00.05 «Олександрія» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

02.05 «Еспаньйол» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

03.55 «Арсенал» — «Ман 

Сіті». Чемпіонат Англії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40 Правда життя

08.40, 16.50 Пригоди Остіна 

Стівенса

09.40 У пошуках краси

10.40 Там, де нас нема

11.30 Війна всередині нас

12.30 Підроблена історія

13.20 Брама часу

14.10 Містична Україна

15.00 Річкові монстри

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.50, 22.40 Незвичайна наука

18.50, 0.30 Скептик

19.50, 23.40 Вирішальні битви 

Другої світової

21.40 Полювання на рибу-

монстра

К1

06.00 Т/с «H2O: Просто додай 

води»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.15, 15.50 Т/с «Беверлі-

Гілз, 90210»

11.00, 17.35 «Орел і решка»

00.00 Т/с «Секс у великому 

місті»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Столику, 
накрийся»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

14.00 Т/с «Зачароване 

королівство»

19.00 М/ф «Нарешті вдома»

20.30 Х/ф «Персі Джексон: 
Море чудовиськ»

22.30 Щоденники Темного

00.00 Теорія зради

01.00 17+

01.30 БарДак

02.30 Панянка-селянка

03.20 Віталька

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 11.05, 15.15 

Розсекречена історія

06.30 Т/с «Мисливці на 

нацистів»

09.40 Д/с «Останній шанс 

побачити»

12.00, 16.15 Д/ф 

«Сплюндрована 

пам’ять»

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 РадіоДень

13.55 Д/ф «Нічого, окрім 

брехні: боротьба з 

фейками»

14.30 РадіоДень

17.30 Д/ф «Жива природа»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.05, 21.00, 1.55 Новини

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Д/ф ‘єдине коло»

19.35 Д/с «Спільноти тварин»

20.25 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою

21.50, 2.35 Зимові Олімпійські 

ігри. Післямова

22.05 Зимові Олімпійські ігри 

2018 р. Кращі виступи

02.50 Проводи паралімпійців

05.00 Світло
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

11.00, 12.20 «Міняю жінку»

13.00 Т/с «За три дні до 

кохання»

14.00, 15.00 Т/с «Школа»

16.00 Т/с «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Т/с «Мама»

20.15 «Ліга сміху-2018»

22.20 «Ігри 

приколів-2018»

23.20, 0.20, 5.00 «Розсміши 

коміка»

01.15 Х/ф «Найкращий 
екзотичний готель 
«Меріголд»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.10, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.15, 12.25 Т/с «Запитайте в 

осені»

12.50 Х/ф «День весілля 
доведеться 
уточнити»

14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

20.00, 3.30 «Подробиці 

тижня»

23.50 Х/ф «Місто з ранку 
до опівночі»

01.50 Х/ф «Вавилон ХХ»
05.05 «Top Shop»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.10 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Свекруха чи невістка

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Перстень із рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00, 0.00 Т/с «Білі троянди 

надії»

23.20 По слідах

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «CSI. Місце злочину»

04.00 Реальна містика

05.30 Зоряний шлях

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

11.00, 20.20 Антизомбі

12.00, 13.15 Х/ф «12 років 
рабства»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.40 Т/с «Поганий хороший 

коп»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

21.25 Дизель-шоу

23.50 Комік на мільйон. 

Найкраще

00.50 Факти

01.15 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

02.40 Труба містера Сосиски

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.10 Зона ночі

03.35 Абзац

05.30, 7.00 М/с «Том і Джеррі 

в дитинстві»

06.59, 8.19 Kids Time

08.20 Т/с «Мерлін»

10.20 Т/с «Друзі»

12.30 Т/с «Статус відносин 

— усе складно»

17.10, 19.00 Суперінтуїція

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Х/ф «Погана 
компанія»

00.10 Х/ф «Шоу 
починається»

02.05 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.35, 2.25, 4.15 Огляд 

преси

06.50, 18.00, 2.15 Час новин. 

Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.15, 8.15, 23.15 Топ дня

07.55, 11.55, 12.55, 15.55, 

18.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

09.15, 17.45 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 

16.10, 17.10, 18.10 

Інформаційний день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

19.30 Інформаційний вечір

22.00 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30, 4.20 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.35 Х/ф «Повернення 
немає»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Єдина дорога»
10.50 «Кримінальні справи»

12.35, 17.00 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.10 

«Свідок»

15.05, 20.10 Т/с «CSI: 

кіберпростір-2»

19.30 «Свідок. Агенти»

22.00, 23.45 Т/с «Одного разу 

в Ростові»

00.10 Т/с «Морський 

патруль»

01.05 Т/с «Коджак»

02.40 «Випадковий свідок»

02.50 «Речовий доказ»

03.50 «Правда життя. 

Професії»

04.55 Х/ф «Які ж були ми 
молоді»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Дійові особи Віталій 

Пальчиков 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок із «Культурою»

10.05 Д/ф «Блукаюча зірка 

Ісаака Бабеля»

10.45 Д/ф «Всеволод 

Нестайко. Родом з 

дитинства»

11.05 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music 

13.20 Д/ф «Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 

благодійних»

13.45 Д/ф «Борхес» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.05 РадіоДень 

15.30 Школа Мері Поппінс 

15.45 Хочу бути 

16.10 РадіоДень

16.50 Суспільний університет 

17.20 52 вікенди 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Територія кіно. Андрій 

Ісаєнко

19.25 Таміла Петрощук

19.50 Вечірня казка 

20.05 Розсекречена історія 

20.55 Д/ф «Федір Стригун. 

Абриси долі» 

21.45 Візитівки Карпат 

22.00 Юрій Вінничук «Амури 

і батями. масова 

культура Галичини». 

UPLectorium. 

Розстріляне 

відродження 

23.00 Фольк-music 

00.00 РадіоДень 

00.25 Мистецькі історії 

00.40 РадіоДень 

01.05 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music 

02.20 РадіоДень

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Д/ф «Борхес» 

04.40 Д/ф «Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 

благодійних»

05.05 Розсекречена історія 

СТБ

06.15 Х/ф «Подвійне 
життя»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00, 0.50 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

19.55, 22.40 Х/ф «Два 
полюси любові»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація»

18.00, 19.00, 21.00 «Разом»

18.40 «Територія позитиву»

19.20 «Нейтральна територія»

20.20 «Ехо України»

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.55 «Відеобімба»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.45 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений світ»

14.50 Х/ф «Бандити»
19.20 Т/с «Перевізни-2»

23.00 Прем’єра! «Змішані 

єдиноборства. UFC»

01.30 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.30 «Атлетіко» — 

«Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

07.45 «Лестер» — «Сток 

Сіті». Чемпіонат Англії

09.30, 3.00 «Сіткорізи»

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Лас-Пальмас» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

12.10 «Олександрія» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

13.55 «Атлетік» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

16.00 Журнал Ліги Чемпіонів

18.20 «Арсенал» — «Ман 

Сіті». Чемпіонат Англії

20.10, 5.20 Світ Прем’єр-Ліги

20.40 «Тоттенгем» 

— «Рочдейл». Кубок 

Англії

22.50 «Еспаньйол» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

00.40 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

01.10 «Свонсі» — 

«Шеффілд Венсдей». 

Кубок Англії

03.30 «Жирона» — 

«Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Тоттенгем» — 

«Рочдейл. Кубок Англії

07.50, 9.50, 11.50, 18.50, 20.50 

Топ-матч

08.00, 1.40 «Малага» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

10.00 «Олімпік» — «Сталь». 

Чемпіонат України

12.00, 23.20 «Арсенал» — 

«Ман Сіті». Чемпіонат 

Англії

13.50 «LaLiga Docs». 

Чемпіонат Іспанії

14.45 «Еспаньйол» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

16.30 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

17.00 «МЮ» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії

19.00 «Лас-Пальмас» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

21.00 «Свонсі» — 

«Шеффілд Венсдей. 

Кубок Англії

22.50 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

01.10 «Сіткорізи»

03.30 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

04.00 «Кристал Пелес» 

— «Тоттенгем». 

Чемпіонат Англії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40 Правда життя

08.40, 16.50 Пригоди Остіна 

Стівенса

09.40 У пошуках краси

10.40 Там, де нас нема

11.30 Війна всередині нас

12.30 Скарб.UA

13.20 Брама часу

14.10, 4.30 Містична Україна

15.00 Річкові монстри

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.50, 22.40 Незвичайна наука

18.50 Скептик

19.50, 23.40 Вирішальні битви 

Другої світової

21.40 Полювання на рибу-

монстра

00.30 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.00 Т/с «H2O: Просто додай 

води»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Красуні»

09.15, 16.10 Т/с «Беверлі-

Гілз, 90210»

11.10 «Орел і решка»

18.00 «Орел і решка. На краю 

світу»

20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

22.00 «Вірю не вірю»

00.00 «КВН на БІС»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Нарешті вдома»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 20.00, 2.30 Панянка-

селянка

13.00, 19.00 Чотири весілля

14.00 Рятівники

15.00, 3.20 Віталька

16.00 Країна У

17.00 Танька і Володька

18.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Х/ф «Люди-Ікс»
23.00 Х/ф «Бабій 

одружується»
01.00 17+

01.30 БарДак

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 16.35 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

18.05, 21.00, 1.55 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

09.40 Д/с «Останній шанс 

побачити»

11.00, 22.05 Зимові 

Олімпійські ігри 2018 р. 

Кращі виступи

12.00 Документальний цикл 

Смачні історії

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 РадіоДень

13.55 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою

14.30 РадіоДень

15.15 Світло

17.30 Д/ф «Жива природа»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Твій дім

19.30 Д/с «Спільноти тварин»

20.25 Перша шпальта

21.50, 2.35 Зимові Олімпійські 

ігри. Післямова

02.50 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс Євробачення-

2018». І тур
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.45 «Гроші-2018»

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

09.45 «Життя без обману»

11.15 «Інспектор. Міста»

12.55, 23.15 «Світське 

життя»

13.55 «Голос країни-8»

16.25, 21.15 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка. 

Діти-2018»

20.15 «Українські сенсації»

00.15 «Вечірній Київ»

02.00 Х/ф «Зелені гори»
05.15 «Розсміши коміка»

ІНТЕР

05.30 М/ф
06.50 «Чекай мене»
08.15 «Подорожі в часі»
08.45 Х/ф «Раз на раз не 

приходиться»
10.15 Х/ф «На вас 

чекає громадянка 
Никанорова»

12.00 Х/ф «Афоня»
14.00 Х/ф «Гараж»
16.00 Концерт «Злата 

Огнєвіч. Моя історія»
18.00, 20.30 Т/с «Тільки не 

відпускай мене»
20.00, 2.10, 5.20 «Подробиці»
22.30 Т/с «Подаруй мені 

неділю»
02.45 Х/ф «Важко бути 

Богом»
04.50 «Top Shop»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.25 

Сьогодні

07.15, 4.40 Зоряний шлях

09.50, 15.20 Т/с «Чужі рідні»

17.45, 19.40 Т/с «Долю не 

обдуриш»

22.00 Т/с «Нахаба»

01.55 Телемагазин

03.05 Реальна містика

ICTV

05.10, 4.50 Скарб нації

05.20, 4.55 Еврика!

05.30 Факти

05.50 Більше ніж правда

07.40 Я зняв!

09.35 Дизель-шоу

10.50 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

16.20 Х/ф «Ворог біля 
воріт»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.10 Х/ф «Спадок Борна»
22.45 Х/ф «Форрест Гамп»

01.25 Х/ф «Бердмен»
03.15 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.29, 6.49 Kids Time

05.30 М/с «Лунтік і його 

друзі»

06.50 Ревізор. Крамниці

08.50 Таємний агент

10.00 Таємний агент. 

Пост-шоу

11.50 Х/ф «Копальні царя 
Соломона»

15.20 Х/ф «З Парижа з 
любов’ю»

17.10 Х/ф «13-й район»
19.00 Х/ф «13-й район. 

Ультиматум»
21.00 Х/ф «13-й район: 

Цегляні особняки»
22.50 Х/ф «Захоплення 

підземки 123»
01.00 Х/ф «Погана 

компанія»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 23.00, 0.00, 

1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

06.30 Акцент

07.15, 11.30 Феєрія мандрів

07.55, 8.55, 22.00, 0.10 Час 

бізнесу

08.15, 22.10 Нові Герої 

Донбасу

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 

21.00 Час новин

09.15 Автопілот-новини

09.20 Укравтоконтинент

09.30 Капітал

09.40 Натхнення

10.10 Історія успіху

10.25 П’ятий поверх

10.55, 11.55, 16.55, 0.50 

Погода на курортах

11.10 Майстри ремонту

12.20 Невигадані історії

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10, 4.30 Відкрита церква

13.35 Сучасний фермер

14.10, 1.10 Машина часу

15.15 Сімейні зустрічі

15.55, 18.55, 23.55 Погода в 

Україні

16.10 ЕнергоНезалежність

17.10 Стоп корупції!

18.00, 0.15 Велика політика

18.40 Про військо

19.25 Особливий погляд

20.00, 2.10, 5.15 Рандеву

21.40, 3.00 Вікно в Америку

23.15 Фінансовий тиждень

23.40 Кордон держави

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

06.25 Х/ф «Вічний поклик»
12.00 «Свідок. Агенти»

12.35, 2.40 «Речовий доказ»

15.05 «Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика»

17.10 «Круті 90-ті»

19.00, 2.00 «Свідок»

19.30 Х/ф «Балада про 
доблесного лицаря 
Айвенго»

21.10 Х/ф «Фантомас 
розбушувався»

23.05 Х/ф «Небезпечний 
квартал»

01.00 Т/с «Великі почуття»

02.30 «Випадковий свідок»

04.40 «Легенди бандитського 

Києва»

05.30 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Територія кіно. Андрій 

Ісаєнко 

06.30 Таміла Петрощук 

07.00 Д/ф «Федір Стригун. 

Абриси долі» 

07.45 Новини. Культура 

08.00 Казки Лiрника Сашка

08.20 Школа Мері Поппінс 

08.35 Хочу бути 

08.55 Хто в домі хазяїн? 

09.15 Як це? 

09.50 Суспільний університет 

10.15 Діти Z

10.35 Суспільний університет 

11.05 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music 

13.25 Д/ф «На порозі історії. 

М. Грушевський» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.05 Д/ф «Трипілля. Забута 

цивілізація Старої 

Європи»

16.00 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка-

вектор визначено» 

17.00 Мистецькі історії 

17.15 Д/ф «Сміхотворець 

Павло Глазовий»

18.05 Лайфхак українською 

18.20 Незвідане Закарпаття

19.00 Позиція. Дмитро 

Добрий-вечір. Добрий 

день, Вію!

19.25 Музика і музиканти. 

Ольга Микитенко, ч. 2

19.50 Д/ф «Наївне малярство 

Михайла Онацька» 

20.45 Євген Станкович 

«Майська ніч». 

Вистава Київського 

муніципального 

академічного театру 

опери і балету для дітей 

та юнацтва. 

21.50 Місто «Ха» Д/ф 

«Проект дощу» 

22.25 Д/ф «Грушевський. 

Галицька весна 

української ідеї»

23.00 Фольк-music 

00.05 Мистецькі історії 

00.15 Фольк-music 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.15 Т/с «Чорна Рада», 5 с. 

05.05 Т/с «Чорна Рада», 6 с. 

СТБ

05.55 «Хата на тата»

08.00 «Караоке на Майдані»

09.00 «Все буде смачно!»

10.05, 22.30 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

11.10 Х/ф «Два полюси 
любові»

15.25 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»

19.00 «Світами за скарбами»

21.30 «Вечір з Наталею 

Гаріповою»

23.30 «Давай поговоримо про 

секс-4»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «Репортер». 

Новини

09.20 «Золотий гусак.» NEW

10.15, 15.00 Концерт

11.15, 12.15, 16.15, 19.15 

«Територія позитиву»

13.00 Прямий ефір із 

Наталкою Фіцич

14.00 Споживач

17.15 «Ехо України»

18.15 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня з Тарасом 

Березовцем і Пітером 

Залмаєвим

20.00 «Світські хроніки»

21.00 «Добро і зло»

22.00 «Закрита зона»

23.00 «Кримінал»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

09.00 «Зловмисники»

11.00 Т/с «Перевізники-2»

12.50 Т/с «Ментівські війни. 

Київ»

16.25 Х/ф «Росомаха: 
Безсмертний»

18.50 Х/ф «Чемпіон»
20.45 Т/с «Гвардія-2»

22.35 Х/ф «Щоденники 
месника»

00.35 Х/ф «Ігри на 
виживання»

02.05 «Облом.UA.»

02.25 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

05.00 «Змішані єдиноборства. 

UFC 222»: титульний 

бій — Cris Cyborg 

vs. Yana Kunitskaya. 

Трансляція з Лас-

Вегаса, США

ФУТБОЛ-1

06.00 «МЮ» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії

07.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 «Атлетік» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

10.00, 22.30 Футбол NEWS

10.25 «Арсенал» — «Ман 

Сіті». Чемпіонат Англії

12.10 «Лас-Пальмас» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

13.55 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

14.25 LIVE. «Бернлі» — 

«Евертон». Чемпіонат 

Англії

15.25, 18.00 Футбол Tables

16.30, 19.10, 21.25, 23.40, 

1.40, 3.45 Топ-матч

16.40 Світ Прем’єр-Ліги

17.10 LIVE. «Севілья» 

— «Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

19.25 LIVE. «Депортіво» 

— «Ейбар». Чемпіонат 

Іспанії

21.40 LIVE. «Реал» — 

«Хетафе». Чемпіонат 

Іспанії

23.50 «Зірка» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

01.55 «Ліверпуль» — 

«Ньюкасл». Чемпіонат 

Англії

03.55 «Ворскла» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Свонсі» — «Шеффілд 

Венсдей. Кубок Англії

07.50, 23.50, 3.50 Топ-матч

07.55 «LaLiga Docs». 

Чемпіонат Іспанії

08.50 «Атлетіко» — 

«Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

10.40 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

11.10 «Тоттенгем» — 

«Рочдейл. Кубок Англії

13.00 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 «Тур 

ONLINE»

13.55 LIVE. «Зірка» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

14.45, 17.45 Футбол Tables

16.15, 20.15 Футбол NEWS

16.55 LIVE. «Ворскла» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

19.25 LIVE. «Ліверпуль» — 

«Ньюкасл». Чемпіонат 

Англії

21.30 Світ Прем’єр-Ліги

22.00 «Бернлі» — «Евертон». 

Чемпіонат Англії

00.10 «Севілья» — «Атлетік». 

Чемпіонат Іспанії

02.00 «Депортіво» 

— «Ейбар». Чемпіонат 

Іспанії

04.00 «Реал» — «Хетафе». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30 Брама часу

08.10, 18.10 У пошуках істини

10.00 Вирішальні битви 

Другої світової

11.50, 21.00 Завоювати небо

13.40 Земля: код знищення

14.30 Фабрика погоди

16.30 Африка: стихія води

22.50 Грами та карати

23.50 Паранормальний світ

00.40 Містична Україна

02.10 Ризиковане життя

05.40 Бандитська Одеса

К1

05.10, 11.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.00 «Красуні»

10.00 «Ух ти show»

12.25 Х/ф «16 бажань»
14.15 «Орел і решка. 

Ювілейний сезон»

22.00 «Їже, я люблю тебе!»

00.00 Х/ф «Білявка в ефірі»
01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Дельго»

11.20 Х/ф «Столику, 
накрийся»

12.30, 2.30 Панянка-селянка

14.30 Казки У

16.00 Танька і Володька

17.00 Х/ф «Персі Джексон: 
Море чудовиськ»

19.00 Х/ф «Бабій 
одружується»

21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.30 ЛавЛавCar

00.00 Теорія зради

01.00 17+

01.30 БарДак

03.20 Віталька

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новини

09.35 М/с «Гон»

10.20 Хто в домі хазяїн?

11.05 Д/с «Щоденники комах»

12.00 Х/ф «Книга буття. 
Створення світу»

14.00 Д/с «Спільноти тварин»

15.45 Д/с «Весняний 

фестиваль»

16.40 Х/ф «Дивна подорож 
Мері Брайант»

20.00 «Гордість світу»

21.30 Зимові Олімпійські ігри 

2018 р. Кращі виступи

01.45 Д/ф «Смаки Культур»

02.40 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс Євробачення-

2018». IІ тур
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КАНАЛ «1+1»

06.10 ТСН

07.05 «Українські сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.05 «Громада на мільйон»

11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 

15.15, 16.10 «Світ 

навиворіт-4: В’єтнам»

17.10 «Ліга сміху-2018»

19.30, 5.00 «ТСН-Тиждень»

21.00 «Голос країни-8»

23.10 «Ігри приколів-2018»

0.10 Х/ф «Нащадки»
02.15 «Світське життя-2018»

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.25 Х/ф «Афоня»
08.00 «Удачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. 

Рай і пекло»

11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

12.00 Х/ф «Бінго Бонго»
14.10 Т/с «Тільки не відпускай 

мене»

18.10, 20.30 Т/с «Сільський 

романс»

20.00, 1.40 «Подробиці»

22.00 Т/с «Подаруй мені неділю»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.45 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Долю не 

обдуриш»

12.50 Т/с «Білі троянди надії»

16.30, 21.00 Т/с «Пташка 

співуча»

19.00, 0.30 Події тижня з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

22.40 Х/ф «Подаруй мені 
трохи тепла»

01.30 90-та церемонія 

нагородження премії 

«Оскар»

ICTV

05.05 Факти

05.35 Інсайдер

07.25 Т/с «Код Костянтина»

09.20 Т/с «Відділ 44»

12.10, 13.00 «На трьох»

12.45 Факти. День

13.25 Х/ф «Форрест Гамп»
16.05 Х/ф «Спадок Борна»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Безславні 
виродки»

23.45 Х/ф «Мерзенна 
вісімка»

02.35 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.05, 2.55 Зона ночі

06.00 Стендап-Шоу

06.59, 9.39 Kids Time

07.00 М/с «Том і Джеррі в 

дитинстві»

09.40 М/ф «Ронал-Варвар»

11.10 Х/ф «З Парижа з 
любов’ю»

13.10 Х/ф «13-й район»
15.00 Х/ф «13-й район. 

Ультиматум»
17.00 Х/ф «13-й район: 

Цегляні особняки»
18.45 Х/ф «На драйві»
21.00 Х/ф «Овердрайв»

23.00 Х/ф «Твердолобий»
00.50 Х/ф «Астрал: 

Розділ 2»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 23.00, 0.00, 

1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

06.30 Невигадані історії

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.55, 22.00, 0.10 Час бізнесу

08.15, 22.10 Нові Герої Донбасу

08.40, 13.10 Натхнення

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 

21.00 Час новин

09.15 Автопілот-Тест

09.20 Технопарк

09.25 Драйв

09.30 Вікно в Америку

10.10 Сімейні зустрічі

10.30, 3.20 Кіно з Я. Соколовою

11.10 Кордон держави

11.25 Будемо жити

11.35 Гра інтересів

12.20, 23.15 

ЕнергоНезалежність

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.20 Діалоги з Патріархом

13.55, 16.55, 0.45 Погода на 

курортах

14.10, 20.00, 1.10, 4.40, 5.15 

Машина часу

15.15 П’ятий поверх

15.55, 18.55, 23.50 Погода в 

Україні

16.10 Агрокраїна

16.20 Фінансовий тиждень

17.10 Особливий погляд

17.30 Акцент

18.00, 2.10 Час. Підсумки 

тижня з Віталієм 

Гайдукевичем

19.25 Стоп корупції!

21.40, 3.00 Час-Time

23.40 Про військо

02.55 Огляд преси

НТН

06.30 Х/ф «Будинок на 
дюнах»

07.45 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»

11.30 Х/ф «Балада про 
доблесного лицаря 
Айвенго»

13.05 Х/ф «Я оголошую вам 
війну»

14.50 Х/ф «Дике кохання»
17.05 Х/ф «Фантомас 

розбушувався»
19.00 Х/ф «Інтердівчинка»
22.00 Х/ф «Зникнення»
23.50 Х/ф «Небезпечний 

квартал»
01.40 «Таємниці 

кримінального світу»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Позиція. Дмитро 

Добрий-вечір. Добрий 

день, Вію! 

06.30 Музика і музиканти. 

Ольга Микитенко, ч. 2

07.00 Д/ф «Борхес» 

08.00 Казки Лiрника Сашка

08.20 Школа Мері Поппінс 

08.35 Хочу бути 

08.55 Хто в домі хазяїн? 

09.25 Як це? 

09.45 Суспільний університет 

10.10 Діти Z

10.30 Суспільний університет 

11.05 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music 

12.20 Д/ф «Іван Боберський. 

Де сила, там воля літає» 

13.00 Фольк-music діти 

13.45 Дитячі таємниці. День 

поезії

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 Євген Станкович 

«Майська ніч». 

Вистава Київського 

муніципального 

академічного театру 

опери і балету для дітей 

та юнацтва

16.15 Д/ф «Сімдесятники. 

Сергій Параджанов»

17.00 Мистецькі історії 

17.10 Д/ф «Пісня Всесвіту. 

Їхав козак за Дунай»

17.40 Д/ф «Всеволод Нестайко. 

Родом з дитинства»

18.05 Лайфхак українською 

18.20 Д/ф «Примари 

старовинної садиби» 

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Борис Руденко

19.00 Мовою мистецтва. У 

світлі маминих картин. 

Володимир та Світлана 

Раки

19.25 Сценограй 

20.00 Як дивитися кіно 

20.35 Українська рапсодія

21.20 Д/ф «Борхес» 

22.20 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

23.00 Фольк-music 

00.05 Мистецькі історії 

00.15 Фольк-music 

03.15 Надвечір’я. Долі 

04.10 Т/с «Чорна Рада», 6 с. 

05.05 Т/с «Чорна Рада», 7 с. 

 

СТБ

06.55 «Хата на тата»

09.00 «Все буде смачно!»

10.00 «Караоке на Майдані»

11.25 «Світами за скарбами»

13.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

15.00 «Наречена для тата»

16.55, 23.15, 23.25 «Я 

соромлюсь свого тіла-5»

19.00, 20.00, 22.10 «Слідство 

ведуть екстрасенси»

21.00 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15, 15.15, 16.15, 

17.15, 18.15, 19.15, 22.00 

«Територія позитиву»

12.15 Споживач

13.15 Прямий ефір із 

Наталкою Фіцич

14.15 «Віч-на-віч»

20.00, 23.00 «Кисельов. 

Авторське»

21.00 «Дорослі ігри» з 

Андрієм Пальчевським

КАНАЛ «2+2»

06.00, 23.20 «Змішані 

єдиноборства. UFC 

222»: титульний бій 

— Cris Cyborg vs. Yana 

Kunitskaya. Трансляція з 

Лас-Вегаса, США

09.00 Д/п «Герої українського 

спорту: регбі»

09.30 «Помста природи»

10.05 «Загублений світ»

13.10 Т/с «Перевізник-2»

15.00 Х/ф «В ім’я Бен-Гура»
16.50 22-й тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — «Зоря»

19.15 22-й тур ЧУ з футболу 

«Карпати» — «Шахтар»

21.20 «ПРОФУТБОЛ»

01.50 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.40 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Севілья» — «Атлетік». 

Чемпіонат Іспанії

07.45 Світ Прем’єр-Ліги

08.15 «Бернлі» — «Евертон». 

Чемпіонат Англії

10.00, 16.20, 20.15 Футбол NEWS

10.25 «Халатний футбол»

11.15 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

11.45 «Реал» — «Хетафе». 

Чемпіонат Іспанії

13.30, 15.55 «Тур ONLINE»

13.55 LIVE. «Маріуполь» 

— «Олімпік». Чемпіонат 

України

14.45, 18.00 Футбол Tables

16.40, 0.50 Журнал Ліги 

Чемпіонів

17.10 LIVE. «Барселона» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

19.10, 3.10, 5.20 Топ-матч

19.25 LIVE. «Сосьєдад» 

— «Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

21.20 «Великий футбол»

23.00 «Ман Сіті» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії

01.20 «Сталь» — «Верес». 

Чемпіонат України

03.30 «Брайтон» — «Арсенал». 

Чемпіонат Англії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Арсенал» — «Ман 

Сіті». Чемпіонат Англії

07.45 «Зірка» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

09.25 «Ліверпуль» — 

«Ньюкасл». Чемпіонат 

Англії

11.10 Світ Прем’єр-Ліги

11.40 «Ворскла» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

13.25, 23.40 Журнал Ліги 

Чемпіонів

13.55 LIVE. «Сталь» — «Верес». 

Чемпіонат України

14.45, 16.25, 18.55, 22.30 

Футбол Tables

15.55 LIVE. «Брайтон» — 

«Арсенал». Чемпіонат 

Англії

17.30, 3.50 Топ-матч

17.45 LIVE. «Ман Сіті» 

— «Челсі». Чемпіонат 

Англії

20.00 «Маріуполь» — 

«Олімпік». Чемпіонат 

України

21.40 LIVE. «Валенсія» 

— «Бетіс». Чемпіонат 

Іспанії

00.10 «Барселона» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

02.00 «Бернлі» — «Евертон». 

Чемпіонат Англії

04.00 «Сосьєдад» — «Алавес». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.30 Брама часу

08.10, 18.10 У пошуках істини

10.00 Вирішальні битви Другої 

світової

11.50, 21.00 Завоювати небо

13.40 Грами та карати

14.30 Фабрика погоди

16.30 У пошуках краси

17.30 Африка: стихія води

22.50 Земля: код знищення

23.50 Паранормальний світ

00.40 Великі українці

03.10 Смарт-шоу

К1

04.45, 11.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.00 «Красуні»

10.00 «Ух ти show»

12.00 «Орел і решка. 

Ювілейний сезон»

22.00 «Їже, я люблю тебе!»

00.00 Х/ф «Маліса в країні 
чудес»

01.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Принци повітря»
11.20 Х/ф «Пані Метелиця»
12.30, 2.30 Панянка-селянка

14.30 Казки У

16.00 Танька і Володька

17.00 Х/ф «Люди-Ікс»
19.00 Одного разу під Полтавою

22.30 ЛавЛавCar

00.00 Теорія зради

01.00 17+

01.30 БарДак

03.20 Віталька

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новини

09.30 Х/ф «Яків»
11.20 Д/с «Щоденники комах»

12.10 Перший на селі

12.45 Незвичайні культури. 

Документальний цикл

14.30 Фольк-music

15.55 Д/с «Дива Китаю»

16.30 Х/ф «Червоний колір 
Бразилії»

20.00 «Гордість світу»

21.35 #@)[]?$0із Майклом 

Щуром

22.15 Д/с «Весняний 

фестиваль»

23.10 Д/с «Дика планета»

00.15 Д/с «Музична одіссея 

Арірант. Шоу»

01.45 Документальний цикл 

Смаки Культур

02.40 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс-2018». Фінал
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Засновник американсько-
го гіганта з інтернет-торгів-
лі «Амазон» мультимільярдер 
Джефф Безос профінансував 
будівництво годинника, який 
встановлять всередині гори в 
західній частині штату Техас. 
Він буде відраховувати час уп-
родовж 10 тисяч років. Безос 
виклав у «Твіттері» відео, яке 

показує, як просуваються ро-
боти над цим проектом. 
 «Інсталяція вже розпочала-
ся. Годинник заввишки 152 мет-
ри є повністю механічним, його 
приводять у дію термічні цик-
ли дня і ночі, він сам синхроні-
зується опівдні. Це символ дале-
коглядного мислення. Годинник 
на 10 тисяч років виник завдяки 
генію Денні Хілліса, Зандера Ро-
уза та інших членів годиннико-

вої команди», — написав Безос у 
«Твіттері» 20 лютого. 
 Глава компанії «Амазон» 
особисто взявся інвестувати в 
цей проект, оскільки вважає, 
що люди повинні будувати пла-
ни на майбутнє, яке сягає дале-
ко за межі їхнього земного жит-
тя. «Ми, люди, зробили таку ве-
лику ставку на технічний про-
грес, що стали певним чином 
загрозою для нас самих. З ча-
сом набуде особливої ваги те, 
щоб людство напрацювало дов-
готермінове бачення свого май-
бутнього», — заявив Безос ще 
2012 року в інтерв’ю виданню 
«Уолл-Стріт Джорнел». Ок-
рім Безоса, в реалізацію цього 
проекту заангажувалися, зок-
рема, рок-музикант та віртуоз 
електронної музики Браян Іно 
та письменники Кевін Келлі і 
Стюарт Бранд. 
 Проект годинника розроби-
ла організація The Long Now 
Foundation із Сан-Франциско, 
яка була заснована 1996 року 
Денні Хіллісом. Її діяльність 
має за мету «популяризацію 
довготермінового мислення» і 
«протидію культурі постійного 
прискорення».■ 

Ігор ВІТОВИЧ

У 2017 році в світі побільшало дифама-
ції (розповсюдження в ЗМІ дійсних або 
вигаданих відомостей, які ганьблять 
громадянина, організацію чи установу), 
репресій та насилля супроти правозахис-
ників. Щонайменше 312 правозахисників 
було вбито у світі 2017 року, а ситуація з 
дотриманням прав і свобод погіршуєть-
ся. Про це йдеться в щорічній доповіді 
міжнародної правозахисної організа-
ції «Міжнародна амністія» (Amnesty 
International), оприлюдненій у четвер, 
22 лютого. Остання доповідь «МА» оці-
нює стан прав людини в 159 країнах сві-
ту впродовж минулого року. За даними 
дослідників, результати аналізу свідчать 
про безперестанну боротьбу багатьох 
людей з урядами за свої права.

В Україні знайшли «таємні в’язниці» 
спецслужб України
 У документі також зазначається, 
що посилення «риторики демонізації» 
у 2017 році призвело до значних пору-
шень прав людини в усьому світі. На 
70-річчя Загальної декларації про пра-
ва людини ці самі права було поставле-
но під питання. Поширення «риторики 
демонізації» організація пов’язує, зок-
рема, з політикою президента США До-
нальда Трампа.
 У низці країн, зокрема в Угорщині, 
критичні до уряду організації таврують 
як «іноземних агентів, шпигунів і во-
рогів держави». У Польщі посилюєть-
ся політичний контроль над мас-медіа, 
судами та неурядовими організаціями. 
Голова «Міжнародної амністії» у Ту-
реччині Танер Кіліч вже кілька місяців 
перебуває «без доказів» в ув’язненні за 
звинуваченням у співпраці з рухом про-
повідника Фетхуллаха Гюлена, йдеться 
в доповіді «МА».
 Та найкритичнішою, на думку пра-
возахисників, є ситуація з правами лю-
дини в М’янмі, де народність рохін джа 
зазнала етнічних чисток. 700 тисяч осіб 
були вимушені залишити територію 
країни і втекти до сусідньої Бангладеш.
 У частині доповіді, яка присвяче-
на Україні, йдеться не тільки про ситу-
ацію з правами людей в анексованому 
Криму та на окупованій частині Донба-
су, а й про посилення тиску української 
влади на неурядові організації та жур-
налістів. Там додають, що активісти та 
антикорупціонери регулярно зазнава-
ли атак, які розслідували неефективно. 
У причетності до цих нападів підозрю-
ють навіть представників силових ор-
ганів. Правозахисники звертають особ-
ливу увагу на так звані «таємні тюрми 
СБУ», які нібито мали спецслужби до 
2016 року, де незаконно утримували лю-
дей (сама СБУ, нагадаємо, заперечує іс-
нування таких в’язниць).

 Розслідування щодо «таємних тюрем» 
українських спецслужб не досягло жод-
ного прогресу, у той час як представники 
правоохоронних органів продовжували 
використовувати тортури та інші непра-
вомірні дії щодо людей, йдеться в звіті. 
Представники Підкомітету ООН з недопу-
щення катувань після візиту до України 
повідомляли, що СБУ надали їм доступ 
не до всіх місць позбавлення волі й утри-
мання, зокрема, йшлося про такі об’єкти 
в Харкові. Коли правозахисники приїха-
ли вдруге, то в них склалося враження, 
що приміщення спеціально підготували, 
аби не залишилося жодних слідів тортур, 
йдеться у доповіді. На момент перевірки 
затриманих перевезли до інших місць.
 А до місць позбавлення волі на нині 
непідконтрольних Києву територіях на 
сході України експертів узагалі не допус-
тили представники угруповань «ДНР» і 
«ЛНР». 
 Створене в Україні минулого року Де-
ржавне бюро розслідувань усе ще не роз-
почало роботу, наголошується в аналізі. 
Активісти та члени неурядових органі-
зацій, які висвітлюють корупцію в Ук-
раїні, стикаються з тиском та навіть на-
силлям, зазначають експерти. У березні 
уряд також зобов’язав антикорупційних 

активістів, включно з журналістами, де-
кларувати свої щорічні доходи. Ухвале-
ний парламентом закон, який запро-
ваджує електронне декларування для 
неурядових організацій, у «МА» також 
оцінюють як прояв тиску.
 Правозахисники звертають увагу і 
на те, що Верховна Рада України все ще 
не ратифікувала Стамбульську конвен-
цію — комплексний міжнародний доку-
мент, метою якого є протидія насильству 
стосовно жінок та домашньому насиллю. 
При цьому, посилаючись на дані Моніто-
рингової місії ООН iз прав людини в Ук-
раїні, експерти зауважують, що у випад-
ках сексуального насильства, пов’язаного 
з воєнним конфліктом, українська систе-
ма правосуддя виявилась нездатною на-
лежним чином захистити жертв, серед 
яких як жінки, так і чоловіки. 
 Тим часом у Криму тривають утиски 
свободи слова, переслідування зібрань. 
Місцева влада (влада окупованого 
Росією півострова. — Ред.) усіляко при-
душує права кримських татар. Також 
залишається під забороною Меджліс 
кримськотатарського народу, йдеть-
ся у звіті. Російські спецслужби обшу-
кували домівки десятків кримських та-
тар, що є частиною ширшої кампанії за-

лякування. При цьому мало хто з адво-
катів може наважитися на захист прав 
критиків Росії, адже вони також стають 
об’єктом переслідувань.

Україна корумпованіша, ніж Росія
 Непривабливо змальована Украї-
на й у світовому Індексі сприйняття ко-
рупції від організації «Міжнародна про-
зорість» (Transparency International), 
який був оприлюднений днем раніше, у 
середу, 21 лютого. У ньому Україна посі-
ла 130-те місце серед 180 країн світу. 
 Індекс є оцінкою від 0 (найвищий рі-
вень корупції) до 100 (найнижчий рівень 
корупції). Згідно з ним, Україна покра-
щила свій торішній результат на один 
бал і отримала 30 балів зі 100 можливих. 
Поруч із нею з таким же результатом — 
Гамбія, Іран, М’янма та Сьєрра-Леоне. 
Тим часом Росія набрала на один бал 
менше і посіла у рейтингу 135-те місце 
(29 балів), Білорусь — 68-ме (44), Поль-
ща — 36-те (60). Таким чином, за винят-
ком Росії, у рейтингу TI Україна стала 
найкорумпованішою країною Європи. 
 Transparency International зазначає, 
що в Україні панує корупційна безкар-
ність. Незначного підвищення позиції 
України у рейтингу, за словами експер-
тів організації, вдалося досягнути за ра-
хунок того, що в 2017-му українські ан-
тикорупційні органи (САП та НАБУ) 
направили до суду перші справи щодо 
підозр у корупції високопоставлених 
чиновників. Водночас повільне зрос-
тання індексу України у Transparency 
International, зокрема, пояснюють бра-
ком політичної волі керівництва країни 
до боротьби з корупцією і низьким рів-
нем довіри до українських судів та про-
куратури. Поліпшити результат Украї-
ни, на думку експертів, може запуск 
Антикорупційного суду і продовження 
судової реформи, а також перезапуск 
Нацагентства із запобігання коруції та 
позбавлення правоохоронців права втру-
чатися в економічну діяльність.
 Очолюють Індекс сприйняття коруп-
ції від Transparency International Но-
ва Зеландія (89), Данія (88) та Фінлян-
дія (85). Тоді як найбільш корумпова-
ними країнами світу названі Сомалі (9), 
Південний Судан (12) та Сирія (14). Ек-
сперти наголошують, що показники ни-
жче 50 балів мають понад дві третини зі 
180 країн у рейтингу. «Це означає, що по-
над шість мільярдів людей живуть у ко-
румпованих країнах», — сказано у звіті.
 У Transparency International також 
зазначили, що задля глобальної бороть-
би з корупцією уряди країн в усьому 
світі мають робити більше для розвитку 
громадянського суспільства, підтримки 
вільної преси, захисту активістів і жур-
налістів, а також забезпечення прозо-
рості та підзвітності у державних і при-
ватних установах. ■

РЕЙТИНГИ

Свобода в неволі 
«Міжнародна амністія» заявляє про погіршення стану 
дотримання прав людини в світі

■

Україна стала найкорумпованішою країною Європи. ❙

ОЙ, ЩО БУДЕ!

Непідвладний часу
У США встановлять 152-метровий 
годинник, який працюватиме 10 тисяч років

■

Джефф Безос збудує годинник, який понесе його ім’я у віки.❙

Годинник встановлять у цих горах.❙
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Жорстокий романс
 Коли вже всі почали роз-
ходитися, я підійшов до віце-
прем’єр-міністра України 
Павла Розенка: «Ви приїха-
ли спеціально на прем’єру 
української стрічки? — Так, 
спеціально. Це ж подія! — 
Спасибі, приємно. Тим біль-
ше, що далеко не для всіх по-
передніх наших урядів ук-
раїнське кіно було подією». 
Розенко посміхнувся: «Тому 
вони і стали «попередніми». 
Хороший вчинок і хоро-
ша відповідь — наших пра-
вителів теж треба хвалити; 
тоді, звичайно, коли вони на 
те заслуговують. 
 Ну а голова Держкіно Ук-
раїни Пилип Іллєнко, пере-
кинувшись зі мною кілько-
ма репліками, пішов заспо-
коювати Марисю Нікітюк. 
Разом із міжнародною гру-
пою продюсерів, адже серед 
них були не тільки україн-
ці, а й македонець із поля-
ком. Уже відомо, що карти-
ну мають намір включити до 
програми Одеського міжна-
родного кінофестивалю, чи 
побуває вона на інших — за-
лежить від Берлінських вра-
жень відбірників. Наш Алік 
Шпилюк працює на повну, 
в цьому я переконався, коли 
в середу сам біг дистанцію 
у 500-600 метрів від одного 
залу до іншого (інтервал між 
переглядами становив аж 8 
хвилин), на перегляд фільму 
«Йохо» японця Кійоші Ку-
росави. «Япона-матінка» — 
заледве не вигукнув я, прий-
шовши до фінішу лоб в лоб із 
відбірником Одеського між-
народного...
 Фільм «Коли падають де-
рева» залишив неоднознач-
не враження. З одного боку 
— це жорстка мелодрама-
тична історія, чия фабула во-

чевидь романсова: як провін-
ційна дівчина Лариса (дебю-
тантка Анастасія Пустовіт) 
любила, сильно і пристрас-
но, красеня на ймення Шрам 
(так само дебютант Микола 
Самчик), одначе ж той ви-
явився людиною виразно 
кримінальних нахилів і від-
так довелося героїні стрічки 
приземлятися на щось суто 
прозаїчно-прагматичне. При-
страсті вирують, що тобі літ-
ній грім і блискавка, і про до-
стовірність тут ніби не йдеть-
ся. А з другого боку, автор 
сценарію, вона ж режисер-
ка, доволі предметно описує 
провінційний вітчизняний 
соціум, і тут вона безжальна 
— наші села й містечка пос-
тають як такі, що не йдеть-
ся ні про яку цивілізацію і ні 
про яку мораль: усе тут рух-
нуло й не схоже, аби нала-
штовувалося якось заново 
вкладатися. Цю картину до-
повнює і рівень мовної куль-
тури, отой самий суржик, і 
невміння слухати один одно-
го, просто слухати, і все.
 Бурхливі екранні емо-
ції починаються заледве не з 
перших хвилин — нам пока-
зують, як уміють любитись 
українці та українки: так, що 
аж «сердитий вітер завива» й 
дерева, коли не падають, так 
добряче вгинаються...
 «Секс важко грати на 
екрані,— трохи скрушно 
сказала молода акторка.— 
Тим більше що розумієш: в 
якийсь момент в кінозал при-
йдуть твої батьки...». Одначе 
з такою ж брутальністю герої 
й живуть, будують плани, які 
мусять неодмінно збуватися 
— бо ж так у нас від радянсь-
ких часів учать: молодим 
скрізь дорога...
 Що ж, красиво мріяти не 
заборониш, тільки б міру ще 

знати. Бо коли у фіналі 6-річ-
на сестричка Лариси — Надя 
(Соня Халаїмова цілком ор-
ганічна в цій ролі), осідлав-
ши білого коня (він приїхав у 
фільм, очевидно, з Українсь-
кого міфо-поетичного кіно), 
здіймається на ньому понад 
хмари, виникає враження 
незугарної цитати зі старих 
радянських кіноказок. Оця 
солодка пишність тут ні до 
чого, на мій погляд. Хоча в 
цілому привітаємо Нікітюк 
та всіх, хто працював над 
фільмом, з успіхом. Дебютна 
картина й одразу на Берліна-
ле — багатообіцяючий старт 
у велике кіно!

Кінець фільму — 
кінець життя
 В один день зі стрічкою 
Нікітюк я подивився фільм 
«Слон, який просто стоїть» (у 
секції Forum) ровесника на-
шої режисерки китайця Ху 
Бо. Чотиригодинна (!) карти-
на і ті ж мотиви — пристрас-
не бажання вирватися із про-
вінційних проваль і вирвати-
ся кудись ближче під життєві 
небеса. У фільм непросто вхо-
диш, але зате потім у ньому 
просто живеш — настільки 
органічним і простим вигля-
дає рух історії персонажів. У 
фіналі вони таки сідають на 
автобус і їдуть. Посеред ночі 
зупинка, аби пасажири тро-
хи розім’ялись. І раптом те-
мряву пронизує якийсь крик 
музичний — напевно отой 
самий Слон, з образом якого 
пов’язані мрії. І ще несподі-
ваніше на екрані постає пор-
трет режисера Ху Бо у траур-
ній рамі і дати його життя і 
смерті: 1988—2017. Замість 
титру «Кінець фільму» на 
екрані прописався титр «Кі-
нець життя». 29-літній де-
бютант наклав на себе руки 
в жовтні минулого року, вже 
закінчивши картину... Важ-
ко даються отакі розгорнуті 
трагічні послання людям, чиї 
душі приймають у себе пе-
кельні розчарування людс-
тва, нації.
 Справжнім пеклом пос-
тає життя філіппінців 
1970-х у так само чотриго-
динній стрічці «Сезон дия-
вола» знаменитого режисе-
ра Лава Діаса. У центрі філь-
му — образ Поета, який гине 
в нерівній боротьбі з жорс-
токим, людиноненависни-
цьким режимом. Ну, щось 
подібне до початку 1930-
х в Україні. Репресіям і не-
мислимій жорстокості про-
тистоїть тут поезія, пісня — 
в них запорука майбутньо-
го відродження... У залі, де 
я дивився картину Діаса, до 
кінця висиділа тільки тре-
тина журналістів, і дарем-
но: дивовижним чином ре-
жисер створює картину жит-
тя, в якій краса і терпіння пе-
ремагають пекельне зло. Чи 
буде на цій землі Рай — ве-
лике питання, але таки краса 
має ресурс порятувати світ. 
 У п’ятницю — фактично 
останній робочий день фести-
валю. Суботнього вечора вру-
чать «Золотого» і купу «Сріб-
них ведмедів». Серед претен-
дентів (подивився я ще не все) 
фільми «Мого брата звуть Ро-
берт, і він ідіот» німця Філіпа 
Грьонінга, «3 дні в Кібероні» 
Емілі Атеф, «Довлатов» 
росіянина Олексія Германа-
молодшого, «Утойя 22 лип-
ня» норвежця Еріка Поппе, 
вже згадана картина філіп-
пінця Діаса. Свої нагороди є 
і секції Panorama, де показа-
ли фільм Марисі Нікітюк. ■

Валентина САМЧЕНКО  

 Стівен Спілберг, Меріл Стріп і Том 
Хенкс — цього більш ніж достатньо, щоб 
дивитися фільм «Секретне досьє», який 
стартував в українському прокаті цього 
тижня.
 Стрічка починається кадрами з В’єтнаму 
1966 року: спочатку табір американських 
солдатів, де вони маскують обличчя, спіл-
куються; потім — ніч, злива, зарості, бій-
ці на завданні, яке переростає у шквал вог-
ню, а закінчується багатьма смертями. Усе 
те бачив спостерігач — співробітник держ-
департаменту Деніел Еллсберг. Повернув-
шись у Вашингтон, він зуміє винести час-
тинами секретні документи міністерства 
оборони США про В’єтнамську війну. Так 
звані «документи Пентагону» опублікують 
у 1971-му спочатку у «Нью-Йорк Таймс», а 
потім у «Вашингтон Пост». Буде судова за-
борона поширювати секретну документацію 
і перемога здорового глузду у Верховному 
суді США.
 Кіно про намагання найвищою вла-
дою приручити і залякати ЗМІ. І про те, 
що не є державною зрадою поширення ін-
формації, яка не шкодить рядовим солда-
там, але компрометує президента й інших 
високопосадовців, бо «преса служить ке-
рованим, а не керівнику».
 З особливою увагою вдумливий ук-
раїнський глядач приміряє події про розго-
лос безглуздих смертей солдатів до ниніш-
ніх воєнних дій на сході. Бо політики і чинов-

ники у будь-якій країні здатні зображувати 
уявну дійсність і казати публічно «успіхів до-
сягли», навіть якщо за зачиненими дверима 
стверджують, що «немає змін». Навіть коли 
на кону, в американському варіанті, був ри-
зик для життя ще 100 тисяч солдатів.
 Героїня Меріл Стріп — Кетрін Грем 
— волею випадку почала займатися «Ва-
шингтон Пост»: хоча компанія належала її 
батькові, він передав активи зятю. Після 
його раптової смерті 45-річній дружині, 
яка до цього не займалася бізнесом, до-
велося доводити, що жінка теж може бути 
повноправним партнером чоловіків і ухва-
лювати рішення, які важливі для всіх.
 «Секретне досьє» за стилістикою і ме-
седжами дещо нагадує «Список Шиндле-
ра» Стівена Спілберга. В обох фільмах го-
ловні герої — забезпечені люди, які б могли 
не перейматися смертями інших людей. Піс-
ля досить довгих роздумів переважує лю-
дяність. І Кетрін Грем, і редактор «Вашинг-
тон Пост» Бен Бредлі (Том Хенкс), обираючи 
між прихильним ставленням із боку прези-
дента США Річарда Ніксона і його адмініст-
рації та правдою, — стають на бік засадни-
чих основ журналістики і суспільства.
 Фільм може слугувати пізнавальним 
екскурсом в докомп’ютерну велику редак-
цію з цехами друку газет. Можна поспос-
терігати, наприклад, як на лінотипі наби-
рали тексти.
 Із мінусів «Секретного досьє» — тро-
хи задовге кіно. Хоча Стівен Спілберг, 
здається, інше не знімає. ■

Тетяна МІЩЕНКО

 Лишається кілька днів, щоб ус-
тигнути подати заявку для участі 
в конкурсі «Ше.Пісня», який від-
бувається вже втретє, а був засно-
ваний Всеукраїнським фестивалем 
Тараса Шевченка «ШеFest» у 2016 
році. Термін прийому — до 28 лю-
того.
 «Ше.Пісня» — це конкурс на 
краще виконання пісні на слова Коб-
заря. Тобто учасниками можуть ста-
ти музиканти, які покладуть слова 
Тараса Шевченка на музику.
 «Звертаємо вашу увагу на те, що 
ми трохи змінили умови конкурсу: 
тепер композиція необов’язково 
має бути акустичною, а ще ми ство-
рили три номінації: гурти, бар-
ди (співана поезія ) і вокальні ко-
лективи», —зауважує організатор 
конкурсу Ігор Двигало.
 Цього року, за умовами кон-
курсу, в ньому можуть узяти 
участь виконавці, гурти та хорові 
колективи (до 20 осіб). Для аком-
панування текстів із «Кобзаря» 
можна використовувати не лише 
акустичні інструменти, як мину-
лими роками, — а повноформат-
ний звук.

 Запис треку для участі в кон-
курсі може бути як аматорський, 
так і професійний, навіть у ві-
деоформаті живого виконання. 
Якщо переможний трек не запи-
саний у гарній студійній якості, 
організатори сприяють запису 
пісні.
 Важливою умовою участі є до-
тримання авторських прав на твір. 
Права на музику мають належати 
учасникам конкурсу.
 Найкращі пісні відбиратиме 
конкурсна комісія, куди входять 
відомі музиканти та музичні кри-
тики. До фіналу дійдуть 10 учас-
ників, чиї пісні ввійдуть до збір-
ника CD-формату. Ці диски бу-
дуть розіслані на всі державні 
радіостанції країни. 
 Уже 9 березня — у день на-
родження Тараса Шевченка — 
у Києві відбудеться фінальний 
гала-концерт із нагородженням 
переможців статуетками та дип-
ломами.
 Для участі в конкурсі свої заяв-
ки надсилати можна за гугл-фор-
мою. На сайті фестивалю «ШеFest» 
shefest.org.ua, а також його сторін-
ці у «Фейсбуці» можна знайти ко-
ординати організаторів. ■

ТАКЕ КІНО

Вирватися з 
провінційних проваль 
Хто стане переможцем Берлінського 
кінофестивалю і яка причина 
заспокоювати режисерку Марисю Нікітюк
Сергій ТРИМБАЧ, 
спеціально для «України молодої»
Берлін

У Києві вже наближався ранок проти середи, коли в кіноком-
плексі CineMax завершилася світова прем’єра українського 
фільму «Коли падають дерева» Марисі Нікітюк. Опісля показу 
на сцену вийшла сама режисерка, продюсер Ігор Савиченко, 
актори — 6-річна Соня Халаїмова, Анастасія Пустовіт і Микола 
Самчик. Ведучий одразу почав розпитувати Соню. Маленька 
акторка була лаконічною: «Як було зніматися? — Нормально! 
— А як тобі стояти на сцені? — Весело...» .

■

6-річна Соня Халаїмова представляла стрічку 
«Коли падають дерева» на Берлінале-2018.
Кадр із фільму.

❙
❙
❙

КОНКУРС

Вставайте, 
кайдани порвіте!
Музикантів запрошують співати 
тексти Тараса Шевченка

■

ПРОКАТ

Правда перемагає

■

Стівен 

Спілберг 

зняв 

фільм про 

розвінчування 

брехні у США У головних ролях — Меріл Стріп і Том Хенкс.
Фото надане компанією B&H film distribution.

❙
❙
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Григорій ХАТА

Іще продовжують росіяни по-
жинати плоди своєї недаль-
новидної допінгової політики 
на домашніх Іграх у Сочі, коли 
вони активно підміняли пробір-
ки з «брудними» пробами своїх 
олімпійців, — днями, приміром, 
РФ заплатила МОК 15 мільйонів 
доларів штрафу за масштабну 
повторну перевірку допінгових 
зразків своїх спортсменів, яку, 
в рамках скандальної справи 
Макларена, проводила Всесвіт-
ня антидопінгова агенція — а на 
них уже накочується нова хвиля 
критичного невдоволення, котру 
збурив один із членів команди 
«Олімпійських атлетів із Росії» 
на Олімпіаді-2018 у Пхенчхані.

І знову мельдоній
 У двох допінг-пробах, узятих 
під час олімпійських змагань із 
керлінгу в російського спортсме-
на Олександра Крушельницько-
го, котрий у міксті з партнеркою 
по команді Анастасією Бризгало-
вою виграв «бронзу» XXIII зимо-
вих Ігор, виявили мельдоній. Той 
самий, на якому в останні кіль-
ка років погорів не один відомий 
атлет із «пострадянського про-
стору», зокрема й відома росій-
ська тенісистка Марія Шарапо-
ва, котра вже відбула свою диск-
валіфікацію.
 Як сталося так, що в умо-
вах глобального скандалу з мель-
донієм, який в останні кілька 
років не давав спокою спортивній 
спільноті планети, саме цей пре-
парат, із недавнього часу занесе-
ний ВАДА до числа заборонених, 
опинився в організмі керлінгіста 
з Росії Олександра Крушельниць-
кого, можна лише здогадуватися.
 Сам спортсмен каже, що це 
провокація і йому допінг підмі-
шав хтось із команди. В умовах, 
коли позбавлена міжнародної ак-
редитації Російська андидопінго-
ва агенція намагається поверну-
ти собі ліцензії ВАДА, позитив-
ний допінг-тест Крушельниць-
кого — ще один удар по іміджу 

Росії, спортивні функціонери 
котрої говорили, що їхня держа-
ва в контексті антидопінгової бо-
ротьби змінилася радикально й, 
як належить, перевіряє на допінг 
своїх олімпійців.
 Реальною також виглядає й 
версія, коли припускають, що 
російський керлінгіст самостійно 
вирішив додати своєму організму 
енергії, необхідної для здобуття 
олімпійської медалі. У будь-яко-
му разі у Федерації керлінгу Росії 
обіцяють, що проведуть внутріш-
нє розслідування заради встанов-
лення справедливості та «очи-
щення доброго імені». Поки ж 
змушені повернути до МОК вигра-
ну сімейним подружжям керлін-
гістів із Росії «бронзу» й чекати на 
дискваліфікацію від міжнародної 
федерації.
 Що цікаво, на Іграх у Пхен-
чхані олімпійці з Росії наразі не 
виграли жодної золотої медалі й, 
попри наявність у їхньому активі 
чотирьох срібних та дев’яти брон-
зових нагород перебувають у ме-
дальному заліку нижче, ніж Ук-
раїна, в скарбничці котрої є лише 
одне «золото» фристайліста Олек-
сандра Абраменка. 

Командою й не пахне
 Останньою можливістю по-
повнити свій доробок українські 
олімпійці в особі жіночої коман-
ди з біатлону не скористалися, 
проваливши й останній на Олім-
піаді старт. Учора естафетна гон-
ка для «синьо-жовтих» не склала-
ся з самого початку, коли вже на 
другій стрільбі коло штрафу заро-
била Ірина Варвинець, віддалив-
шись від групи лідерів більше 
ніж на одну хвилину. Зі стріль-

бища Варвинець вийшла передо-
станньою, опустивши практично 
до нуля шанси українського квар-
тету, котрий, нагадаємо, в Пхен-
чхані захищав титул олімпійсь-
ких чемпіонів, здобутий чотири 
роки тому в Сочі. На тому ж 17-му 
місці Варвинець передала естафе-
ту й Віті Семеренко, програвши 
італійці Лізі Вітоцці, котра пер-
шою прийшла до фінішу старто-
вого етапу, 1 хв. 41 сек. 
 Думається, вже тоді заяву 
про відставку міг братися писати 
старший наставник жіночої збір-
ної України словенець Урош Ве-
лепець, адже попри його заяви 
про неймовірний потенціал жіно-
чої команди її виступ у Пхенчхані 
завершився банальним пшиком. 
І рiч не тільки в проваленій еста-
феті, на другому етапі котрої Віта 
Семеренко примудрилася повто-
рити «досягнення» Варвинець, 

залишивши в проміжному про-
токолі збірну України на передо-
станньому місці. Ситуацію  дещо 
виправила Юлія Джима, котра пе-
ремістила «синьо-жовтих» з 17-го 
на 10-те місце, проте молода де-
бютантка Ігор Анастасія Мерку-
шина продовжити прорив нагору 
не змогла, перетнувши фінішну 
лінію одинадцятою.
 Провалили гонку й головні 
її фаворитки — німкені. Трьох 
штрафних кіл виявилося заба-
гато, аби знана Лаура Дальмаєр 
змогла підняти «бундестім» на 
п’єдестал. А от для Дар’ї Дом-
рачової та очолюваної нею збір-
ної Білорусі обставини склалися 
найкращим чином. Скористав-
шись осічками рейтинг-фаво-
ритів, триразова олімпійська чем-
піонка Сочі-2014, дружина леген-
дарного норвезького біатлоніста 
Уле-Ейнар Бйорндалена привела 

свою естафетну команду до золо-
того тріумфу в Пхенчхані.
 На початку олімпійського 
циклу президент Федерації біат-
лону України Володимир Брин-
зак прагнув у повному складі збе-
регти «золоту» «естафету». За-
прошення ж на посаду словенця 
Велепця очільник біатлонного 
господарства назвав своєрідним 
експериментом, покликаним 
прищепити вітчизняним біат-
лоністкам європейські принци-
пи підготовки. Що ж, спроба зму-
сити жіночу команду жити за ін-
шим часом відверто провалилася. 
І хоча до Пхенчхана приїхали всі 
учасниці «золотого» сочинського 
квартету, на ділі похвалитися їм 
просто немає чим. 
 «Не вірте жодному слову, все 
суцільна брехня. Знаєте, вболі-
вальники, у нас не команда, а 
просто ж...» — цитує сайт sport.
ua Валентину Семеренко, котру 
тренерський консиліум вирішив 
не ставити на естафету.
 Після того як, за словами біат-
лоністки, наставники збірної роз-
били її мрію, позбавивши можли-
вості виступити в головній гонці 
Ігор-2018, Валя вирішила біль-
ше не мовчати. «Прикро й боля-
че, коли тобі брешуть у вічі, адже 
ніякої наради щодо складу на ес-
тафету ніхто не проводив. Усе зро-
били під килимом — викинули зі 
складу мене та Підгрушну. Чому 
поставили в естафету Варвинець і 
Меркушину, всі ж гонки вони біг-
ли гірше мене», — гнівалася Ва-
лентина.
 І справді, виступ нашої жіно-
чої збірної з біатлону в Пхенчхані 
більше скидався на фарс, експе-
римент, але аж ніяк не на голов-
ний старт чотириріччя. Привіз-
ши до Південної Кореї команду 
в розібраному стані — а її титу-
ловані члени, до речі, на почат-
ку сезону не раз піднімалися на 
п’єдестал Кубка світу, зокрема й 
у естафетній гонці, — Урош Ве-
лепець та й інші керівники ук-
раїнського біатлону обов’язково 
мають щось сказати великій біат-
лонній громаді України. ■

Григорій ХАТА

 Свій перший поєдинок 1/8 фіналу 
Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» 
проводив в останній із чотирьох відве-
дених для цієї події днів. Тож, у порів-
нянні, скажімо, з «Реалом», «Ліверпу-
лем» та «Манчестер Сіті», які свій шлях 
у «плей-оф» суперліги розпочали мину-
лого тижня й зробили вагому заявку 
на вихід до чвертьфіналу, «гірники», 
умовно кажучи, мали на тиждень біль-
ше часу, аби «прокинутися» після своєї 
«зимової сплячки». Загалом, у домаш-
ньому поєдинку проти «Роми», прига-
дати й запустити в дію минулорічний 
малюнок гри українському чемпіону 
вдалося не одразу. Упродовж першого 
тайму римські «вовки», у котрих внут-
рішня першість, де вони наразі посіда-
ють третю позицію, перебуває в повно-
му розпалі, виразно домінували на полі 
стадіону «Металіст» у Харкові. Цілком 
закономірним став і гол, забитий напри-
кінці першої половини гри турецьким 
легіонером «Роми» Ченгізом Юндером.
 Здається, забивши такий важливий 
гостьовий гол, футболісти з Риму дещо за-
спокоїлися й після перерви дозволили пі-
допічним Фонсеки перехопити ініціативу. 

Капітан «Роми» Франческо Де Россі гостро 
висловився з цього приводу, сказавши, що 
в другому таймі його команда просто пере-
стала грати у футбол.
 Хоча, по суті, не стільки заспокоєність 
«Роми», як чарівне переродження «Шах-
таря» змінило хід другого тайму та загалом 
усього поєдинку. Після того, як наприкінці 
вдало завершеного для своєї команди гру-
пового етапу ЛЧ-2017/2018 Паулу Фон-
сека трансформувався в образ Зорро, ду-
мається, в його арсеналі відтоді з’явилися 
й додаткові важелі, котрими так чи інакше 
можна вплинути на ситуацію.
 Як відзначив головний тренер збірної 
України Андрій Шевченко, котрий остан-
нім часом доволі регулярно відвідує поє-

динки «гірників» (серед них є багато його 
підопічних) у Лізі чемпіонів і пропусти-
ти старт донецького клубу в нинішньому 
«плей-оф» не міг, після перерви «Шах-
тар» не очікувано для нього дуже сильно 
додав, змусивши опонентів робити, за їх 
же словами, дитячі помилки.
 «На старті поєдинку «Рома» високо 
пресингувала, тому в нас виникли про-
блеми з нашим розташуванням на полі. 
У перерві ж усі проблеми вдалося вирі-
шити, й усе стало на свої місця», — по-
яснив після поєдинку португальський 
наставник «гірників». Отримавши тро-
хи більше простору на ігровому майдан-
чику, футболісти «Шахтаря» впродовж 
16 хвилин другого тайму зуміли випра-

вити ситуацію на свою користь. Спочат-
ку аргентинець Феррейра, а потім брази-
лець Фред прекрасним ударом зі штраф-
ного вивели «шахтарів» уперед.
 У заключні хвилини протистояння 
господарі прагнули збільшити рахунок, 
аби він перед візитом до Риму не вигля-
дав «слизьким». Утім неймовірна гра 
бразильського голкіпера «Роми» Аліссо-
на, можна сказати, врятувала команду 
Еусебіо Ді Франческо від розгрому. «Ми 
сьогодні не завершили матч з іншими ра-
хунком тільки тому, що воротар римлян 
видав відмінний матч, не раз урятував-
ши свою команду», — наголосив Фонсе-
ка, без сумніву, остерігаючись матчу-від-
повіді, котрий відбудеться 13 березня. ■

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Пiдкорити Рим
Свій шлях у «плей-оф» поточної суперліги український 
чемпіон розпочав із красивої перемоги над римськими 
«вовками»

■

Перетерпівши стартовий натиск «Роми», «Шахтар» зумів вирвати перемогу 
в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
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ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші мат-
чі (поєдинки другого ігрового тижня). «Шахтар» 
(Україна) — «Рома» (Італія) — 2:1 (Феррейра, 
52; Фред, 71 — Ундер, 41; «Ш»: П’ятов, Бутко, 
Ракицький, Кривцов (Ордець, 45+3), Ісмаїлі, Сте-
паненко, Фред, Марлос, Тайсон, Бернард (Кова-
ленко, 90+2), Феррейра), «Севілья» (Іспанія) — 
«Манчестер юнайтед» (Англія) — 0:0, «Чел-
сі» (Англія) — «Барселона» (Іспанія) — 1:1, 
«Баварія» (Німеччина) — «Бешикташ» (Ту-
реччина) — 5:0.

■

ІГРИ-2018

Крах медальних сподівань
Після тріумфу на сочинських Іграх-2014 українські біатлоністки 
відверто провалили Олімпіаду в Пхенчхані

■

Іще в грудні, коли на етапі Кубка світу-2017/2018 у Хохфільцені 
«синьо-жовті» в командній гонці в «золотому» складі піднялися 
на п’єдестал, вітчизняний біатлон плекав великі надії на Олімпіаду-2018.
Фото з сайта www.biathlon.com.ua.
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 Здавала дівчина водіння по міс-
ту. ДАІшник, який приймав іспит, ви-
рішив підловити. Просить зупинити-
ся, а там знак «стоянку забороне-
но». Дівчина слухняно зупинила-
ся, ввiмкнула «аварійку», вийшла, 
поставила знак аварійної зупинки і 
з аптечкою в руках ніжно запитала у 
ДАІшника:
 — Вам зле?

* * *
 Дзвінок у довідкову стільнико-
вого оператора:
 — Алло, ваша компанія краде 
гроші.
 — Розкажіть докладніше, що 

сталося.
 — Учора ввечері перевірив ба-
ланс, було 100 гривень, вимкнув те-
лефон, сьогодні вранці включаю — 
на рахунку 0.
 — А ви телефон на ніч ставили 
на підзарядку?
 — Ставив.
 — Так це у вас борги за елект-
рику зняли.

* * *
 — Люба, що тобі подарувати на 
8 Березня?
 — Я навіть не знаю.
 — Тоді я даю тобі ще один рік 
на роздуми.

По горизонталі:
 1. Людина, повністю залежна від 
волі іншого. 3. Американський під-
приємець і меценат, один із заснов-
ників компанії «Майкрософт». 6. 
Фон, задній план. 8. Столиця Китаю. 
9. Предмет, із яким в епоху соцреаліз-
му скульптори любили зображати жі-
нок. 10. Зброєносець і учень справж-
нього козака. 11. Спеціально обладна-
ний огороджений майданчик на кшталт 
циркової арени. 13. Хижа тварина з ро-
дини псових, яка не гребує рештками 
та дохлими тваринами. 16. Популяр-
ний луцький молодіжний гурт, лідером 
якого є Сергій Мартинюк. 17. Доку-
мент про отримання вищої освіти. 19. 
Команда собаці принести кинуту річ. 
22. Велика річка в Сибіру. 24. Творче 
псевдо Герхарда Герхардса, знамени-
того філософа епохи Відро дження із 
Роттердама. 25. Ім’я хлопчика, героя 
повісті-казки шведської письменниці 
Сальми Лагерлеф, який мандрував із 
гусьми. 26. Фаворит російської імпе-
ратриці Анни Йоанівни, регент Росій-
ської імперії. 28. Торба з цупкої ткани-
ни. 29. Ім’я знаменитого французько-
го поета. 30. Флейта Пана.
По вертикалі:
 1. Музичний стиль, у якому пра-
цюють американські співаки Тайга, Ка-
ньє Вест та Емінем. 2. Плавучий засте-
режний знак, подібний до буя, який ус-
тановлюють для загородження небез-
печних місць поблизу фарватера. 3. 
Недолік, вада. 4. Кисломолочний про-

дукт, який особливо люблять діти. 5. 
«Гниле море», що відділяє Крим від 
України. 6. Теслярська сокира з широ-
ким лезом. 7. Орган, який уражує ка-
таракта. 11. Хутряний мішечок для за-
хисту рук від холоду. 12. Французьке 
тістечко з кремовою начинкою всере-
дині. 14. Стиль у європейській архітек-
турі і мистецтві загалом, характерний 
для кінця XVIII — початку ХІХ століт-
тя. 15. Частина плуга, яка безпосеред-
ньо ріже ґрунт. 18. Оздоблювальний 
камінь, який дав назву студентському 
голодуванню 1990 року. 20. Українсь-
кий гетьман, автор першої в Європі 
Конституції. 21. Марка електромобіля, 
який Ілон Маск відправив у космос. 22. 
Пряна рослина, корінь якої вживають 
для профілактики застуди. 23. У Ста-
родавній Греції — офіційна назва пра-
вителя, що силою захопив владу. 25. 
Те, що не рекомендують сунути в чуже 
просо. 27. Творець першого ковчега.

Кросворд №19
від 16—17 лютого

ПРИКОЛИ■
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з 26 лютого до 4 березня
 Овен (21.03—20.04). У цей період мо-

жуть бути розірвані хиткі відносини, але не на-
завжди? Через деякий час ви і ваш партнер зро-
зумієте, що потрібні один одному: і погодитеся 
на примирення.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Телець (21.04—21.05). Фінансовий стан 
залежатиме від вашого відповідального підходу 
до роботи, а також від дипломатичних здібнос-
тей, над якими вам ще належить попрацювати.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Близнюки (22.05—21.06). Якщо ранiше ви 
рідко витрачали великі суми, то зараз усе частiше 
доведеться шукати додатковi джерела для поку-
пок. Уникайте довгострокових кредитiв.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Рак (22.06—23.07). Ви повинні поставити 
перед собою цілі, заради яких готові жертвувати 
часом, фінансами і навіть здоров’ям. Швидше 
за все, вони стосуватимуться вашої кар’єри.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Лев (24.07—23.08). У вас навряд чи 
з’явиться час для відпочинку, швидше за 
все, відпочивати зможуть лише ваші рідні та 
близькі, а ви щедро фінансуватимете їх від-
починок.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 2.

 Діва (24.08—23.09). Якщо все складати-
меться для вас вдало, то невдовзi ви отримаєте 
довгоочікувану насолоду від досягнення мети, 
заради якої працювали щосили.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 3.

 Терези (24.09—23.10). Ви будете не дуже 
активні на любовному фронті. І виною всьому 
— кар’єрні цілі, які змусять вас усі зусилля 
спрямовувати у професійне русло..
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

Скорпіон (24.10—22.11). Усе частiше в 
сiм’ї виникатимуть конфліктні ситуації. Тому 
треба вiдверто поговорити зі свої партнером 
і довести йому, наскільки важлива та робота, 
якою ви зараз займаєтеся.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Стрілець (23.11—21.12). Перiод буде до-
волi напруженим і спрямованим на досягнення 
конкретного результату. Витрачати доведеться 
дуже багато, а ось швидких доходів навряд чи 
варто очікувати.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

Козеріг (22.12—20.01). Ви багато вклада-
тимете і навіть позичатимете гроші, щоб здійс-
нити всі задумані плани. І вже зовсiм скоро змо-
жете не тільки повернути борги, а й накопичи-
ти певну суму.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

 Водолій (21.01—19.02). Вашi заробiтки 
дозволять вам і вашій родині відчувати себе ком-
фортно. Водночас доведеться істотно витратити-
ся на власне навчання або навчання своїх дітей.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 3.

Риби (20.02—20.03). У вас з’являться шан-
си проявити найкращi якостi. Будьте відповідаль-
ними, адже від ваших рішень залежатиме якість 
життя і добробут людей, якi вас оточують.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4. ■

Аліса КВАЧ

 Талановиті люди вміють здивувати. От 
і шанувальники таланту співачки (в мину-
лому) і відомого британського дизайнера, 
а ще — дружини легендарного футболіста 
і мами чотирьох дітей Вікторії Бекхем були 
приємно вражені, побачивши на День свя-
того Валентина в її Instagram фото стильної 
дизайнерської упаковки для двох цукерок 
у вигляді сердечок у золотистій обгортці. 
Як з’ясувалося, Вікторія Бекхем і бельгій-
ський шоколатьє П’єр Марколіні створи-
ли спільну колекцію шоколадних цукерок 
Pierre Marcolini X Victoria Beckham, про що 
Вікі і поспішила повідомити всіх.
 Поки що деталі співпраці ні Вікторія, 
ні П’єр не повідомляють. Швидше за все, 
Вікі взялася за розробку саме дизайну 
упаковки, а смак десерту — це вже фан-
тазія кондитера. Бо всі давно знають, що 
Бекхем є прихильницею здорового спосо-
бу харчування, в її раціоні немає місця ра-
фінованому цукру і навіть своїм дітям вона 
готує гарбузове насіння з органічним соє-
вим соусом. Та й моделей, які співпрацю-

ють із її брендом, не над-
то заохочує до солодощів 
— Вікі не раз звинувачу-
вали у пропаганді анорек-
сії. Тож усі завмерли в очі-
кування презентації десерту, 
щоб оцінити його смак і ка-
лорійність.
 До речі, Вікторія Бекхем 
— не перша дизайнерка, яка 
взялася пропагувати смако-
лики. Не так давно свою пер-
шу солодку колекцію пред-
ставила публіці дизайнерка 
Віра Вонг, створивши торти 
і тістечка макаруні спіль-
но з французькою конди-
терською Laduree. Якщо так 
піде далі, світ моди чекати-
ме справжня революція, коли 
із солодощів буде знято не-
гласне табу. Зрештою, життя 
надто коротке, щоб витрачати 
його на різні обмеження. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Вікторія Бекхем.❙

НОВА РОЛЬ

Усе в шоколаді
Дизайнерка Вікторія Бекхем вирішила 
стати ще й кондитером

■

24—25 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. На дорогах мiс-
цями ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 5-10 м/с. Температу-
ра вночi -11...-13, удень -9...-11. Пiслязавтра температура -16...
-18, удень -9...-11.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. 
Славське: уночi -8...-10, удень -5...-7. Яремче: уночi -8...-10, 
удень -4...-6. Мiжгiр’я: вночi -6...-8, удень 0...-2. Рахiв: -3...
-5, удень 0...+2.

22 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
15 см, Стрий — 17 см, Славське — 16 см, Плай — 70 см, 
Мiжгiр’я — 6 см, Рахiв — 2 см, Долина — 22 см, Івано-
Франкiвськ — 12 см, Яремче — 18 см, Коломия — 17 см, 
Пожежевська — 70 см.

«Чи казав Годо, 
коли буде?»

Глава НБУ Валерія Гонтарєва поїхала в закордонну 
відпустку й не повернулася, а головна фінансова 
установа країни так і залишається вершником 
без голови
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