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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,04 грн. 

1 € = 29,06 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

ХІД КОНЕМ, 

АБО СТАРИЙ КІНЬ 

БОРОЗНИ НЕ ЗІПСУЄ...

На Херсонщині завершено 

будівництво дамби на 

Північнокримському каналі, 

яка перекрила постачання 

води до півострова
стор. 2 »

У чергах, щоб потрапити 

у дошкільні заклади, 

перебуває понад 78 тисяч 

маленьких українців
стор. 3 »

І у горлі деренчить, і нема чим 
промочить

Щасливий квиток у дитячий 
садок

Комедія 
в трьох актах
Як Президент продовжує 
концентрувати владу 
в своїх руках, переставляючи 
фігури на шахівниці
стор. 4 »

Малюнок  ❙
Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Народний артист Анатолій Паламаренко 

— про Шевченкові пророцтва, 

українонедорозвинених українців, 

ювілейний концерт та як знайшов 

могилу брата через сімдесят років
стор. 5, 14 »

«Щоб народ мій усміхнувся»
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«Із боку Херсонщини ворота мокрі від питної води, а з боку Криму — сухі. 
І в такому вигляді вони там залишатимуться аж до звільнення півострова 
Крим від російської окупації».

Андрій Клименко
керівник проекту 

«Майдан закордонних справ»

УКРАЇНА МОЛОДА

«КРИМНАШ»

І у горлі 
деренчить, 
і нема чим 
промочить
На Херсонщині завершено 
будівництво дамби 
на Північнокримському каналі, 
яка перекрила постачання води 
до півострова
Ірина КИРПА

 — Будівництво цих воріт — дуже символічне 
явище, — розповів керівник проекту «Майдан за-
кордонних справ» Андрій Клименко. — Із боку 
Херсонщини ворота мокрі від питної води, а з боку 
Криму — сухі. І в такому вигляді вони там зали-
шатимуться аж до звільнення півострова Крим від 
російської окупації.
 Як повідомили у прес-службі адміністра-
ції Херсонської області, запуск води до Північно-
кримського каналу на Херсонщині відбувся на-
прикінці березня.
 — Понад 98 відсотків зрошувальних систем 
Херсонщини вже готові до початку аграрного се-
зону, — розповів співробітник обласного управлін-
ня водних ресурсів Олег Яценко.— У нинішньому 
році ми виправдано розраховуємо отримати на пів-
дні України добрий урожай рису, а також інших 
зернових культур.
 Відзначимо, що дамбу на Північнокримському 
каналі, що перекриває постачання води до Криму, 
почали будувати ще влітку 2014 року. Спочатку це 
були банальні мішки з піском, а вже потім фахів-
ці спроектували більш потужну споруду. Канал, 
довжиною понад 100 кілометрів, проходить через 
усю Херсонську область: від Каховки до кордону 
з Кримом. Раніше Херсонщина майже на 85 від-
сотків забезпечувала потреби півострова в прісній 
воді. На покриття потреб півдня України з каналу 
забирається не більше однієї третини від загаль-
ної кількості води. Решту керівництво Херсонсь-
кої області пропонувало купувати лідерам окупа-
ційного режиму в Криму. Однак, незважаючи на 
повну втрату врожаю рису та кримського виногра-
ду, нова влада анексованого півострова відмовила-
ся співпрацювати з материковою частиною Украї-
ни.
 Брак питної води влітку на окупованому пі-
вострові призвів до розорення дрібних та середніх 
фермерських господарств, а також часткового зри-
ву туристичного сезону.
 Дефіцит води триватиме в окупованому Криму 
ще як мінімум три роки, так «обіцяє» нинішня вла-
да півострова. Усунути нестачу планують до 2020 
року, коли нібито буде готовий водогін, який пови-
нен забезпечити водою східну частину Криму.
 Магістральний водогін планують протягнути 
до окупованого Криму з території Кубані (Російсь-
ка Федерація). Ще до девальвації рубля вартість 
цього проекту оцінювали в суму, яка перевищує 
150 мільярдів рублів. На думку фахівців, будів-
ництво цього водогону — не більше, ніж спроба 
влади Росії відвернути увагу людей від пробле-
ми. Відсутність відповідної інфраструктури в 
місті Керч, а також непідйомна сума, необхідна 
для фінансування проекту, роблять його черго-
вою мильною бульбашкою для мешканців Кри-
му. Та й вартість такої «золотої» води у підсумку 
обійдеться людям дорожче, аніж сума в один до-
лар за літр. ■

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Олег Ляшко подає до суду на 
очільника НКРЕКП Дмитра Вовка 
і вимагає негайно скасувати «абон-
плату» за газовий лічильник. Полі-
тик стверджує: ця афера була вига-
дана в інтересах газових олігархів 
Фірташа, Бойка та Льовочкіна. 
 Лідер Радикальної партії, як і 
мільйони громадян, обурився звіст-
кою про те, що з 1 квітня цього року 
НКРЕКП встановлює щомісячну 
обов’язкову плату за користування 
газом незалежно від обсягів його ви-
користання споживачами. 

 «Кожна сім’я повинна буде до-
датково до і так завищених газових 
тарифів сплатити ще 92 грн./міс. 
або 1 100 грн. за рiк, а то й ще в рази 
більше (!) в кишені приватних обл-
газів, що належать олігархам! При 
цьому самі облгази жодної копійки 
не платять за користування держав-
ними та комунальними газопровода-
ми, а з людей хочуть здирати останні 
копійки, навіть якщо ті не спожива-
ють газу взагалі! Кінчені циніки!» — 
зазначив головний радикал.
 Розлютило Ляшка й те, що  на 
покриття цих додаткових витрат 
громадян не буде жодних субсидій. 

Політик припускає, що особливо 
боляче ця афера НКРЕКП i газових 
олігархів вдарить по жителях сіл.
 «Селяни за свої кошти підвели 
газ до власних осель, потім сумлінно 
платили і платять за послуги облзагів 
13% у газовому тарифі, а тепер будуть 
змушені сплачувати значно більше і 
незалежно від того, чи користуються 
газом», — нагадав нардеп.
 У зв’язку з цим Радикальна пар-
тія подає до суду на колишнього ме-
неджера «РОШЕН», а нині очільни-
ка НКРЕКП Дмитра Вовка з вимо-
гою негайно скасувати цю олігар-
хічно-газову аферу. ■

Вогонь до неба
 У ніч із середи на четвер на 
столичних Осокорках сталася 
грандіозна пожежа, причиною 
якої міг бути підпал або необе-
режне поводження з вогнем (горів 
очерет, який майже впритул під-
ходить до деяких будівель). Про 
це заявила прес-секретар ГУ Дер-
жавної служби з надзвичайних си-
туацій у м. Києві Світлана Водо-
лага, додавши: «Згідно з чинним 
законодавством, правоохорон-
ним органам дається десять днів 
на розслідування причин виник-
нення пожежі». 
 На щастя, під час інциденту ніх-
то не постраждав. Пожежу було пов-
ністю локалізовано о 0:50 год, а о 

1:40 на площі 4 тис. кв. м повністю 
ліквідовано. На місці події працю-
вали 8 одиниць техніки — 5 із ГУ 
ДСНС у  Києві і 3 — від рятуваль-
ників Київщини. Додамо, що за ми-
нулу добу рятувальники виїжджали 
на ліквідацію загорянь на відкритих 
територіях сміття, очерету, трави 20 
разів по всьому Києву.  
 Докладніше про підпали су-
хостою і збитки від них — у на-
ступному номері «УМ». 

Меджліс — на 
Нобелівську премію
 Із закликом висунути Меджліс 
на Нобелівську премію миру у 
2018 році звернулися до ВРУ за-
ступники голови Меджлісу крим-

ськотатарського народу Ільмі Уме-
ров і Ахтем Чийгоз: «Незважаючи 
на пережиту в 1944 році тоталь-
ну депортацію, тяжке повернення 
на Батьківщину наприкінці 80-х, 
нинішні випробування окупацією 
і ту непомірно велику ціну, яку 
платить національний рух корін-
ного народу, кримські татари за-
лишаються головною силою спро-
тиву російській окупації півостро-
ва і продовжують боротися — за 
повернення Криму під юрисдик-
цію України». Вони також нага-
дали, що багато активістів і саме 
керівництво Меджлісу перебува-
ють у вигнанні, у в’язницях або під 
постійним переслідуванням з боку 
російських спецслужб у Криму.

 «Сприймаємо цей заклик не 
лише як нагороду, якої Меджліс 
безперечно гідний, а й як інстру-
мент продовження боротьби за 
звільнення Криму та відновлення 
територіальної цілісності Украї-
ни», — зазначили лідери крим-
ськотатарського народу.
 Умеров також додав, що вони 
з Чийгозом спілкуються тільки че-
рез його захисників, оскільки Чий-
гоз більше двох років перебуває у 
слідчому ізоляторі Сімферополя, 
а Умеров — удома, під підпискою 
про невиїзд.
 Звернення опубліковане у виг-
ляді відкритого листа нардепам 
України в надії, що багато хто з них 
таки підхопить цю ініціативу. ■

доларів
становить державний борг України. Про це свід-
чать дані Міністерства фінансів України. 

71,76 млрд.
гривень
виділено на житло для Нацгвардії — 
таким є рішення Кабміну. 

осіб
претенду-
ють на 120 

вакантних посад у Верховному Суді, за статис-
тикою Вищої кваліфікаційної комісії суддів Ук-
раїни.

діячам
культури і мистецтва 
призначено державні 

стипендії. 10 осіб отримають довічні 
стипендії та 87 — дворічні. Відповід-
ний указ підписав Президент Петро 
Порошенко. 

компанії
з різних країн хочуть вста-
новити об’єкти сонячної 

енергетики у зоні відчуження побли-
зу Чорнобиля. Про це розповів міністр 
екології та природних ресурсів України 
Остап Семерак.
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200 млн. 1 тис. 300 97 52

НОВИНИ ПЛЮС■

ВИМОГА

«Ні» — олігархічній 
газовій афері!
Радикальна партiя через суд добиватиметься 
скасування плати за користування лiчильником

■

Ляшко йде судом проти афери.❙

Іван БОЙКО 

 Ворог збільшує кількість 
обстрілів на всій лінії східного 
фронту ледь не щодня: впро-
довж 29 березня зафіксовано 83 
обстріли позицій ЗСУ. При цьо-
му окупанти все частіше засто-
совують важке озброєння каліб-
ром більше 100 мм. 
 У результаті загинуло двоє 
захисників України, ще троє от-
римали поранення. Зокрема, 
в районі селища Луганське на 
Світлодарській дузі ворожий 
снайпер убив одного українсь-
кого воїна. На донецькому на-
прямку ворог накрив з арти-
лерійських систем калібру 152 
мм опорні пункти українських 
воїнів поблизу Авдіївки, Троїць-
кого та Луганського. 
 Ще один боєць поліг за Ук-
раїну на Луганщині, поблизу 
села Троїцьке Попаснянського 
району під час потужного міно-
метного обстрілу. Осколкові по-
ранення виявилися смертельни-
ми, попри те, що лікарі Попас-
нянської райлікарні зробили все 
можливе, щоб урятувати життя 
воїна. 

  На цьому напрямку ворог та-
кож гатив зі ствольної артилерії 
по селу Калинове-Попасна, а з 
мінометів — по селищу Крим-
ське. Тоді як на маріупольському 
напрямку з 122-мм артилерій-
ських систем обстріляно опорні 
пункти в районах населених пун-
ктів Широкине, Гнутове та Водя-
не. При цьому неподалік Гнутово-
го та Водяного активізувалися ще 
й ворожі снайпери.
  У цих важких умовах див-
ною є заява Тристоронньої кон-
тактної групи у Мінську про чер-
гову досягнуту домовленість 
щодо припинення вогню в зоні 
АТО з 1 квітня. Скільки вже ого-
лошували подібних «дедлай-
нів», утім ворожі гармати так і 
не замовкли. 

  Тож не дивно, що в Мінобо-
рони не беруться прогнозувати, 
чи дотримуватимуться окупанти 
чергового «режиму тиші». Реч-
ник Міноборони Олександр Мо-
тузяник лише заявив, що ЗСУ 
готові до виконання домовле-
ностей про припинення вогню. 
Але чи готовий ворог?
 «Я не уповноважений ко-
ментувати рішення Мінської гру-
пи. Однак ще раз хочу зазначити, 
що і Збройні сили України, й інші 
силові відомства, задіяні в АТО, 
готові до виконання всіх рішень 
Мінської групи, які будуть прий-
няті. Ми готові й до відведення, і 
до одностороннього припинення 
вогню, яке на сьогоднішнiй день 
і так виконується», — констатує 
полковник Мотузяник. ■

НА ФРОНТІ

Режим «тиші»? Не чули 
На Донбасі лише впродовж доби загинуло двоє захисників 
України і троє цивільних

■

ДО РЕЧІ

 Цивільні мешканці Донбасу все 
частіше гинуть від так званого «еха вій-
ни». Лише впродовж середи загинуло 
троє цивільних і ще двоє отримали по-
ранення, які розбирали боєприпаси або 
гралися з ними напідпитку. 
 За даними Міноборони, в Мирно-
граді загинуло двоє чоловіків (господар 
і гість), які у приватному будинку нама-
галися розібрати гранату. Під час огляду 
будівлі правоохоронці виявили запал від 
гранати, а на кухні — ще одну гранату.
  Цього ж дня загинув житель із Ча-
сового Яру, який розбирав снаряд до 
РПГ. У селищі Луганське Бахмутсько-
го району двоє чоловіків напідпитку від-
булися пораненнями. Сталося це після 
того, як захмілілі дядьки вирішили поз-
магатися, хто далі кине бойову гранату.

■
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за останній 
час підня-
ла тарифи 

Укрпошта, інформують у прес-служ-
бі підприємства. 

На 50%
людини
зникли у Криму за три роки окупації пі-
вострова, йдеться у звіті громадської 

організації «Крим-SOS». До 36 випадків причетні 
російські силові структури. 

українських бійців ЗСУ
візьмуть участь у військових навчання НАТО 
«Нобл Партнер-2017» у Грузії. Їхній початок 

запланований на 28 липня. Про це повідомляють у Мініс-
терстві оборони України. 

додаткових поїздів
за найпопулярнішими напрям-
ками призначила Укрзалізниця 

на Великдень, нагадує пасажирам націо-
нальний перевізник.

державних шахт
цього року приватизу-
ють в Україні, заявив 

голова Фонду державного май-
на України Ігор Білоус.
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КВІТИ ЖИТТЯ

Щасливий 
квиток 
у дитячий 
садок
У чергах, щоб потрапити 
у дошкільні заклади, 
перебуває понад 78 тисяч 
маленьких українців
Катерина БАЧИНСЬКА

 Недарма в Україні існує жарт, що корупція по-
чинається з дитячого садка, оскільки сьогодні пот-
рапити до цієї установи без проблем — майже не-
можливо. Досить часто батьки жартують, що чер-
га до садочка асоціюється з чергами по продукти в 
Радянському Союзі. Коли можеш простояти, а про-
довольства так і не отримаєш. Приблизно така си-
туація зараз із потраплянням до дошкільного за-
кладу. Адже для того, щоб батьки могли працюва-
ти і забезпечувати малечу, необхідно не лише по-
дати заяву і відвести за ручку свою дитину в садок, 
а й вирішити безліч бюрократичних питань. Проте і 
вони не гарантують успіху в цій справі. Тому, зреш-
тою, батькам залишається або ж віддати своє чадо 
до приватного дитячого садка, або ж вірити в удачу, 
що саме їм пощастить «витягнути щасливий квиток 
до садочка». 
 Як заявила міністр освіти та науки Лілія Гри-
невич, на сьогоднішній день у чергах стоїть 78 тис. 
468 осіб, які хочуть потрапити до державного ди-
тячого садка. Це немала кількість, зважаючи на те, 
що деякі малюки чекають три роки для того, щоб їх 
узяли до дитячої групи. «Якби сусідка не розпові-
ла про свій невдалий досвід, я б навряд так швидко 
вирішила займатися цим питанням», — розповідає 
«УМ» молода мама Ірина Ковалів. — Я з народ-
ження Марка відразу вирішила зайнятися питанням 
садочка, оскільки моя подруга так і не дочекалася 
черги, бо дитина вже пішла у школу. Вони чекали 
три роки, щоб потрапити у садок, але звернулися 
туди запізно, тож місця для них так і не знайшли, 
а на приватний не було грошей. Тому мені вдалося 
Марка віддати у садок у чотири роки, але ми чекали 
весь цей час, щоб звільнилося місце. Скажу, що це 
непростий процес і потребує немало часу, грошей і 
нервів». Альтернатива державному садочку справ-
ді є — це приватні заклади. Проте і ціна їх досить 
часто «кусюча». Усе залежить від району та умов, 
де перебуватиме ваша дитина. В інтернеті ціна на 
приватний садок коливається від 4 тисяч на місяць 
і до більше 20 тисяч. 
 Проте в Міністерстві освіти і науки мають свій 
позитивний сценарій розвитку подій і обіцяють, що 
вже за три роки батькам не доведеться переймати-
ся «ціною питання» і всіх бажаючих вдасться вла-
штувати. «У зв’язку з тим, що в Україні відбувається 
процес фінансової децентралізації, в органів місце-
вого самоврядування з’являється більше можливос-
тей розвитку мережі дитячих навчальних закладів та 
її підтримки в належній якості. Так, за 2016 рік ство-
рено 26,5 тис. місць у дитсадках. Тобто, якщо ми про-
довжимо тенденцію до збільшення кількості місць, 
— за три роки зможемо повністю вирішити питання 
черги», — прокоментувала Лілія Гриневич.
 Сприяти створенню нових місць у дитячих сад-
ках має затвердження нових санітарних норм для ди-
тячих навчальних закладів, які дозволяють їм ефек-
тивніше використовувати наявні приміщення. З цією 
ж метою Кабмін, за поданням МОН, ухвалив проект 
закону, що дасть можливість створювати «корпора-
тивні дитсадки». Передбачається, що корпоратив-
ні дитячі садки діятимуть на засадах державно-при-
ватного партнерства та матимуть кількох засновни-
ків, серед яких — місцеві органи влади, а також мо-
жуть бути громадські організації, бізнес. За рахунок 
цього пришвидшаться темпи створення місць у до-
шкільних навчальних закладах і збільшиться доступ 
українських дітей до дошкільної освіти. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Проблема пенсійного забез-
печення є наріжним каменем 
будь-якої держави. Але якщо 
на Заході пенсіонер живе при-
співуючи, маючи ще й мож-
ливість подорожувати світом, 
то наші старенькі можуть про 
такі блага лише мріяти. За 
оцінками експертів, якщо ні-
чого не змінювати й радикаль-
но не робити реальних реформ 
у пенсійній системі, то до 2050 
року, якщо не раніше, її очі-
куватиме крах. Адже вже на 
сьогодні дефіцит бюджету 

Пенсійного фонду сягнув ка-
тастрофічного показника у 
141 млрд. гривень. За інфор-
мацією Інституту демографії, 
до 2025 року один працюючий 
українець забезпечуватиме 
двох пенсіонерів, а у 2050 році 
ця цифра зросте до трьох. І це 
реальні, а не віртуальні загро-
зи — Україні світять невтішні 
перспективи, старіння нації, 
масова еміграція молоді на За-
хід. 
 Однак не останню роль у 
скрутному становищі ПФУ 
відіграють зайві витрати (ті 
ж спецпенсії), яких при ба-

жанні можна позбутися до-
сить швидко й безболісно, 
значно скоротивши дефіцит. 
«На сьогодні Пенсійний фонд 
виплачує пенсії не лише тим 
українцям, які пропрацювати 
все життя і вийшли на пенсію 
за віком, він також забезпечує 
й тих осіб, які ніколи ніде не 
працювали офіційно і не ро-
били відрахувань до Пенсій-
ного фонду, — резонно заува-
жує голова Партії пенсіонерів 
України Микола Кукуріка. — 
Проте найбільшою статтею 
його нетипових виплат є так 
звані «спецпенсіонери». Цим 
людям держава сплачує висо-
кі пенсії, що суттєво відрізня-
ються від мінімального роз-
міру. Приміром, у нас є люди, 
які отримують щомісяця 
«лише» десять тисяч гривень, 
а є такі, хто має й по 40-50 тис. 
грн. Однак слід розуміти, що 
ці цифри є, швидше, надбав-
ками до пенсії за особливі за-
слуги перед країною. І ці над-
бавки вони отримують у виг-
ляді пенсії». Проте як тут не 

згадати ще й про таких «тру-
дяг» на благо народу, як судді 
Верховного, Конституційного 
та інших судів, чиї спецпенсії 
— від 250 тисяч.
 Наприклад, у 2017 рік 
ПФУ планує скерувати на 
виплати пенсій за віком 
218 млрд. гривень, 3 млрд. 
грн. закладено на адміністра-
тивні витрати, а сума у 62 мі-
льярди —  це кошти, які пі-
дуть на надбавки до пенсій. 
«Якщо ці кошти вивести з 
Пенсійного фонду і перевес-
ти, приміром, в окрему стат-
тю витрат загального бюдже-
ту країни, то ми вже зараз мо-
жемо колосально скоротити 
дефіцит Пенсійного фонду, 
адже у такому разі він стано-
витиме 80 мільярдів», — вва-
жає «головний» захисник 
пенсіонерів пан Кукуріка.
 І можна не сумніватися, 
що напрямів у пенсійній сис-
темі, які би полегшили наван-
таження на держказну, мож-
на знайти ще чимало. Було б 
бажання. ■

Іван ПОВАЛЯЄВ

 Три десятки правоохоронців до піз ньої 
ночі середи проводили обшуки і виїмку 
документів у центральному офісі Нацбан-
ку України. З відкритих джерел відомо, 
що слідчі дії проводили детективи Націо-
нального антикорупційного бюро Украї-
ни (НАБУ) та оперативники з Департа-
менту економічного захисту Нацполіції.
 Прес-служба Нацбанку повідомила, 
що слідчі дії проводилися згідно з рішен-
ням Солом’янського райсуду Києва. При 
цьому посадовці НБУ нібито цивілізова-
но надавали правоохоронцям усю запи-
тувану інформацію та матеріали під час 

виїмки документів. Мовляв, вони «зав-
жди сприяють проведенню необхідних 
слідчих дій, співпрацюють із правоохо-
ронними органами та очікують повного 
та об’єктивного розслідування».
 У свою чергу, керівник НАБУ Артем 
Ситник повідомив, що обшуки стосува-
лися керівництва Нацбанку. І додав, що 
слідчі дії у приміщенні НБУ не були кла-
сичними обшуками.
 «Важко це назвати класичними обшу-
ками, оскільки ніякого опору з боку пра-
цівників НБУ щодо виконання процесу-
альних дій не було. Вони зустріли наших 
працівників і видали документи, які пот-
рібні були детективам. Розслідування у 

цій справі триває», — зазначає пан Сит-
ник.
 З неофіційних джерел відомо, що об-
шуки проводили й у кабінеті першого за-
ступника голови НБУ Катерини Рожко-
вої, до якої існують питання щодо спри-
яння російському фінансовому капіталу. 
Восени 2016 року слідчі обшуковували 
житло Рожкової у провадженнях щодо 
банкрутства та рефінансування кількох 
банків. 
 Депутат Ігор Луценко повідомив пресі, 
що, за його даними, обшуки керівництва 
НБУ в середу також стосувалися сумнів-
них рішень регулятора припинити діяль-
ність деяких комерційних банків. ■

Ніна РОМАНЮК

 Після опівночі 29 берез-
ня у приміщенні Генераль-
ного консульства Республіки 
Польща в Луцьку, що розта-
шоване на вулиці Дубнівсь-
кій, 22 б, пролунав вибух. Як 
з’ясувалося під час огляду 
місця події, пострілом із руч-
ного гранатомета було зруй-
новано частину даху. Набій 
залишив пробоїну діаметром 
до 70 сантиметрів.
 Очевидці стверджують, 
що вибух був достатньо по-
тужним і його чули навіть 
у сусідньому із цим райо-
ном селі. Приміщення, в 
яке влучив набій, службове, 
тому ніхто із людей не пост-
раждав. Натомість у комен-
тарях місцевим ЗМІ консул 
Республіки Польща у Луць-
ку Кшиштоф Савіцкі заявив, 
що приміщення, в яке ціли-

лися невідомі нападники, є 
житловим і там мешкав один 
із працівників консульства. 
Від непоправного врятувало 
лише те, що снаряд влучив не 
у вікно будівлі, а в дах. Пан 
консул вважає цей напад на 
дипломатичну установу РП 

терористичним актом.
 На брифінгу в середу, 
29 березня, начальник уп-
равління СБУ у Волинській 
області  Юрій Фелонюк озву-
чив припущення, що в ніч-
ному нападі на консульство 
у Луцьку правоохоронці вба-

чають російський слід, пос-
лавшись «на системність та-
ких подій». Мова йде про 
провокації, вчинені на тери-
торії Західної України про-
ти Польщі, зокрема нищен-
ня польських пам’яток упро-
довж останніх кількох міся-
ців. Водночас правоохоронці 
не пов’язують нічний постріл 
із РПГ по консульству із на-
падами на російські банки в 
обласному центрі Волині. 
 Багато хто вбачає у цій ре-
зонансній події намагання 
продемонструвати Європі «не-
цивілізованість» України, де 
нападають навіть на дипло-
матичні установи. Провока-
цію кваліфіковано як теракт, 
тому розслідування проводять 
українські спецслужби. Долу-
чилася до слідства і польська 
прокуратура. Віце-президент 
Європарламенту і польський 
євродепутат Ришард Чар-
нецький, коментуючи нічну 
стрілянину в Луцьку, зазна-
чив, що єдина річ, яка оче-
видна: погіршення польсько-
українських відносин в інте-
ресах президента Росії Воло-
димира Путіна, якому «дуже 
потрібна стіна між Польщею 
й Україною». ■

ПРИВІЛЕЇ

Живуть же люди!
Дефіцит бюджету Пенсійного фонду 
становить 141 мільярд гривень — 
значною мiрою за рахунок спецпенсій

■

ОБОРУДКИ

Відчиняйте, НБУ, до вас гості iз НАБУ
Правоохоронці обшукали кабінети керівництва Нацбанку і вилучили документи 

■

ТЕРАКТ

Із гранатомета — по дипломатах
Хто стоїть за вибухом у польському консульстві в Луцьку?

■

Заряд влучив не лише у дах, а й у добрі стосунки.❙
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«Президент дивився в очі і заявляв, що абсолютно довіряє своєму протеже 
і несе персональні гарантії за його дії. Тому для мене позов Шокіна є 
санкціонованим Порошенком».

Віталій Купрій
позафракційний депутат ВРУ

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Повідомлення про намір Вікто-
ра Шокіна відвоювати собі ген-
прокурорське крісло спочатку 
виглядало як несерйозне. Тим 
паче що попередня новина, 
пов’язана з Шокіним, виявила-
ся фейковою. Повідомлялося, 
що Віктор Миколайович — при 
смерті. Але ховали його зарано, 
адже екс-очільник Різницької 
має достатньо моральних та 
фізичних сил, аби через суди 
боротися за своє відновлення 
на посаді. Перше засідання у 
справі позову Шокіна суд про-
веде 10 квітня. Запам’ятаємо цю 
дату, а поки що поставимо інше 
питання: на весь цей клопіт уже 
немолодій і не надто здоровій 
людині? Особливо враховуючи 
те, що за півроку позивачеві ви-
повниться 65? 
Досягнувши цього віку, Шокін 
не зможе перебувати на держ-
службі. Хіба що під нього при-
ймуть спеціальний закон — як 
колись приймали «під Луцен-
ка», котрий не мав юридичної 
освіти. Знаючи наші суди, не 
слід дивуватися тому, що пре-
тендента пенсійного віку мо-
жуть офіційно проголосити 30-
річним. І все ж навряд чи Шокін 
керується власними примхами. 
За схемою відновлення Шокіна 
стоять інтереси Президента Ук-
раїни, котрий сподівається згур-
тувати навколо себе цілковито 
покірних йому чиновників, без 
жодного натяку на бунт. І Вік-
тор Шокін — лише одна з таких 
маріонеток, яка відіграє свою 
роль у п’єсі і слухняно зникне за 
лаштунками. Але не раніше, ніж 
цього забажає сам автор. 

Акт перший. Шокін — 
Генпрокурор
 У відставку Шокін з поса-
ди Генпрокурора пішов 3 квіт-
ня 2016 року. Дивним виглядає 
вже той факт, що оскаржувати 
своє звільнення екс-чиновник 
надумав рік по тому. Ситуація 
абсурдна, і це ще раз доводить, 
що Шокін — лише елемент чу-
жої гри. Яскравим свідченням 
останнього буде й «правильне» 
рішення суду. Без «відмаш-
ки» згори жоден суд не ризик-
не «рити» під президентсько-
го улюбленця Луценка, котрий 
нині посідає крісло Генпроку-
рора.
 Якщо ж усе зрежисирувано 
на найвищому рівні, суд знайде 
якусь формальну зачіпку з не-
дотриманням юридичної про-
цедури, яка дозволить поверну-
ти Шокіну портфель. Благо, що 
подібні прецеденти з тасуванням 
генпрокурорів в Україні мали 
місце, причому неодноразово. 
Згадаймо хоча б «тричі генераль-
ного» Святослава Піскуна.
 Проте що ж буде далі? А далі 
(після задоволення судом позо-
ву) Віктор Шокін повертається 
на своє колишнє місце роботи. 
При цьому за звільнення Юрія 
Луценка Верховній Раді навіть 
не доведеться шукати необхід-
ні 226 голосів — рокіровка від-
будеться автоматично. Як відо-
мо, Банковій в нинішній ситуа-
ції з коаліцією далеко не завж-
ди вдається зібрати необхідну 
кількість голосів для прийнят-
тя того чи іншого рішення, а 
шлях через суд дозволяє легко 
обійти цей складний момент.
 Провернувши судову опера-
цію з відновленням Шокіна, По-
рошенко не тільки вимикає пар-
ламент із процедури відставки 
Луценка з посади Генпрокуро-

ра, а й позбавляє себе від необ-
хідності просувати наступного 
главу ГПУ. Шокін, як відомо, 
не найпопулярніша фігура ук-
раїнської політики не тільки се-
ред простих громадян, а й серед 
народних депутатів, і розрахо-
вувати, що парламент призна-
чить його вдруге, явно не дово-
диться. А так Президент отри-
мує зручного для себе особисто, 
хоч і непопулярного Генпроку-
рора з мінімумом зусиль.
 Однак невже Юрій Луценко 
чимось не догодив Президен-
тові Порошенку? За деякими 
даними — так. По-перше, главу 
держави дратує, що після всіх 
арештованих активів колишніх 
можновладців їхні кошти випа-
рувалися у невідомому напрям-
ку. Доларовий і гривневий поті-
чок, який мав би бути скерова-
ний на благо держави, з незро-
зумілих причин оминає казну. 
І Луценко не може пояснити, 
куди ж поділися гроші. Другий 
момент нібито пов’язаний з не-
давнім убивством екс-депута-
та Держдуми Росії Дениса Во-
ронєнкова. Відповідальність за 
це Порошенка також покладає 
винятково на Генпрокурора.
 Однак відсторонення Юрія 
Луценка з посади не обов’язково 
означає покарання. Воно може 
означати також і нагороду (про 
це трохи згодом). Нарешті, мож-
ливий і третій варіант: суддям, 
які розглядатимуть позов Шокі-
на, дадуть наказ не ухвалювати 
жодних рішень, а просто тягну-
ти час. Це означатиме, що Лу-
ценко опиниться під дамокло-
вим мечем постійного звіль-
нення. А отже, стане слухняні-
шим. 
 «Або Порошенко хоче при-
струнити чинного Генпроку-
рора Юрія Луценка, оскільки 
він вийшов з-під контролю, або 
є певний договірняк, згідно з 
яким Шокіна дійсно хочуть по-
вернути на посаду глави ГПУ», 
— коментує ситуацію позафрак-
ційний депутат Віталій Купрій. 
 «Порошенко особисто пере-

конував мене проголосувати за 
Шокіна (в 2015 році. — Авт.), 
коли він ще був кандидатом на 
посаду глави ГПУ. Президент 
дивився мені в очі і заявляв, що 
абсолютно довіряє своєму про-
теже і несе персональні гарантії 
за його дії. Тому для мене позов 
Шокіна є санкціонованим По-
рошенком», — додає він.

Акт другий. Гройсмана 
відправлено у відставку
 Однак Петро Порошенко 
компліментарно відгукувався 
не тільки про Шокіна. «Упев-
нений, що саме Юрій Віталійо-
вич політичних впливів не до-
пустить... Але і купити Луцен-
ка неможливо. Юрію Віталій-
овичу, запишіть собі — ви 
нікому нічим не зобов’язані, 
— ні Президенту, ні уряду, ні 
парламенту. У вас повністю 
розв’язані руки, працюйте за 
Конституцією і законом», — 

говорив Порошенко, представ-
ляючи Луценка його підлег-
лим. 
 Призначення Луценка, вів 
далі глава держави, «ми повин-
ні сприймати як абсолютно не-
обхідний крок для підвищення 
довіри українського народу в 
прокуратуру, в її працівників. 
А це неможливо без відкрит-
тя прокуратури для припливу 
нових людей, з-поза меж сис-
теми». Минуло трохи більше 
року, і «необхідний крок» у виг-
ляді Юрія Луценка перестав ви-

даватися Петру Порошенку аж 
таким необхідним. Змінив він 
своє ставлення й ще до декого.
 Як твердить нардеп і екс-
«губернатор» Донецької області 
Сергій Тарута, Президента По-
рошенка останнім часом дуже 
сильно дратує Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман. Причи-
на? «Гройсман перестав радити-
ся з Банковою», — заявляє Та-
рута. Очільник уряду й дійсно 
демонструє всім і вся свою пев-
ну незалежність. А це, звісно, 
не може сподобатися тому, хто 
бачить себе одноосібним прави-
телем. 
 14 квітня 2017 року добігає 
кінця перший гройсманівський 
рік. Відтак Прем’єру слід отри-
мати від парламенту імунітет 
— ще як мінімум на рік — або 
ж піти у відставку. Якщо Вер-
ховна Рада визнає роботу уря-
ду Гройсмана незадовільною, 
тому доведеться скласти повно-
важення.
 Очевидно, що саме цього 
Порошенко й хоче. А щоб під-
солодити пілюлю, Гройсману, 
можливо, запропонують керу-
вати Блоком Порошенка (за-
мість Віталія Кличка, котрий 
залишив посаду партійного лі-
дера в травні 2016-го). Хоча піс-
ля прем’єрського крісла доволі 
жалюгідна заміна і нікудишня 
розрада.
 Щоправда, тут у Порошен-
ка може виникнути неабия-
ка перешкода. Для звільнення 
Гройсмана треба отримати зго-
ду парламенту, а це не так прос-
то, особливо з огляду на досить 
непогані стосунки глави Каб-
міну з фракцією «Народного 
фронту». А без голосів «НФ» 
відправити Гройсмана у від-
ставку буде доволі проблема-
тично — коаліція де-факто від-
сутня, і «своєї» більшості у По-
рошенка в Раді немає — щора-
зу, коли приймається важливе 
для Президента рішення, йому 
доводиться домовлятися про си-

туативну підтримку.
 Однак уявімо собі, що По-
рошенко таки знайшов 226 го-
лосів для звільнення Гройсма-
на. І що ми матимемо? Генпро-
куратуру, яку, швидше за все, 
відвоює Шокін (не без благо-
словення Банкової), плюс ва-
кантну посаду керівника Ка-
бміну і непрацевлаштованого 
Юрія Луценка. Хто ж в такому 
разі посяде крісло очільника 
уряду? Як видається, тут є пра-
вильна відповідь і один варіант 
укладання всіх пазлів. 

Акт третій. Луценко стає 
Прем’єром
 Призначення Луценка 
Прем’єр-міністром БПП розгля-
дав ще рік тому — коли на поса-
ду голови Кабміну висували кан-
дидатуру Володимира Гройсма-
на. Гройсман відразу почав тер-
тя з президентською командою. 
Напередодні Блок Петра Поро-
шенка та «Народний фронт» до-
сягли попередньої домовленості 
щодо партійних квот у майбут-
ньому уряді Гройсмана, але ос-
танній тут таки й заходився це 
квотування порушувати.
 Гройсман озвучив ряд кад-
рових умов, за яких він пого-
джувався очолити Кабмін. Зок-
рема, наполягав на тому, щоб в 
уряді не було Віталія Ковальчу-
ка. А також хотів бачити в Ка-
бміні вихідців із Вінниці Воло-
димира Кістіона і Андрія Реву. 
 Словом, хоча Гройсман й 
походив із БПП (а отже, мав 
би бути Президенту «рідні-
шим», аніж його попередник 
— «фронтовик» Арсеній Яце-
нюк), клопіт Порошенкові він 
почав завдавати ще навіть до 
офіційного призначення. Саме 
тоді й виникла ідея поміняти 
впертюха Гройсмана на більш 
зговірливого Луценка. Рік тому 
подібна заміна не відбулася, що 
не заважає Порошенкові повер-
нутися до подібної ідеї зараз. 
 До речі, хитромудрий «хід 
Шокіним» може бути одночас-
ною психічною атакою як на 
Гройсмана, який останнім ча-
сом позиціонує себе самостій-
ним політиком, так і на Луцен-
ка, котрий перестав повністю 
задовольняти Президента. Цих 
двох гравців він триматиме на 
короткій шворці, аби кожен із 
них — і Генпрокурор, і Прем’єр-
міністр — чітко знали своє міс-
це. 
 Утім є ще одна — альтерна-
тивна — версія того, для чого По-
рошенкові знадобилося висми-
кувати з-під Луценка стілець. 
Тут нібито вся справа зовсім не 
у Гройсмані, а в одночасних до-
строкових виборах Президента 
та парламенту. Про це говорить 
журналіст і депутат київської 
міськради Дмитро Гордон.
 «У повітрі запахло позачер-
говими парламентськими і, не 
виключено, президентськими 
виборами, які мають відбутися 
вже восени. Крім Юрія Луцен-
ка, на сьогодні немає іншої лю-
дини, яка може ефективно очо-
лити виборчий штаб», — упев-
нений він. За його словами, 
на даний момент Генпрокурор 
Луценко украй затребуваний 
саме як керівник штабу БПП, 
«а може, і як піарник самого 
Петра Порошенка». «Мої дже-
рела кажуть, що зараз Шокіна 
відновлять на посаді Генпро-
курора, а Луценко буде займа-
тися виключно виборчою кам-
панією», — додає Гордон.
 Нагадаємо, що раніше впев-
неність у проведенні восени до-
часних виборів висловлював 
і мер Львова Андрій Садовий. 
Сам же Президент Порошенко 
наміри занурити країну у дві 
виборчі кампанії рішуче відки-
дає. Проте на Банковій точно 
готують якусь страву. Але під 
яким би соусом її не подали — 
чи то під соусом чиновницьких 
рокіровок, чи то під соусом ви-
борів — зрозуміло, що йдеться 
тут тільки про одне. Про бажан-
ня чинної влади пролонгувати 
своє перебування біля керма. З 
усім комфортом та почтом пот-
рібних їй людей. ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Комедія в трьох актах
Як Президент продовжує концентрувати владу в своїх руках, 
переставляючи фігури на шахівниці

■

Хитромудрий «хід Шокіним» може бути одночасною 
психічною атакою як на Гройсмана, який останнім 
часом позиціонує себе відносно самостійним 
політиком, так і на Луценка, котрий перестав 
повністю задовольняти Президента. Цих двох 
гравців він триматиме на короткій шворці, аби кожен 
із них — і Генпрокурор, і Прем’єр-міністр — чітко 
знали своє місце.

Петро Порошенко прагне призначення Луценка Прем’єром? 
Останні події дають підстави цього не виключати.

❙
❙
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«У мене є мрія, 
що 9 і 10 березня колись буде 
національним Великоднем 
українців»
 ■ Анатолію Нестеровичу, як 
називається дисципліна, яку 
викладаєте студентам консер-
ваторії? 
 — «Сценічне слово». Аби 
виступати на сцені, мало вивчи-
ти текст. Зі звичайного речення 
треба зробити фразу, яка буде 
впливовою, вагомою, освяченою 
думкою. Я так кажу своїм сту-
дентам: візьмемо яйце — зверху 
шкаралупа, а всередині є білок і 
жовток. Так що для нас слово — 
це шкаралупа чи те, що під нею? 
Якщо думка народила слово, то 
воно матиме впливову силу на 
глядача. Лише тоді тебе будуть 
слухати. Бо непросто тримати 
увагу залу одним лише словом. 
Без декорацій, без гриму, без 
костюмів і підтанцьовки. Мені 
доводилось стояти і по дві, і по 
три години на сцені — люди не 
відпускали, хочуть і хочуть слу-
хати. 
 ■ Сьогодні в аудиторії ви 
працювали над Шевченком. А 
чи не далеко від сучасної мо-
лоді його творчість? 
 — Я не сказав би. Ви знає-
те, Шевченко настільки сьо-
годнішній, настільки сучасний, 
актуальний! Це особлива люди-
на з особливим почуттям любові 
до України (читає): «Я так її, я 
так люблю, мою Україну убогу, 
що прокляну самого Бога, за неї 
душу покладу...» Ні до Шев-
ченка, ні після Шевченка ніх-
то не сказав сильніше. От доля 
нам послала генія! Найбільше 
пам’ятників у світі встановили 
саме Тарасу Шевченку. Бо він 
найближче до істини людської 
стояв. На земній кулі тільки в 
єдиній державі народився і по-
мер пророк, який так близько 
до серця брав біди людські. По-
ему «Катерина» Шевченко на-
писав у 23 роки. Уявляєте? Це 
ж треба в 23 роки таке сотво-
рити! Такий глибокий, спов-
нений драматизму і трагізму 
твір! Я весь час дивуюся цьому 
генію, весь час відкриваю в ньо-
му щось нове. А його дивовиж-
на здатність до передбачення, 
до пророцтва? Він наперед ба-
чив, що буде в Україні. «Степи 
мої запродані жидові, німоті, 
сини мої на чужині, на чужій 
роботі...» Хіба не сьогоднішній 
день? Або: 
«...Заснула Вкраїна, 
Бур’яном укрилась, 
цвіллю зацвіла, 
В калюжі, в болоті серце 
прогноїла 
І в дупло холодне гадюк 
напустила, 
А дітям надію в степу оддала. 
А надію... 
Вітер по полю розвіяв,
Хвиля морем рознесла».

 От у такій Україні ми сьо-
годні опинились. На превели-
кий жаль.
 Кожне його слово пророче — 
це й сьогодні біль нашої нації. 
Та, коли вже доля послала нам 
Великого Тараса, в мене є така 
мрія, що прийде час, а Україна 
буде українською, то Шевчен-
кові дні — 9 і 10 березня — бу-
дуть нашим національним Вели-
коднем. Коли людина волею-не-
волею доторкнеться до геніаль-
ного Шевченкового слова. Це 
буде велике духовне свято. 
 ■ А коли ж збудеться Шев-
ченкове пророцтво про «веселії 
жнива», коли ж наша українсь-
ка нива засіється нарешті, як 
писав, Тарас, «розумом»? 
 — Я кажу своїм студентам: 
мине років тридцять-сорок, і 
ви, діти, ще побачите, омрія-
ну багатьма поколіннями Ук-
раїну. Коли оберете нормаль-
ну українську владу. Бо за всі 
роки незалежності українсь-
кого Президента Україна мала 
лише раз — Віктора Ющенка. 
Та й того «з’їли». І «не так тії 
вороги, як добрії люди»... На-
род хотів швидких змін, але так 
не буває! Держава, як та дити-
на, мусить пережити всі дитячі 
хвороби, має підрости, подорос-
лішати — отоді й зміни будуть. 
 На жаль, велика руїна в Ук-
раїні триває. Якби розум у нас 
був, коли ми вибороли неза-
лежність. Нам потрібна була 
об’єднуюча сила, особливо в ду-
ховному світі. Яка гуртувала б 
нас довкола національних цін-
ностей, мови. Треба було в кож-
ній школі, на кожному кроці 

зробити безкоштовні курси ук-
раїнської мови. Вчителям — ук-
раїнським філологам — добави-
ти зарплату, як колись добавля-
ли російським. Якби моя воля, 
я написав би на всіх білбордах, 
наприклад, слова Карла Мар-
кса: «У державі недержавною 
мовою розмовляють гості, най-
мити й окупанти». А в нас що? 
Як можна щодня бачити, як не-
суть домовини із захисниками 
України, і розмовляти мовою 
окупанта? В тому числі й з три-
буни ВР? Та це вже треба зов сім 
гідності власної не мати! 
 Якби 25 років тому можно-
владці зрозуміли це, ми бага-
тьох бід уникнули б. І якщо 
сьогодні, на третьому році вій-
ни, є люди, які кажуть: «А я не 
розумію, за що наші хлопці ги-
нуть на Донбасі», значить ук-

раїнська влада й зараз в інфор-
маційному просторі дуже силь-
но не допрацьовує. Оцю битву в 
головах людей ми програємо! 
 У росіян не виникає питан-
ня, за що воюють. Вони захи-
щають «русскій мір», який 
наші політики своєю байдужіс-
тю впустили в Україну. А цей 
«русскій мір» — уже й у Києві, 
й на батьківщині Шевченка. 
Був оце в Черкасах, там теж 
рідко почуєш мову моєї матері 
України. І цим людям ще й ска-
зати нічого не можна, клятий 
«русскій мір» міцно в них си-
дить. Вони й Росії не потрібні 
— це ота «грязь Москви», про 
яку Шевченко писав. Вони ук-
раїнці за паспортом, але ук-
раїнського в них нічого нема. 
Я таких називаю «україноне-
дорозвинені».

«Україна завжди була багата 
на гумор»
 ■ На порозі 1 квітня у Націо-
нальній філармонії відбудеться 
ваш ювілейний концерт, при-
свячений 70-річчю перебуван-
ня на сцені. 
 — Я, мабуть, тільки для себе 
згадав би про цю дату, якби не 
Володимир Стретович, екс-де-
путат Верховної Ради. Він так 
захопився, щоб зробити цей 
концерт!.. 
 ■ А чому такий знаковий у ва-
шій творчості захід відбувається 
не в Палаці «Україна»?
 — Володимир Стретович 
хотів, аби це було в «Україні». 
Вже й згоду директора палацу 
отримали... А потім прийшли 
порадитись із керівником На-
ціональної філармонії Дмит-
ром Остапенком, а Дмитро Іва-

нович каже: «Навіщо вам па-
лац? Анатолій Нестерович 55 
років працює у філармонії, це 
його рідний дім. Давайте зро-
бимо тут...» Справді, я на своїй 
рідній сцені знаю кожен куто-
чок, знаю, як до якого стіль-
ця в цьому залі звернутися. До 
речі, наш колонний зал у філар-
монії за акустикою один із най-
кращих у Європі. Так і виріши-
ли святкувати «вдома». 
 Допомогли мені, зокрема, 
й земляки з рідного Макарова, 
щоб я міг викупити місця в залі 
і запросити тих людей, які мені 
багато добра зробили. Я недавно 
мав проблеми зі здоров’ям, не-
байдужі люди поставили мене 
на ноги, тож хочеться всім їм 
подякувати. 
 А називається концерт: 
«Щоб народ мій усміхнувся». 
Це цитата з Остапа Вишні, 
який писав: «Пошли мені, доле, 
сили, уміння, талану, чого хо-
чеш, тільки щоб я хоч що-не-
будь зробив таке, щоб народ мій 
у своїм титанічнім труді, у своїх 
печалях, горестях, роздумах, 
ваганнях, щоб народ усміхнув-
ся!» У нас Україна завжди була 
багата на гумор, гостре слівце, 
згадайте, як козаки писали лис-
та турецькому султану, навіть 
Рєпін зобразив це на своїй кар-
тині, яку весь світ знає. А те-
пер? Примітивні «квартали» 
заполонили ефір. «А братія, — 
як писав Шевченко, мовчить 
собі, Витріщивши очі! Як ягня-
та; «Нехай,— каже,— Може, 
так і треба». І як альтернати-
ву отим «кварталам» на «1+1», 
які своїм специфічним гумором 
відводять Україну на манівці, 
зросійщують, дай, думаю, зроб-
лю концерт українського гумо-
ру. Хай прийдуть люди і послу-
хають слово, за яким скучили.
 ■ Чим потішите своїх при-
хильників під час концерту? 
 — Першим на сцену вийде 
дев’ятирічний Женя Лебедин 
(переможець проекту «Малень-
кі гіганти». — Авт.) і прочитає 

Гоголя «Про товарищество». 
Власне, так я, восьмирічний, в 
далекому 1947 році вперше вий-
шов на сцену сільського клу-
бу. І читав оцей уривок із «Та-
раса Бульби». Відтоді — піш-
ло й поїхало. А 1 квітня — це ж 
день народження Гоголя. Тож зі 
студенткою Людою Артюховою 
продовжимо сюжетом із його 
«Сорочинської ярмарки».
  У другому відділенні буде 
Павло Глазовий, його твори чи-
татимуть цікаві люди, ну, і я 
звичайно. Приїде з Івано-Фран-
ківська гуморист Володимир 
Пушкар. Він пише так, як і Гла-
зовий, але своєю специфічною 
мовою гуцульською. І він так 
здорово це все читає! Дай Боже, 
1 квітня народ справді усміх-
неться.

«Через банальну помилку 
в прізвищі десятки років 
не знали, де похований брат»
 ■ Анатолію Нестеровичу, 
нещодавно я дізналася, що ви 
знайшли могилу загиблого 
в роки Другої світової брата. 
Хотілося від вас почути подро-
биці цієї історії...
 — Справді, понад сімдесят 
років у моїй родині не знали про 
місце поховання брата Альоші. 
Доля мене звела з Борисом Ду-
ченком із Держслужби з над-
звичайних ситуацій, який зай-
мається пошуковою справою. 
Він узявся допомогти. Я коли 
малим був, чув із розмов дорос-
лих, як загинув брат. Коли при-
йшов із війни дядько Трохим, 
який жив на іншому кінці на-
шого села, мама побігла до ньо-
го, щоб розпитати про Альошу. 
А їх, необстріляних, послали в 
розвідку. Й усіх п’ятьох скосив 
кулемет на підходах до села. Це 
було в Липовецькому районі на 
Вінниччині. 
 Після війни і я, і сестри мої 
їздили в Липовець, але слідів 
брата не знайшли. А Борис Ду-
ченко довідався, що біля хуто-
ра Широка Руда Липовецько-
го району в січні 1944-го заги-
нув Полішаренко Олексій Нес-
торович, уродженець селища 
Макарів. Виявляється, що за-
раз уже й того хутора нема, 
але братську могилу й остан-
ки воїнів перенесли в Липо-
вець. Але й там на плиті обеліс-
ка було зазначено «Полішарен-
ко». Через банальну помилку в 
прізвищі ми довгий час не зна-
ли, де похований брат. Мама 
так і не дожила до цього дня. Я 
вдячний пошуковцям, які на-
віть через багато років не при-
пиняють таку важливу роботу. 
Я ще й не подякував Борису Ду-
ченку за його труд, але зроблю 
це обов’язково — виступлю, де 
він скаже. 
 Зараз помилку на плиті вип-
равлено, але я на власні очі того 
ще не бачив. Сподіваюся, на 
День Перемоги нарешті доберу-
ся до могили свого брата й укло-
нюся землі, в якій він знайшов 
свій останній спочинок. 
 ■ Свого сина Олексія ви на 
честь брата назвали?
 — Саме так. Я дуже любив 
брата, хоча й був зовсім малим, 
коли він пішов на війну. Три з по-
ловиною чи чотири мені було... 
Коли його рота йшла через Ма-
карів, брату дозволили перено-
чувати вдома. Мама постелила 
нам під грубою два кулі соломи 
і ми, обійнявшись полягали. А 
мама всю ніч готувала Альоші 
торбу в дорогу. На ранок стали 
прощатися. Я страшно плакав, 
так ридав, наче знав, що більше 
не побачимось. А бідолашна моя 
мама все життя за сином тужи-
ла. Їй усе снилося, що Альоша 
додому повернувся.

ДІЙОВІ ОСОБИ

«Щоб народ мій усміхнувся»
Народний артист Анатолій Паламаренко — про Шевченкові пророцтва, українонедорозвинених 
українців, ювілейний концерт та як знайшов могилу брата через сімдесят років

■

Ліна КУШНІР

Зустріч з нагоди ювілейного концерту, що присвячений 70-річчю 
перебування на сцені,  Анатолій Паламаренко призначає в На-
ціональній музичній академії (консерваторії), де вже довгий час 
викладає. «А приходьте до мене на лекцію. Подивитеся, чим ми 
там зі студентами займаємося», — запрошує артист. Погоджуюся. 
Анатолій Нестерович та його учні саме працювали над творчістю 
Шевченка. Як правильно розставити акценти, як передати думки 
автора, як голосом та емоціями вибудувати драматургію твору — 
мені й самій, зізнаюся, було цікаво отримати такий майстер-клас 
від народного артиста України... 

«Вони й Росії не потрібні — це ота «грязь Москви», 
про яку Шевченко писав. Вони українці за паспортом, 
але українського в них нічого нема. Я таких називаю 
«українонедорозвинені».

Анатолій Паламаренко.
Фото з сайта petropanchlibrary.blogspot.com.
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КАНАЛ «1+1»

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 1.10 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.55, 12.20 Міняю жінку

12.50 Мольфар

13.50 Пробач мені, моя 

любове

14.45, 15.45 Сімейні 

мелодрами

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Т/с «Хороший хлопець»

22.00 Гроші

23.15, 1.25 Жахи «Утікач»

02.30 Телемагазин

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.30 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

ІНТЕРом»

09.20 Х/ф «Діамантова 
рука»

11.15, 12.25 Х/ф 
«Передбачення»

15.20 Чекай на мене

18.00, 19.00, 4.10 Стосується 

кожного

20.00, 2.05, 4.55 Подробиці

21.00 Т/с «Смак граната»

00.40 Т/с «Територія краси»

02.50 Т/с «Садиба»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 5.00 Сьогодні

09.15, 5.30 Зоряний шлях

11.00 Реальна містика

12.00 Х/ф «Формула 

щастя»

13.50, 15.30 Т/с «Осіння 

мелодія любові»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Чуже щастя»

23.30 Х/ф «Судний день»

ICTV

05.05 Служба розшуку дітей

05.10, 4.50 Дивитись усім!

05.55, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.45 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.10 Антизомбі

11.10 Секретний фронт. 

Дайджест

12.45, 15.45 Факти. День

13.10 Х/ф «Куля в лоб»
14.50, 16.05 Х/ф «Цар 

скорпіонів»
16.50 Х/ф «Цар скорпіонів-2. 

Сходження воїна»
18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.20 Т/с «Майор і магія»

22.15 Свобода слова

00.20 Х/ф «Ударна сила»
02.00 Небачене Євробачення

02.15 Т/с «Лас-Вегас-5»

02.55 Стоп-10

04.30 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

04.35 Т/с «Друзі»

05.30, 18.00 Абзац

06.30 М/с «Сімейка Крудс»

06.32, 7.45 Kids Time

07.50 Х/ф «Гонщик»
10.00 Х/ф «Нью-йоркське 

таксі»
12.00 Х/ф «Таксі-3»
13.50 Х/ф «Містер і місіс 

Сміт»

16.00, 19.00 Ревізор Спешл

21.00 Таємний агент

22.00 Таємний агент. Пост-

шоу

00.00 Суперінтуїція

01.45 Небачене 

«Євробачення»

02.00 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 2Час 

бізнесу

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.30 Т/с «Одного разу в 

Ростові»

07.55, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.15, 17.25 Т/с «Детективи»

11.45 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-6»

14.45, 19.00, 23.15, 2.35 Свідок

15.40, 0.55 Т/с «Морський 

патруль»

23.45 Т/с «Чорні вітрила-2»

03.05 Випадковий свідок

03.20 Легенди бандитської 

Одеси

04.10 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Заповіт», с. 2 «Мені 

тринадцятий минало» 

06.45 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Іван Драч 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45 Новини. Культура. 

Дайджест 

08.05 Києвотека. Останній 

iз київських грандів. 

Іосиф Каракіс 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Мовою мистецтва. 

Виставка «Білий 

альбом» 

09.50 Сценограй 

10.20 С. Довлатов «Ослик 

має бути худим». 

Вистава Київської 

академічної майстерні 

театрального мистецтва 

«Сузір’я»

11.30 Лілія його життя. Серж 

Лифарь 

12.20 Головна роль. 

Олександр Форманчук 

13.20 Косів Гуцульський 

13.45 Мистецтво Михайла 

Дмитренка

14.00, 02.00 Фільм-опера 

«Спокута», с. 1

15.05, 03.05 Світ особистості. 

Микола Вінграновський, 

ч. 1

16.00 Азбука ремесел

16.20, 00.50 Мандри Великим 

Лугом. Тернівський храм

16.30 Д/ф «Кримські татари. 

Крим наш», ч. 1

17.00, 01.05 Подих слова. 

Олесь Гончар, ч. 1

17.30, 01.35 Як це було. 

Старобердянське 

лісництво

18.00 Напам’ять. Володимир 

Чемерис, ч. 1

18.15, 00.00 Новинний блок 

19.00, 00.35 Новини. Культура

19.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Моренець 

(Про Олега Ольжича)

19.50 Війна. Шевченків вимір

20.20 Д/ф «Ми підем, 

де трави...» Андрій 

Малишко

21.05 Історія однієї картини. 

Іван Їжакевич

21.20 Циркова вистава «Цирк 

на воді», ч. 1

22.25 Про Богдана Ступку і за 

його участю

23.00 Душі криниця. Григорій 

Гаркуша

04.00 О. Галін «Ретро». 

Фільм-вистава 

Національного 

академічного 

українського 

драматичного театру 

ім. І. Франка 

05.30 Д/ф «Свята Софія. 

У фокусі драми та 

воскресіння» 

СТБ

06.55, 16.00 Все буде добре!

08.55 Все буде смачно!

10.45, 18.30 За живе!

12.05 Х/ф «Довгоочікуване 
кохання»

14.00 Битва екстрасенсів

18.00, 22.00 Вікна-новини

20.00, 22.35, 1.30 Слідство 

ведуть екстрасенси

23.35 Давай поговоримо про 

секс

03.20 Найкраще на ТБ

ТОНІС

06.00, 4.35 Цивілізація 

Incognita

06.15 Формула Пруста

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Життя в цифрі

10.45 Завтра — сьогодні

11.55 Євромакс

14.20 Азбука життя Миколи 

Сивого

15.30 Таке спортивне життя

16.10 Зимою і літом 

мандруємо світом

16.40 Д/ф «Мілен Демонжо. 

Міледі з українським 

корінням»

17.35 Як створювався фільм 

про Мілен Демонжо

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.05 Вердикт історії

21.30 Рецепт успіху Михайла 

Поплавського

22.00, 4.55 DW-Візерунок 

дня

22.20 Більярдний турнір 

«Cluster Cup». 1/16 

фіналу

23.50 Супервідчуття

00.15 Ніч чорних краваток

01.35 Життя на вершині

03.10 Після опівночі

04.00 Світські хроніки

04.25 Кумири

05.10 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Відеобімба

09.55 Викрадення по-нашому

12.10 Т/с «Загублений світ»

14.50 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

16.35 Д/ф «Ілюзія безпеки»

17.30 Зброя

18.00 Люстратор. Прокляття 

системи

19.20, 20.15 Т/с «Команда»

21.15 Х/ф «Напролом»
23.05 Х/ф «Деяка 

справедливість»
00.55 Т/с «Інспектор Алекс»

01.45 Х/ф «Чорна 
долина»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Іллічівець» — 

«Оболонь-Бровар». ЧУ. 

Перша Ліга

07.45, 5.00 Журнал Ліги 

чемпіонів

08.15 «Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Великий футбол

12.05 «Реал» — «Алавес». ЧІ

13.50 «Арсенал» — «Ман 

Сіті». ЧА 

16.00 ЧІ. Огляд туру

16.55, 5.30 Топ-матч

17.05 «Гранада» — 

«Барселона». ЧІ

18.55 ЧА. Огляд туру

19.50 «Арсенал» 

— «Ліверпуль». 1/4 

фіналу (2007/2008 рр.). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

21.40 «Сельта» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

23.40 «Саутгемптон» 

— «Борнмут». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 14.10, 16.10 Топ-

матч

06.10 «Арсенал» — «Ман 

Сіті». ЧА

08.10 «Гранада» — 

«Барселона». ЧІ

10.00 «Ліверпуль» — 

«Евертон». ЧА

11.50 Журнал Ліги чемпіонів

12.20 «Ворскла» — 

«Волинь». ЧУ

14.20 «Малага» — 

«Атлетіко». ЧІ

16.20 «Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ

18.10 Великий футбол

19.50, 5.00 ЧІ. Огляд туру

20.40 Європейський 

WEEKEND

22.00 «Реал» — «Алавес». ЧІ

23.45 «Арсенал» — 

«Ліверпуль. 1/4 фіналу 

(2007/2008 рр.). 

Золота колекція 

Ліги чемпіонів

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Україна: забута історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Вижити у 

Венесуелі

10.50 Коала: таємне життя

11.50 Дика Бразилія

13.40 Містична Україна

14.30 Брама часу

15.20, 23.40 Охоронці 

Гітлера

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00 Кенгуру: таємне життя

18.00, 22.40 Загадки планети

19.00 Бандитський Київ

19.50 Далеко і ще далі

00.30 Теорія змови

04.50 Гелловін у кожному з 

нас

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30 М/ф

10.00 Розсміши коміка

11.00, 16.20 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

18.00 Звана вечеря

22.00 Х/ф «Хитрощі 
Норбіта»

00.00 Т/с «Сонна Лощина»

01.35 Х/ф «У коханні 
дозволено все»

03.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.10 М/с «Лис Микита»

07.25 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.40 М/ф «Як козак щастя 

шукав»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.35 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

11.25, 17.50 Панянка-селянка

12.25, 18.55 Найгірший водій 

країни

13.25, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.30 Т/с «Домашній арешт»

15.30 Рятівники

15.55, 4.25 Віталька

16.50, 0.55 Казки У Кіно

20.00 Танька і Володька

22.00, 2.45 Країна У

23.00 Розсміши коміка

01.25 Шпілівілі

01.55 Теорія зради

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00, 

5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.35 На слуху

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

15.20 Фольк-music

16.25 Твій дім

16.45, 2.10 Д/с «Національні 

парки Америки»

17.45, 4.20 Вікно в Америку

18.10, 18.55 КЛІП учасника 

«Євробачення»-2017

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50 Що там з 

«Євробаченням»? Блоги

19.00, 1.50 Новини. Культура

19.20 Перша шпальта

19.55 Вересень

20.20, 4.40 Про головне

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

03.00 Т/с «Острів любові»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 1.45 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.50, 12.20 Міняю жінку

12.50 Мольфар

13.45 Пробач мені, моя любове

14.45, 15.45 Сімейні мелодрами

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30, 2.00 Секретні матеріали

21.00 Т/с «Хороший хлопець»

22.00 На ножах

23.35 Трилер «1408»

02.30 Телемагазин

03.35 Телевізійна служба новин

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.15 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося»

10.10, 12.25, 21.00 Т/с «Смак 

граната»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.10 Стосується 

кожного

20.00, 2.00, 4.50 Подробиці

00.40 Т/с «Територія краси»

02.50 Т/с «Садиба»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 5.20 Агенти справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.30 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 4.10 Зоряний шлях

11.30, 4.30 Реальна містика

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості. Новий 

сезон

16.10 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Чуже щастя»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

01.50 Х/ф «Судний день»

ICTV

05.40, 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

12.15, 13.10, 17.50 2Т/с 

«Спецзагін «Шторм»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Стражі порядку»

15.35, 16.10, 21.25 Т/с «Майор 

і магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.10 Х/ф «Нестримні»
01.05 Т/с «Лас-Вегас-5»

02.30 Стоп-10

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.35 Зона ночі

04.50, 8.05 Т/с «Друзі»

05.50, 18.00 Абзац

06.43, 8.03 Kids Time

06.45 М/с «Сімейка Крудс»

11.00 Т/с «СашаТаня»

16.00, 19.00 Серця трьох

21.00 Київ вдень та вночі

22.15 Х/ф «Це все вона»
00.10 Х/ф «Молоді татусі»5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 23.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Будівельний стандарт

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки 

дня

22.15 Агрокраїна

22.30 Кордон держави

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.40 Х/ф «Ти — мені, я 
— тобі»

06.05 Х/ф «Смішні люди!»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.40, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-6»

14.45, 19.00, 23.15, 2.35 Свідок

15.40, 0.55 Т/с «Морський 

патруль»

23.45 Т/с «Чорні вітрила-2»

03.05 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

03.35 Легенди бандитської 

Одеси

04.25 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Азбука ремесел

06.25 Д/ф «Кримські татари. 

Крим наш», ч. 1

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Моренець 

(Про Олега Ольжича) 

09.50 Війна. Шевченків вимір 

10.20 Д/ф «Ми підем, 

де трави...» Андрій 

Малишко 

11.05 Історія однієї картини. 

Іван Їжакевич 

11.20 Циркова вистава «Цирк 

на воді», ч. 1 

12.25 Про Богдана Ступку і за 

його участю 

13.00 Душі криниця. Григорій 

Гаркуша 

14.00, 02.00 Фільм-опера 

«Спокута», с. 2

15.15, 03.15 Д/ф «Винниченко 

без брому»

16.00 Скарби роду. Дерев’яні 

церкви

16.15 Казки Запорізькі від 

Санька Сита 

16.30 Д/ф «Кримські татари. 

Крим наш», ч. 2

17.00, 00.50 Подих слова. 

Олесь Гончар, ч. 2

17.30, 01.20 Галерея образів. 

Західноєвропейське 

мистецтво

17.50, 01.35 Логос 

19.20 Прямостояння. Данченко. 

Майстер-клас

20.20 Немеркнучі зірки. Федір 

Стригун

21.20 Фольк-music 

22.20 Д/ф «Таємничий 

Сковорода»

23.00 Головна роль. 

Володимир Горянський

04.00 Х/ф «Марія» 
05.10 Д/ф «Гнат Юра. На 

перехресті часу»

 

СТБ

06.50, 16.00 Все буде добре!

08.50, 18.30 За живе!

10.10 Х/ф «Спортлото-82»
12.05 МастерШеф

18.00, 22.00 Вікна-новини

20.00, 22.45 МастерШеф Діти-2

23.30 Т/с «Коли ми вдома»

01.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 4.20 Цивілізація Incognita

06.15 Формула Пруста

06.50, 22.00, 5.00 DW-Візерунок 

дня

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Будьте здорові!

10.40 Teen-клуб

11.45 Соціальний статус

14.10, 22.20 Більярдний турнір 

«Cluster Cup». 1/16 

фіналу

15.40 Таке спортивне життя

16.25, 23.35 Супервідчуття

17.00, 20.10 Вердикт історії

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.20, 4.30 Відлуння

00.00 Ніч чорних краваток

01.50 Життя на вершині

02.50 Після опівночі

03.55 Світські хроніки

05.10 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Д/ф «Помста природи»

11.00 Облом.UA.

14.50 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

16.35 Д/ф «Ілюзія безпеки»

17.30 Зброя

18.00 Нишпорки

19.20, 20.15 Т/с «Команда»

21.15 Х/ф «Місія на Марс»
23.20 Х/ф «Відчайдушний 

месник»
01.10 Т/с «Інспектор Алекс»

02.00 Х/ф «Богдан-Зиновій 
Хмельницький»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 Європейський 

WEEKEND

07.20 «Реал» — «Алавес». ЧІ

09.05 ЧІ. Огляд туру

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Ворскла» — 

«Волинь». ЧУ

12.10 Великий футбол

13.50 «Гранада» — 

«Барселона». ЧІ

17.20, 4.40 LaLiga Files. ЧІ

18.00 «Ліверпуль» — 

«Евертон». ЧА 

19.50, 5.20 Топ-матч

20.05 «Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ

21.55 «МЮ» — «Евертон». ЧА

00.00 Сіткорізи

00.30 «Атлетік» — 

«Еспаньйол». ЧІ

02.20 Журнал Ліги чемпіонів

02.50 «Саутгемптон» 

— «Борнмут». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.05, 10.10 Топ-матч

06.15 «Гранада» — 

«Барселона». ЧІ

08.20 «Ліверпуль» — 

«Евертон». ЧА

10.20 Європейський WEEKEND

11.40 «Сельта» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

13.30 ЧА. Огляд туру

14.25 «Реал» — «Алавес». ЧІ

16.15, 2.55 Сіткорізи

16.45 «Арсенал» — «Ман 

Сіті». ЧА

18.35 «Ворскла» — 

«Волинь». ЧУ

20.25 «Атлетік» — 

«Еспаньйол». ЧІ

22.25 «Атлетіко» — 

«Сосьєдад». ЧІ

00.25 LaLiga Files. ЧІ

01.05 «Іллічівець» — 

«Оболонь-Бровар». ЧУ. 

Перша Ліга

03.25 «МЮ» — «Евертон». ЧА

05.15 Журнал Ліги чемпіонів

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитський Київ

07.20 Скарб.ua

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Вижити у Венесуелі

10.50 Коала: таємне життя

11.50 Дика Бразилія

13.40 Містична Україна

14.30 Брама часу

15.20, 23.40 Охоронці Гітлера

16.10, 20.50 Скарби зі звалища

17.00 Кенгуру: таємне життя

18.00, 22.40 Загадки планети

19.50 Далеко і ще далі

00.30 Гордість України

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30 М/ф

10.00 Розсміши коміка

11.00 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.10 М/с «Лис Микита»

07.25 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.40 М/ф «Як козаки 

інопланетян 

зустрічали»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.35 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

11.25, 17.50 Панянка-селянка

12.25, 18.55 Найгірший водій 

країни

13.25, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.30 Т/с «Домашній арешт»

15.30 Рятівники

15.55, 4.25 Віталька

16.50, 0.55 Казки У Кіно

20.00 Танька і Володька

22.00, 2.45 Країна У

23.00 Розсміши коміка

01.25 Шпілівілі

01.55 Теорія зради

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.30 Смакота

07.25, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.25 Лайфхак

09.30, 18.50 Що там з 

«Євробаченням»? Блоги

09.35, 18.10, 18.55 

КЛІП учасника 

«Євробачення»-2017

09.50 Т/с «Площа Берклі»

10.45 Т/с «Лінія захисту»

11.35 Д/ф «Марія Левитська. 

Театральний роман»

12.05 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

12.15 Суспільний університет

12.40, 21.30, 5.35 Новини. Спорт

13.15 Уряд на зв’язку з 

громадянами

14.00 Театральні сезони

14.30 Спогади

15.20 Телевистава «Украдене 

щастя»

17.40 М/с «Книга джунглів»

18.15, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.50 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Апостоли свободи»

19.55 Наші гроші

20.20, 4.40 Про головне

21.50 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

02.10 Д/ф «Винниченко без 

брому»

03.00 Т/с «Острів любові»
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ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

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

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на два місяці — 100 грн. 98 коп.,
до кінця року — 403 грн. 92 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на два місяці — 140 грн. 98 коп.,
до кінця року — 563 грн. 92 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на два місяці — 36 грн. 82 коп.,
до кінця року — 147 грн. 28 коп.
Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 95 
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., 
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на 
рік — 4 грн. 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 В умовах постійного зростання цін на все і вся 
ми не тільки не підвищили, а навіть трохи змен-
шили передплатну вартість «України молодої» 
у  2017 році.  Якщо хто з вас, шановні читачі, не 
встиг передплатити газету на цей рік або не про-
довжив передплату на наступні місяці, це можна 
зробити до 5 квітня в селах і райцентрах, до 10-го 
— в обласних центрах та в Києві, і ви отримувати-
мете «Україну молоду» з 1 травня.
 Оформити передплату можна у відділен-
нях поштового зв’язку, в операційних залах 
поштамтів, у пунктах приймання передплати, 
на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачує-
те «Україну молоду» — порадьте передплату i 
своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 2.00 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.50, 12.20 Міняю жінку-6

12.50 Мольфар

13.50 Пробач мені, моя любове

14.45, 15.45 Сімейні мелодрами

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30, 2.15 Секретні матеріали

21.00 Т/с «Хороший хлопець»

22.00 Одруження наосліп

23.35 Жахи «Імла»

02.30 Телемагазин

03.35 Телевізійна служба новин

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.15 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

10.10, 12.25, 21.00 Т/с «Смак 

граната»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.00 Стосується 

кожного

20.00, 2.00, 4.45 Подробиці

00.40 Т/с «Територія краси»

02.45 Т/с «Садиба»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 5.20 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 3.30 Зоряний шлях

11.30, 4.30 Реальна містика

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості. Новий 

сезон

16.10 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Чуже щастя»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

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 Більше ніж правда

12.20, 13.10, 17.50 Т/с 

«Спецзагін «Шторм»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Нестримні»

15.35, 16.10, 21.25 Т/с 

«Майор і магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Ньюзмейкер

23.10 Х/ф «Нестримні-2»
01.00 Т/с «Лас-Вегас-5»

02.25 Стоп-10

04.35 Студія Вашингтон

04.40 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.55 Зона ночі

04.35, 8.10 Т/с «Друзі»

05.50, 18.00 Абзац

06.45, 8.09 Kids Time

06.50 М/с «Сімейка Крудс»

10.50 Т/с «Щасливі разом»

16.00, 19.00 Від пацанки до 

панянки

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Х/ф «Надто крута 
для тебе»

00.00 Х/ф «Дочка мого 
боса»

01.50 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.55 Х/ф «Останній гейм»
06.10 Х/ф «Версія 

полковника Зоріна»
07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-6»

14.45, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

15.40, 0.45 Т/с «Морський 

патруль»

23.45 Т/с «Чорні вітрила-2»

02.55 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

04.00 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Скарби роду. Дерев’яні 

церкви 

06.20 Д/ф «Кримські татари. 

Крим наш», ч. 2 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Прямостояння. 

Данченко. Майстер-

клас 

10.20 Немеркнучі зірки. 

Федір Стригун 

11.20 Фольк-music 

12.20 Д/ф «Таємничий 

Сковорода» 

13.00 Головна роль. 

Володимир 

Горянський 

14.00, 02.00 Х/ф 
«Поступися 
місцем...» 

15.35, 03.35 Д/ф «П’ять 

куль для Дмитра 

Яворницького»

16.00 Обереги. Марія 

Примаченко

16.20 Д/ф «Стометрівка з 

Борисом Олійником»

16.45, 00.50 Надвечір’я. Долі 

17.35 Есе без слова. Григорій 

Ксьонз

18.00, 01.40 Притчі 

Мукачівського замку

19.20 Джерела з минулого

19.50 Центр уваги

20.15 Немеркнучі зірки. Євген 

Станкович

21.15 Фільм-опера «Лючія ді 

Ламмермур»

22.40 Галерея образів. 

М. Башкирцева

23.00 С. Рахманінов 

Симфонія №2 

мі мінор тв. 27. 

Виконує Заслужений 

академічний 

симфонічний 

оркестр Національної 

радіокомпанії України

04.00 Х/ф «Наталка 
Полтавка» 

05.30 Буковинська «пташка» 

05.45 Туристична Оксанівка

 

СТБ

06.50, 16.00 Все буде добре!

08.50 Все буде смачно!

10.45, 18.30 За живе!

12.05 МастерШеф

18.00, 22.00 Вікна-новини

20.00, 22.45 МастерШеф 

Діти-2

23.50 Т/с «Коли ми вдома»

01.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 9.50 Цивілізація 

Incognita

06.15 Формула Пруста

06.50, 22.00, 5.00 DW-

Візерунок дня

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

10.50 Модні історії

11.20 Кумири

12.05 Зимою і літом 

мандруємо світом

14.10 Більярдний турнір 

«Cluster Cup». 1/16 

фіналу

15.25 Таке спортивне життя

16.00 Зимою і літом 

мандруємо світом

16.20 Супервідчуття

17.00, 20.10 Вердикт історії

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.35, 4.30 Глобал-3000

22.20 Більярдний турнір 

«Cluster Cup». 1/8 

фіналу

00.10 Натхнення

00.20 Ніч чорних краваток

01.30 Життя на вершині

03.15 Після опівночі

04.05 Світські хроніки

05.15 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Територія обману

10.00 Люстратор. Прокляття 

системи

10.30 Нишпорки

11.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

15.05 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

16.55 Кубок України 

з футболу. 1/4 

«Нафтовик-Укрнафта» 

— «Динамо»

19.20, 20.15 Т/с «Команда»

21.15 Х/ф «Льодовиковий 
період»

22.55 Х/ф «Хороша 
людина»

00.50 Т/с «Інспектор Алекс»

01.40 Х/ф «Гетьманські 
клейноди»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ворскла» — 

«Волинь». ЧУ

07.45 Сіткорізи

08.15 «Атлетіко» — 

«Сосьєдад». ЧІ

10.00, 16.20, 22.45 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 16.40 LaLiga Files. ЧІ

11.00, 4.00 «МЮ» — 

«Евертон». ЧА 

12.50, 1.50, 3.50 Топ-матч

13.00 Журнал Ліги чемпіонів

13.30, 15.55 Футбол LIVE

13.55 «Полтава» — 

«Шахтар». 1/4 фіналу. 

Кубок України

17.40 «Арсенал» — «Ман 

Сіті». ЧА 

19.30 «Реал» — «Алавес». ЧІ

21.15 «Челсі» — «Ман 

Сіті (2009/2010 рр.). 

Класичні матчі АПЛ

21.45 LIVE. «Челсі» — «Ман 

Сіті». ЧА 

00.00 «Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ

02.00 «Барселона» — 

«Севілья». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Севілья» — 

«Спортінг». ЧІ

08.10 «Арсенал» — «Ман 

Сіті». ЧА

10.00 Журнал Ліги чемпіонів

10.30 «Атлетік» — 

«Еспаньйол». ЧІ

12.15, 17.05 Сіткорізи

12.45 «Саутгемптон» 

— «Борнмут». ЧА

14.35 LaLiga Files». ЧІ

15.15 «Атлетіко» — 

«Сосьєдад». ЧІ

17.35 «МЮ» — 

«Евертон». ЧА

19.25 LaLiga Docs. ЧІ

20.25 «Барселона» — 

«Севілья». ЧІ

22.25 «Леганес» — 

«Реал». ЧІ

00.25 «Полтава» — 

«Шахтар». 1/4 фіналу. 

Кубок України

02.15 «Челсі» — «Ман 

Сіті». ЧА

04.05 «Сельта» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса

07.20 Скарб.ua

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Вижити у 

Венесуелі

10.50 Кенгуру: таємне життя

11.50 Дика Бразилія

13.40 Містична Україна

14.30 Брама часу

15.20 Охоронці Гітлера

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00 Коала: таємне життя

18.00, 22.40 Загадки планети

19.50 Далеко і ще далі

23.40 Нові технології війни

00.30 Наші

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30 М/ф

10.00 Розсміши коміка

11.00 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.10 М/с «Лис Микита»

07.25 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.40 М/ф «Як козаки 

мушкетерам 

допомагали»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.35 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

11.25, 17.50 Панянка-селянка

12.25, 18.55 Найгірший водій 

країни

13.25, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.30 Т/с «Домашній арешт»

15.30 Рятівники

15.55, 4.25 Віталька

16.50, 0.55 Казки У Кіно

20.00 Танька і Володька

22.00, 2.45 Країна У

23.00 Розсміши коміка

01.25 Шпілівілі

01.55 Теорія зради

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.25 Лайфхак

09.30, 18.50 Що там з 

«Євробаченням»? 

Блоги

09.35, 18.10, 18.55 

КЛІП учасника 

«Євробачення»-2017

09.50 Т/с «Площа Берклі»

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.15 Наші гроші

14.00 На гостину до Івана 

Поповича

15.20, 4.00 Світло

16.05 Мистецькі історії

16.30 Т/с «Лінія захисту»

17.20 Хочу бути

17.40 М/с «Книга джунглів»

18.15, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.50 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Примари 

старовинної садиби»

19.55 Слідство. Інфо

20.20, 4.40 Про головне

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

22.40 Мегалот

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

02.10 Д/ф «Я за все вдячний 

долі. Народний артист 

України О. Богданович»

02.55 Т/с «Острів любові»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля-2

10.50, 12.20 Міняю жінку

12.50 Мольфар

13.50 Пробач мені, моя любове

14.45, 15.45 Сімейні мелодрами

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Т/с «Хороший хлопець»

22.00 Чотири весілля

23.00 Право на владу-2017

00.45 Драма «Читець»

03.00 Телемагазин

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.15 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

10.10, 12.25, 21.00 Т/с «Смак 

граната»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.10 Стосується 

кожного

20.00, 2.05, 4.55 Подробиці

00.40 Т/с «Територія краси»

02.50 Т/с «Садиба»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 5.20 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 3.30 Зоряний шлях

11.30, 4.30 Реальна містика

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості. Новий 

сезон

16.10 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна»

21.00 Т/с «Чуже щастя»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.00, 4.55 Дивитись усім!

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 Більше ніж правда

12.20, 13.10 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»

12.45, 15.45 Факти. День

13.40 Х/ф «Нестримні-2»
15.35, 16.10, 21.25 Т/с 

«Майор і магія»

17.50 Т/с «Північний вітер»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.15 Х/ф «Нестримні-3»
01.30 Т/с «Лас-Вегас-5»

02.55 Стоп-10

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Студія Вашингтон

04.35 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

04.25, 8.00 Т/с «Друзі»

05.40, 18.00 Абзац

06.33, 7.55 Kids Time

06.35 М/с «Сімейка Крудс»

10.50 Т/с «Щасливі разом»

16.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Х/ф «Погані дівчата»

00.00 Х/ф «Погані 
дівчата-2»

01.55 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 2Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Мотор

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.55 Правда життя. Професії

05.20 Х/ф «Секретний 
фарватер»

07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-6»

14.45, 19.00, 23.15, 2.35 

Свідок

15.40, 0.55 Т/с «Морський 

патруль»

23.45 Т/с «Чорні вітрила-2»

03.05 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

04.00 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.00 Обереги. Марія 

Примаченко 

06.20 Д/ф «Стометрівка з 

Борисом Олійником» 

06.45 Іван Єгоров. Кольори 

радості

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Джерела з минулого 

09.50 Центр уваги 

10.15 Немеркнучі зірки. Євген 

Станкович

11.15 Фільм-опера «Лючія ді 

Ламмермур» 

12.40 Галерея образів. 

М. Башкирцева 

13.00 С. Рахманінов 

Симфонія №2 

мі мінор тв. 27. 

Виконує Заслужений 

академічний 

симфонічний 

оркестр Національної 

радіокомпанії України 

14.00, 02.00 І. Карпенко-

Карий «Житейське 

море». Фільм-вистава 

Львівського театру ім. 

М. Заньковецької 

15.30, 03.30 Д/ф «Євген 

Патон. Щедрість 

таланту»

16.00 Невигадані історії. 

Родина Окуневських. 

Ярослав

16.20 Д/ф «Іван Григорович-

Барський»

16.45, 00.50 Світло 

17.20, 01.25 Д/ф «Анатолій 

Солов’яненко. 

Передмова до вічності»

18.00 Гра долі. Майстер і 

музи 

19.20 Дійові особи

20.20 Д/ф «Знімалося кіно.  

Ростислав Синько 

«Автопортрет» 

21.20 О. Арбузов «У цьому 

милому старому домі». 

Вистава Національного 

академічного театру 

російської драми 

ім. Л. Українки

23.20 Осінні зустрічі. Олена 

Карпенко

04.00 Ювілейний концерт 

хору ім. Г. Верьовки під 

керуванням 

А. Авдієвського. 

Перший відділ

05.05 Гравці. Театр ХХІ. «Грек 

Зорба», ч. 1

СТБ

07.10, 16.00 Все буде добре!

09.10 Все буде смачно!

11.05, 18.30 За живе!

12.35 МастерШеф-4

18.00, 22.00 Вікна-новини

20.00, 22.45 Я соромлюсь 

свого тіла

00.00 Один за всіх

01.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 9.50, 4.20 Цивілізація 

Incognita

06.10 Формула Пруста

06.50, 22.00, 5.05 DW-

Візерунок дня

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

10.50 Модні історії 

11.50 Соціальний статус

14.10, 22.20 Більярдний 

турнір «Cluster Cup». 

1/8 фіналу

16.00 Таке спортивне життя

16.35 Зимою і літом 

мандруємо світом

16.50, 20.10 Вердикт історії

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.20, 4.30 Відлуння

23.35 Супервідчуття

00.10 Ніч чорних краваток

01.50 Життя на Вершині

02.55 Після опівночі

03.55 Світські хроніки

05.15 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 11.00 Відеобімба

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Територія обману

14.55 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

16.40 Д/ф «Ілюзія безпеки»

17.30 Зброя»

18.00 Д/ф «Помста природи»

18.30 Спецкор

19.20, 20.15 Т/с «Команда»

21.15 Х/ф «Потоп»
23.00 Х/ф «Каральний 

загін»
00.50 Т/с «Інспектор Алекс»

01.40 Х/ф «Захар Беркут»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 22.25 Топ-матч

06.10 «Атлетік» — 

«Еспаньйол». ЧІ

08.10, 22.50 «Челсі» — «Ман 

Сіті». ЧА 

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 LaLiga Docs. ЧІ

11.20 «Полтава» — 

«Шахтар». 1/4 фіналу. 

Кубок України

13.10 LaLiga Files. ЧІ

13.50 «Леганес» — «Реал». 

ЧІ

16.00 «Барселона» — 

«Севілья». ЧІ

17.45 ЧА. Огляд туру

18.40 «МЮ» — «Евертон». 

ЧА 

20.25 «Ейбар» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

00.40 Журнал Ліги чемпіонів

01.10 «Ворскла» — 

«Волинь». ЧУ

03.00 ЧА. Огляд туру

03.55 «Валенсія» — 

«Сельта». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.05, 17.00 

Топ-матч

06.10 «Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ

08.10 «Леганес» — 

«Реал». ЧІ

10.15 «Барселона» — 

«Севілья». ЧІ

12.20 «Іллічівець» — 

«Оболонь-Бровар». ЧУ. 

Перша Ліга

14.10 LaLiga Docs. ЧІ

15.10 «Атлетік» — 

«Еспаньйол». ЧІ

17.15 «Челсі» — «Ман 

Сіті». ЧА

19.10 Журнал Ліги чемпіонів

19.40 «Полтава» — 

«Шахтар». 1/4 фіналу. 

Кубок України

21.30 ЧА. Огляд туру

22.25 «Валенсія» — 

«Сельта». ЧІ

00.25 «МЮ» — 

«Евертон». ЧА

02.15 «Атлетіко» — 

«Сосьєдад». ЧІ

04.05 «Арсенал» — «Ман 

Сіті». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Скарб.ua

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Вижити у 

Венесуелі

10.50 Кенгуру: таємне життя

11.50 Флорида: пори року

13.40 Містична Україна

14.30 Брама часу

15.20 Охоронці Гітлера

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00 Коала: таємне життя

18.00, 22.40 Загадки планети

19.00, 0.30 Бандитська Одеса

19.50 Далеко і ще далі

23.40 Нові технології війни

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30 М/ф

10.00 Розсміши коміка

11.00 Файна Юкрайна

12.25 Орел і Решка. Шопінг 

2016

12.25, 14.20, 15.20, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.10 М/с «Лис Микита»

07.25 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.40 М/ф «Як козаки 

олімпійцями стали»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.35 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

11.25, 17.50 Панянка-селянка

12.25, 18.55 Найгірший водій 

країни

13.25, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.30 Т/с «Домашній арешт»

15.30 Рятівники

15.55, 4.40 Віталька

16.50 Казки У Кіно

20.00 Танька і Володька

22.00, 3.00 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.55 Х/ф «Богдан-Зиновій 
Хмельницький»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.30 Смакота

07.25, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.25 Лайфхак

09.30, 18.50 Що там з 

«Євробаченням»? 

Блоги

09.35, 18.10, 18.55 

КЛІП учасника 

«Євробачення»-2017

09.50 Д/ф «Пошук Мазепи»

10.45, 16.30 Т/с «Лінія 

захисту»

11.35 Д/ф «Примари 

старовинної садиби»

12.05, 16.20 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»

12.15 Суспільний університет

12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

Спорт

13.15 Слідство. Інфо

14.05 Д/ф «Архип Люлька»

15.20 Надвечір’я. Долі

17.20 Школа Мері Поппінс

17.35 М/с «Книга джунглів»

18.00 Voxcheck

18.15, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.50 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Київська Русь. 

Розпад чи розквіт?»

19.55 Схеми

20.20, 4.40 Про головне

21.45 Кубок Девіса. 

Португалія — Україна. 

Щоденник

21.50 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

02.10 На гостину до Івана 

Поповича

03.00 Т/с «Острів любові»

04.15 Вересень
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.50, 12.20 Міняю жінку

12.50 Мольфар

13.50 Пробач мені, моя 

любове

14.45, 15.45 Сімейні 

мелодрами

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.15 Розсміши коміка. Діти-2

22.00 Ліга сміху-2017

00.45 Вечірній Київ

02.40 Телемагазин

04.55 Секретні матеріали

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.15 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

10.10, 12.25 Т/с «Смак 

граната»

15.50, 16.45 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00, 1.05 Подробиці

21.00 Чорне дзеркало

23.00 Х/ф «Ворчун»
01.50 Х/ф «Хочу дитину»
03.30 Квітка. Голос в єдиному 

екземплярі

04.00 Чекай на мене

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.00 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 5.20 Зоряний шлях

11.30, 3.45 Реальна містика

16.10 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна»

21.00, 24 .00 Т/с «Нелюба»

23.20 Слідами львівського 

сміття

01.40 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

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 Більше ніж правда

11.50, 17.50 Т/с «Північний 

вітер»

12.45, 15.45 Факти. День

13.10 Х/ф «Нестримні-3»
15.30, 16.10 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.45 Х/ф «Тюряга»

01.35 Т/с «Лас-Вегас-5»

03.00 Стоп-10

04.45 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.45 Зона ночі

04.30, 8.03 Т/с «Друзі»

05.40, 18.00 Абзац

06.38, 8.00 Kids Time

06.40 М/с «Сімейка Крудс»

10.45, 20.50 Київ вдень та 

вночі

14.10 Серця трьох

16.10, 19.00 Суперінтуїція

21.50 Х/ф «Особливо 
небезпечна»

23.50 Х/ф «Березневий кіт»
01.40 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

03.35 В кабінетах

04.25, 5.25 Будемо жити

04.45 Невигадані історії

05.55 Рандеву

НТН

04.55 Правда життя. 

Професії

05.20 Х/ф «Секретний 
фарватер»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-6»

14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.40, 0.50 Т/с «Морський 

патруль»

23.45 Т/с «Чорні вітрила-2»

03.00 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

03.55 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Невигадані історії. 

Родина Окуневських. 

Ярослав 

06.30 Д/ф «Іван Григорович-

Барський» 

06.45 Православний календар 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Дійові особи 

10.20 Д/ф «Знімалося кіно.  

Ростислав Синько 

«Автопортрет» 

11.20 О. Арбузов «У цьому 

милому старому домі». 

Вистава Національного 

академічного театру 

російської драми 

ім. Л. Українки 

13.20 Осінні зустрічі. Олена 

Карпенко 

14.00, 02.00 Х/ф 
«Вечорниці» 

15.15, 03.15 Д/ф «Григір 

Тютюнник. Доля. 

Коріння», ф. 1

16.00 Стежками Мауглі й 

Багіри 

16.15 Просто неба. 

Міжгірщина. Берегом 

туристичної ріки 

16.30 Д/ф «Іларіон 

Свєнціцький в поході 

віків» 

17.00, 00.50 Книга. ua

17.25, 01.15 Д/ф 

«Сімдесятники. 

Костянтин Єршов»

18.00 Життя у вишивці

19.20 Територія Кіно

19.50 Володимир Кашеваров

20.20 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти...». 

Ігуменя Йосифа Вітер»

21.10 Православний календар 

21.20 Особистості. Валерій 

Чигляєв

22.10 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Сто історій Визвольної 

війни

23.15 Василь Пилипчак 

«Камерна симфонія №2», 

ANNA PATRIAE

01.45 Так було і так буде 

довіку 

04.00 Ювілейний концерт 

хору ім. Г. Верьовки під 

керуванням 

А. Авдієвського. Другий 

відділ

05.10 Гравці. Театр ХХІ. «Грек 

Зорба», ч. 2

СТБ

05.50, 18.30, 0.20 Т/с «Коли 

ми вдома»

07.05 Х/ф «Анна Герман»
18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.55 Холостяк

22.30 Небачене 

«Євробачення»

01.20 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Цивілізація Incognita

06.10 Формула Пруста

06.50, 22.00, 5.00 DW-

Візерунок дня

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

10.45, 4.10 Модні історії 

11.15 Будьте здорові!

12.00 Teen-клуб

14.10 Більярдний турнір. 

«Cluster Cup». 

1/8 фіналу

15.30 Таке спортивне життя

16.05 Зимою і літом 

мандруємо світом

16.25 Супервідчуття

17.00, 19.55 Вердикт історії

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.20, 4.30 Відлуння

22.10 Х/ф «Віннету — син 
Інчу-Чуна»

00.00 Ніч чорних краваток

01.05 Життя на вершині

02.40 Вихідний, після опівночі

03.40 Світські хроніки

05.20 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Бушидо

11.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

15.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

16.50 Х/ф «Потоп»
19.20 Х/ф «Американський 

кікбоксер»
21.10 Х/ф «Озеро акул»
23.00 Змішані єдиноборства. 

UFC.

01.20 Т/с «Інспектор Алекс»

02.10 Роби бізнес

02.40 Люстратор. Прокляття 

системи

03.05 Нишпорки

03.30 Х/ф «Лісова пісня»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 4.35 Топ-матч

06.10 «Саутгемптон» 

— «Борнмут». ЧА 

08.10 «Барселона» — 

«Севілья». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ

12.05 «Атлетіко» — 

«Сосьєдад». ЧІ

13.50 «Челсі» — «Ман 

Сіті». ЧА

16.00 «Валенсія» — 

«Сельта». ЧІ

17.45 «Полтава» — 

«Шахтар». 1/4 фіналу. 

Кубок України

19.30, 4.45 LaLiga Files. ЧІ

20.10 «Леганес» — 

«Реал». ЧІ

22.00 Світ Прем’єр-ліги

22.50 ЧА. Огляд туру

23.45 «МЮ» — 

«Евертон». ЧА 

01.35 ЧІ. Передмова до туру

02.05 «Ейбар» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

03.55 LaLiga Files. ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 23.40, 1.45, 3.50 

Топ-матч

06.10 «Ейбар» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

08.10 «Полтава» — 

«Шахтар». 1/4 фіналу. 

Кубок України

10.00, 16.10 ЧА. Огляд туру

10.55 «Валенсія» — 

«Сельта». ЧІ

12.40 «МЮ» — «Евертон». ЧА

14.25 «Ворскла» — 

«Волинь». ЧУ

17.05, 4.00 «Барселона» 

— «Севілья». ЧІ

18.50 Світ Прем’єр-ліги

19.20 «Челсі» — «Ман 

Сіті». ЧА

21.10 ЧІ. Передмова до туру

21.40 «Вільярреал» — 

«Атлетік». ЧІ

23.55 «Атлетіко» — 

«Сосьєдад». ЧІ

02.00 «Саутгемптон» 

— «Борнмут». ЧА

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса

07.20 Скарб.ua

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Вижити у 

Венесуелі

10.50 Кенгуру: таємне життя

11.50 Флорида: пори року

13.40 Містична Україна

14.30 Брама часу

15.20, 23.40 Нові технології 

війни

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00 Коала: таємне життя

18.00, 22.40 Загадки планети

19.50 Далеко і ще далі

00.30 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30 М/ф

10.00, 1.45 Розсміши коміка

11.00, 16.20 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

23.00 КВК

03.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.10 М/с «Лис Микита»

07.25 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.40 М/ф «Як козаки у 

футбол грали»

08.00 Мультмікс

09.25 Х/ф «Повний дім-2»
12.25, 18.55 Найгірший водій 

країни

13.25 Одного разу під 

Полтавою

14.30 Т/с «Домашній арешт»

15.30 Рятівники

15.55, 4.25 Віталька

16.50 Казки У Кіно

17.50 Панянка-селянка

20.00 Х/ф «Повстання 
планети мавп»

22.15 Х/ф «Пипець»
00.20 Х/ф «Убойні 

канікули»
02.00 Теорія зради

02.45 Країна У

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25 Життєлюб

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.35 На слуху

08.35 Територія закону

08.40 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

09.30, 18.50 Що там з 

«Євробаченням»? 

Блоги

09.35, 18.10, 18.55 

КЛІП учасника 

«Євробачення»-2017

09.50 Д/ф «Арабески Гоголя»

10.45, 16.30 Т/с «Лінія 

захисту»

11.35 Д/ф «Київська Русь. 

Розпад чи розквіт?»

12.15 Суспільний університет

12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

Спорт

12.55 Voxcheck

13.15 Схеми

14.05 Д/ф «Павло 

Загребельний. До 

запитання»

15.20 Віра. Надія. Любов

16.20 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

17.20 Хто в домі хазяїн?

17.40 М/с «Книга джунглів»

18.15, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.50 Новини. Культура

19.25 Чоловічий клуб. Кубок 

України з фрі-файту

21.45 Кубок Девіса. 

Португалія — Україна. 

Щоденник

21.50 Богатирські ігри

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00 Золотий гусак

23.15 Підсумки

02.10 Музичне турне

03.10 Т/с «Острів любові»

04.15 Д/ф «Іван Піддубний»

04.40 Книга.ua
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.45 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00 Таємний код віри

11.00, 23.20 Світське життя

12.00 Одруження наосліп

13.50 Голос країни 

16.30 Вечірній квартал-2017

18.30 Розсміши коміка-2017

20.15, 5.35 Українські сенсації

21.15 Вечірній квартал

00.20 Ліга сміху-2017

03.00 Телемагазин

ІНТЕР

05.50, 20.00, 0.35 Подробиці

06.50 М/ф «Таємниця третьої 

планети»

07.50 Х/ф «Петля Оріона»
09.30 Україна вражає

10.00, 4.15 Небо. Літак. Мрія

11.00, 2.55 Х/ф «Повернення 
з орбіти»

12.45 Х/ф «Золоті небеса»
14.15 Т/с «Гордіїв вузол»

17.50, 20.30 Т/с «Все, що нам 

потрібно»

22.20 Х/ф «Втеча з в’язниці»
01.05 Х/ф «Ворчун»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.30 

Сьогодні

07.15, 5.20 Зоряний шлях

09.00, 15.20 Т/с «Чуже 

щастя»

17.00, 19.40 Т/с «Забута 

жінка»

21.20 Х/ф «Сонцеворот»
23.30 Реальна містика

02.15 Історія одного 

злочину

ICTV

05.05 Х/ф «Золоте око»
07.10 Дивитись усім!

08.05 М і Ж

09.00 Я зняв!

09.55 Дизель-шоу. Дайджест

10.55, 11.50 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «На трьох»

13.10 Х/ф «Тюряга»
15.10 Х/ф «Єлена 

Троянська»
18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Мумія. 
Гробниця імператора 
драконів»

22.00 Х/ф «Цар скорпіонів-3. 
Книга мертвих»

23.55 Х/ф «Цар скорпіонів-4. 
У пошуках влади»

01.45 Т/с «Прокурори»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.15 Зона ночі

04.35 Т/с «Друзі»

05.53, 7.50 Kids Time

05.55 М/с «Сімейка Крудс»

07.53 Ревізор Спешл

09.50 Таємний агент

11.00 Таємний агент. Пост-

шоу

12.45 Від пацанки до панянки

14.45 Хто зверху?

16.40 М/ф «Робінзон Крузо. 

Дуже населений 

острів»

18.00 Х/ф «Гаррі Поттер 
та філософський 
камінь»

21.00 Х/ф «Гаррі Поттер і 
таємна кімната»

00.10 Х/ф «Астрал»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 0.20, 5.15 Рандеву

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

08.20 Не перший погляд

08.50 Солодко з Іскрою

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

10.30 Історія успіху

10.40 Сучасний фермер

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up LIFE

13.10, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою

13.30, 4.15 Феєрія мандрів

14.10 Відкрита церква

14.35 Навчайся з нами

15.15 Фінансовий тиждень

15.30 Особливий погляд

16.05 Полілог

17.10 «За Чай.com»

18.15, 2.35 Фактор безпеки

19.25, 23.25 Машина часу

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

01.15, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15 В кабінетах

04.35 Час інтерв’ю

НТН

04.45 Правда життя. Професії

05.15 Х/ф «Щит і меч»
11.30, 3.30 Речовий доказ

13.50 Склад злочину

15.20 Т/с «Детективи»

19.00, 2.55 Свідок

19.30 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

21.00 Х/ф «Ларго Вінч-2: 
змова в Бірмі»

23.15 Х/ф «Сліпий 
горизонт»

01.10 Х/ф «Невірний»
03.25 Випадковий свідок

04.00 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Стежками Мауглі й 

Багіри 

06.15 Просто неба. 

Міжгірщина. Берегом 

туристичної ріки 

06.35 Д/ф «Іларіон 

Свєнціцький в поході 

віків» 

07.05 Книга. ua 

07.30 Д/ф «Сімдесятники. 

Костянтин Єршов» 

08.05 Життя у вишивці 

08.25 Новинний блок 

09.00 Новини. Культура 

09.20 Територія Кіно 

09.50 Володимир Кашеваров 

10.20 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти...». 

Ігуменя Йосифа Вітер» 

11.10 Особистості. Валерій 

Чигляєв 

12.05 Василь Пилипчак 

«Камерна симфонія 

№2», «ANNA PATRIAE» 

13.00 Казки Лірника Сашка 

13.10 М. Твен «Пригоди 

Тома Сойєра» . 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках. 

14.50 Дитячі таємниці

15.20 Київська муніципальна 

академія естрадного та 

циркового мистецтв 

16.15 Ольга Макаренко. 

Поезії

16.30 Д/ф «Між минулим і 

нинішнім. Бібліотека 

Києво-Могилянської 

академії»

17.00 Олесь Доріченко. 

Солодка неволя 

творчості, ч. 1

17.30 Київ Михайла Булгакова 

18.00, 03.10 Світ у 

прямокутнику. 

Олександр Задірака 

— Риба за гороскопом

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Дайджест

19.20 Позиція. Три постаті без 

туману

19.50 Музика і музиканти

20.20 Концерт до дня 

народження 

Т. Шевченка «І на 

оновленій землі...»

22.00 Передчуття. Олексій 

Александров, ч. 1

22.50 Людина Сонця. Ернест 

Гуртовенко

23.20 Jazz Коло. Коломийки, 

ч. 1

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Стороженко, ч. 1, 2

01.30 Д/ф «Стометрівка з 

Борисом Олійником»

02.00 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Сто історій Визвольної 

війни

04.00 Артур Шпіцлер 

«Фатальний флірт, 

або Забавки». 

Вистава Київського 

академічного театру 

«Колесо»

05.40 Мамайчуки в часі і 

просторі

СТБ

05.50 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

10.50 Холостяк-7

13.00 МастерШеф. Діти-2

19.00 Україна має талант! 

Діти

22.05 Т/с «Коли ми вдома»

23.05 Давай поговоримо про 

секс

01.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.10 Х/ф «Світлий шлях»
09.50 Шеф-кухар країни

10.30, 21.45 Супервідчуття

13.35 Іпостасі спорту

14.10 Завтра — сьогодні

15.30 Соціальний статус: 

ваша пенсія

16.10 Х/ф «Віннету — син 
Інчу-Чуна»

18.00 Концерт «Liberta»

21.00 Формула Пруста

22.15 Х/ф «Принцеса 
Карабу»

00.05 Вихідний, після опівночі

01.15 Ніч чорних краваток

02.55 Життя на Вершині

03.50 Світські хроніки

04.20 Модні історії 

04.40 Цивілізація Incognita

04.55 Кумири

05.15 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

09.00 Бушидо

11.35 Викрадення по-нашому

13.55 Д/ф «Ілюзія безпеки»

14.50 Х/ф «Американський 
кікбоксер»

16.30 Х/ф «Американський 
самурай»

18.15 Х/ф «Озеро акул»
20.00 Х/ф «День 

незалежності»
22.40 Х/ф «Поза законом»
00.35 Х/ф «Проект 

«Динозавр»
02.00 Секретні матеріали

02.50 Х/ф «Камінна душа
05.00 Змішані єдиноборства. 

UFC.

ФУТБОЛ-1

06.00 «МЮ» —

 «Евертон». ЧА 

07.45 ЧІ. Передмова до туру

08.15 «Вільярреал» — 

«Атлетік». ЧІ

10.00, 22.30 Футбол NEWS. 

LIVE

10.20 «Челсі» — «Ман 

Сіті». ЧА

12.10 «Барселона» — 

«Севілья». ЧІ

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 «Тоттенгем» — 

«Вотфорд». ЧА 

16.30 LaLiga Files. ЧІ

17.05 Передмова до матчу 

«Реал-Атлетіко»

17.10 «Реал» — 

«Атлетіко». ЧІ

18.00 Футбол Tables

19.10, 21.25, 23.40, 1.40, 3.40 

Топ-матч

19.25 «Севілья» — 

«Депортіво». ЧІ

21.40 «Малага» — 

«Барселона». ЧІ

23.50 «Сталь» — 

«Волинь». ЧУ

01.50 «Борнмут» — 

«Челсі». ЧА 

03.55 «Зірка» — 

«Ворскла». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Леганес» — «Реал». 

ЧІ

07.45 «Валенсія» — 

«Сельта». ЧІ

09.30 «Полтава» — 

«Шахтар». 1/4 фіналу. 

Кубок України

11.15 ЧА. Передмова до туру

11.45 «МЮ» — «Евертон». 

ЧА

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 

Футбол LIVE

13.55 «Сталь» — «Волинь». 

ЧУ

16.15, 20.15 Футбол NEWS. 

LIVE

16.55 «Зірка» — «Ворскла». 

ЧУ

19.25 «Борнмут» — «Челсі». 

ЧА

21.30 Світ Прем’єр-ліги

22.00 «Тоттенгем» — 

«Вотфорд». ЧА

23.50, 1.50, 3.50 Топ-матч

00.00 «Реал» — «Атлетіко». 

ЧІ

02.00 «Севілья» — 

«Депортіво». ЧІ

04.00 «Малага» — 

«Барселона». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30 Брама часу

09.10 Запрограмовані долі

10.00 Нові технології війни

11.50, 21.10 Диво-винаходи

13.30 Загадки планети

15.40 Повернення додому

17.40 Далеко і ще далі

19.30 Прихована реальність

23.50 Війна всередині нас

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 10.00 М/ф

11.50 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.10 Х/ф «Пенелопа»
15.10, 19.00 Орел і решка

18.00 Навколо М

00.00 Т/с «Сонна Лощина»

01.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.10 М/с «Лис Микита»

07.25 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.40 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.10 М/ф «Болт та Бліп 

спішать на допомогу»

11.25 Х/ф «Шайбу, шайбу!»
13.10 Х/ф «Король 

сноуборду»
14.50, 20.50 Танька і 

Володька

17.35 Х/ф «Повстання 
планети мавп»

19.50 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Одного разу в Одесі

23.00 Х/ф «Пипець»
01.05 Х/ф «Повний дім-2»
03.50 Країна У

04.40 Віталька

УТ-1

06.00 У просторі буття

06.35 Підсумки

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.20 Шеф-кухар країни

08.05 Смакота

08.30, 00.00 Золотий гусак

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Книга джунглів»

09.50 Хто в домі господар?

10.15 Хочу бути

10.45 Що там з 

«Євробаченням»? 

Блоги

10.50 КЛІП учасника 

«Євробачення»1-2017

11.00 Фольк-music

12.25 Т/с «Площа Берклі»

14.25 Х/ф «Сісі — непокірна 
імператриця»

16.10 Книга.ua

16.40 Чоловічий клуб. Кубок 

України з фрі-файту

18.20 Богатирські ігри

19.20 Міжнародний турнір зі 

спортивної гімнастики 

«Ukraine International 

cup»

21.00, 5.35 Новини

21.20 Кубок Девіса. 

Португалія — Україна. 

Щоденник

21.30 За крок до 

«Євробачення»

22.15 Д/ф «Наталья Сумська. 

Перевтілення»

22.45 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.25 Життєлюб

01.20 Музичне турне

02.20 Т/с «Острів любові»

04.35 Д/ф «Не пійманий 

світом»

05.10 Уряд на зв’язку з 

громадянами
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КАНАЛ «1+1»

06.25 На ножах

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і ведмідь»

10.00 ТСН

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Світ 

навиворіт

15.00 Т/с «Хороший хлопець»

19.30, 5.15 ТСН-тиждень

21.00 Голос країни 

00.10 Мелодрама «Найкращий 

екзотичний готель 

«Меріголд»

02.25 Аргумент кiно

03.00 Телемагазин

ІНТЕР

05.00, 12.00 Великий бокс. 

Усик — Хантер. Гвоздик 

— Гонсалес. Ломаченко 

— Соса

08.00 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. Рай і 

пекло

11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження

14.00 Т/с «Все, що нам 

потрібно»

18.00, 21.30 Т/с «Жереб долі»

20.00 Подробиці тижня

23.10 Т/с «Гордіїв вузол»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.40 Зоряний шлях

09.30 Т/с «Забута жінка»

13.15 Т/с «Нелюба»

17.00, 20.00 Т/с «Гірке 

щастя»

19.00, 5.50 Події тижня

21.25 Х/ф «Два квитки у 
Венецію»

23.20 Реальна містика

02.00 Т/с «Райське 

місце»

ICTV

05.20 Факти

05.50 Т/с «Відділ 44»

09.10 Х/ф «Єлена 
Троянська»

12.45 Факти. День

13.00 Х/ф «Цар скорпіонів-3. 
Книга мертвих»

14.55 Х/ф «Цар скорпіонів-4. 
У пошуках влади»

16.50 Х/ф «Мумія. Гробниця 
імператора драконів»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.30 Х/ф «Білосніжка і 
мисливець»

22.55 Х/ф «Ван Хельсінг»

01.15 Х/ф «Сім’я смерті»
03.00 Т/с «Прокурори»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

05.40, 7.33 Kids Time

05.43 М/с «Сімейка Крудс»

07.35 М/ф «Сьомий гном»

09.10 М/ф «Робінзон Крузо. 

Дуже населений острів»

10.40 Х/ф «Крабат — учень 
чаклуна»

12.50 Х/ф «Гаррі Поттер 
та філософський 
камінь»

15.50 Х/ф «Гаррі Поттер і 
таємна кімната»

19.00 Х/ф «Страшилки»
21.00 Х/ф «Мисливці за 

відьмами»
22.45 Х/ф «Астрал: Глава 2»
00.50 Х/ф «Погані дівчата»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 18.15 Велика політика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

08.10 Гра інтересів

08.30, 3.15 Феєрія мандрів

08.50 Солодко з Іскрою

09.20 Автопілот-тест

09.25 Технопарк

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.10 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up BUSINESS

13.10 Модне здоров’я

13.30 Час інтерв’ю

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 «За Чай.com»

19.25, 0.20 Невигадані історії

20.05, 23.35, 2.15, 5.15 Машина 

часу

21.00, 1.15 Час: підсумки тижня 

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

01.55 Огляд преси

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.45 Правда життя. Професії

05.15 Х/ф «Чорна стріла»
06.50 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 
Айвенго»

08.35 Т/с «Черговий ангел»

11.55 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

13.15 Х/ф «Королева 
бензоколонки-2»

15.00 Легенди карного 

розшуку

17.25 Склад злочину

19.00 Т/с «Охоронець-3»

22.40 Х/ф «Обмін тілами»
00.45 Х/ф «Ларго Вінч-2: 

змова в Бірмі»
02.50 Таємниці кримінального 

світу

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Київська муніципальна 

академія естрадного та 

циркового мистецтв 

07.00 Ольга Макаренко. Поезії 

07.15 Д/ф «Між минулим і 

нинішнім. Бібліотека 

Києво-Могилянської 

академії» 

07.45 Дитячі таємниці 

08.15 Олесь Доріченко. 

Солодка неволя 

творчості, ч. 1

08.45 Київ Михайла Булгакова

09.10 Православний календар 

09.20 Позиція. Три постаті без 

туману 

09.50 Музика і музиканти 

10.20 Концерт до дня 

народження Т. Шевченка 

«І на оновленій землі...» 

11.50 Православний календар 

12.00 Передчуття. Олексій 

Александров, ч. 1 

12.50 Людина Сонця. Ернест 

Гуртовенко 

13.20 Jazz Коло. Коломийки, 

ч. 1 

14.00, 02.00 І. Карпенко-Карий 

«Суєта». Фільм-вистава 

15.25, 03.25 Д/ф «Прощай, 

дівчино» 

15.50 Карпатські нариси. 

Вербна неділя

16.00 Євген Станкович. 

«Початок «Слова...»

16.45 Православний календар 

17.00 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Заповіт», с. 3 «У Вільні, 

городі преславнім»

17.40 Д/ф «Стефан Турчак. 

Партитура долі»

18.20 Києвотека. Історія однієї 

картини. Музи

18.45 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Дмитро Павличко

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Дайджест

19.20 Мовою мистецтва

19.45 Карпатські нариси. 

Вербна неділя

19.50 Сценограй 

20.20 І. Мерес «Попіл». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

21.50 Православний календар 

22.00 Передчуття. Олексій 

Александров, ч. 2

23.00 Світові хіти мюзиклу

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Стороженко, ч. 3

01.00 Колекція Ігоря 

Губаржевського

03.50 Карпатські нариси. 

Вербна неділя 

04.00 Л. Малюгін 

«Насмішкувате моє 

щастя». Фільм-

вистава Національного 

академічного театру 

російської драми 

ім. Лесі Українки 

05.25 Д/ф «Марія Левитська. 

Театральний роман»

 

СТБ

05.45 Все буде добре!

07.40 Холостяк 

08.55 Все буде смачно!

09.50 Караоке на майдані

10.45 Україна має талант! Діти

13.55 Х/ф «Операція «И» та 
інші пригоди Шурика»

15.55, 23.15 Я соромлюсь 

свого тіла 

17.55, 19.00, 22.10, 0.25 

Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Один за всіх

ТОНІС

06.05 Х/ф «Принцеса 
Карабу»

07.45 Натхнення

09.55 Останній шанс побачити

11.45 Життя в цифрі

13.20 Будьте здорові!

13.50, 21.40 Супервідчуття

15.30 Соціальний статус: ваша 

пенсія

16.05 Українська пісня року

18.00 Баскетбол. Суперліга. 

1/2 фіналу

20.00 Цивілізація Incognita

20.15 Кумири

20.35, 3.45 Світські хроніки

21.00 Шеф-кухар країни

22.05, 4.10 Х/ф «Операція 
«Святий Януарій»

00.05 Ніч чорних краваток

01.20 Життя на Вершині

02.45 Вихідний, після опівночі

КАНАЛ «2+2»

06.00 Змішані єдиноборства. 

UFC.

08.30 Роби бізнес

09.00 Бушидо

12.00 Д/ф «Помста природи»

13.50 24 тур ЧУ з футболу: 

«Карпати» — «Дніпро»

16.00 Зброя

16.35 Х/ф «День 
незалежності»

19.20 24 тур ЧУ з футболу: 

«Динамо» — «Олімпік»

21.25 Профутбол

23.05 Змішані єдиноборства. 

UFC.

01.35 Т/с «Інспектор Алекс»

02.25 Х/ф «Чорна долина»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Тоттенгем» — 

«Вотфорд». ЧА 

07.45, 0.50 Світ Прем’єр-ліги

08.15 «Малага» — 

«Барселона». ЧІ

10.00, 16.15, 20.15 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 3.10 Моя гра

10.50, 12.50, 5.30 Топ-матч

11.00 «Реал» — 

«Атлетіко». ЧІ

13.00 Журнал Ліги чемпіонів

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 

Футбол LIVE

13.55 «Олександрія» 

— «Зоря». ЧУ

16.55 «Шахтар» — 

«Чорноморець». ЧУ

17.45 Футбол Tables

19.25 «Осасуна» — 

«Леганес». ЧІ

21.20 Великий футбол

23.00 «Сандерленд» 

— «МЮ». ЧА 

01.20 «Гранада» — 

«Валенсія». ЧІ

03.40 «Евертон» — «Лестер». 

ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Сталь» — «Волинь». 

ЧУ

07.45 «Борнмут» — «Челсі». 

ЧА

09.35 LaLiga Docs. ЧІ

10.35 «Зірка» — «Ворскла». 

ЧУ

12.25 Моя гра

12.55 «Гранада» — 

«Валенсія». ЧІ

14.55 Журнал Ліги чемпіонів

15.25 «Сандерленд» 

— «МЮ». ЧА

17.30 Світ Прем’єр-ліги

17.55 «Евертон» — «Лестер». 

ЧА

20.00 «Олександрія» 

— «Зоря». ЧУ

21.40 «Лас-Пальмас» 

— «Бетіс». ЧІ

22.30 Футбол Tables

23.40, 1.45, 3.50 Топ-матч

23.55 «Шахтар» — 

«Чорноморець». ЧУ

02.00 «Тоттенгем» — 

«Вотфорд». ЧА

04.00 «Осасуна» — 

«Леганес». ЧІ

МЕГА

06.00, 5.40 Бандитська Одеса

07.30 Брама часу

09.10, 4.00 Потойбіччя. Сни

10.00 Нові технології війни

11.50, 21.10 Диво-винаходи

13.30 Загадки планети

15.40 Флорида: пори року

17.40 Далеко і ще далі

19.30 Прихована реальність

23.50 Єврорабині

00.40 Професія-альфонс

01.30 Ліліпути

02.20 Секти. Контроль 

свідомості

03.10 Шосте відчуття. Дар чи 

прокляття?

04.50 Запрограмовані долі

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.00, 20.00 М/ф

09.50 Т/с «H2O: просто додай 

води»

11.15 Х/ф «Пенелопа»
13.15 Навколо М

14.15 Орел і решка

21.45 КВК

00.40 Розсміши коміка

02.10 Х/ф «Наречена з того 
світу»

03.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.10 М/с «Лис Микита»

07.25, 10.10 М/с «Шалені 

кролики. Вторгнення»

07.40 М/ф «Як козаки куліш 

варили»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

11.40 М/ф «Болт та Бліп 

спішать на допомогу»

13.00 Х/ф «Нічна тусовка»
14.40 Танька і Володька

23.00 Розсміши коміка

00.00 Х/ф «Убойні» 
канікули»

01.40 Х/ф «Богдан-Зиновій 
Хмельницький»

03.35 Країна У

04.50 Віталька

УТ-1

06.00 Світ православ’я

06.35 На слуху

07.05, 23.30 Золотий гусак

07.25 Життєлюб

08.10 Смакота

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Телевистава «Наталка 

Полтавка»

10.50 Д/ф «Колажі»

11.40 Спогади

12.05 Театральні сезони

12.40 Х/ф «Мадам Нобель»
14.20 Мистецькі історії

14.50 Фольк-music

15.55 Перший на селі

16.20 Твій дім

16.40 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

20.30 Перша шпальта

21.00, 5.35 Новини

21.20 Кубок Девіса. Португалія 

— Україна. Щоденник

21.30 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

22.30 Що там з 

Євробаченням? Кухня

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.20 Територія закону

01.20 Музичне турне

02.20 Т/с «Острів любові»

04.35 Д/ф «Володимир 

Івасюк. Щоб народитися 

знову»
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Зустріч лідерів США та Китаю
 МЗС Китаю повідомило, що глава 
КНР Сі Цзиньпін відвідає США для зус-
трічі з президентом Дональдом Трампом 
у квітні, повідомляє «Сіньхуа». Про це за-
явив представник зовнішньополітично-
го відомства Лу Кан. За його словами, Сі 
Цзиньпін прибуде до Флориди в резиден-
цію Трампа Мар-а-Лаго. Візит пройде 6-7 
квітня за запрошенням Трампа. Ця зустріч 
буде першою для лідерів двох країн. 

Спочатку розлучення 
і відступні, потім — плани 
на майбутнє
 Канцлер Німеччини Ангела Меркель 
відкинула пропозицію Лондона про одно-
часні перемовини щодо умов Брекзиту та 
нової торговельної угоди між Британією та 
ЄС. Канцлер вважає, що спочатку потріб-
но завершити процес розлучення, а потім 
будувати плани на майбутнє. Перемовини 
про умови виходу Британії з ЄС мають за-
вершитися за два роки. Голова Ради Євро-
союзу Дональд Туск визнав, що майбутні 
переговори на цю тему будуть важкими і 
спрямованими на мінімізацію обопільної 
шкоди. Про деталі перемовин британсь-
кий прем’єр-міністр розповіла в інтерв’ю 
Бі-Бі-Сі. Ведучий телеканала запитав Те-
резу Мей про відступні у 50 млрд. фун-
тів, які Брюссель вимагає від Лондона за 
вихід iз ЄС. «Так, ми говоримо про від-
ступні, які вимагає ЄС. Навколо цього ба-
гато спекуляцій. Узагалі це не є офіційною 
вимогою, переговори ще не розпочалися. 
Я свідома того, чого очікують люди у Бри-
танії. Однак я також розумію, що ми є на-
цією, яка виконує свої зобов’язання», — 
заявила Мей.

НАТО захищається 
від кібератак
 Три мільярди євро витратить НАТО в 
три найближчі роки на модернізацію ін-
формаційних систем, повідомляє «Рей-
тер» iз посиланням на джерела в керів-
ництві Альянсу. 1,7 млрд. євро має піти 
на розвиток і модернізацію системи супут-
ників, 800 млн. — на захист комп’ютерної 
системи, яка керує ракетними комплек-
сами, 71 млн. — на захист комп’ютерів 
32 офісів НАТО. Джерело зазначило, що 
впродовж останніх трьох років кількість 
кібератак на комп’ютери Північноатлан-
тичного альянсу зросла в п’ять разів. 

Даєш бойкот футбольному 
чемпіонату світу в Росії
 Країна, в якій не дотримуються еле-
ментарних громадянських прав, у принци-
пі, не повинна проводити міжнародні тур-
ніри, вважає заступник фракції партії Ан-
гели Меркель у Бундестазі Міхаель Фукс. 
Після масових затримань учасників ан-
тикорупційних протестів у Москві та ін-
ших містах Росії iз застосуванням насил-
ля поліцією німецькі політики відновили 
дискусії про можливий бойкот Чемпіона-
ту світу з футболу в Росії 2018 року. Від-
коли в грудні 2008 року Міжнародна феде-
рація футбольних асоціацій (ФІФА) прий-
няла рішення провести світову першість у 
РФ, стан громадянського суспільства в цій 
країні різко погіршився, заявив уповнова-
жений уряду ФРН iз співпраці з Росією 
Гернот Ерлер. При цьому він наголосив, 
що перегляд рішення про проведення ЧС-
2018 у Росії перебуває «винятково в ком-
петенції ФІФА», але також зазначив, що 
несприятлива ситуація з правами люди-
ни в Росії змусить багатьох уболівальни-
ків відмовитися від поїздки на ЧС-2018. 

У Техасі загинуло 
13 прихожан
 У США вчора внаслідок великої до-
рожньо-транспортної пригоди загинули  
13 людей, двоє травмовано. В церковно-
му мікробусі перебували прихожани міс-
цевої баптистської церкви. Аварія стала-
ся на дорозі в штаті Техас за 120 кіломет-
рів від міста Сан-Антоніо. Невеликий авто-
бус, що належав місцевій церкві, зіткнувся 
з пікапом. У мікробусі перебували прихо-
жани, які поверталися додому з триденної 
заміської поїздки. У вантажівці був тільки 
водій. Він травмований. Водій церковного 
автобусу також вижив і перебуває у важко-
му стані. Поліція розслідує аварію, наразі 
незрозуміло, хто саме спричинив її.■

НОВИНИ ПЛЮС■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Учені університету англійського міста 
Брістоль розробили метод, який може ста-
ти революційним у медицині. Їм вдалося 
знайти спосіб виробництва у великих мас-
штабах крові з материнських клітин кіс-
ткового мозку, повідомляє науковий сайт 
Бі-Бі-Сі. У разі позитивного проходження 
тестових випробувань розпочнеться серій-
не виробництво крові для медичних пот-
реб.
 Але говорити про те, що донори стануть 
скоро непотрібними — зарано. На першому 
етапі відбуватиметься лише виробництво 
крові рідкісних груп, оскільки сама техно-
логія виробництва є дуже дорогою. Тести 
буду проведені вже цього року.
 Технології, які використовували досі, 
були низькопродуктивними, оскільки спе-
ціальні клітини кісткового мозку, які від-
повідальні за кровотворення, можуть діли-

тися лише певну кількість разів. Тепер до-
слідникам вдалося змусити їх ділитися не-
скінченно. Як жартома зазначає Бі-Бі-Сі, 
вчені «примусили їх бути безсмертними».
 На цей час біоінженерам із Брістоля вда-
лося отримати новим методом лише кілька 
літрів крові. Професор Девід Ансті з цієї до-
слідницької групи пояснив, що про відмову 
від донорської крові зовсім не йдеться — зу-
силля будуть скеровані лише на виробниц-
тво крові груп, які рідко зустрічаються.

 На цей час у медицині попит на кров різ-
ко перевищує наявні донорські надходжен-
ня. Кров та її складові необхідні передусім 
особам, які втратили багато власної крові 
внаслідок нещасних випадків чи проведен-
ня операцій, особам iз порушеннями згор-
тання крові, після опіків та травм, а також 
пацієнтам iз раковими пухлинами, під час 
і після хіміотерапії. То ж такі «фабрики 
крові» зможуть забезпечити пацієнтів не-
обхідним біоматеріалом. ■

ВІДКРИТТЯ

Не тільки в жилах тече...
Британські вчені розробили метод штучного 
виготовлення крові

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Легенда рок-музики Боб 
Ділан нарешті погодився при-
йняти присуджену йому Но-
белівську премію з літерату-
ри. У найближчі вихідні Ділан 
приїде до Стокгольма з концер-
тами і заодно забере диплом 
та медаль Нобелівської пре-
мії з літератури. «Церемонія 
буде скромною та інтимною, 
без участі ЗМІ», — повідоми-
ла виконавчий член Шведсь-
кої королівської академії іс-
торії літератури і старожитнос-
тей Сара Даніус. За її словами, 
за бажанням Ділана, присутні-
ми будуть лише він та представ-
ники Шведської академії. Рані-
ше музикант казав, що не прий-
ме нагороди особисто.

 Прояснилася ситуація і нав-
коло нобелівської лекції Діла-
на. Музикант має намір записа-
ти її та передати академії дещо 
пізніше. Згідно з правилами 
Нобелівської премії, лекцію 
необхідно прочитати впродовж 
шести місяців після церемонії 
нагородження, яка відбулася 
10 грудня 2016 року. Таким чи-
ном, Ділан повинен надіслати 
лекцію академікам до 10 чер-
вня.
 Боб Ділан — перший в іс-
торії музикант, якому прису-
дили Нобелівську премію з лі-
тератури. Відповідне рішення 
оприлюднили 13 жовтня 2016 
року, після чого Ділан упро-
довж двох тижнів жодним чи-
ном не коментував цю подію. 
Спроби Шведської академії 

зв’язатися з ним були безус-
пішними. Ділана звинувати-
ли в зарозумілості. Наприкін-
ці жовтня він заявив, що при-
йме премію та намагатиметься 
прибути до Стокгольма, якщо 
це буде можливо. Щоправда, 
музикант досі не навідувався 
до шведської столиці, послав-
шись на «попередньо взяті на 
себе зобов’язання». Він також 
не з’явився на зустріч прези-
дента США Барака Обами з но-
белівськими лауреатами, яка 
відбулася 30 листопада мину-
лого року у Вашингтоні. Музи-
кант жодним чином не пояснив 
свого рішення, чому проігнору-
вав цей захід. 
 Швидше за все, відклас-
ти ті «зобов’язання» та прибу-
ти до Стокгольма Ділана змуси-

ло не саме попередження Сари 
Даніус, що крайній термін от-
римання премії спливає 10 чер-
вня, а додаткове нагадування, 
що з цієї ж дати він також втра-
чає право на отримання грошо-
вого додатку до премії, який ста-
новить немало – 8 млн. шведсь-
ких крон (839 тис. євро). ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Президент США Дональд 
Трамп підписав розпоряджен-
ня, яке скасовує ключові еле-
менти боротьби з глобальним 
потеплінням, повідомляє Бі-
Бі-Сі. План боротьби з глобаль-
ним потеплінням розробила 
адміністрація Барака Обами. 
Указ Трампа про енергетичну 
незалежність скасовує приро-
доохоронні ініціативи, зокрема 
й обмеження на викиди парни-
кових газів на вугільних елект-
ростанціях. Мають перегляну-
ти також обмежувальні заходи 
для вугледобувної, газової і наф-
тової промисловості. За слова-
ми Трампа, новий указ є «кін-
цем війни з вугіллям», він спри-
ятиме створенню мільйонів ро-
бочих місць в енергетичному 
секторі та стимулюватиме еко-
номіку. Представники гірничо-
видобувних компаній, звісно, 
привітали рішення Трампа.
 Захисники навколишнього 
середовища попереджають, що 
нові заходи матимуть катаст-
рофічні наслідки як для США, 
так і для всього світу. При цьо-
му указ формально не скасовує 
міжнародні зобов’язання США 
в рамках Паризької угоди щодо 
клімату, яку підписали в грудні 
2015 року. Але під час передви-
борчої кампанії Трамп обіцяв 
вийти з Паризької угоди, нази-
ваючи її невигідною, а також 
скасувати низку «зелених» за-
конів, які, за його словами, за-
вдають шкоди економіці.
 У Дональда Трампа прин-

ципово інший підхід до навко-
лишнього середовища, ніж у 
його попередника. Барак Обама 
вважав, що кліматичні зміни  
— це «реальність, яку не можна 
ігнорувати». «План чистої енер-
гії» мав скоротити викиди пар-
никових газів на електростан-
ціях, які працюють на вугіллі, 
щоб виконати зобов’язання, ух-
валені в Парижі. Цей план був 

непопулярний у штатах, де при 
владі перебувають республікан-
ці, і його постійно оскаржува-
ли в суді, особливо представ-
ники бізнесу, пов’язаного з ви-
користанням нафти, вугілля та 
газу в паливній енергетиці. 
 Адміністрація Трампа ствер-
джує, що скасування цього пла-
ну знизить залежність Амери-
ки від імпортного палива. У Бі-

лому домі кажуть, що президент 
має намір «рухатися вперед до 
збільшення виробництва енер-
гії в США». Не згадуючи, що 
рух відбуватиметься по трупах 
мільйонів людей у США та реш-
ті світу, по знищеній флорі та 
фауні. «Попередня адміністра-
ція знецінила робітників своєю 
політикою. Ми можемо зберегти 
довкілля і при цьому забезпечи-
ти людей роботою», — натомість 
стверджують у команді Трампа.
 А як же відбуватиметься 
«збереження довкілля», якщо 
президент планує на третину 
скоротити фінансування Аген-
ції з охорони навколишнього 
середовища? Головою остан ньої 
він нещодавно призначив Скот-
та Прюітта, який з недовірою 
ставиться до теорії глобального 
потепління. Паризька угода пе-
редбачає відмову урядів від ви-
користання викопного палива 
і зменшення викидів двоокису 
вуглецю з метою стримування 
глобального потепління. У ми-
нулому Трамп стверджував, що 
кліматично зміни — «це справа 
рук і вигадка китайців». Однак 
наприкінці минулого року все 
ж визнав, що «є певний зв’язок 
між людською діяльністю і клі-
матичними змінами».
 Наразі незрозуміло, якою 
є позиція США саме щодо Па-
ризької угоди. Але, що б не виб-
рали США, Євросоюз, Індія та 
Китай стверджують, що будуть 
виконувати взяті на себе в Па-
рижі зобов’язання. Та поганий 
приклад завжди заразний. Чи ж 
не матиме він ефекту доміно? ■

Наслідки глобального потепління для нашої планети можуть бути незворотніми.❙

ЗАГРОЗА

Глобальне потепління? 
Не чув про таке! 
Дональд Трамп проявив екологічну 
дрімучість, хоча його країна є найбільшим 
у світі забруднювачем довкілля

■

ЗІРКОВА ХВОРОБА

Від Нобеля не відвертай шнобеля 
Боб Ділан таки погодився отримати Нобелівську премію 
з літератури

■

Боб Ділан: «Та беру вже, беру...»❙
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Часто співала пісню: 
«Ой на горі вогонь горить, 
А в долині козак лежить, 
Порубаний, постріляний, 
Китайкой покриваний. 
У головах ворон кряче, 
А в ніженьках коник скаче... 
Іди, коню, дорогою, 
Прибіжиш ти під ворота, 
Заіржеш ти, як сирота. 
Вийде сестра розгнуздає, 
Вийде мати розпитає...»
 Я слухав і мені, малому, все здава-
лося, що так і буде — прибіжить коник 
і принесе нам вісточку від брата... Моя 
мама недовго прожила, мені було 19 
років, коли її не стало. Пригадую ска-
зав їй якось ще малим: «Мамо, ви так 
надосадили хату, що в ній жити немож-
на» (усміхається). Мама запам’ятала ті 
дитячі слова на все життя й часто мені 
їх згадувала. Отака в неї туга була. Як 
подумаю, що й зараз матері проводжа-
ють свої синів на війну, а деякі вже ні-
коли їх не дочекаються... 
 ■ Вас важко довести до сліз?
 — Набагато легше, ніж розсміши-
ти. Оце лежав у лікарні, взяв перечита-
ти Архипа Тесленка. Він прожив усього 
29 років. Як же він пише страшно про 
тогочасну Україну та наших людей. Я 
чуттєва людина, читав і заливався сльо-
зами. Прийшла прибиральниця: «Що з 
вами? Я викличу лікаря». Та ні, кажу, 
то не від болю, то від уяви в мене сльо-
зи. Яка ж стражденна в України доля! 
А ми ж її всю ще не перечитали. І не на-
писали. Бо трагічна історія України пи-
шеться ще й сьогодні... 

«З Дмитром Гнатюком у нас була не 
тільки творча, а й житейська дружба»
 ■ Кілька років тому в стінах консер-
ваторії я зустрічалася з Дмитром Гна-
тюком. Знаю, що ви довгий час прияте-
лювали. Важко нині говорити про цю 
людину в минулому часі...
 — У минулому році мені двічі пок-
раяли серце. Спочатку смерть Анатолія 
Авдієвського (керівник хору імені 
Вірьовки. — Авт.), якого я дуже лю-
бив. Ми з ним часто виступали разом... 
А потім пішов Дмитро Михайлович... 
Ми дуже багато працювали вдвох, я ж 
молодий ще був, та коли казали, що ми 
чудово доповнюємо один одного — він 
піснею слово, а я словом пісню — для 
мене то був великий комплімент. У нас 
була не тільки творча, а й така житейсь-
ка дружба. Я його дуже шанував, багато 
чого в нього вчився. Для мене Дмитро 
Михайлович — це великий українець, 
який свою велику любов до України 
посіяв по всьому світу. Своїм голосом, 
піснею.
 28 березня, в його день народження, 
на Байковому відкривають пам’ятник 
Дмитру Михайловичу (наша розмова від-
булася напередодні. — Авт). Я хотів би 
там бути, й сказати маю що, але саме в 
цей час маю концерт із капелою Ревуць-
кого, не можу підвести людей. 
 ■ Шкода, що пам’ятника не поба-
чить його дружина, Галина Макарів-
на...
 Нема!... Нема Галини Макарівни... 
Померла через місяця півтора після чо-
ловіка. Забрав її Дмитро Михайлович 
до себе. От щось таки є в цьому світі. 
 Це була особлива пара. Галина Ма-
карівна була науковцем, філологом, 
співавтором «Словника української 
мови». При цьому залишалася береги-
нею цього творчого родинного вогнища. 
Вона мені показувала п’ять великих 
підшивок з рецензіями з усього світу, де 
тільки виступав Дмитро Михайлович. 
Вона все це збирала і зберігала. Вона 
знала, що йому завтра приготувати, що 
йому можна, а чого ні. Пригадую, куди 
не поїдемо на гастролі, Дмитро Михай-
лович обов’язково дзвонить дружині... 
Взагалі це був приклад для людей, як 
треба шанувати своє подружжя. А мені 
й досі болить ця втрата... ■

стор. 5  »

Любов ЗАГОРОВСЬКА

 Презентація четвертої колекцій-
ної серії «Теплих іграшок» відбулася 
в Івано-Франківську. До добре знаних 
уже серій «Гуцули», «Вояки УПА» та 
«Козаки» долучилися нові персонажі 
— «Добровольці». Автором «Теплих 
іграшок» є митець Богдан Савлюк. Він 
пояснює назву своїх творів: «теплі» — 
значить, добрі, які приносять посмішку 
та позитивні емоції.
 Cтворювати свої «Теплі іграшки» 
Богдан почав у квітні 2015 року. Пер-
шою світ побачила серія «Гуцули». 
Стрижнем «Теплих іграшок» є проду-
кування українських іграшок, відтво-
рення української культури та історії. 
Це фігурки з полімерної глини висотою 

7-8 сантиметрів, кожна з яких має своє 
ім’я та історію. У колекції налічується 
10 іграшок.
 Серія «Добровольці» є особли-
вою, адже в ній усі іграшки мають ре-
альних прототипів — людей, які вою-
ють на сході країни. «Для мене це була 
найскладніша серія іграшок, адже всі 
вони — реальні люди і потрібно було 
робити їх дуже схожими на прототипи. 
У результаті вийшла хоробра десятка 
малюків-добровольців, які мають особ-
ливе завдання: дарувати людям тепло, 
радість, піднімати військовий дух, ста-
ти оберегами в українських домівках», 
— розповідає Богдан Савлюк.
 Автор ідеї створення саме такої 
серії іграшок Тарас Шнайдер каже, 
що українська дитина має гратися ук-

раїнською іграшкою, а не лялькою Бар-
бі, капітаном Америка, Людиною-Па-
вуком чи Бетменом. Коли дитина буде 
гратися козаками, воїнами УПА, гуцу-
лами, українськими добровольцями, 
вона засвоюватиме український мен-
талітет і такі поняття, як патріотизм, 
любов до України стануть для неї ор-
ганічним і невід’ємним. Знаючи, що 
Богдан Савлюк є автором серії «Ук-
раїнська повстанська армія», Тарас і 
запропонував створити іграшки «Ук-
раїнської добровольчої армії».

 Під час презентації автор розповів, 
що роботу над «Добровольцями» роз-
почав улітку 2016 року. Каже, що най-
складніше було відтворити камуфляж 
маленьких героїв. Додатково до цієї 
серії Богдан Савлюк зробив ще дві 
фігурки — Богородиці та Ісуса. Адже 
добровольці, вирушаючи на схід, часто 
кажуть: «З нами Бог і Україна!». Автор 
переконаний, що це не просто іграш-
ки, це — серія українських титанів, які 
тримають наше небо, аби воно не впа-
ло і не розбилося на друзки. ■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 До 10-річчя українсько-
американського благодійно-
го проекту «Незабутня Квіт-
ка» Українсько-американсь-
ка Координаційна Рада, 
однойменна громадська ор-
ганізація зі Львіва та продю-
сер Алекс Гутмахер (США) за 
підтримки Мінкультури Ук-
раїни та Департаменту охо-
рони здоров’я КМДА у Націо-
нальній опері у Києві пред-
ставлять 4 квітня музичне 
дійство, присвячене амери-
канській співачці з українсь-
ким серцем Квітці Цісик. 
У концерті візьмуть участь 
Василь Попадюк (Канада), 
Павло Табаков, Брія Блес-
сінг (США), Оксана Білозір, 
Оксана Муха, Аркадій Вой-
тюк, Кіра Мазур, Ігор Брано-
ван (США), гурт LUIKU, ба-
лет Ірини Мазур «Життя». 
Звучатимуть оригінальні го-
лосові фонограми Квітки Ці-
сик, показуватимуть уні-
кальне архівне відео. Вести-
ме захід актор, міністр куль-
тури Євген Нищук. Режисер 
дійства — Василь Вовкун.
 Під час концерту, в день 
народження Квітки Цісик, 
виконають основну місію 
проекту — передадуть 100 
тис. грн. для придбання пе-
ресувного мамографа «Квіт-
ка» для профілактики і ліку-
вання раку молочної залози в 
жінок Києва. 
 Квітка Цісик народилася 
у 1953-му в США. Стала аме-
риканською співачкою. По-
пулярна виконавиця реклам-
них джинґлів у США, оперна 
і блюзова співачка, викона-
виця українських народних 
і популярних пісень не за-
бувала про українське похо-
дження. Її пісня «Ти осяюєш 
моє життя» (You Light Up My 
Life), яку вона виконала для 
однойменного фільму, от-
римала 1978 року «Оскар» і 
«Золотий глобус» у категорії 
«Найкраща пісня до філь-
му», а також номінувалася 
на нагороду «Греммі» у кате-
горії «Пісня року».
 Дитячі й юнацькі роки 
Квітки Цісик проходили за 
звичними для української 
емігрантської родини шко-
лярсько-вишкільними занят-
тями. В будні дні навчалася 
в американській стандартній 
школі, а щосуботи відвіду-

вала «Школу українознавс-
тва» (Озон-Парк), куди дів-
чину записали батьки, нама-
гаючись зберегти зв’язок із 
батьківщиною і співвітчиз-
никами. Більшість українсь-
кого емігрантського юнацтва 
мала за честь перебувати в ла-
вах пластунів, де їх настав-
ники продовжували вихо-
вувати любов до України. Із 
7 до 16 років юна пластунка 
Квітка відвідувала тритиж-
неві табори в горах — жили 
в наметах, щовечора збира-
лися довкола великої ват-
ри, вчили українські пісні, 
пізнавали українські обря-
ди та звичаї. У «Пласті» здо-
була ступінь пластуна-
розвідувача. 1967 року ор-
ганізувала співочий гурт 
«Соловейки», яким керува-
ла протягом трьох років. 
 ...Вона була на батьків-
щині лише раз. 1993-го. Че-
рез п’ять років американська 
співачка українського похо-
дження Кейсі Цісик відійш-
ла у засвіти, не доживши до 
свого 45-річчя п’ять днів. 
Американці підрахували, 
що голос Квітки Цісик лунав 
22 мільярди разів у різних 
радіоефірах, з екранів кіно-

театрів, на телебаченні. Зго-
дом співачка прийшла і в Ук-
раїну — унікальним колора-
турним сопрано зазвучали у 
її виконанні пісні «Два коль-
ори», «Я піду в далекі гори», 
«Чорнобривці»...
 Коли вслухаєшся в її тон-
кий, чистий та прозорий го-
лос, де лише легкий акцент 
видає закордонну співач-
ку, — кожного разу відкри-
ваєш її по-новому, а її пісня 
надихає. У ній все — лірич-
ність та емоційність, глиби-
на і проникливість, життєва 
мудрість, якась первісна гар-
монія і спокій. Тут немає па-
фосу і позірної риторичності. 
Її голос звучить плавно, без 
напруги і надмірності, але в 
ньому повно життєвої сили і 
крику душі. А коли слухаєш її 
пісні, то завжди наповнюєш-
ся почуттям любові й... туги, 
немов наслідуючи символіч-
ні слова пісні «Два ко льори», 
де любов і журба завжди по-
ряд. Навіть весела пісня у неї 
звучить тужливо-сумно. У 
цих піснях — вся Квітка Ці-
сик: емоційна, сильна, воль-
ова. Ця сила духу передаєть-
ся всім, і її голос неможливо 
не слухати. Якась космічна 

скорбота і туга, яка так влас-
тива українському народу, 
розлита у її піснях. 
 Поза тим, усі жінки сім’ї 
Цісиків померли від страш-
ного діагнозу — раку гру-
дей (в 1994 р. — мати Іванна, 
у 1998 р. — Квітка Цісик, у 
2003 р. — сестра, піаністка 
Марія). У США у 2007 році 
продюсер українського по-
ходження Алекс Гутмахер 
започаткував українсько-
американський благодійний 
проект «Незабутня Квітка». 
У госпіталі, де лікувалася 
Квітка Цісик, із раком боров-
ся і він сам. Переживши 11 
операцій, нескінченні курси 
хіміотерапії і радіоопроміню-
вання, Олександр дивом ви-
жив. Почувши пісні у вико-
нанні Квітки, дізнавшись її 
історію, Алекс, як його нази-
вають у США, вирішив при-
святити своє життя популя-
ризації творчості співачки 
в Україні, а також допомозі 
своїм землякам у боротьбі з 
раком. Для цього він і ство-
рив благодійний фонд «Неза-
бутня Квітка». 
 Перший вечір пам’яті 
Квітки Цісик відбувся 29 бе-
резня 2007 року в Українсь-
кому музеї на вулиці Тараса 
Шевченка у Нью-Йорку. Зго-
дом — у Філадельфії, Нью-
Джерсі, Лонг-Айленді, Стей-
тен-Айленді. Уже 20 жовтня 
2008-го вперше вечір пам’яті, 
присвячений співачці, від-
бувся в Україні, у Києві в Ук-
раїнському домі. Потім були 
Одеса, Львів, Южне, Івано-
Франківськ, Вінниця.
 Усі концерти проекту про-
водяться як соціально-бла-
годійні. Частину коштів від 
продажу квитків на заходи 
завжди перераховують в он-
коцентри — для профілак-
тики та лікування раку мо-
лочної залози серед жінок 
України. Найвагомішим ре-
зультатом із часу започатку-
вання проекту стало прид-
бання пересувного мамогра-
фа для Вінниччини, який на-
звали «Квітка». 
 Загалом проект «Незабут-
ня Квітка» планує у 2017 році 
придбати пересувні мамог-
рафи для Київської, Одесь-
кої, Львівської областей, аби 
кожний обласний онкоцентр 
був забезпечений «Квіткою» 
пам’яті про видатну співачку 
з українською душею. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

«Щоб народ мій 
усміхнувся»

■

НАШІ

Хоробра десятка 
В Івано-Франківську створили іграшки 
— прототипи воїнів Української 
добровольчої армії

■

Богдан Савлюк зі своїми іграшками.
Фото Любові ЗАГОРОВСЬКОЇ.

❙
❙

ПАМ’ЯТЬ

Щоб не звучав біль
Євген Нищук проведе концерт пам’яті 
Квітки Цісик

■

Квітка Цісик із сином.
Фото надане агенцією «Дель Арте».

❙
❙
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«Українські фігуристи повернуться на п’єдестали тоді, 

коли в країні з’являться якісні ковзанки».
Віктор Петренко
віце-президент федерації фігурного катання 
України, олімпійський чемпіон

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Непогано орієнтуючись у про-
фесіональних здібностях та ігро-
вих можливостях усіх учасни-
ків поточного чемпіонату Украї-
ни серед чоловіків, організатори 
суперліги не стали штучно по-
довжувати турнірні рамки пер-
шої стадії «плей-оф», обмежив-
ши їх    формулюванням «до двох 
перемог». І, як показав досвід 
чвертьфінальних протистоянь, 
з рішенням ФБУ не помилило-
ся. У кожній з чотирьох дуелей 
все розгорталося за сценарієм 
рейтинг-фаворита, котрий долю 
свого виходу до наступного раун-
ду вирішив за мінімально відве-
дений для цього термін.
 «Узагалі-то очікував, що 
буде трохи складніше», — піс-
ля легкого проходження кре-
менчуцького бар’єра не прихо-
вував своїх відчуттів головний 
тренер «Будівельника» Володи-
мир Коваль. Згідно з регламен-
том, перший та другий поєдин-
ки чвертьфіналу кожен з його 
учасників мав провести на своє-
му майданчику. Утім у випадку 
протистояння «Будки» та «Кре-
меня» команда з Полтавщини 
свій домашній поєдинок грала 
на майданчику суперника, доз-
воливши, у підсумку, «гладіато-
рам» говорити про безпрецеден-
тно легкий шлях до півфіналу. В 
обох зустрічах за участі першої 
та восьмої команд «регулярки» 
фавориту пари вдалося заробити 
за гру більше сотні очок. А заки-
нувши у повторній грі в кошик 
«Кременя» 116 балів, «гладіато-
ри» встановили рекорд резуль-
тативності чвертьфінальної серії 
нинішнього розіграшу суперлі-
ги. І це при тому, що в поєдин-
ках проти гуліверів із Кременчу-
ка «Будівельник» грав без свого 
лідера Михайла Анісімова.
 Не таким, як у «гладіаторів», 
вийшов гостьовий поєдинок 
чвертьфіналу в «Хіміка», котрий 

лише в овертаймі зміг дотисну-
ти непоступливий «Миколаїв» і 
убезпечити себе від тре тього про-
тистояння в серії. Попри не над-
то переконливу перемогу в місті 
корабелів, чвертьфінальну серії 
чинний чемпіон країни завер-
шив зі статусом першого півфі-
наліста, де йому доведеться гра-

ти проти «Дніпра».
 Півфінальна пара, в якій зма-
гатимуться друга та третя коман-
ди регулярного чемпіонату, чин-
ний чемпіон країни та перемо-
жець «Приват-ліги», обіцяє стати 
запеклим дійством iз непередбачу-
ваним кінцем. Перевага власного 
майданчика буде у «хіміків».

  Пам’ятатимуть вони й про 
поразку дніпрянам — волода-
рям Кубка країни-2017 у пів-
фіналі цього турніру. Однак без 
бою здаватися фавориту пари пі-
допічні Дениса Журавльова точ-
но не стануть. Як говорив перед 
початком ЧУ президент «Дніп-
ра» Валерій Кондратьєв, завдан-

ня у команди на суперлігу — 
чемпіонські. Атакувальне тріо 
дніпровців — «Мішула — Глє-
бов — Тимофеєнко» — уже не 
раз демонстрували в сезоні свою 
потужну силу. Відчуло її на собі 
в чвертьфіналі «плей-оф» і «За-
поріжжя». Але ні пресинг, ні 
позиційна гра, котрі в кожно-
му з двох матчів намагалися за-
поріжці протиставити більш по-
тужному опоненту, не зупинили  
дніпровський клуб.
 Найбільше інтриги начебто 
мало бути в протиборстві при-
близно рівних за силою і рей-
тингом конкурентів — четвер-
тої та п’ятої команди регуляр-
ного сезону, але дуель «Черкась-
ким мавп» та одеської БІПи, як 
і інші чвертьфінали, також за-
кінчилася після двох поєдин-
ків перемогою черкаських бас-
кетболістів. «Незважаючи на 
критику ми успішно подолали 
перший раунд «плей-оф». Про-
довжуємо боротися за призові 
місця», — відзначив головний 
тренер «мавп» Максим Міхель-
сон. Бажання наставника, звіс-
но, правильне, от тільки реалі-
зувати його черкащанам буде 
неймовірно складно. У півфіналі 
— проти головного претендента 
на чемпіонство, «Будівельника» 
— команда з Черкас на ділі змо-
же перевірити рівень своїх при-
зових амбіцій. ■

БАСКЕТБОЛ

Легкою дорогою
Чотири найсильніші команди чоловічої суперліги пробилися до 
півфінальної стадії «плей-оф»

■

У півфіналі «Черкаським мавпам» протистоятиме опонент, значно потужніший, ніж був у попередньому раунді.
Фото з сайта ФБУ.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Суперлі-
га. Чоловіки. «Плей-оф». Чверть-
фінальна серія до двох перемог. 
«Запоріжжя» — «Дніпро» — 79:97, 
70:94. «Кремінь» — «Будівельник» 
— 64:116, 82:105, БІПА — «Чер-
каські мавпи» — 61:66, 66:92. «Ми-
колаїв» — «Хімік» — 95:96 ОТ, 
67:95.
 Півфінальні пари (до трьох пе-
ремог): «Будівельник» — «Черкаські 
мавпи», «Хімік» — «Дніпро».

■

Григорій ХАТА

 На льодовій ковзанці одного з торгових 
київських центрів, куди в пошуках зимо-
вих розваг приходять усі охочі, нерідко 
можна побачити як катаються підроста-
ючі майстри фігурного катання. Навіть у 
пікові години, коли на льоду перебуває ве-
лика кількість аматорів на ковзанах, під 
орудою своїх наставників фігуристи (точ-
ніше, фігуристки) намагаються підвищу-
вати свою майстерність. Окремі з дівча-
ток демонструють вельми пристойне ка-
тання, немов досвідчений слаломіст, вони 
об’їжджають ковзанярів-початківців, які, 
без сумніву, не надто сприяють повноцін-
ному тренувальному процесу. Особливо 
проблемним в таких умовах виглядає ро-
бота над стрибковими елементами, для ви-
конання котрих потрібно значно комфор-
тніша в плані безпеки обстановка. Відтак 
зовсім не дивно, що результати наших фі-
гуристів на великих міжнародних стартах 
не надто тішать вболівальників своєю ве-
личчю. Загалом, віце-президент Федерації 
фігурного катання України Віктор Петрен-
ко так і каже: «Українські фігуристи по-
вернуться на п’єдестали лише тоді, коли в 
країні з’являться якісні ковзанки». 
 Поки ж доводиться констатувати, що 
повноцінних умов для підготовки кадрів 

в українському фігурному катанні просто 
немає. У результаті маємо проблеми не те, 
що з призовими місцями, наразі Україні 
бракує кадрів, аби у повному складі відпра-
вити на чемпіонат світу національну збір-
ну. Як і на нещодавній чемпіонат Європи, 
що проходив у Братиславі, до Гельсінкі, де 
днями розпочалася світова першість, «си-
ньо-жовті» поїхали без спортивної пари. І це 
при тому, що в столиці Фінляндії розігру-
ватиметься левова частка олімпійських 
ліцензій на зимові Ігри-2018. Утім перед 
Олімпіадою в Пхенчхані буде у фігуристів 
ще кваліфікаційний турнір, де матиме ук-
раїнське фігурне катання шанс розширити 
своє олімпійське представництво.
 Серед тих дисциплін, де, окрім парно-
го катання, нашим фігуристам уже мож-
на розпочинати підготовку до олімпійсь-
кої кваліфікації є жіноче одиночне катан-
ня. Перший номер нашої збірної — 22-річ-
на Ганна Хниченкова з Дніпра відверто 
невдало виступила в Гельсінкі, посівши за 
підсумками короткої програми лише 35-те 
місце.
 На минулорічному, дебютному для 
себе «мундіалі» Ганна показала вельми 
пристойний результат, потрапивши до 
«топ-20». Подібного результату їй б з го-
ловою вистачило для здобуття олімпійсь-
кої ліцензії. Проте, припустившись на льо-

ду «Хартвалл-арени» серйозних помилок, 
зокрема й упавши під час каскаду «потрій-
ний фліп-потрійний тулуп», вихованка 
В’ячеслава Ткаченка опинилася поза ко-
гортою 24-х кращих, представники котрої 
можуть розраховувати на перепустки до 
Пхенчхана.
 Значно більшого чекатимуть у тре-
нерському штабі української команди від 
танцювальної пари Олександра Назарова 
— Максим Нікітін. Їхній орієнтир — міс-
це не нижче 19-го, котре дає «танцюрис-
там» можливість виступити на Іграх-2018. 
На нещодавньому чемпіонаті Європи вони 
фінішували в першій «десятці», відтак ма-
ють значний потенціал для проходження 
олімпійського відбору.
 У першого номера вітчизняного чолові-
чого фігурного катання — 18-річного Івана 
Павлова — завдання дещо складніше. Го-
туючись до ЧС, учень Дмитра Шкідченка 

зламав руку і опинився в умовах фізично-
го обмеження, яке не дозволяло йому вико-
нувати четвертні стрибки. Через це не буде 
їх у програмі Івана й на планетарному фо-
румі, що суттєво понизить цінність його 
виступу. Хай там як, а з ідеальним, хоча 
й не максимально «зарядженим», прока-
том, можна претендувати на місце в числі 
24 перших. Власне торік на «мундіалі» в 
Бостоні, не маючи четвертних, Іван посів 
23-тє місце. ■

Хокей
 Чемпіонат України. Фінал (серія до 4 пере-
мог). Друга гра. «Кременчук» — «Донбас» — 4:3 
ОТ (Кірющенков, 5; Слиш, 34; Петранговський, 53; 
Кіча, 73 — Німенко, 6; Буценко, 23 (більш.); Заха-
ров, 56). Рахунок у серії — 1:1. ■

ХРОНІКА■

Ганна Хниченко «перегоріла», виконуючи коротку програму на ЧС-2017 в Гельсінкі.
Фото з сайта ufsf.com.ua.

❙
❙

ФІГУРНЕ КАТАННЯ

Відповідальна спроба
На чемпіонаті світу в Фінляндії фігуристи змагаються 
за олімпійські ліцензії

■
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 Жінка приходить до ворожки:
 — Пам’ятаєте, я була у вас п’ять 
років тому? Ви ще наворожили мені 
багатого чоловіка і п’ятьох дітей.
 — Пам’ятаю.
 — Я хочу дізнатися, а чоловік у 
мене коли буде?

* * *
 Ворожка — чоловікові:
 — Ви — батько двох дітей.
 — Ні, помиляєтеся, я батько 
трьох дітей.
 — Ні, це ви помиляєтеся.

* * *
 Теща запитує зятя:
 — Ти бачив чоловіка, який уря-
тував мене, коли я тонула?
 — Так, він уже приходив до 

мене вибачатися.

* * *
 П’яний уночі впав у калюжу на 
карачки. Подивився вниз — зірки! 
Подивився вгору — теж зірки! І ду-
має:
 — Це ж треба, в космос за-
пустили, а в мене з собою жодного 
шматка хліба!

* * *
 — Пам’ятаєш, Яшо, в 1987 році 
я своєму сусіду Васі на його прохан-
ня зробив оригінальний самогонний 
апарат?
 — Пам’ятаю. Його ще потім 
міліція конфіскувала. І що?
 — Я його вчора побачив на вистав-
ці «Модернізація та нанотехнології».

По горизонталі:
 1.Один із «колегії деся тьох», 
яку обирали у Стародавньому 
Римі для виконання спеціаль-
них державних доручень. 7. Са-
моцвіт, фосфат кальцію. 8. Ві-
домий британський футболіст і 
тренер, чоловік Вікторії Адамс, 
екс-солістки гурту Spice Girls. 9. 
Мусульманський священик, гла-
ва релігійної громади. 10. Вели-
чезна риболовецька сітка, що тяг-
неться за судном. 11. Річка, ос-
півана Олександром Довженком. 
13. Чохол на лампу для захисту 
очей від світла або для зосере-
дження світла в певному напрямі. 
14. Місто на Рівненщині, в якому 
була створена одна з найперших в 
Україні академій. 17. Ароматична 
смола, один із трьох дарів, при-
несений волхвами Ісусу. 20. По-
ема Івана Котляревського. 21. Не-
милість влади. 22. Шкільний уч-
нівський колектив. 24. Індіансь-
ка жінка. 25. Ікона Богоматері з 
піднятими в благословенні рука-
ми. 26. «Людина без імені», яка 
не підписується під повідомлен-
нями. 27. Марка самозарядного 
пістолета.
По вертикалі:
 1. Багатомісна карета для 
міжміських перевезень пасажирів 
і поштових відправлень. 2. Біблій-

ний рай. 3. «Охоронець» входу в 
будинок чи на підприємство. 4. 
Застаріла назва плеча. 5. Аксе-
суар у вигляді стрічки, зав’язаної 
певним чином. 6. Столичний фут-
больний клуб. 8. Острови біля уз-
бережжя Флориди, столиця граль-
ного бізнесу і розкішного відпо-
чинку на морі. 11. Місто, облогу 
якого змалював Микола Гоголь у 
повісті «Тарас Бульба». 12. Поза 
з йоги. 15. Зменшене ім’я матері 
князя Єремії Вишневецького. 16. 
Експерт із особливостей почер-
ку людини. 18. Садова ягода. 19. 
Надмірна самовпевненість. 20. 
Давня назва Греції. 23. Річка, на 
якій стоїть знаменитий міст Міра-
бо. 24. Жіноча талія. ■

Кросворд №37
від 24—25 березня
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1—2 квiтня сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер змiнних напрям-
кiв, 3-8 м/с. Температура вночi +5...+7, удень +15...+17. Пiс-
лязавтра вночi +5...+7, удень +18...+20.

Миргород: без опадiв. Уночi +2...+4; удень +10...+12.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +4...+6; удень +16...+18.
Одеса: без опадiв. Уночi +2...+4; удень +12...+14.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Труска-
вець: уночi +1...+3, удень +20...+22. Моршин: +2...+4, удень 
+19...+21.

Із 3 до 9 квiтня

 Овен (21.03—20.04). Нові джерела енер-
гії допоможуть зміцнити стосунки і внести в них 
гармонію, не знижуючи емоційного напруження. 
Вам удасться здiйснити всі свої мрії.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 8.

 Телець (21.04—21.05). Ви інтуїтивно змо-
жете знайти точку рівноваги, яка збільшить внут-
рішню енергію і надасть необхідної підтримки. 
Кількість проблем значно зменшиться.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Близнюки (22.05—21). Ви станете значно 
мудрішими, зможете уникнути напружених ситу-
ацій і конфліктів. Внутрішній баланс досягне мак-
симально гармонійного стану.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

 Рак (22.06—23.07). Більше часу ви приді-
лятимете розвитку творчих здібностей. Не забу-
вайте про здорове харчування, не перевантажуй-
те організм, i завжди будете в чудовiй формi.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 9.

 Лев (24.07—23.08). На передній план вий-
дуть суспільні стосунки. Однак ви відчуєте необ-
хідність у самоті та ізоляції від людей. Вдасться 
реалiзувати квартирнi плани.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 5.

 Діва (24.08—23.09). Тиждень складати-
меться зi швидких переходів від активних дій до 
споглядання, а робочі моменти змінюватимуться 
повним розслабленням і спокоєм.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 6.

 Терези (24.09—23.10). Ваше соціальне 
та фінансове становище стане набагато легшим і 
приємнішим. Менше турбуватимуть робочi проб-
леми, що дозволить поглянути на деякi речі під 
іншим кутом.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Скорпіон (24.10—22.11). Несподівані зус-
трічі з колегами подарують нові багатообіцяючі 
плани на майбутнє. Це допоможе сконцентрува-
тися на роботі та завершити розпочаті проекти.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.

 Стрілець (23.11—21.12).  Вас букваль-
но затягне у вир пристрасті. Ви почнете важли-
ву сторінку життя, сповнену можливостей. 
І взагалi вiдбудеться багато змiн.
 Дні: спр. — 9; неспр. — немає.

 Козеріг (22.12—20.01). Складно буде 
підібрати правильні рішення, але ви впораєтеся, 
бо звикли доводити справи до кінця. Це буде не-
легко, доведеться мобілізувати всі сили, щоб не 
втратити контроль над ситуацією.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 5.

 Водолій (21.01—19.02). Не втрачайте впевне-
ності  у собі, навіть якщо програли перший бій.  Ви зно-
ву відчуєте смак життя, знайдете згоду зі своїми по-
чуттями та емоціями, що дозволить рухатися далі.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.

 Риби (20.02—20.03). Спільне життя 
буде комфортним і принесе задоволення. Новi 
знайомства будуть доленосними. Вдасться знай-
ти вiдповiдь на головне для вас питання.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 6. ■
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Адреналіна ШУГАЙ

 Актриса Сандра Буллок востаннє 
з’являлася на екрані ще 2015 року, коли вий-
шов фільм «Наш бренд — криза». Відтоді в 
кар’єрі Сандри — повна тиша. Кажуть, зірка 
неабияк насолоджується цим творчим тайм-
аутом. Адже нарешті може присвятити себе 
двом прийомним дітям — п’ятирічній Лейлі та 
семирічному Луїсу. Крім того, 52-річна актри-
са готується до весілля з фотографом Брайа-

ном Рендаллом. Після чого пара планує зважи-
тися на спільну дитину, теж усиновлену. Адже 
попередні діти з’явилися в житті Сандри, коли 
з Брайаном вони навіть не були знайомі.
 Буллок живе зі своїм коханим у цивіль-
ному шлюбі вже два роки. Обидва кажуть, 
що дуже щасливі, тому й вирішили влашту-
вати тиху весільну церемонію для найближ-
чих друзів. При цьому юридичний шлюб мо-
лодята укладати не збираються, оскільки вва-
жають, що для справжніх почуттів не потрібні 

формальності.
 Насамкінець хочемо заспокоїти прихиль-
ників актриси — наступного року все ж поба-
чимо Сандру Буллок у новому фільмі. Вона 
зіграє головну роль у стрічці «Вісім подруг Оу-
шена». Це продовження трилогії про авантю-
ристів, але в центрі сюжету буде не Денні Оу-
шен у виконанні Джорджа Клуні, а його сестра 
(Сандра Буллок), яка щойно вийшла на волю 
з місць не надто віддалених. Прем’єру стрічки 
заплановано на червень 2018 року. ■

Сандра Буллок.❙

КВІТИ ЖИТТЯ

Третій не зайвий
Сандра Буллок хоче всиновити ще одну дитину

■

Перший заступник голови Київської міськдержад-
міністрації — про перспективи ремонту столичних 
доріг, боротьбу проти будівельних аферистів, інвес-
тиції в інфраструктуру, Генплан і ноу-хау, які зможуть 
забезпечити дітей місцями у дитсадках

Геннадій Пліс: Ми кажемо будівельникам — 
мерія платитиме вам упродовж п’яти років 
за кожне місце у дитсадку
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