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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,84 грн. 

1 € = 34,68 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Відбілювання історії 
серед темної ночі 
Сенат Польщі ухвалив закон, який може посварити країну з Україною та Ізраїлем 
стор. 13 »

Польща із адвоката України в Європі перетворюється на обвинувача...  ❙
Фото з сайта znaj.ua. ❙

Що означає 

поява на 

вулицях 

«Національних 

дружин» 
стор. 4 »

Робiнгуди: український варiант? 

Лідер і засновник гурту «Тінь Сонця», 

автор і виконавець власних пісень — 

про «Скрябіна»,  Яворницького і 

Чикаленка, концерти на фронті й 

національну свідомість
стор. 14 »

Сергій Василюк: Україна 
починається з мови На зимових Іграх 

у Південній Кореї 

змагатимуться 

лише 33 

вітчизняні 

олімпійці 
стор. 15 »

Скромний потенціал 
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«Ідея визнати якісь нації злочинними веде в нікуди».

Павло Клімкін 
міністр закордонних справ України

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
Україна експортувала товарів у мину-
лому році, рапортували у прес-служ-
бі НБУ.

На 40 млрд.
гривень
склали збитки українських банків за ми-
нулий рік від незаконних дій із платіж-
ними картками, повідомив  FinClub.

євро
гуманітар-

ної допомоги отримає Україна від Італії, запев-
нив міністр закордонних справ Італії Анджеліно 
Альфано під час візиту до Маріуполя

дзвінків
надійшло 

на гарячу лінію від киян у минулому році, 
інформує прес-служба  КМДА.

гривень
виплатять звільненим з ОРДЛО українським за-
ручникам, це рішення прийнято у середу на за-
сіданні уряду.

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

163,7 млн. 1,5 млн. По 100 тис.На 2 млн.

Ірина КИРПА

 Тверський районний суд відмовився розглядати 
позови Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза до адміністра-
ції президента РФ на тій підставі, що Володимир Путін 
— особа недоторканна та має імунітет від судового пе-
реслідування. Адвокат кримських татар Микола Поло-
зов вважає, що робиться все для того, щоб приховати 
інформацію та ввести в оману його підзахисних.
 Насправді позови подавалися до адміністрації 
президента РФ, а не до окремого посадовця, тому 
відмову складено на підставі неправдивих даних. 
Крім того, всі відомості про ці укази виявилися за-
секреченими. Суть позовів зводилася до того, щоб 
адміністрація Путіна надала інформацію про укази 
президента про помилування Чийгоза та Умерова за 
запитом сторони захисту. Адже зараз правовий ста-
тус Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова у Росії та під-
контрольних їй територіях так і не визначений.
 — Спочатку ми місяць безрезультатно чекали 

на відповідь, а зараз з’ясувалося, що всі долучені 
до позову документи суддя направила до Криму, — 
обурюється адвокат Микола Полозов. — У мене є 
всі підстави вважати, що вони все ще не дійшли до 
правосуддя.
 Нагадаємо, що Ахтем Чийгоз був фігурантом 
найгучнішого та найтривалішого кримінального 

процесу на окупованому півострові Крим. Патріоту 
України загрожував тривалий термін ув’язнення за 
участь у подіях під Верховною Радою Криму в лю-
тому 2014 року. А проти його побратима Ільмі Уме-
рова співробітники ФСБ Росії сфабрикували справу, 
на підставі якої його звинуватили у закликах до се-
паратизму. Саме так окупанти сприйняли слова про 

те, що Крим повинен бути українським.
 Більше двох років на політв’язнів тиснули. Тіль-
ки активна допомога з боку світової громадськості 
допомогла добитися того, що обох ув’язнених звіль-
нили з-під варти вже восени 2017 року. Засуджені в 
окупованому Криму активісти Меджлісу кримськота-
тарського народу Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров були 
таємно вивезені на територію Туреччини 25 жовтня. 
Їх видали турецькій стороні на підставі домовленос-
ті між Путіним та Ердоганом. 
 Після звільнення активісти Меджлісу Ільмі Уме-
ров та Ахтем Чийгоз не отримали від російської влади 
жодних документів про їх переміщення. За словами 
адвоката Миколи Полозова, єдиний документ, який 
отримав Ахтем Чийгоз у СІЗО, — довідка про звіль-
нення, а ось Ільмі Умеров узагалі опинився за межами 
Криму без будь-яких підтверджувальних документів. 
Згідно з наявними паперами, Чийгоз та Умеров досі 
перебувають у Криму. В’їзд до окупованого півостро-
ва з території України для них є неможливим. ■

Іван БОЙКО

 Цього тижня Українська 
армія має як бойові здобут-
ки, так і втрати на Донбасі. 
З одного боку, на лугансько-
му напрямку ЗСУ взяли під 
свій контроль ще одне село в 
«сірій зоні» — Новолександ-
рівку. З іншого — на донець-
кому напрямку загинуло двоє 
22-річних захисників Украї-
ни: морський піхотинець Ар-
тем Скупейко і десантник Ян 
Пуцулай. 
 Як повідомляє «Військо-
ве телебачення», бійці ЗСУ 
зайшли в село Новолександ-
рівка Попаснянського району 
Луганської області ще кілька 
днів тому. «З 2015 року опор-
ні пункти на околицях села 
були крайніми позиціями ук-
раїнських захисників з одного 
боку та позиціями російських 
найманців — з іншого. Від-
недавна військовослужбовці 
ЗСУ поліпшили своє тактич-
не положення, просунувшись 
уздовж лінії розмежування 
на кілька кілометрів і взявши 
Новоолександрівку під свій 
контроль», — повідомляють 
військові.
 І хоча бойовики не припи-
няють спроб відвоювати село, 
захисники України міцно 
вчепилися в цей шматок зем-
лі. «Так і будемо просувати-
ся далі, по троху, але не зупи-
няючись», — розповів один із 
військовослужбовців.
 Загалом у зоні АТО мину-
лої середи зафіксовано п’ять 
ворожих обстрілів оборон-
них укріплень ЗСУ, внаслі-
док яких загинув українсь-
кий воїн, ще двоє отримали 
бойові поранення. Цих втрат 
ЗСУ зазнали під час приціль-

них обстрілів наших позицій 
поблизу міста Авдіївка. 
 Завдяки волонтерам ві-
домо, що загиблим у двос-
торонньому бою є десант-
ник 79-ї бри гади, навідник 
Ян Пуцулай. Воїн отримав 
тяжке поранення, несуміс-
не з життям. Ян Пуцулай є 
уродженцем села Калабати-
не Березанського району Ми-
колаївщини, на військовій 
службі за контактом перебу-
вав iз 2016 року, з кінця ве-
ресня 2017 року проходив 
службу в окремій бригаді 
ДШВ Миколаєва.
 «Удома залишилися бать-
ко й мати. Був єдиною дити-
ною. Власної сім’ї не мав. Біль 
i гнів, біль i гнів», — написав 
волонтер Назар Приходько в 
соцмережах.
 Напередодні, 30 січня, 
поблизу Маріуполя, в районі 
селища Талаківка у снай-
перській дуелі загинув снай-
пер-розвідник, старший 
матрос 36-ї окремої бригади 
морської піхоти Артем Ску-
пейко. Відомо, що Артем є 
уродженцем селища Горно-
стаївка Херсонської області, 
на фронті перебував менше 
двох років. За цей час морпіх 
Скупейко був нагоро джений 
відзнаками Президента Ук-
раїни «За оборону Маріупо-
ля», «За участь в Антитеро-
ристичнiй операції».
 Бойові побратими зазна-
чають, що снайпер загинув 
героїчно, тож Артема вже 
представлено до нагороди — 
це «Орден за мужність ІІІ сту-
пеня» (посмертно). Коли цей 
номер «УМ» готувався до дру-
ку, Артема Скупейка похова-
ли з військовими почестями у 
рідній Горностаївці. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 На підтвердження політик 
навів шокуючі результати соц-
опитувань як українських, так 
і міжнародних організацій. 
«За результатами дослідження 
Київського інституту соціології, 
55% молоді має намір покинути 
країну, а, за прогнозами ООН, 
до 2100 року населення Украї-
ни скоротиться на 37%, із 44 до 
28 мільйонів. Українці виїжд-
жають за кордон через відсут-
ність можливості реалізувати 
себе і через низьку зарплату. І 
коли ми добиваємося підвищен-
ня зарплат — це не лише для 
того, щоб люди зводили кінці з 
кінцями, а щоб вирішити про-
блему нестачі робочої сили. Ук-
раїнці за кордоном прибирають 
горщики за бабусями та дідуся-

ми, бо в нас найнижчі зарплати 
в Європі. Наприклад, зарплата 
шахтаря в Україні — 12 тисяч 
гривень, а в сусідній Польщі — 
2 тисячі євро. І так у будь-якій 
галузі», — наголосив Ляшко.
 Для того, щоб змінити 
невтішні прогнози, треба ради-
кально міняти економічну полі-
тику, переконаний лідер РПЛ. 
«Якщо ми хочемо, щоб українці 
не виїжджали з країни, потріб-
но піднімати зарплати та ство-
рювати робочі місця. Для цього 
треба дати дешеві кредити для 
бізнесу та надати державну під-
тримку для виходу на зовніш-
ні ринки. А в нас навпаки — у 
структурі імпорту-експорту не-
гативний баланс 5 мільярдів до-
ларів. Тобто, в Україну завезли 
більше товарів, ніж продали за 
кордон. Це тягне за собою неста-

більні ціни та нестабільну грив-
ню, бо вони прив’язані до дола-
ра. А щоб збалансувати курс, 
влада йде по кредити до МВФ і 
взамін хоче продати землю та 
підняти пенсійний вік. Не з між-
народними кредиторами Прези-
денту треба вести перемовини, а 
з іноземними інвесторами, щоб 
торгувати не сировиною, а гото-
вою продукцією», — підкреслив 
народний депутат.
 Команда Олега Ляшка про-
понує альтернативу політиці 
влади — Антикризовий план 
економіки, який назвали Про-
грамою економічного націо-
налізму.
 «Ми пропонуємо чіткі кро-
ки для того, щоб створювати 
нові робочі місця та піднімати 
зарплати. Щоб гроші українсь-
ких платників податків працю-
вали на українців. Зокрема, ми 
добиваємося ухвалення зако-
нопроекту «Купуй українське, 
плати українцям», який уже 
викликав чималий спротив у 
парламенті лобістів імпорту. В 
Україні річний обіг державних 
закупівель становить майже 
300 мільярдів гривень, і 40% 
з них — це закупівля імпор-
ту. Це означає, що гроші виво-
дять за кордон і створюють ро-
бочі місця для конкурентів. Я 
хочу, щоб гроші українців пра-
цювали на українську економі-
ку. Саме тому ми лобіюємо ін-
тереси національного виробни-
ка», — підсумував Ляшко. ■

«КРИМ НАШ»

Кремль «морозиться»
Підконтрольний Кремлю суд відхилив позови 
Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза до адміністрації 
президента Росії

■

НА ФРОНТІ

Важка слава
Наша армія просунулася вперед 
і взяла під контроль село на Луганщині, 
але втратила двох захисників України 
на Донеччині

■

Ляшко переконаний, що нові робочі місця і високі зарплати — запорука економічного розвитку країни.❙

Українці виїжджають 
за кордон, бо не 
бачать перспектив 
у рідній країні
На цьому наголосив лідер 
Радикальної партії Олег Ляшко

АЛЬТЕРНАТИВА■



Євдокія ФЕЩЕНКО

 Першого космонавта незалежної 
України Леоніда Каденюка, який раптово 
помер від зупинки серця під час пробіжки 
31 січня, поховають на Байковому цвин-
тарі у Києві 2 лютого. Церемонія прощан-
ня проходиме в клубі Кабінету Міністрів 
iз 11:00 до 13:00, повідомило Держав-
не космічне агентство.
 Завдяки Леоніду Каденюку Гімн 
України лунав у космосі. У 1997 році — 
з 19 листопада по 5 грудня  — він здій-
снив космічний політ на американсько-
му БТКК «Колумбія» місії STS-87. Під 
час польоту виконував біологічні екс-
перименти спільного українсько-аме-
риканського досліду з трьома видами 
рослин: ріпа, соя і мох, щоб вивчити 
вплив стану невагомості на фотосинте-
тичний апарат рослин, на запліднення 
та розвиток зародка, на експресію генів 
у тканинах сої і ріпи, на вміст фітогор-
монів у рослинах ріпи, на вуглеводний 
метаболізм та ультраструктуру клітин 
проростків сої, на процес ураження 
проростків сої патогенним грибом фі-
тофтори.
 Уродженець села Клішківці Хо-
тинського району Чернівецької облас-
ті днями, 28 січня, відсвяткував свій 
67-й день народження. Леонід Каде-
нюк — льотчик та космонавт-випробо-
вувач. Довгий час працював із багато-
разовою космічною станцією «Буран». 
Перший астронавт незалежної Украї-
ни, Герой України, народний депутат 

4-го скликання, генерал-майор Зброй-
них сил України, заступник генераль-
ного інспектора Генеральної військо-
вої інспекції при Президентові України з 
питань авіації і космонавтики. Минулого 
року видав книгу «Місія — Космос».
 «...Говорили ми не тільки про космос, 
а й про земне, про людей, події, які на-
дихають, цікаві книги, про любов до 
мами, України, до життя, — розпові-
дає про інтерв’ю з першим астронавтом 
незалежної України журналістка Юлія 
Косинська. — «Взяв із собою в космос 
касету з українськими піснями, — при-
гадував Леонід Костянтинович. — Слу-
хав «Червону руту» Івасюка, прокидав-
ся під Гімн України. Така наша Земля 
красива з космосу! Там найбільше ро-
зумієш, як ти любиш рідну землю... І 
дуже скучаєш». ■
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гривень
державного 

боргу припадає на кожного українця, такі 
цифри наводить Міністерство фінансів Ук-
раїни.

50,5 тис. громадян
України в цьому році 

Чехія готується прийняти на роботу, зазна-
чив міністр закордонних справ Чехії Мартін 
Стропніцкі.

нот
із вимогою звільнити 

в’язнів направила Україна до Росії,  повідо-
мила речниця МЗС Мар’яна Беца.

українців 
оцінили матеріальний стан 

своїх сімей як поганий, за результатами груд-
невого соцопитування компанії RBG.

спортсмени
 представлятимуть Украї-

ну на зимових Олімпійських іграх-2018, 
заявили у Національному олімпійському 
комітеті.
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Ірина КИРПА

 За даними Центру грипу, в 
Україні на грип та ГРВІ вже за-
хворіло понад 159 тисяч осіб. 
Фахівці стверджують, що вірус 
пошириться із заходу країни 
через близькість до кордону з 
суміжними державами. Як тіль-
ки у країнах Західної, Північної 
та Південної Європи зросла ак-
тивність грипу, в Україні стали 
виявляти свою активність віру-
си грипу обох типів (В та А).
 У Вінниці одночасно п’ять 
шкіл закрили на карантин, не 
ліпша ситуація і в навчальних 
закладах Львівщини, Хмельнич-
чини та Рівненщини, де на уро-
ки прийшов лише кожен п’ятий 
учень. У Києві рівень захворюва-
ностi на грип та ГРВІ серед дітей 
стрімко зріс, на 25%, медики ви-
писали лікарняні для 13 тисяч ді-
тей столиці, показник продовжує 

зростати. Передбачається, що не-
безпека підхопити підступний 
вірус зберігатиметься аж до пер-
ших днів березня.
 — У нинішньому сезоні Ук-
раїну відвідають віруси штаму 
«Гонконг» H3N2, вірус типу В 
«Брісбен», а також «рідний» 
для свинячого грипу вірус «Мі-
чиган», — розповіла завідувач-
ка Українським центром грипу 
та гострих респіраторних інфек-
цій Тетяна Дихановська. — Те, 
що діти мають можливість про-
довжити навчання у дистанцій-
ному режимі, повинно сприят-
ливо вплинути на загальну ста-
тистику захворюваності. Хоча 
важливість своєчасно зробити 
щеплення від грипу важко пере-
оцінити. Адже це допоможе вря-
тувати здоров’я та життя тисяч 
дітей.
 Згідно з оперативними дани-
ми з восьми регіонів України, 

у період із жовтня по грудень 
2017 від хвороб органів дихання 
померло 803 людини. З них 242 
людини — від пневмонії, яка є 
важким ускладненням грипу. 
Офіційна статистика досі не за-
реєструвала жодного летально-
го випадку від грипу. Однак це 
не пов’язано з тим, що люди ста-
ли хворіти менше або краще пе-
реносити захворювання. Просто 
ніяких детальних досліджень 
летальних випадків від пневмо-
нії не проводили, а вони могли 
бути пов’язані з грипом.
 Медики попереджають, що 
віруси не лікуються вітамінами, 
гомеопатичними препаратами, а 
також антибіотиками.
 Міністерство охорони 
здоров’я рекомендує обов’язково 
дзвонити до «швидкої», якщо у 
вас задуха, висип на шкірі, біль 
у грудях, зниження тиску, пору-
шення свідомості, судоми. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Надзвичайна подія 
у місті Сміла на Чер-
кащині. Там жителі 
міста перекрили трасу 
Київ — Дніпро. Людей 
дістало те, що на них 
вперто і послідовно 
тиснуть, нав’язуючи 
взяти на себе 200 
мільйонів  боргу тепло-
постачального приват-
ного ТОВ  «Сміла Енер-
гоінвест».
 «Україна молода» 
повідомляла про те, 
що містяни минулоріч 
повністю розрахува-
лися за спожите теп-
ло, але НАК «Нафто-
газ України» від това-
риства цих коштів не 
отримала.  
 Протестну акцію 
містяни організува-
ли  біля міського пар-

ку культури та відпо-
чинку, поруч з яким 
проходить державна 
траса. Люди зупини-
ли та заблокували ав-
томобілі та автобуси, 
які рухалися по дніп-
ровській трасі.
 Такі радикальні та 
рішучі дії містян спри-
чинені тим, що у чет-
вер зранку  перегово-
ри  секретаря міської 
ради Костянтина Си-
ньогуба  у Черкаській  

облдержадміністрації, 
де мало вирішуватися 
питання відключених 
напередодні у Смілі 
котелень № 4,7,12,25, 
завершилося нічим.  
І розчарований в.о. 
міського голови Смі-
ли на знак протесту 
залишив  засідання  в 
ОДА.
 Тож смілянські ак-
тивісти, які  зібрали-
ся біля Будинку рад і 
чекали новин з облас-

ного центру, дізнав-
шись, що ситуація не 
змінилася і їх продов-
жують змушувати взя-
ти 200 мільйонів боргу 
на себе (радять склика-
ти сесію та підписати 
угоду про реструкту-
ризацію цих коштів на 
кілька років), вийшли 
та перекрили держав-
ний шлях, аби привер-
нути увагу всієї краї-
ни до  цієї кричущої 
несправедливості. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Скільки вовка не годуй, а він 
у ліс дивиться... Так і з наши-
ми чиновниками: хоч які б по-
сади займали та яку б чималу 
зарплатню отримували, але ж 
хочеться більшого. Одного з та-
ких горе-посадовців райдержад-
міністрації на Київщині цими 
днями правоохоронці затрима-
ли на гарячому. Керівник відді-
лу  вимагав «лише» якихось там 
100 тисяч доларів США непра-
вомірної вигоди за видачу від-
повідних документів щодо орен-
ди земель рекреаційного при-
значення, водного фонду та не-
витребуваних паїв на території 
«свого» району.
 Оперативники управління 
захисту економіки Нацполіції в 
Київській області та слідчі про-
куратури Київської області за-
документували одержання вка-
заним посадовцем частини обу-

мовленої суми хабара у розмірі 
двох тисяч доларів США. Під 
час проведення санкціонова-
них обшуків правоохоронці ви-
лучили гроші та необхідну до-
кументацію.
 На даний час невдасі пові-
домлено про підозру за ч. 3 ст. 
368 Кримінального кодексу 
України (прийняття пропози-
ції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службо-
вою особою).
 Та найприкріше те, що це 
лише вершечок корупційного 

айсберга, адже виявилося, що 
в протизаконних оборудках за-
діяно значно більше осіб, проти-
правну діяльність котрих пра-
воохоронці Київщини також 
викрили. Як з’ясувалося, «ге-
рой-стотисячник» повинен був 
передати цю кругленьку дола-
рову суму коштів... керівниц-
тву органу виконавчої влади. 
 І, якщо вакцини проти тих 
чи інших хвороб уже існують, то 
«антикорупційної» ін’єкції для 
чиновників доведеться чекати, 
вочевидь, ще дуже довго. ■

КОРУПЦІЯ

Сто тисяч
На Київщині затримали охочого заробити 
на видачі дозвільних документів

■

ЕПІДЕМІЯ

Зачинили школи для А і Б
У Вінниці проти грипу діють на упередження

■

НЕСПРАВЕДЛИВО

Смілі і принципові
Перекрили трасу Київ — Дніпро, протестуючи 
проти нав’язування місту боргів приватного 
теплопостачальника

■

ВТРАТИ

Космос Каденюка
Із першим космонавтом України 
прощатимуться у Києві

■

Герой України Леонід Каденюк.❙

СПІВПРАЦЯ

Покоління змін
У Києві пройде конференція щодо 
результатів реформ протягом 25-річної 
співпраці України та США 

■

Тетяна МІЩЕНКО

 У колонній залі Київдержадмініст-
рації 8 лютого відбудеться конференція 
«Покоління змін: результати 25-річної 
співпраці України та США за участі IVLP 
випускників», до участі в якій запро-
шені провідні політики, державні діячі, 
дипломати, бізнесмени, журналісти та 
аналітики країни.
 Офіційна дружба між Україною та 
США триває вже понад чверть століт-
тя. За цей час були не лише встановлені 
дружні тісні взаємовідносини між двома 
державами, а й з’явилось ціле покоління 
молодих лідерів України, що обмінюва-
лися знаннями та кращими практиками 
із зарубіжними партнерами. 
 Конференція «Покоління змін» про-
водиться з метою консолідації лідерів 
громадської думки, які в різні роки не-
залежності стали випускниками амери-
канської урядової Програми «Міжна-
родних відвідувачів-лідерів» — IVLP 
(International Visitor Leadership Program). 
А також для зміцнення ділових контак-
тів, встановлення продуктивного діало-
гу щодо глобальних викликів та внутріш-
ньої ситуації в Україні, ретроспективного 

аналізу реформ України в рамках 25-річ-
ної співпраці двох держав і обговорен-
ня подальших економічних та соціаль-
них змін.
 Реформи економічного розвитку, 
підприємництва та державного управ-
ління; реформи освіти, науки та куль-
тури; реформи правозахисного сектору 
та прав людини; медіа та свобода слова 
— це ключові теми дискусій учасників. 
Спікерами заходу стануть відомі випус-
кники американської урядової Програ-
ми «Міжнародних відвідувачів-лідерів» 
IVLP, зокрема, народні депутати України 
Микола Княжицький, Анатолій Матвієнко, 
Іван Крулько, Тетяна Чорновол, Юрій Мі-
рошниченко, а також бізнесмени, дипло-
мати, популярні медіа-персони.
 Конференція проводиться за під-
тримки Відділу преси, освіти та культу-
ри Посольства США в Україні. Втім по-
гляди учасників заходу не обов’язково 
збігаються з офіційною позицією уряду 
США.
 Організатори заходу — Асоціація 
Digital Ukraine, IVLP Alumni Україна, PR 
Assistant agency, Міжнародний центр 
Балтійсько-Чорноморських досліджень 
та консенсусних практик. ■
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«Яка роль «дружинників»? По-перше, не виключаю, що це демонстрація 
того, під чиїм контролем вулиця. По-друге, владі важливо після подій на 
Майдані контролювати радикальну частину протесту, щоб їхня енергія не 
перекинулася і не почала працювати проти них».

Вадим Карасьов
політолог

УКРАЇНА МОЛОДА

СКАНДАЛ

«По-скромному»
Юрій Луценко з родиною відпочив 
«лише» на 52 тисячі євро

■

Олена ВІТИЧ

 Не встигли вгамувати-
ся пристрасті навколо від-
починку родини Президента 
на суму щонайменше в пів-
мільйона доларів, як про-
грама журналістських роз-
слідувань «Схеми» підки-
нула нову поживу для роз-
думів. Цього разу центром 
їхньої уваги став новорічно-
різдвяний відпочинок Гене-
рального Прокурора Юрія 
Луценка та його родини. Як 
з’ясували журналісти, Юрій 
Віталійович обрав не Мальді-
ви, а не менш популярний ку-
рорт в Індійському океані — 
Сейшельські острови. І обій-
шовся йому цей відпочинок, 
порівняно з президентським, 
у «скромні» 52 тисячі євро.
 Так, за інформацією жур-
налістів «Схем», з 3 по 11 січ-
ня 2018 року родина Юрія Лу-
ценка (сам Генпрокурор, його 
дружина — народний депу-
тат, представник Президента 
в парламенті Ірина Луценко, 
син Віталій і син Олександр 
із дружиною) орендувала на 
вісім ночей дві вілли готель-
ного комплексу Four Seasons 
Resort на острові Мае (Сейше-
ли). На офіційному сайті ком-
плексу значиться, що вілли 
такої категорії мають площу 
186 квадратних метрів, з ба-
сейнами, «незабутнім пано-
рамним виглядом на бірюзові 
й блакитні води затоки і нав-
колишні гори». Середня вар-
тість добової оренди однієї та-
кої вілли — 2648 євро, тобто 
лише проживання обійшлося 
родині Генпрокурора у суму 
42 тисячі 368 євро. А до цьо-
го, стверджують журналіс-
ти, родина сплатила готівкою 
10 473 євро за додаткові пос-
луги, найвитратніші з яких 
— оренда гелікоптера (1 440 
євро) та витрати в магазині 
сувенірів (1 265 євро). Таким 
чином, сукупно витрати на 
відпочинок усієї родини чи-
новника орієнтовно склали 
більше ніж 52 тисячi євро.
 Сам Юрій Луценко нічо-
го поганого у такому відпо-
чинку не бачить. У комен-
тарі журналістам «Радіо 
Свобода», яке вдалося взяти 
у Генерального прокурора в 
Брюсселі, він сказав, що час-
тину коштів (10 тисяч євро) 
йому з Іриною подарував син 
Олександр, який займаєть-
ся бізнесом, а все решта він 
внесе в декларацію пізніше. 
І взагалі, наявні у його роди-
ни кошти «дозволяють такі 
речі», а сам відпочинок «не 
мав жодної надмірності, він 
вкладається в те, що собі доз-
воляє середній клас».
 Пізніше Юрій Луценко 
ще раз спробував пояснити 
своє право на відпочинок на 
«Фейсбуці» тим, що вони з 
дружиною таким чином ви-
рішили відсвяткувати 30-річ-
чя по дружнього життя. «Для 
тих, хто переживає за мої ви-
датки на відпочинок. Напри-
кінці вересня старший син 

оженився і відклав тради-
ційний «медовий місяць» на 
пізніше. У 2018 році у нас з 
Іриною — 30 річчя спільного 
життя. Вирішили, що всією 
сім’єю в січні проведемо від-
починок, щоб побути разом. 
Саша і Настя вибирали міс-
це у теплих краях. Син опла-
тив переліт (і ми це вказали 
у своїх деклараціях). Прожи-
вання (приблизно 20 тис до-
ларів на трьох) ми оплатили 
самі. У нас немає рахунків у 
офшорних зонах, ми не во-
лодіємо зарубіжною нерухо-
містю, яхтами чи гелікопте-
рами. Останнім часом я отри-
мую зарплату від 130 до 220 
тис. грн. щомісяця. Іра — по-
над 110 тис. доходу. 
 Це дозволило нам провес-
ти з дітьми 7 днів на відпо-
чинку», — написав він. При 
цьому Луценко не забув на-
голосити, що  «ці доходи доз-
волили мені в грудні оплати-
ти матеріальну допомогу по-
раненим воїнам АТО на 450 
тис. грн., а Ірині — допома-
гати іншим людям», а в зга-
даних коментарях «Радіо 
Свобода» підкреслив, що син 
Олександр є «волонтером 
своєї рідної 55-ї запорізь-
кої бригади». Хоча, яке від-
ношення має допомога армії 
до відпочинку на дорогих ку-
рортах, зрозуміти важко.
 Не змогли зрозуміти цьо-
го і прості українці, які вже 
який день обговорюють цю 
«новину» в соцмережах. «Се-
редній клас не зупиняється і 
не відпочиває в Four Seasons. 
Середній клас не витрачає 
50 тисяч доларів на відпочи-
нок. Тим більше — 50 тисяч 
євро. Тим більше, це не роб-
лять чиновники, тим більше 
— генпрокурори, тим більше 
— політики, особливо, коли 
їхні дружини теж політики. 
А надто так не робиться за 
гроші родичів, бо підозри ав-
томатично посилюються і пе-
реносяться на всю родину. А 
цього ніяк не можна допусти-
ти щодо особи, яка має слід-
кувати за законністю. Це за-
льот», — написав відомий 
дипломат,  голова правління 
фонду «Майдан закордонних 
справ» Богдан Яременко.
 А тим часом Юрій Луцен-
ко вже приступив до роботи і 
на тому ж «Фейсбуці» пові-
домив про значне просуван-
ня розслідування «відносно 
злочинної організації Яну-
ковича В.Ф.» справи про не-
законні оборудки з газом, 
які в народі отримали назву 
«вишки Бойка». Зокрема про 
те, що підозри в цій справі 
нарешті оголошені... Мико-
лі Азарову, Сергію Арбузо-
ву і ще двом співробітникам 
«Нафтогазу», яких затри-
мали із правом внести заста-
ву в розмірі... 1 мільярд грн. 
На запитання читачів, чому в 
списку підозрюваних не вия-
вилося регіонала Юрія Бой-
ка, Генеральний прокурор 
порадив «учити матеріальну 
частину». Питань немає. ■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Недавня поява на Хрещатику по-
над 600 людей спортивної статури 
в сіро-блакитних камуфляжних 
куртках із написом на спині «На-
ціональна дружина», їхня показова 
присяга та марш головною вулицею 
міста неабияк збурили суспільство. 
Попри те, що керівники організації 
запевняли, що їхня мета — лише 
підтримка правопорядку і справед-
ливості, їм, схоже, не зовсім пові-
рили. Принаймні соцмережі заряс-
ніли застереженнями щодо появи 
нового парамілітарного утворення. 
Більш помірковані бачили в «дру-
жинах» аналог радянських «націо-
нальних дружинників», які разом 
iз міліцією патрулювали вулиці. 
«УМ» спробувала розібратися, що 
насправді стоїть за публічною по-
явою «НД» саме зараз і чого можна 
від них чекати.

Курс — на Азов
 Після гучної появи «Національ-
них дружин» в інформаційному 
просторі очільники організації вирі-
шили дати прес-конференцію, щоб 
публічно заявити про мету їхньої ор-
ганізації та методи її досягнення.
 «Це організація, метою якої 
є забезпечення порядку на вули-
цях українських міст. Особовий 
склад організації — це колишні 
учасники бойових дій, патріотич-
на молодь та небайдужі громадя-
ни, що поділяють наше прагнен-
ня покращити безпекову ситуа-
цію», — йдеться на сайті «Націо-
нальних дружин». Очолює «НД» 
колишній командир добровольчо-
го полку «Азов», підпорядковано-
го МВС, Ігор Михайленко (позив-
ний «Черкас»), який перейняв ко-
мандування полком після того, як 
Андрій Білецький став народним 
депутатом. Також «НД» назива-
ють наближеною до партії Білець-
кого «Національний корпус». І 
хоча Михайленко наполягає, що 
це дві окремі організації «азовсь-
кого спрямування», в останнє сла-
бо віриться. 
 Записатися в «Народні дружи-
ни» можна просто на сайті, вказав-
ши свої анкетні дані. Причому од-
ним із питань анкети є інформація 
про наявність у претендента ле-
гальної зброї. Ігор Михайленко по-
яснив це тим, що така інформація 
в разі потреби дозволить оператив-
но організуватися для захисту Ук-
раїни. Мовляв, вони не хочуть до-
пустити повторення ситуації з Кру-
тами. «Немає гарантії, що якийсь 
божевільний знову не піде на Київ, 
а наша влада не збере манатки і не 
звалить геть», — заявив на прес-
конференції «Черкас», запевнив-
ши, що під час патрулювань зброя 
застосовуватися не буде. 
 Формальною підставою для 
діяльності організації є закон Ук-
раїни «Про участь громадян в охо-
роні громадського порядку і де-
ржавного кордону». Утім це до-
пускається лише за умови тісної 
співпраці з правоохоронними ор-
ганами, тоді як «НД», схоже, ма-
ють інше бачення своїх місії і за-
вдань. «Національні дружини» 
підтримують порядок і допомага-
ють правоохоронним органам там, 
де у них не доходять руки», — по-
яснив речник партії «Національ-
ний корпус» Роман Чернишев, а 
Ігор Михайленко додав, що вони 

не патрулюватимуть вулиці у фор-
маті поліції, оскільки займати-
муться «нагальнішими питання-
ми». Зокрема, це боротьба з неза-
конним виловом риби, гральним 
бізнесом, торгівлею алкоголем, 
наркоторгівлею та нелегальними 
забудовами. 
 У відповідь, у вівторок, міністр 
внутрішніх справ Арсен Аваков за-
явив, що не допустить діяльності 
парамілітарних утворень. «Є лише 
одна монополія на застосуван-
ня сили — державна: Національ-
на гвардія, Національна поліція, 
ЗСУ. Всі інші парамілітарні утво-
рення, які намагаються себе пози-
ціонувати на вулицях міст, не є за-
конними», — сказав він. Про те, 
що «співпраця» правоохоронців 
із «НД» може бути не такою вже й 
дружньою, засвідчив і поширений 
в інтернеті «ролик», коли в Кре-
менчуці активісти «НД» спрово-
кували бійку з поліцією, якій до-
велося навіть застосовувати сльо-
зогінний газ для втихомирення 
«дружинникiв».

«Повертати те, що в нас забрали, 
та наводити в країні порядок»
 Як з’ясувалося, «НД» існує 
уже протягом року і за цей час 
встиг ла створити осередки в 19 об-
ластях та, якщо вірити інформа-
ційному ролику, який зараз по-
ширюється інтернетом, зробити 
чимало добрих справ. Щоправда, 
крім згаданого ролика донедавна 
інформації про діяльність «НД»  
практично ніде не було.
 Прояснити ситуацію ми по-
просили відомого громадського 
активіста Миколу Єременка, про-
званого святошинським робін-
гудом, який свого часу з друзя-
ми робив практично те саме, що 
декларують «НД»: повідомляв у 
міліцію, а тоді громив підпільні 
гральні заклади, боровся з торгів-
лею забороненими препаратами, 
незаконними забудовами тощо. 
 «Насправді «Національні дру-
жини» не мають нічого спільного 
ні з ідеологічними організація-
ми, ні з ініціативою знизу. Це, 
як і «Азов», — проект Білецько-
го і Авакова, які готують групи 
тиску на всіх рівнях на майбут-
ніх виборах. Інцидент, який тра-
пився у Черкасах, — яскраве тому 
підтвердження. Це, в свою чергу, 
є своєрідною грою м’язами і тис-
ком на Порошенка, щоб показа-
ти, що у них є вагомий аргумент 
впливу на маси. Аваков прекрас-
но розуміє, що, коли почнеться 
серйозна боротьба за владу, армія 
не буде втручатися, а такі загони 
можуть стати засобом для тиску і 
проштовхування своїх інтересів.

 Ще одна мета, яку вони уже 
оголосили, — «повертати те, що в 
нас забрали, та наводити в країні 
порядок» або «займатися охо-
роною дрібного бізнесу». Що це 
таке, ми бачили іще в 90-х, коли 
міцні хлопці ходили ринками і 
пропонували свої послуги щодо 
вирішення проблем бізнесменів, 
які часто самі ж і створювали. Все 
йде до створення приватних ар-
мій. Узагалі, починаючи з 2014 
року, лише лінивий не обзавівся 
своєю приватною армією, які час 
від часу фігурують у різних кон-
фліктах. І цей процес триває», 
— поділився своїми враженнями 
Микола.
 Про те, що «НД» — це далеко 
не громадська ініціатива, на його 
думку, свідчить і масштаб акцій, і 
вперті заявки «дружинників», що 
їх ніхто не фінансує. «З власного 
досвіду знаю, що такі організа-
ції не є інвестиційно привабливи-
ми ні для бізнесу, ні для суспільс-
тва. А на голому ентузіазмі довго 
не протримаєшся», — перекона-
ний Єременко.

Гра почалася
 Про те, що ми ще не раз може-
мо почути про діяльність «націо-
нальних дружинників», свідчить 
і згаданий уже факт появи на сесії 
Черкаської міськради хлопців у 
камуфляжі «НД», які заблокува-
ли проходи і змусили-таки депу-
татів прийняти бюджет на 2018 
рік. Попри зовнішній ефект акції 
«мирного тиску», при ближчому 
розгляді цього питання все не ви-
дається таким однозначно пози-
тивним.
 Зокрема, черкаський жур-
наліст Сергій Кузляєв повідомляє, 
що депутати не збиралися прийма-
ти в той день бюджет не через те, 
що не хотіли, а через те, що він 
був просто не готовий до розгля-
ду. «Були опрацьовані майже всі 
департаменти, крім освіти та ме-
дицини. Але навіть без них депу-
тати знайшли і скоротили видат-
ки на 25 млн. У вівторок, 30 січня, 
розгляд бюджету мав бути продов-
жений у комісіях, проте на сесію 
прийшли представники Федера-
ції профспілок та «Національно-
го корпусу». Молодики в балакла-
вах заблокували трибуну, стали 
біля кожного депутатського міс-
ця, перекрили вихід. Вони вима-
гали прийняти бюджет і проголо-
сувати за виконком. 
 А тим часом про намір створи-
ти «Народні дружини» для допо-
моги у підтриманні громадського 
порядку заявили народні депута-
ти Ігор Мосійчук, Євген Дейдей i 
Дмитро Лінько. Далі буде? ■

ПРАВИЛА ГРИ

Робiнгуди: український варiант?
Що означає поява на вулицях «Національних дружин»

■

Більшість «дружинників» — зовсім молоді хлопці, серед яких є навіть неповнолітні.❙
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ЕКА в Україні: 
давно пора 
 «Експортно-кредит-
не агентство — це квиток 
до клубу індустріальних, 
розвинених країн, — на-
голошує Віктор Галасюк, 
голова парламентсько-
го Комітету з питань про-
мислової політики і під-
приємництва. — Його 
діяльність дозволить пе-
рейти від домінування де-
шевого сировинного екс-
порту (пшениці, кукуру-
дзи, металобрухту, руди 
тощо), який наразі скла-
дає 2/3 експортного ко-
шика, до виробництва і 
експорту готової високо-
технологічної продукції з 
високою доданою вартіс-
тю (літаків, кораблів, ва-
гонів, трамваїв, турбін, 
сільськогосподарської 
техніки, приладів, облад-
нання тощо). Це важлива 
складова Промислового 
пакета реформ, який ми 
з Олегом Ляшком та ко-
мандою Радикальної пар-
тії послідовно втілюємо в 
життя. Це трамплін для 
України в заможне про-
мислово-інноваційне май-

бутнє. З високими зарпла-
тами та якістю життя».
 Але для початку, на-
голошує Віктор Галасюк, 
«потрібно пояснити всім 
українцям, про що йдеть-
ся: що таке Експортно-
кредитне агентство, на-
віщо воно потрібне і що 
відбувається, коли його 
в країні, на жаль, досі не-
має». Хоча для його ство-
рення є всі умови, навіть 
гроші в бюджеті закла-
дені. «ЕКА потрібне для 
того, щоб надати комп-
лексну фінансову під-
тримку українським ви-
робникам-експортерам 
несировинної продукції 
та збільшити українсь-
кий експорт на мільяр-
ди доларів, — пояснює 
Віктор Галасюк. — Так, 
як це робиться в усьому 
світі, — через страхуван-
ня і гарантування екс-
портних контрактів, час-
ткову компенсацію від-
соткових ставок за ек-
спортними кредитами. 
ЕКА допомагає виробни-
кам через ефективну «фі-
нансову обгортку» зроби-
ти їхню продукцію більш 

конкурентною на зовніш-
ніх ринках та, відповід-
но, радикально збільши-
ти обсяги експорту». А 
поки немає ЕКА, за його 
словами, українці на-
віть «не можуть не те що 
ви грати тендер, а навіть 
узяти в ньому участь, 
хоча українська продук-
ція не гірша, ніж закор-
донні аналоги». 
 Учасники засідання 
у своїх виступах наголо-
шували, що з запуском 
Експортно-кредитного 
агентства в Україні за-
пізнилися на роки. Що 
маємо в результаті — 
чітко пояснив Анатолій 
Кінах, президент Ук-
раїнського союзу про-
мисловців та підприєм-
ців:  «Структура нашого 
експорту нагадує колиш-
ню британську колонію. 
Відсоток сировини в цій 
структурі вже сягає до 
70%. Усього 6% займає 
високотехнологічна про-
дукція. Це на рівні Тан-
занії! Яке майбутнє у на-
шої держави? Сировин-
ного придатку чи держа-
ви, яка здатна виробляти 
і постачати високотехно-
логічну, якісну продук-

цію? Окрім того, ми за-
раз працюємо в умовах 
війни на сході, внаслі-
док якої втрачено прак-
тично 40% експорту. І 
нам потрібно прискорити 
деверсифікацію експор-
тного кошика та адапта-
цію наших експортерів 
до нових ринків збуту. 
Тому це питання має за-
гальнонаціональне зна-
чення. З досвіду інших 
держав скажу, що сиро-
винна держава ніколи не 
створить достатню кіль-
кість робочих місць для 
забезпечення достойного 
існування людей на своїй 
території. Водночас такі 
агентства діють у близь-
ко 100 державах світу. 
Це потужний механізм 
страхування ризиків ви-
робника, здешевлення 
кредитів. Наша аналі-
тика підтверджує, що це 
дає країнам щонайменше 
до 12-15% приросту екс-
порту. Один долар, який 
у середньому витрачають 
на бюджет ЕКА ці краї-
ни, дає близько 302 до-
ларів приросту експорту. 
Які ще потрібні аргумен-
ти?» — наголошує Ана-
толій Кирилович.

«Саботаж створення ЕКА 
— зрада національних 
економічних інтересів»
 Дмитро Кисилевський, 
директор з корпоративних 
відносин компанії «Інтер-
пайп», що є одним із най-
більших українських екс-
портерів, зазначає: «Ми — 
учасники вагонобудівель-
ного кластера. Україна 
унікальна тим, що тут ва-
гон можна зібрати, по суті, 
з землі. Тобто викопати з 
землі руду, виплавити з неї 
сталь, з якої зробити лист, 
колеса, ресори, ще якісь за-
пчастини... Як тільки на ва-
гон є покупець, одразу почи-
нає працювати цілий лан-
цюжок підприємств. Тому 
ми чекаємо ЕКА як інстру-
менту, який, як не дивно, 
створить передусім внут-
рішній ринок в Україні, бо 
він потягне машинобуду-
вання на експорт, а за со-
бою — й усі підприємства, 
які наповнюють цю сферу. 
Ці кошти будуть поверта-
тися державі у вигляді по-
даткових надхо джень, ро-
бочих місць із пристойни-
ми зарплатами». 
 Але є одне «але»: той же 
вагон, зроблений під кре-
дит у 10%, не може конку-

рувати на світовому ринку, 
де кредити дають під 3%. 
Бо елементарно буде до-
рожчим. «Якби ЕКА пра-
цювало і компенсувало 7% 
кредитної ставки, то, пере-
магаючи у тендерах, тіль-
ки за рік ми могли б довес-
ти свої обсяги виробництва 
до мільярда (збільшити на 
650 млн. грн.), — переко-
наний представник судно-
будівельної галузі, генди-
ректор херсонського заводу 
«Смарт-Мерітайм Груп» Ва-
силь Федін. — При цьому 
затрати бюджету на ЕКА 
становили б 33 млн. грн., а 
приріст податків — 42 млн. 
грн. Тобто навіть на при-
кладі одного суднобудівно-
го заводу очевидно, що ЕКА 
для країни вигідне! Те, що 
за цілий рік нічого не зроб-
лено для його створення, — 
це або непрофесіоналізм, 
або шкідництво та зрада на-
ціональних інтересів». 
 Наталія Микольська, 
заступник міністра еко-
номічного розвитку і тор-
гівлі, у своєму виступі на-
голосила, що запуск ро-
боти Експортно-кредит-
ного агентства цього року 
є пріоритетним для уря-
ду та Мінекономрозвитку. 
Але коли саме воно запра-
цює, розтлумачила досить 
туманно. «Перший рік був 
підготовчим до запуску ро-
боти цього агентства. Ми 
очікуємо завершення юри-
дичної частини створення 
ЕКА впродовж чоти рьох мі-
сяців», — зазначила вона. 
А далі розпочнеться робо-
та над запуском його про-
дуктів, а також формуван-
ня штату — набір відповід-
них фахівців. 
 Проте ці виправдання 
не заспокоїли експортерів. 
Вони вимагають притягну-
ти до персональної відпові-
дальності тих, з чиєї вини 
процес створення ЕКА галь-
мував. «Це саботаж і зрада 
національних економічних 
інтересів. Ми, як експорте-
ри, зараз збираємо дані, 
аби в суді юридично довес-
ти, що така діяльність Мін-
економіки та відповідних 
посадових осіб є злочин-
ною бездіяльністю», — на-
голосив голова ради Феде-
рації роботодавців України 
Дмитро Олійник. ■

 Колектив «України молодої»

 Як тільки в Україні набли-
жаються вибори, засобам масо-
вої інформації слід чекати сюр-
призів. Майбутні президентсь-
кі перегони не стали винятком. 
15 січня редакція «України мо-
лодої» отримала лист від ре-
гіонального відділу Фонду де-
ржавного майна України по 
місту Києву, яким нас повідо-
мили: «У зв’язку з закінченням 
15.12.2017 строку дії договору 
оренди ... регіональне відділен-
ня Фонду державного майна 
України по м. Києву, як орен-
додавець, відмовляє в продов-
женні строку його дії та вважає 
цей договір припиненим» і «... 
доручає балансоутримувачу ДП 
«Державне підприємство «Пре-
са України» впродовж трьох 
робочих днів iз моменту отри-
мання листа прийняти майно 
з орендованого користування». 
Простішими словами: панове 
журналісти, збирайте манатки 
і щоб духу вашого за три дні в 
«Пресі України» не було!
 Нагадаємо, що наша редак-
ція в приміщенні видавництва 

розташовується з моменту за-
снування газети в липні 1991 
року. Упродовж останніх років 
ми орендували це приміщення 
згідно з договором №6116 від 
15.02.12, автоматично продов-
жуючи термін оренди. І раптом 
без будь-яких пояснень і аргу-
ментів від нас вимагають звіль-
нити приміщення, в якому уп-
родовж багатьох років творила-
ся історія популярної газети! Та 
ще й серед зими! Чи розуміють 
у Фонді держмайна, що редак-
ція — це не папка з докумен-
тами, яку можна покласти під 
руку й піти?! Це комп’ютери, 
оргтехніка, величезний архів 
та інша документація! Перевез-
ти редакцію за такий короткий 
термін, не припинивши вихо-

ду газети, неможливо! Може, 
саме цього й хочуть у високих 
кабінетах? Може, саме в такий 
спосіб вирішили розправитися 
з газетою, яка не мовчить, напе-
редодні майбутніх виборів? Але 
так нахабно й цинічно затуляти 
рота газеті не наважувалися на-
віть у часи злочинного режиму 
Януковича, який «УМ» завжди 
гостро критикувала!
 Тому маємо дещо поясни-
ти чиновникам із високих ка-
бінетів. В Україні йде війна. 
Складовою агресії Росії є ін-
формаційна війна. І наша газе-
та від її початку робить посиль-
ний внесок у боротьбу з окупан-
том. «УМ» завдяки волонтерам 
читають на передовій. Це одна 
з небагатьох українських пат-

ріотичних газет, яка розповсю-
джується на неокупованій час-
тині Донбасу — листи від чита-
чів iз Донеччини та Луганщини 
ми отримуємо постійно. «УМ» 
там читають і чекають! Як і в ін-
ших регіонах України.   
 На жаль, державна полі-
тика сформувала такі еконо-
мічні обставини, що фактич-
но унеможливлює діяльність 
українських друкованих ЗМІ. 
Через стрімке зростання курсу 
долара за останні роки в рази 
виросла вартість імпортовано-
го газетного паперу, щороку 
зростають тарифи на пошто-
ву доставку преси до читачів, 
друк та інші складові випус-
ку газет і журналів. Окремого 
удару ми зазнали з боку Фонду 

держ майна, коли з 1 січня 2015 
року різко зросла орендна пла-
та та оплата комунальних пос-
луг у державному видавництві 
«Преса України».
 Додамо, що аналогічний 
лист і «три дні на збори» от-
римали й наші сусіди по ви-
давництву — газета «Сільські 
вісті». Доречно нагадати, що 
видавництво «Преса України» 
будувалося і багато десятиліть 
утримувалося на кошти, зароб-
лені журналістами попередніх 
поколінь. В «Україні молодій» 
та «Сільських вістях» працюва-
ли і працюють журналісти, які 
віддали роботі у стінах видав-
ництва десятки років. Тож де, 
як не тут, вони мають продов-
жувати свою роботу?! Залиште 
«Пресу України» пресі!  
 Вважаємо пропозицію звіль-
нити орендовані приміщення 
неприйнятним, антидержав-
ним, антиукраїнським актом. 
Із цього приводу «УМ» буде та-
кож звертатися до Президен-
та, уряду і Верховної Ради Ук-
раїни, дипломатичних установ 
і міжнародних правозахисних 
організацій. ■

МЕДІА ДЛЯ МАС

Залиште «Пресу України» пресі! 
«Україну молоду» зобов’язали виселитися з приміщення редакції 
впродовж трьох діб

■

ЕКА в Україні вже мало б працювати давно, наголошували учасники зустрічі. ❙

ЗА «КРУГЛИМ СТОЛОМ»

Саботаж вітчизняного експорту
Виробники вимагають покарати чиновників Мінекономрозвитку, з вини яких досі не створено 
Експортно-кредитне агентство

■

Ліна ТЕСЛЕНКО

Ще наприкінці 2016 року, в результаті майже дворічної 
роботи та дискусій, Верховною Радою був ухвалений за-
кон про Експортно-кредитне агентство (ЕКА), ініційова-
ний лідером Радикальної партії Олегом Ляшком та його 
заступником з економічної політики Віктором Галасю-
ком. Чинності закон набрав 1 січня 2017-го. Проте надії 
експортерів, які так цього чекали, не були виправдані: 
Міністерство економічного розвитку і тогрівлі ні через 
шiсть місяців, які були відведені на створення ЕКА, ні 
через рік агентства так і не створило. Чому закон досі 
не виконано, хто і навіщо гальмує створення Експортно-
кредитного агентства? Відповіді на ці запитання шукали 
учасники парламентського «круглого столу», який від-
бувся під егідою Комітету з питань промислової полі-
тики та підприємництва i Комітету з питань фінансової 
політики та банківської діяльності ВР. Участь у ньому 
взяли народні депутати, представники органів виконав-
чої влади, громадських та бізнес-організацій і власне 
експортери.



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15, 5.25 ТСН

09.30, 10.50, 12.20 «Чотири 

весілля»

12.35, 14.10 «Міняю жінку»

15.45 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Мелодрама «Школа»

22.00 «Гроші 2018»

23.15, 0.25 «Голос країни-8»

01.35 «Скрябін. Концерт 

пам’яті»

ІНТЕР

06.10, 22.35 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 Х/ф «Не може бути!»
12.25 Т/с «Повернешся 

— поговоримо»

16.10 «Жди меня»

18.00, 19.00, 3.50 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.20, 4.35 «Подробиці»

20.40 Т/с «Запитайте в осені»

00.25 Т/с «Одного разу в 

Ростові»

03.00 «Речдок»

05.15 «TopShop»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 5.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.40, 5.30 Реальна містика

13.40, 15.30 Т/с «Виноград»

18.00 Т/с «Перстень з рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Чорна кров»

23.30 Х/ф «Ван Хельсинг»
02.00 Профілактика 

передавального 

устаткування

ICTV

05.00 Служба розшуку дітей

05.05, 4.50 Т/с «Відділ 44»

05.50, 19.20 Надзвичайні новини

06.35 Факти тижня. 100 хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.05 Х/ф «Куляста 
блискавка»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20, 16.15 Х/ф «На 
секретній службі Її 
Величності»

16.45 Х/ф «Квант 
милосердя»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Поганий хороший 

коп»

22.35 Свобода слова

00.45 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

01.30 Х/ф «Поїзд поза 
розкладом»

02.50 Без гальм

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Профілактика

06.00 Абзац

06.59, 8.49 Kids Time

07.00 М/с «Дракони: 

Перегони 

безстрашних»

08.50 Від пацанки до 

панянки

16.50 Ревізор. Крамниці

19.00 Ревізор

21.50 Cтрасті за Ревізором

00.00 Х/ф «Суддя Дредд»
01.55 Служба розшуку дітей

02.00 Зона ночі

5 канал

06.00 УВАГА!!! 

ПРОФІЛАКТИКА!

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

22.00, 23.00 Час новин

14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 

18.15 Інформаційний 

день

14.55, 16.55, 0.20 Погода на 

курортах

15.55, 18.55, 23.55 Погода в 

Україні

17.50 Час громади

17.55, 22.55 Погода в світі

18.40, 2.15 Місцевий час

19.30 Час можливостей

21.25, 0.15 Час бізнесу

21.40, 3.00 Час-Time

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.25, 4.15 Огляд преси

02.30, 4.20 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.35 Т/с «Тиша»

06.50 Х/ф «Провінційний 
анекдот»

07.30 Х/ф «Ні пуху ні пера»
08.55 Х/ф «Весілля в 

Малинівці»
10.40 «Кримінальні справи»

12.25 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.50 

«Свідок»

15.05, 19.30 Т/с «Морський 

патруль»

17.10 Т/с «Швидка»

21.20 Т/с «Криміналіст-7»

23.45 Т/с «Чорні вітрила-3»

02.10 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

03.20 «Випадковий свідок»

03.30 «Речовий доказ»

04.30 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ПРОФІЛАКТИКА 

КАНАЛУ 02.00-14.00

14.00 Мистецькі історії

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 РадіоДень 

15.30 Хто в домі хазяїн?

15.45 Хочу бути 

16.10 РадіоДень 

16.50 Суспільний університет 

17.20 Д/ф «Примари 

старовинної садиби»

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Діалог Василь 

Герасим’юк — Прокіп 

Колісник. Сучасники і 

герої

19.25 Істина. Богдан Жолдак

19.50 Вечірня казка 

20.05 Розсекречена історія 

21.00 Д/ф «Трипілля. Забута 

цивілізація Старої 

Європи»

21.50 Візитки Полтавщини 

22.05 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен суток» 

23.00 Фольк-music 

00.00 РадіоДень 

00.20 Мистецькі історії 

00.40 РадіоДень 

01.05 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music 

02.20 Радіо. День

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Д/ф «Борхес» 

04.40 Д/ф «Примари 

старовинної садиби» 

05.05 Розсекречена історія 

 

СТБ

06.00 Т/с «Коли ми вдома»

07.10 «Все буде смачно!»

09.10 «Хата на тата»

13.10 Х/ф «Мій лагідний та 
ніжний звір»

15.25 «Містичні історії-7 із 

Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

23.35 «Один за всіх-2018»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

із Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 

Орловською

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

09.00, 2.05 «Нове Шалене 

відео по-українськи»

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05 Х/ф «Вуличний 
гонщик»

12.40 Т/с «Ментівські війни. 

Київ»

16.25 Х/ф «Клин клином»
19.25 Т/с «Зустрічна смуга»

20.25 Т/с «Стоматолог»

21.10, 23.00 Т/с «Кістки-6»

00.45 Т/с «Моссад»

02.55 «Облом.UA»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Леванте» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

07.45, 1.00 Журнал Ліги 

Чемпіонів

08.15 «МЮ» — 

«Гаддерсфілд». 

Чемпіонат Англії

10.00, 15.40, 22.25 Футбол 

NEWS

10.20 Україна — Португалія. 

УЄФА ЄВРО-2018 р. із 

футзалу

11.15 «Атлетіко» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

13.00 Азербайджан — 

Іспанія. УЄФА ЄВРО-

2018 р. із футзалу

13.55 «Шахтар» — «Славія». 

Dubai Cup 2018 р.

16.00 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру. Прем’єра

16.55 «Ліверпуль» — 

«Тоттенгем». Чемпіонат 

Англії

18.45, 5.40 Топ-матч

18.50 LIVE. Матч 1. 1/4 

фіналу. УЄФА ЄВРО-

2018 р. із футзалу

20.10 «Еспаньйол» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

21.50 LIVE. Матч 2. 1/4 

фіналу. УЄФА ЄВРО-

2018 р. із футзалу

23.10 «Арсенал» — 

«Евертон». Чемпіонат 

Англії

01.30 Профілактика

05.00 LaLiga Files. Чемпіонат 

Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Азербайджан» 

— «Іспанія». УЄФА 

ЄВРО-2018 р. із 

футзалу

06.55 «Ліверпуль» — 

«Тоттенгем». Чемпіонат 

Англії

08.45 «Еспаньйол» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

10.35 «Кристал Пелес» — 

«Ньюкасл». Чемпіонат 

Англії

12.25 «Журнал Ліги 

Чемпіонів

12.55 «Леванте» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

14.40 Україна — Португалія. 

УЄФА ЄВРО-2018 р. із 

футзалу

15.35 «Бернлі» — «Ман 

Сіті». Чемпіонат Англії

17.20 LaLiga Files. 

Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

18.00 «Шахтар» — «Славія». 

Dubai Cup 2018 р.

19.45 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.55 LIVE. «Вотфорд» 

— «Челсі». Чемпіонат 

Англії

22.55 Футбол Tables

00.00 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

00.55 LaLiga Files. Чемпіонат 

Іспанії

01.30 Профілактика

05.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Правда життя

08.20, 17.00 Найнебезпечніші 

тварини

09.20 Дика Арктика

10.20 Місця сили

11.20 Скептик

12.20 Україна: забута історія

13.20 Академік Корольов

14.10 Містична Україна

15.10, 21.40 Відчайдушні 

рибалки

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.50, 22.40 Під іншим кутом

18.50 Таємниці кримінального 

світу

19.50, 23.40 Великі танкові 

битви

00.30 Володимир Івасюк

01.10 Богдан Ступка

02.00 Квітка Цисик

02.40 Леонід Биков. Зустрічна 

смуга

03.20 Великі українці

05.30 Бандитський Київ

К1

05.15 «Рецепти щастя»

06.00 Т/с «H2O: Просто додай 

води»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Файна Юкрайна»

09.50, 16.10 Т/с «Беверлі-

Гілз, 90210»

11.40 М/ф «Астерікс: Земля 

Богів»

13.15, 19.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

18.00 «Орел і решка»

22.00 «Вірю не вірю»

23.00 Х/ф «Випадковий 
чоловік»

00.45 Х/ф «Герцогиня»
02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні 

підказки

06.20 Байдиківка

06.45 ТЕТ Мультиранок

09.50 Х/ф «Принцеса на 
горошині»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 2.30 Панянка-селянка

13.00 Готель «Галіція»

14.00, 17.00, 23.00 Країна У

14.30, 3.20 Віталька

16.00 Казки У Кіно

18.00 Одного разу в Одесі

19.00 Танька і Володька

20.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»

22.00 Рятівники

00.00 Теорія зради

01.00 ООН

01.30 БарДак

УТ-1

06.00 ПРОФІЛАКТИКА 

КАНАЛУ 2.00-14.

14.00 Перша шпальта

14.30 Радіо. День

15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

15.15, 5.05 Розсекречена 

історія

16.30 Лайфхак українською

16.45 Хто в домі хазяїн

17.10 М/с «Чорний Джек»

17,50, 1.10 Новини. Світ

18.05, 21.00, 1.55 Новини

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 До справи

19.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

20.15 Війна і мир

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15, 4.00 Інтермаріум

23.25 Д/с «Зустріч Лувру та 

Забороненого міста»

00.05 Д/с «Дива Китаю»

00.35 Незвичайні культури. 

Документальний цикл

02.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

03.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15, 5.25 ТСН

09.30, 11.00, 12.20 «Чотири 

весілля»

12.35, 14.10 «Міняю жінку»

15.45 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама «Нескінченне 

кохання»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Мелодрама «Школа»

22.00 «Інспектор. Міста»

23.35, 0.25, 1.25 Т/с «Як уникнути 

покарання за убивство-2»

04.35 М/ф

ІНТЕР

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

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

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»
10.20, 12.25, 20.40 Т/с 

«Запитайте в осені»
12.50 Х/ф «Дама з папугою»
14.50, 15.45, 16.40, 3.05 

«Речдок»
18.00, 19.00, 3.45 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 2.25, 4.30 «Подробиці»
00.25 Т/с «Одного разу в 

Ростові»
05.10 «TopShop»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 3.50 Реальна містика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

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

Україна»
21.00 Т/с «Чорна кров»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
01.30 Телемагазин
02.55 Зоряний шлях

ICTV

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Більше ніж правда

11.05 Антизомбі

12.00, 13.20 Х/ф 
«Голдфінгер»

12.45, 15.45 Факти. День

14.35 «На трьох»

15.05, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.35, 21.25 Т/с «Поганий 

хороший коп»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.40 Х/ф «Чорний янгол»
01.15 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

02.40 Без гальм

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі
03.40 Абзац
05.30, 6.50 М/с «Дракони: 

Перегони безстрашних»
06.45, 8.09 Kids Time
08.10 Проект Перфект
09.30 Кохання на виживання
11.30 Ревізор
14.10 Страсті за Ревізором
17.10 Ревізор. Крамниці
19.00 Х/ф «Шпигун по 

сусідству»

20.50 Х/ф «Випадковий 
шпигун»

22.40 Х/ф «Руйнівник»
00.50 Х/ф «Район 9»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси
06.45, 18.40, 2.15 Місцевий час
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

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 
0.20 Погода на курортах

07.50 Будівельний стандарт
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 

Погода в Україні
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

10.55, 11.55, 17.55, 22.55 

Погода в світі
19.30 Час. Підсумки дня
22.15 Агрокраїна
22.30 Кордон держави
23.10 «За Чай.com»
00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.40, 5.15 Машина часу
02.30, 4.20 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.30 Т/с «Тиша»
06.45 Х/ф «Погань»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Постарайся 

залишитися живим»
10.25 «Кримінальні справи»
12.20 «Легенди карного 

розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 3.00 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Морський 

патруль»
17.10 Т/с «Швидка»
21.20 Т/с «Криміналіст-7»
23.45 Т/с «Чорні вітрила-3»
02.10 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
03.30 «Випадковий свідок»
03.50 «Речовий доказ»
04.20 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 
06.05 Діалог Василь 

Герасим’юк — Прокіп 
Колісник. Сучасники і 
герої 

06.30 Істина. Богдан Жолдак 
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.10 Школа Мері Поппінс 
07.30 Ранок з «Культурою»
08.15 Новини. Світ 
08.30 Новини 
08.45 Тема дня 
09.00 Новини. Культура 
09.15 Ранок з «Культурою»
10.05 Д/ф «Трипілля. Забута 

цивілізація Старої 
Європи» 

11.05 Мистецькі історії 
11.20 Фольк-music 
12.20 Д/ф «Відлуння віків. 

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

19.00 Місто «Ха» 
19.20 Д/ф «Данило Галицький. 

Таємниці однієї 
перемоги» 

19.50 Вечірня казка 
20.05 Розсекречена історія 
21.00 Д/ф «Наївне малярство 

Михайла Онацька» 
21.50 Візитки Полтавщини
22.05 Д/ф «Геній в 

обставинах». Юрій 
Кондратюк 

23.00 Фольк-music 
00.00 РадіоДень 
00.20 Мистецькі історії 
00.40 РадіоДень 
01.05 Новини. Культура 
01.20 Фольк-music 
02.20 Радіо. День
03.20 Надвечір’я. Долі 
04.10 Д/ф «Борхес» 
04.40 Д/ф «Абетка життя 

Григорія Епіка» 
05.05 Розсекречена історія 
 

СТБ

05.55 Т/с «Коли ми вдома»
08.00 «Все буде смачно!»
08.55 «Хата на тата»
11.00 «МастерШеф»-5»
15.25 «Містичні історії-7 із 

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

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

секс-4»
00.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. «Новий 
день» з Анатолієм 
Анатолічем та Юлією 
Шпачинською

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

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 Ранок. 
«Ми всі...» з Мариною 
Леончук і Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 
Василісою Фроловою і 
Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал»
17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем
18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

із Ганапольським, 
Кисельовим, 
Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 
Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна територія» 
зі Світланою Орловською

21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 13.05, 2.30 «Облом.UA»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.10 «Загублений світ»
12.05 «ДжеДАІ. Дайджест-2017»
14.45 Х/ф «Експедиція «Ноїв 

ковчег»
19.20, 20.20 Т/с «Стоматолог»
21.20, 23.10 Т/с «Кістки-6»
00.50 Т/с «Моссад»
01.40 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND»

07.15, 17.15 «Вотфорд» 
— «Челсі». Чемпіонат 
Англії

09.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

10.00, 15.40, 22.25 Футбол NEWS
10.20 Матч 1. 1/4 фіналу. 

УЄФА ЄВРО-2018 р. із 
футзалу

11.15 «Бернлі» — «Ман Сіті». 
Чемпіонат Англії

13.00 Матч 2. 1/4 фіналу. 
УЄФА ЄВРО-2018 р. із 
футзалу

13.55 «Леванте» — «Реал». 
Чемпіонат Іспанії

18.50 LIVE. Матч 3. 1/4 фіналу. 
УЄФА ЄВРО-2018 р. із 
футзалу

20.10 Журнал Ліги Чемпіонів
20.40 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру
21.35, 23.10, 1.15, 3.20, 5.25 

Топ-матч
21.50 LIVE. Матч 4. 1/4 фіналу. 

УЄФА ЄВРО-2018 р. із 
футзалу

23.25 «Шахтар» — «Славія». 
Dubai Cup 2018 р.

01.30 «Алавес» — «Сельта». 
Чемпіонат Іспанії

03.35 «Свонсі» — «Ноттс 
Каунті». Кубок Англії

ФУТБОЛ-2

06.00 Матч 2. 1/4 фіналу. 
УЄФА ЄВРО-2018 р. із 
футзалу

06.55 «Ейбар» — «Севілья». 
Чемпіонат Іспанії

08.40, 20.10 «Шахтар» 
— «Славія». Dubai Cup 
2018 р.

10.25 «Європейський WEEKEND»
11.40 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру
12.35 «Арсенал» — 

«Евертон». Чемпіонат 
Англії

14.25, 0.45 Матч 1. 1/4 фіналу. 
УЄФА ЄВРО-2018 р. із 
футзалу

15.25 «Жирона» — «Атлетік». 
Чемпіонат Іспанії

17.15 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру

18.10 «Еспаньйол» — 
«Барселона». Чемпіонат 
Іспанії

20.00, 3.35, 5.35 Топ-матч
22.00 LIVE. «Свонсі» 

— «Ноттс Каунті. Кубок 
Англії

00.05 «LaLiga Files». Чемпіонат 
Іспанії

01.45 «Хетафе» — «Леганес». 
Чемпіонат Іспанії

03.45 «Ліверпуль» — 
«Тоттенгем». Чемпіонат 
Англії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.20 Правда життя
08.20, 17.00 Найнебезпечніші 

тварини
09.20 Дика Арктика
10.20 Місця сили
11.20 Скептик
12.20, 0.30 Україна: забута історія
13.20 Прокляття Че Гевари
14.10 Містична Україна
15.10, 21.40 Відчайдушні 

рибалки
16.00, 20.50 Скарби зі звалища
17.50, 22.40 Під іншим кутом
18.50 Таємниці автокатастроф
19.50, 23.40 Великі танкові битви

К1

05.15 «Рецепти щастя»
06.00 Т/с «H2O: Просто додай 

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

90210»
11.10 «Орел і решка. Шопінг-

2016»
12.10, 18.00 «Орел і решка»
13.10, 19.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 
Ювілейний-2»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 
Навколосвітня подорож»

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

місті»
02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Про рибалку та 

його дружину»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
12.00, 2.30 Панянка-селянка
13.00 Готель «Галіція»
14.00, 17.00, 23.00 Країна У
14.30, 3.20 Віталька
16.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради
01.00 ООН
01.30 БарДак

УТ-1

06.00, 17.10 М/с «Чорний 
Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
18.05, 21.00, 1.55 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.40, 19.25 Д/с «1000 днів для 
планети»

10.20 Д/с «Жива природа»
10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Документальний цикл 

Смачні історії
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55, 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Діти Z
17,50, 1.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема дня
18.35, 1.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
20.25 Наші гроші
21.50, 2.35 Новини. Спорт
22.40 Д/с «Спільноти тварин»
23.15 Д/с «Музична одіссея 

Арірант. Шоу»
00.10 ЧереЩур (Late night 

show)
00.35 Незвичайні культури. 

Документальний цикл
02.55 Д/с «Орегонський 

путівник»
03.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
04.00 Інтермаріум
05.05 Розсекречена історія

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ЛЮТОГО 2018
6 лютого
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на березень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 55 грн. 51 коп.,
на два місяці — 111 грн. 02 коп.,
до кінця півріччя — 222 грн. 04 коп.,
до кінця року — 555 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 75 грн. 51 коп.,
на два місяці — 151 грн. 02 коп.,
до кінця півріччя — 302 грн. 04 коп.,
до кінця року — 755 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 20 грн. 13 коп.,
на два місяці — 40 грн. 26 коп.,
до кінця півріччя — 80 грн. 52 коп.,
до кінця року — 201 грн. 30 коп.

Передплатний iндекс — 49497

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

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

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15, 5.10 ТСН

09.30, 11.00, 12.20 «Чотири 

весілля»

12.35, 14.10 «Міняю жінку»

15.45 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне 

кохання»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Мелодрама «Школа»

22.00 «Одруження наосліп»

23.35, 0.25, 1.25 Т/с «Як 

уникнути покарання за 

убивство-2»

04.35 М/ф

ІНТЕР

05.40 М/ф

06.10, 22.35 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20, 12.25, 20.40 Т/с 

«Запитайте в осені»

12.50 Х/ф «Мільйон у 
шлюбному кошику»

14.50, 15.45, 16.40, 3.00 

«Речдок»

18.00, 19.00, 3.45 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.20, 4.30 «Подробиці»

00.25 Т/с «Одного разу в 

Ростові»

05.10 «TopShop»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Свекруха або невістка

11.20, 3.50 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Перстень з рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Чорна кров»

23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»

01.30 Телемагазин

02.55 Зоряний шлях

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, 17.35, 21.25 

Т/с «Поганий хороший 

коп»

12.10, 13.15 Х/ф «Чорний 
янгол»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25 «На трьох»

15.05, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.20 Х/ф «Немає виходу»

01.25 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

02.50 Без гальм

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

04.45 Абзац

06.39, 7.59 Kids Time

06.40 М/с «Дракони: 

Перегони безстрашних»

08.00 Проект Перфект

09.10 Кохання на виживання

11.10 Ревізор

14.30 Страсті за Ревізором

17.00 Ревізор. Крамниці

19.00 Х/ф «Відчайдушні 
напарники»

21.10 Х/ф «Перший удар»
22.50 Х/ф «Прибрати 

Картера»

01.00 Х/ф «Загублене 
майбутнє»

02.45 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий 

час

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

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.50 Драйв

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

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

10.55, 11.55, 17.55 Погода в 

світі

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30, 4.20 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.20 Т/с «Тиша»

06.35 Х/ф «Таємниця 
Чингізхана»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Шостий»
10.35 «Кримінальні справи»

12.25 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 3.00 

«Свідок»

15.05, 19.30 Т/с «Морський 

патруль»

17.10 Т/с «Швидка»

21.20 Т/с «Криміналіст-8»

23.45 Т/с «Чорні вітрила-3»

02.10 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

03.30 «Речовий доказ»

04.25 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Д/ф «Данило 

Галицький. Таємниці 

однієї перемоги» 

06.35 Д/ф « Місцями Леся 

Курбаса в Харкові»

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок з «Культурою»

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок з «Культурою»

10.05 Д/ф «Наївне малярство 

Михайла Онацька» 

11.05 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music

12.20 Д/ф «Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської» 

12.45 Фольк-music 

13.45 Д/ф «Борхес» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 РадіоДень

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 РадіоДень 

16.50 Суспільний університет 

17.20 Д/ф «Василь 

Симоненко. Тиша і 

грім» 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Валерій Пацунов. 

Вільний простір 

режисера

19.25 Від пращурів до 

нащадків. Гончарі

19.50 Вечірня казка 

20.05 Розсекречена історія 

21.00 Д/ф «Винниченко без 

брому»

21.50 Візитки Полтавщини 

22.05 Д/ф «Сімдесятники. 

М. Мащенко. Воскові 

крила Ікара»

22.30 Д/ф «Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської» 

23.00 Фольк-music 

00.00 РадіоДень 

00.25 Мистецькі історії 

00.40 РадіоДень 

01.05 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music 

02.20 Радіо. День

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Д/ф «Борхес» 

04.40 Д/ф «Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської» 

05.05 Розсекречена історія 

 

СТБ

06.05 Т/с «Коли ми вдома»

07.20 «Все буде смачно!»

08.15 «Хата на тата»

10.25 «МастерШеф»-5»

15.25 «Містичні історії-3 із 

Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00 «МастерШеф». 

Кулинарний випускний»

22.40 «МастерШеф». 

Кулінарний випускний»

00.55 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

із Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 

Орловською

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

09.00, 13.05, 1.40 «Нове 

Шалене відео по-

українськи»

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05, 17.10 «Загублений 

світ»

12.05 «ДжеДАІ. Дайджест-

2017»

15.20 Х/ф «Горець: 

Джерело»
19.20, 20.20 Т/с «Стоматолог»

21.20, 23.10 Т/с «Кістки-6»

00.50 Т/с «Моссад»

02.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

06.55 «Арсенал» — 

«Евертон». Чемпіонат 

Англії

08.45, 3.30, 5.30 Топ-матч

08.55 LIVE. «Шахтар» 

— «АІК». Dubai Cup 

2018 р.

09.45, 10.55, 15.40, 22.30 

Футбол NEWS

11.10 «Еспаньйол» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

13.00 Матч 4. 1/4 фіналу. 

УЄФА ЄВРО-2018 р. із 

футзалу

13.55 «Свонсі» — «Ноттс 

Каунті». Кубок Англії

16.00 «Сіткорізи». Прем’єра

16.30 «Леванте» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

18.15 «LaLiga Files». 

Чемпіонат Іспанії

18.55 «МЮ» — 

«Гаддерсфілд». 

Чемпіонат Англії

20.45 «Шахтар» — «АІК». 

Dubai Cup 2018 р.

22.50 Журнал Ліги Чемпіонів

23.20 «Атлетіко» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

01.10 «Сіткорізи»

01.40 «Бернлі» — «Ман 

Сіті». Чемпіонат Англії

03.40 «Ейбар» — «Севілья». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 Матч 4. 1/4 фіналу. 

УЄФА ЄВРО-2018 р. із 

футзалу

06.55 «Атлетіко» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

08.45, 3.35, 5.35 Топ-матч

08.55 «Бернлі» — «Ман 

Сіті». Чемпіонат Англії

10.40 «Журнал Ліги 

Чемпіонів

11.10 «Алавес» — «Сельта». 

Чемпіонат Іспанії

12.55 «Ліверпуль» — 

«Тоттенгем». Чемпіонат 

Англії

14.45 Матч 3. 1/4 фіналу. 

УЄФА ЄВРО-2018 р. із 

футзалу

15.45 «Шахтар» — «АІК». 

Dubai Cup 2018 р.

17.30 «Свонсі» — «Ноттс 

Каунті. Кубок Англії

19.20 «Вотфорд» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії

21.10 «Сіткорізи»

21.40 LIVE. «Тоттенгем» 

— «Ньюпорт Каунті. 

Кубок Англії

23.45 Футбол Tables

23.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

00.45 Матч 2. 1/4 фіналу. 

УЄФА ЄВРО-2018 р. із 

футзалу

01.45 «Еспаньйол» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

03.45 «МЮ» — 

«Гаддерсфілд». 

Чемпіонат Англії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Правда життя

08.20, 17.00 Найнебезпечніші 

тварини

09.20 Дика Арктика

10.20 Місця сили

11.20, 4.20 Смарт-шоу

12.20 Україна: забута історія

13.20 Аджимушкай

14.10 Містична Україна

15.10, 21.40 Відчайдушні 

рибалки

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.50, 22.40 Під іншим кутом

18.50 Таємниці автокатастроф

19.50, 23.40 Великі танкові 

битви

00.30 Скептик

К1

05.20 «Рецепти щастя»

06.00 Т/с «H2O: Просто додай 

води»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Файна Юкрайна»

09.15, 16.10 Т/с «Беверлі-

Гілз, 90210»

11.10 «Орел і решка. Шопінг-

2016»

12.10, 18.00 «Орел і решка»

13.10, 19.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

22.00 «Вірю не вірю»

00.00 Т/с «Секс у великому 

місті»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Байдиківка

06.45 ТЕТ Мультиранок

09.50 Х/ф «Русалонька»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 2.30 Панянка-селянка

13.00 Готель «Галіція»

14.00, 17.00, 23.00 Країна У

14.30, 3.20 Віталька

16.00 Казки У Кіно

18.00 Одного разу в Одесі

19.00 Танька і Володька

20.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»

22.00 Рятівники

00.00 Теорія зради

01.00 ООН

01.30 БарДак

УТ-1

06.00, 16.45 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

18.05, 21.00, 1.55 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40, 19.25 Д/с «1000 днів 

для планети»

10.50 Т/с «Бодо»

11.55 Документальний цикл 

Смачні історії

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 Радіо. День

13.55 Наші гроші

14.30 52 вікенди

15.15 До справи

15.50 Твій дім

17,50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Д/ф «Нічого, окрім 

брехні: боротьба з 

фейками»

20.25 Дорога до Пхьончхану

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15, 5.05 Світло

23.15 Д/с «Музична одіссея 

Арірант. Шоу»

00.10 ЧереЩур (Late night 

show)

00.35 Незвичайні культури. 

Документальний цикл

02.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

03.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

04.00 Інтермаріум
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.30, 5.20 ТСН

09.30, 10.50, 12.20 «Чотири 

весілля»

12.35, 14.10 «Міняю жінку»

15.45 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30, 1.30 «Секретні 

матеріали»

21.00 Мелодрама «Школа»

22.00 «Міняю жінку — 13»

23.00 «Право на владу 2018»

00.40 Т/с «Як уникнути 

покарання за убивство-2»

04.35 М/ф

ІНТЕР

05.40 М/ф

06.10, 22.35 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.15, 12.25, 20.40 Т/с 

«Запитайте в осені»

12.50 Х/ф «Кар’єра Діми 
Горіна»

14.50, 15.45, 16.40, 3.00 

«Речдок»

18.00, 19.00, 3.45 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.20, 4.30 «Подробиці»

00.25 Т/с «Одного разу в 

Ростові»

05.10 «TopShop»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

10.30 Свекруха або 

невістка

11.20, 3.50 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Перстень з 

рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Чорна кров»

23.20 Контролер

00.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.50 Телемагазин

03.10 Зоряний шлях

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.05, 17.35, 21.25 

Т/с «Поганий хороший 

коп»

12.05, 13.15 Х/ф «Немає 
виходу»

12.45, 15.45 Факти. День

14.50 «На трьох»

15.15, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.35 Х/ф «Підривники»
01.40 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

03.05 Без гальм

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.20 Зона ночі

04.40 Абзац

06.39, 7.29 Kids Time

06.40 М/с «Дракони: 

Перегони 

безстрашних»

07.30 Проект Перфект

08.40 Кохання на виживання

10.45 Ревізор

14.00 Страсті за Ревізором

17.00 Ревізор. Крамниці

19.00 Х/ф «Обладунки 
Бога: У пошуках 
скарбів»

21.10 Х/ф «Містер 
Крутий»

23.00 Х/ф «Перший удар»
00.40 Х/ф «Еон Флакс»

02.15 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.15, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий час

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

07.25, 8.20, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.50 Мотор

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.35 Капітал

08.45 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 

Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі

18.15 ПроУкраїнське

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30, 4.20 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.25 Т/с «Тиша»

06.50 Х/ф «Заручниця»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климова»

10.40 «Кримінальні справи»

12.25 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.55 

«Свідок»

15.05, 19.30 Т/с «Морський 

патруль»

17.10 Т/с «Швидка»

21.20 Т/с «Криміналіст-8»

23.45 Т/с «Чорні вітрила-3»

02.05 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

03.25 «Випадковий свідок»

03.35 «Речовий доказ»

04.35 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Валерій Пацунов. 

Вільний простір 

режисера 

06.30 Від пращурів до 

нащадків. Гончарі 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок з «Культурою»

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок з «Культурою»

10.05 Д/ф «Винниченко без 

брому» 

11.05 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music 

12.20 Д/ф «Наталя Сумська. 

Перевтілення» 

12.45 Фольк-music 

13.45 Д/ф «Борхес» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 РадіоДень 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.45 Хочу бути 

16.10 РадіоДень 

16.50 Суспільний університет 

17.20 Д/ф «Персона грата. 

Іван Фундуклей» 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Дійові особи. Юрій 

Одинокий

19.50 Вечірня казка 

20.05 Розсекречена історія 

21.00 Д/ф «Юрій Рибчинський. 

Музика слів»

21.50 Візитки Полтавщини

22.05 Д/ф «Сімдесятники. 

Микола Вінграновський. 

Український Орфей» 

22.30 52 вікенди 

23.00 Фольк-music 

00.00 РадіоДень 

00.25 Мистецькі історії 

00.40 РадіоДень 

01.05 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music 

02.20 Радіо. День

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Д/ф «Борхес» 

04.40 Д/ф «Наталья Сумська. 

Перевтілення» 

05.05 Розсекречена історія 

СТБ

06.05 Т/с «Коли ми вдома»

07.00 «Все буде смачно!»

07.55 «Хата на тата»

11.30 «МастерШеф»-5»

15.25 «Містичні історії-3 із 

Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 «Я соромлюсь 

свого тіла-5»

00.05 «Один за всіх»

01.05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

із Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм 

Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 

Орловською

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

09.00, 2.30 «Облом.UA.»

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05, 17.10 «Загублений 

світ»

12.05 «ДжеДАІ. Дайджест-

2017»

13.05 «Помста природи»

15.15 Х/ф «Охоронець»
19.20, 20.20 Т/с «Стоматолог»

21.20, 23.10 Т/с «Кістки-6»

00.50 Т/с «Моссад»

01.40 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Тоттенгем» 

— «Ньюпорт Каунті». 

Кубок Англії

07.45, 20.10 «Сіткорізи»

08.15 «Жирона» — 

«Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Матч 3. 1/4 фіналу. 

УЄФА ЄВРО-2018 р. із 

футзалу

11.15 «Свонсі» — «Ноттс 

Каунті». Кубок Англії

13.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

13.55 «Еспаньйол» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

16.00 Матч 1. 1/4 фіналу. 

УЄФА ЄВРО-2018 р. із 

футзалу

17.00 «Шахтар» — «АІК». 

Dubai Cup 2018 р.

18.50 LIVE. Матч 1. 1/2 

фіналу. УЄФА ЄВРО-

2018 р. із футзалу

20.40 «Бернлі» — «Ман 

Сіті». Чемпіонат Англії

22.50 LaLiga Chronicles. 

Чемпіонат Іспанії

23.10 «Леванте» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

01.00 «LaLiga Files». 

Чемпіонат Іспанії

01.40 «Кристал Пелес» — 

«Ньюкасл». Чемпіонат 

Англії

03.30, 5.30 Топ-матч

03.40 «Хетафе» — 

«Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 Матч 3. 1/4 фіналу. 

УЄФА ЄВРО-2018 р. із 

футзалу

06.55, 23.10 «Шахтар» 

— «АІК». Dubai Cup 

2018 р.

08.45, 19.50, 4.55 Топ-матч

08.55 «Кристал Пелес» — 

«Ньюкасл». Чемпіонат 

Англії

10.40, 5.15 «Сіткорізи»

11.10 «Леванте» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

12.55 «МЮ» — 

«Гаддерсфілд». 

Чемпіонат Англії

14.45 Матч 4. 1/4 фіналу. 

УЄФА ЄВРО-2018 р. із 

футзалу

15.45 «Атлетіко» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

17.35 LaLiga Chronicles. 

Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

18.00 «Арсенал» — 

«Евертон». Чемпіонат 

Англії

20.00 «Тоттенгем» — 

«Ньюпорт Каунті. Кубок 

Англії

21.50 LIVE. «Матч 2. 1/2 

фіналу. УЄФА ЄВРО-

2018 р. із футзалу

01.10 Матч 1. 1/2 фіналу. 

УЄФА ЄВРО-2018 р. із 

футзалу

02.10 «Свонсі» — «Ноттс 

Каунті. Кубок Англії

04.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Правда життя

08.20, 17.00 Найнебезпечніші 

тварини

09.20 Дивовижний Ізраїль

10.20 Місця сили

11.20 Смарт-шоу

12.20 Україна: забута історія

13.20 Майор «Вихор»

14.10 Містична Україна

15.10, 21.40 Відчайдушні 

рибалки

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.50, 22.40 Під іншим кутом

18.50 Таємниці автокатастроф

19.50, 23.40 Великі танкові 

битви

00.30 Гордість України

К1

05.10 «Рецепти щастя»

06.00 Т/с «H2O: Просто додай 

води»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Файна Юкрайна»

09.15, 16.10 Т/с «Беверлі-

Гілз, 90210»

11.10 «Орел і решка. Шопінг-

2016»

12.10, 18.00 «Орел і решка»

13.10, 19.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

22.00 «Вірю не вірю»

00.00 Т/с «Секс у великому 

місті»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Байдиківка

06.45 ТЕТ Мультиранок

09.50 Х/ф «Нове вбрання 
короля»

11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»

12.00, 2.30 Панянка-селянка

13.00 Готель «Галіція»

14.00, 17.00, 23.00 Країна У

14.30, 3.20 Віталька

16.00 Казки У Кіно

18.00 Одного разу в Одесі

19.00 Танька і Володька

20.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»

22.00 Рятівники

00.00 Теорія зради

01.00 ООН

01.30 БарДак

УТ-1

06.00, 16.45 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

18.05, 21.00, 1.55 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Д/с «1000 днів для 

планети»

10.50, 11.55 Т/с «Бодо»

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30 Радіо. День

13.55, 19.00, 23.05 Дорога до 

Пхьончхану

15.15, 5.05 Надвечір’я. Долі

16.30 Лайфхак українською

17,50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.50 Перша шпальта

20.25 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Д/с «Спільноти 

тварин»

23.45 Д/с «Музична одіссея 

Арірант. Шоу»

00.15 ЧереЩур (Late night 

show)

00.40 Незвичайні культури. 

Документальний цикл

02.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

03.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

04.00 Інтермаріум
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30, 10.50, 12.20 «Чотири 

весілля»

12.35, 14.10 «Міняю жінку»

15.45 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.15 «Ліга сміху»

00.35 Комедія «На узбіччі»

04.35 «Вечірній Київ»

ІНТЕР

05.40 М/ф

06.10, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.15, 12.25 Т/с «Запитайте в 

осені»

12.50 Х/ф «Міський 
романс»

14.50, 15.45, 16.40 «Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

20.00, 3.05 «Подробиці 

тижня»

23.50 Х/ф «Харві Мілк»
02.15 Док.проект «Обережно, 

НЛО!»

04.40 «TopShop»

05.10 Х/ф «Дубравка»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.15 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Свекруха або невістка

11.20, 4.00 Реальна містика

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Перстень з рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00, 0.00 Т/с «Коли на південь 

відлетять журавлі»

23.20 По слідах

01.50 Телемагазин

02.20 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

05.40 Зоряний шлях

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

11.05, 17.35 Т/с «Поганий 

хороший коп»

12.00, 13.15 Х/ф 
«Підривники»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55 «На трьох»

15.05, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.45 Комік на мільйон. 

Найкраще

00.40 Факти

01.00 Т/с «Команда М»

01.30 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

02.55 Без гальм

03.45 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.10 Зона ночі

04.00 Абзац

05.50, 6.50 М/с «Дракони: 

Перегони 

безстрашних»

06.49, 7.49 Kids Time

07.50 Проект Перфект

09.00 Кохання на виживання

11.00 Ревізор

14.20 Страсті за Ревізором

17.00 Ревізор. Крамниці

19.00 Х/ф 
«Куленепробивний»

21.00 Х/ф «Протистояння»
22.50 Х/ф «Випадковий 

шпигун»
00.30 Х/ф «Коти проти 

собак»

02.05 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий час

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

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.50 Драйв

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

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 

Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55, 22.50 

Погода в світі

18.15 ЕнергоНезалежність

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30, 4.20 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.35, 4.45 Т/с «Тиша»

06.50 Х/ф «Прокинутися у 
Шанхаї»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Право на 
постріл»

10.40 «Кримінальні справи»

12.25 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

15.05, 19.30 Т/с «Морський 

патруль»

17.10 Т/с «Швидка»

21.20 Т/с «Криміналіст-8»

23.45 Т/с «Чорні вітрила-3»

01.50 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

03.15 «Випадковий свідок»

03.20 «Речовий доказ»

03.50 «Легенди бандитського 

Києва»

04.15 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Дійові особи. Юрій 

Одинокий 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок з «Культурою»

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок з «Культурою»

10.05 Д/ф «Юрій Рибчинський. 

Музика слів» 

11.05 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music 

12.15 Д/ф «Містерія Марії. 

М. Приймаченко»

12.40 Фольк-music 

13.45 Д/ф «Борхес»

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 РадіоДень 

15.30 Хто в домі хазяїн?

15.55 Школа Мері Поппінс 

16.10 РадіоДень 

16.50 Суспільний університет 

17.20 52 вікенди 

17.50 Д/ф «Сімдесятники. 

Сергій Параджанов»

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Територія кіно. Від 

Китаєва до Дніпра

19.25 Антракт. Євген Нищук. 

Перспективи розвитку 

циркового мистецтва

19.50 Вечірня казка 

20.05 Розсекречена історія 

21.00 Д/ф «Раїса Кириченко. 

Діагноз-народна» 

21.45 Візитки Полтавщини 

22.05 Д/ф «Іван Драч. Крізь 

час і слово» 

23.00 Фольк-music 

00.00 РадіоДень 

00.20 Мистецькі історії 

00.40 РадіоДень 

01.05 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music 

02.20 Радіо. День. 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.15 Д/ф «Борхес»

04.40 Д/ф «Містерія Марії. 

М. Приймаченко»

05.10 Розсекречена історія 

СТБ

06.40 Х/ф «Пропоную руку 
і серце»

08.35 Х/ф «Вербна неділя»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 Х/ф «Кафе на 
Садовій»

00.40 «Один за всіх»

02.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

із Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 

Орловською

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.05 «Відеобімба»

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05, 17.10 «Загублений 

світ»

12.05 «ДжеДАІ. Дайджест-

2017»

15.15 Х/ф «Чужий-4: 
Воскресiння»

19.20 Т/с «Перевізник»

23.00 «Змішані єдиноборства. 

UFC»

01.30 «Нове Шалене відео 

по-українськи-2»

02.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ліверпуль» — 

«Тоттенгем». Чемпіонат 

Англії

07.50, 1.10 LaLiga 

Chronicles. Чемпіонат 

Іспанії

08.10 «Леванте» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Матч 1. 1/2 фіналу. 

УЄФА ЄВРО-2018 р. із 

футзалу

11.15 «Вотфорд» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії

13.00 Матч 2. 1/2 фіналу. УЄФА 

ЄВРО-2018 р. із футзалу

13.55, 3.40 Шахтар» 

— «АІК». Dubai Cup 

2018 р.

16.00 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

16.30 «Атлетіко» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

18.20 «Тоттенгем» 

— «Ньюпорт Каунті». 

Кубок Англії

20.10 Світ Прем’єр-Ліги

20.40 «Арсенал» — 

«Евертон». Чемпіонат 

Англії

22.50 «Сіткорізи»

23.20 «Свонсі» — «Ноттс 

Каунті». Кубок Англії

01.30 «Ейбар» — «Севілья». 

Чемпіонат Іспанії

03.20, 5.30 Топ-матч

ФУТБОЛ-2

06.00, 0.30 Матч 2. 1/2 

фіналу. УЄФА ЄВРО-

2018 р. із футзалу

06.50 «Сосьєдад» — 

«Депортіво». Чемпіонат 

Іспанії

08.40, 19.50, 5.30 Топ-матч

08.55 «Тоттенгем» — 

«Ньюпорт Каунті. Кубок 

Англії

10.45, 3.20 LaLiga 

Chronicles. Чемпіонат 

Іспанії

11.05 «Жирона» — 

«Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

12.55 «Свонсі» — «Ноттс 

Каунті. Кубок Англії

14.45 Матч 1. 1/2 фіналу. 

УЄФА ЄВРО-2018 р. із 

футзалу

15.45 «Ейбар» — «Севілья». 

Чемпіонат Іспанії

17.35 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

18.00 «Вотфорд» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії

20.05 «Шахтар» — «АІК». 

Dubai Cup 2018 р.

21.55 LIVE. «Атлетік» 

— «Лас-Пальмас». 

Чемпіонат Іспанії

22.55, 23.55 Футбол Tables

00.00 Світ Прем’єр-Ліги

01.30 «Арсенал» — 

«Евертон». Чемпіонат 

Англії

03.40 «Атлетіко» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Правда життя

08.20, 17.00 Найнебезпечніші 

тварини

09.20 Дивовижний Ізраїль

10.20 Місця сили

11.20 Смарт-шоу

12.20 Україна: забута історія

13.20 Місто, яке зрадили

14.10, 4.20 Містична Україна

15.10, 21.40 Відчайдушні 

рибалки

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.50, 22.40 Під іншим кутом

18.50 Таємниці автокатастроф

19.50, 23.40 Великі танкові 

битви

00.30 Прихована реальність

К1

05.10 «Рецепти щастя»

06.00 Т/с «H2O: Просто додай 

води»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Файна Юкрайна»

09.15, 16.10 Т/с «Беверлі-

Гілз, 90210»

11.10 «Орел і решка. Шопінг-

2016»

12.10, 18.00 «Орел і решка»

13.10, 19.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

22.00 «Вірю не вірю»

00.00 «КВН»

02.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Байдиківка

06.45 ТЕТ Мультиранок

09.25 Х/ф «Стрибок вгору»
11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»

12.00, 2.30 Панянка-селянка

13.00 Готель «Галіція»

14.00, 17.00 Країна У

14.30, 3.20 Віталька

16.00 Казки У Кіно

18.00 Одного разу в Одесі

19.00 Танька і Володька

21.00 М/ф «Епік»

23.00 Х/ф «Перлина Нілу»
01.00 ООН

01.30 БарДак

УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 

Доброго ранку, 

Країно!

09.40 Д/с «1000 днів для 

планети»

10.50 Т/с «Бодо»

12.10 Перший на селі

12.50, 23.00, 1.10 XXIII 

Зимові Олімпійські ігри 

2018 р. ЦЕРЕМОНІЯ 

ВІДКРИТТЯ

15.35, 21.30 Олімпійська 

студія

16.20, 1.40 XXIII Зимові 

Олімпійські ігри 2018 

р. Фігурне катання. 

Команди. Коротка 

програма

19.45 XXIII Зимові Олімпійські 

ігри 2018 р. Фрістайл. 

Могул. Кваліфікація 

(жінки)

20.25 XXIII Зимові Олімпійські 

ігри 2018 р. Фрістайл. 

Могул. Кваліфікація 

(чоловіки)

03.00 XXIII Зимові Олімпійські 

ігри 2018 р. Сноуборд. 

Слоупстайл. 

Кваліфікація (чоловіки)
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Гроші 2018»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.45, 23.15 «Світське 

життя»
11.00 «Життя без обману»
12.30 «Інспектор. Міста»
14.05 «Голос країни-8»
16.30, 21.15 «Вечірній 

квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські 

сенсації»
00.15 «Вечірній Київ»
02.20 Комедія 

«На узбіччі»

ІНТЕР

06.35 «Жди мене»
08.00 «Подорожі в часі»
08.30 Х/ф «Вулицями 

комод водили»
10.00, 3.10 Х/ф «Доживемо 

до понеділка»
12.00 Х/ф «Вони воювали 

за Батьківщину»
15.20 Творчий вечір К. Меладзе 

«Останній романтик»
18.00, 20.30 Т/с «Жереб долі»
20.00, 5.20 «Подробиці»
22.15 Док.проект «В гості до 

В’ячеслава Тихонова»
23.20 Т/с «Терор любов’ю»
04.50 «TopShop»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.05 Сьогодні
07.15, 4.10 Зоряний шлях
08.15, 15.20 Т/с «Чорна кров»
17.00, 19.40 Т/с «Хірургія. 

Територія кохання»
22.00 Т/с «Принцеса та 

жебрачка»

01.35 Телемагазин
02.45 Т/с «CSI. Місце злочину»

ICTV

05.30 Скарб нації
05.40 Еврика!
05.45 Факти
06.05 Більше ніж правда
07.50 Я зняв!
09.40 Дизель-шоу
10.55 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 «На трьох»
17.00 Х/ф «Містер Бін в 

Америці»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф «Ілюзія обману»

22.15 Х/ф «Ілюзія 
обману-2»

00.35 Т/с «Морська поліція. 
Спецвідділ»

02.00 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.40 Зона ночі
05.20, 7.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»
06.59, 8.44 Kids Time
08.45 Ревізор
11.30 Страсті за Ревізором
13.50 Х/ф «Елвін і 

бурундуки-2»

15.30 Х/ф 
«Куленепробивний»

17.20 Х/ф «Шпигун по 
сусідству»

19.10 Х/ф «Супернянь»
21.00 Х/ф «Супернянь-2»
22.50 Х/ф «Шафер 

напрокат»
01.00 Х/ф «Містер Крутий»

5 канал

06.00 Час-тайм
06.20 ЕнергоНезалежність
06.45 Місцевий час
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 0.00 Час новин

07.05, 8.05, 10.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 0.50 
Погода на курортах

07.10, 12.15 Сімейні зустрічі
07.50, 8.55, 22.15, 0.10 Час 

бізнесу
07.55, 9.20, 12.55, 15.55, 

18.55, 23.50 Погода в 

Україні
08.10 Невигадані історії
09.15 Мотор
09.30 Укравтоконтинент
09.45 Натхнення
10.10 Модне здоров’я
10.30 Історія успіху
10.40 Сучасний фермер
11.05 П’ятий поверх
11.30, 0.30 Будемо жити
12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО
13.10, 3.20 Кіно 

з Я. Соколовою
13.30 Феєрія мандрів
14.10, 1.10, 4.30 Відкрита 

церква
14.35 Навчайся з нами
15.15 Фінансовий тиждень
15.30 Особливий погляд
16.10 Акцент
16.30 В кабінетах
17.05, 2.10 «За Чай.com»
18.10, 0.15 Про військо
18.25 Фактор безпеки
19.25, 23.25 Машина часу
20.10, 5.15 Рандеву
21.00 Велика політика
21.30, 3.00 Вікно в Америку
22.30 Нові Герої Донбасу
02.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо
04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.40 Х/ф «В’язні Бомона»
08.25 Х/ф «Це було в 

розвідці»
10.15 Х/ф «Ішов четвертий 

рік війни...»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.40, 3.45 «Речовий доказ»
15.35 «Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика»
17.10 «Переломні 80-ті»
19.00, 3.05 «Свідок»
19.30 Х/ф «Справа Румянцева»
21.30 Х/ф «Револьвер»
23.35 Х/ф «Залізний 

лицар»
01.45 Т/с «Великі почуття»
03.35 «Випадковий свідок»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 
06.05 Територія кіно. Від 

Китаєва до Дніпра 
06.30 Антракт. Євген Нищук. 

Перспективи розвитку 
циркового мистецтва 

07.00 Д/ф «Сімдесятники. 
Сергій Параджанов» 

07.45 Новини. Культура 
08.00 Казки Лiрника Сашка
08.20 Школа Мері Поппінс 
08.35 Хочу бути 
08.55 Хто в домі хазяїн? 
09.25 Як це? 

09.45 Суспільний університет 
10.10 Діти Z
10.30 Суспільний університет 
11.05 Мистецькі історії 
11.20 Фольк-music 
12.20 Д/ф «Трипілля. Забута 

цивілізація Старої 
Європи»

13.15 Фольк-music 
14.15 Надвечір’я. Долі 
15.10 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка-
вектор визначено» 

16.15 Д/ф «Винниченко без 
брому»

17.00 Мистецькі історії 
17.20 Д/ф «Василь Макух. 

Смолоскип»
18.05 Лайфхак українською 
18.15 Д/ф «Юрій Рибчинський. 

Музика слів»
19.00 Позиція. Сергій 

Комісаренко. Відчуття 
свободи

19.25 Вікторія Зотова, ч. 1
20.15 Проект RadioSymphony_

UA
21.50 «Місто ХА. Творча 

зустріч Сергія Жадана» 
22.20 Д/ф «Сміхотворець 

Павло Глазовий»
23.00 Фольк-music 
00.05 Мистецькі історії 
00.20 Фольк-music 
03.20 Надвечір’я. Долі 
04.20 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен суток» 
05.15 Д/ф «Геній в 

обставинах». Юрій 
Кондратюк 

СТБ

06.00 «Хата на тата»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.30 Х/ф «Кафе на 

Садовій»
14.40 «МастерШеф». 

Кулінарний випускний
19.00 «Євробачення-2018»
21.50, 23.55 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
22.55 «Євробачення-2018. 

Підсумки голосування»
00.55 «Давай поговоримо про 

секс-4»

ПРЯМИЙ

09.00, 11.00, 12.00, 
16.00, 17.00, 19.00 
«Репортер». Новини

09.15, 12.15 «Золотий гусак». 
NEW

10.00, 15.00 Концерт
11.15, 16.15, 19.15 «Територія 

позитиву» зі Сніжаною 
Єгоровою

13.00 Прямий ефір із 
Наталкою Фіцич

14.00 Споживач
17.15 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським
18.00, 22.00 «Закрита зона»
20.15 «Світські хроніки»
21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня з Тарасом 
Березовцем та Пітером 
Залмаєвим

23.00 «Кримінал»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.00 «Заручники правосуддя»
10.00 «Угон по-нашому»
11.00 Т/с «Перевізник»
12.50 Т/с «Ментівські війни. 

Київ»
16.25 Х/ф «Таємниця 

татуйованої мумії»
18.20 Х/ф «Миротворець»
20.15 Х/ф «Викуп»
22.15 Т/с «Зустрічна смуга»
00.10 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.05 «Облом.UA»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Еспаньйол» 
— «Барселона». 
Чемпіонат Іспанії

07.45 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру

08.15 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру. 
Прем’єра

08.45 «LaLiga Files». 
Чемпіонат Іспанії

09.30 Світ Прем’єр-Ліги
10.00, 16.30, 22.30 Футбол 

NEWS
10.20 «Атлетік» — «Лас-

Пальмас». Чемпіонат 
Іспанії

12.05 «Шахтар» — «АІК». 
Dubai Cup 2018 р.

13.50 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру

14.15 LIVE. «Тоттенгем» — 
«Арсенал». Чемпіонат 
Англії

15.25, 17.55, 19.30 Футбол 
Tables

16.50 LIVE. «Евертон» 
— «Кристал Пелес». 
Чемпіонат Англії

18.55 LIVE. Матч за 3-тє 
місце. УЄФА ЄВРО-
2018 р. із футзалу

20.10 LIVE. «Леганес» 
— «Ейбар». Чемпіонат 
Іспанії

21.25, 23.40, 1.40, 3.45 Топ-
матч

21.40 LIVE. «Реал» — 
«Сосьєдад». Чемпіонат 
Іспанії

23.50 «Вільярреал» 
— «Алавес». Чемпіонат 
Іспанії

01.55 «Ман Сіті» — «Лестер». 
Чемпіонат Англії

03.55 «Малага» — 
«Атлетіко». Чемпіонат 
Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00, 13.30 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру

06.30 «МЮ» — 
«Гаддерсфілд». 
Чемпіонат Англії

08.20 Матч 1. 1/2 фіналу. 
УЄФА ЄВРО-2018 р. із 
футзалу

09.20 «Вотфорд» — «Челсі». 
Чемпіонат Англії

11.10 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру

11.40 «Тоттенгем» — «Ньюпорт 
Каунті. Кубок Англії

13.55 LIVE. «Вільярреал» 
— «Алавес». Чемпіонат 
Іспанії

14.45, 18.00, 22.15 Футбол 
Tables

15.55 Матч 2. 1/2 фіналу. 

УЄФА ЄВРО-2018 р. із 

футзалу

16.55, 19.10, 23.15 «Топ-матч

17.10 LIVE. «Малага» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

19.20 LIVE. «Ман Сіті» 

— «Лестер». Чемпіонат 

Англії

20.15 Футбол NEWS

21.30 LIVE. «Матч. Фінал. 

УЄФА ЄВРО-2018 р. із 

футзалу

23.25 «Тоттенгем» — 

«Арсенал». Чемпіонат 

Англії

01.15 Матч за 3-тє місце. 

УЄФА ЄВРО-2018 р. із 

футзалу

02.20 «Леганес» — «Ейбар». 

Чемпіонат Іспанії

04.05 «Евертон» — «Кристал 

Пелес». Чемпіонат 

Англії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30 Брама часу

10.30 Великі танкові битви

12.20, 21.00 Походження речей

14.20 Дивовижний Ізраїль

16.10 Відчайдушні рибалки

18.10 Запрограмовані долі

19.10 Шосте відчуття

20.10 Потойбіччя. Сни

23.00 Таємниці 

автокатастроф

00.50 Бандитська Одеса

04.30 Містична Україна

К1

06.00, 11.10 Т/с «H2O: Просто 

додай води»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Мультфільми»

09.00 «Красуні»

10.00 «Ух ти show»

12.10 М/ф «Баранчик Шон»

13.45 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

22.20 «Їже, я люблю тебе!»

00.20 Х/ф «Пробач за 
кохання»

02.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Байдиківка

06.45 ТЕТ Мультиранок

09.50 М/ф «Листоноша Пет»

11.30 Х/ф «Золота зима»
13.00 Казки У

14.00 Рятівники

16.00 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»

18.00 Х/ф «Перлина Нілу»
20.00, 21.30, 23.00 Танька і 

Володька

20.30, 22.00, 23.30 Одного 

разу в Одесі

21.00, 22.30 Одного разу під 

Полтавою

00.00 Теорія зради

01.00 ООН

01.30 БарДак

02.30 Панянка-селянка

03.20 Віталька

УТ-1

06.00, 6.30, 10.35 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 2018 р. 
Сноуборд. Слоупстайл. 
Кваліфікація (чоловіки)

07.35 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018 р. Фрістайл. 
Могул. Кваліфікація 
(жінки)

08.15 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018 р. Фрістайл. 
Могул. Кваліфікація 
(чоловіки)

09.00 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018 р. Скіатлон 
7,5+7,5 км (жінки). 
Фінал

12.00 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018 р. Шорт-трек 
(чоловіки) 1500 м. 
Фінал; Санний спорт. 
Заїзд 1 (чоловіки)

13.00 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018 р. Біатлон. 
Спринт жінки 7,5 км

14.45, 21.30 Олімпійська 
студія

15.35 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 2018 р. 
Ковзанярський спорт. 
3000 м (жінки).Фінал

17.25 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018 р. Шорт-трек, 
естафета 500+3000 м 
(жінки). Кваліфікація

19.00, 22.00 Національний 
відбір учасника 
від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-
2018». І тур

21.00 Новини
23.00 XXIII Зимові Олімпійські 

ігри 2018 р. Стрибки з 
трампліна. Кваліфікація 
(чоловіки)

01.10 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 2018 р. 
Ковзанярський спорт. 
3000 м (жінки). Фінал

03.00 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018 р. Сноуборд. 
Слоупстайл. Фінал 
(чоловіки)

04.40 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 2018 р. 
Гірськолижний спорт. 
Даунхілл (чоловіки). 
Фінал

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ЛЮТОГО 2018

УКРАЇНА МОЛОДА

10 лютого

ТБ-СУБОТА 11

ОГОЛОШЕННЯ

Продається будинок
Продається двоповерховий будинок з  ра-
кушняка у м. Одеса, район Усатово, вул. 
Ломана, 7. Загальна площа 97 м. кв. На 
1-му  поверсі 2 кімнати (по15 м.кв.), кухня, 
ванна. 2-й поверх — 2 кімнати. Опалення 
— газ, автономно. Сад 0,9 га. Гараж. Ас-
фальтований під’їзд. Є цілюще джерело. 7 
км до моря. Ціна 29 000 євро.
Інформація для перевірки: кадастровий № 
5121085200:02:004:0900 від 11.12.2017. Олещенко Петро Іванович. 
Дата народження 12.12.1930, місце народження Чернігівська обл., 
Менський р-н, с. Кисилівка, вул. Комарова,15.

Звертатися можна за будь-якою із  двох вказаних адрес 
або за тел. 068 102 18 09
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КАНАЛ «1+1»

06.10 ТСН

07.05 «Українські сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея 

«Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і 

Ведмідь»

10.00 «Громада на мільйон»

11.10, 12.10, 13.15 «Світ 

навиворіт — 5: 

Індонезія»

14.55 «Ліга сміху»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни-8»

23.10 «Viva ! Найкрасивіші 

2018»

00.35 «Світське життя»

01.35 «Вечірній Київ»

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.40 Х/ф «Вулицями комод 
водили»

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Рай і 

пекло»

11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

12.00 Х/ф «Шалено 
закоханий»

14.00 Т/с «Жереб долі»

17.50, 20.30 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-2»

20.00 «Подробиці»

23.30 Х/ф «Золоті небеса»
01.15 Х/ф «По сигарети»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.10 Зоряний шлях

09.10 Т/с «Хірургія. Територія 

кохання»

13.10 Т/с «Коли на південь 

відлетять журавлі»

17.00, 21.00 Т/с «Дочки-

мачухи»

19.00, 3.00 Події тижня з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

23.10, 2.10 Т/с «Принцеса та 

жебрачка»

01.40 Телемагазин

03.50 Історія одного 

злочину

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.30 Факти

06.00 Інсайдер

07.50 Т/с «Код Костянтина»

09.40 Т/с «Відділ 44»

12.20, 13.00 Х/ф «Містер 
Бін в Америці»

12.45 Факти. День

14.15 Х/ф «Ілюзія обману»
16.20 Х/ф «Ілюзія 

обману-2»
18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.35 Х/ф «Паркер»
22.50 Х/ф «Без 

компромісів»
00.40 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

02.10 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

05.50 Стендап-Шоу

06.44, 9.14 Kids Time

06.45 М/с «Дракони: Перегони 

безстрашних»

07.40 Х/ф «Елвін і 
бурундуки-2»

09.15 Х/ф «Протистояння»
11.00 Х/ф «Відчайдушні 

напарники»

13.10 Х/ф «Обладунки Бога: 
У пошуках скарбів»

15.30 Х/ф «Супернянь»
17.10 Х/ф «Супернянь-2»
19.10 Х/ф «Супералібі»
21.00 Х/ф «Не гальмуй»
22.50 Х/ф «Затійники»
00.50 Х/ф «Шафер 

напрокат»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.30, 20.05, 2.10, 4.40, 5.15 

Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 0.00 Час новин

07.05, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 0.50 Погода 

на курортах

07.10 Велика політика

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 

Погода в Україні

08.05 Автопілот-тест

08.10 Технопарк

08.15, 4.20 Феєрія мандрів

08.45 Натхнення

09.10 Гра інтересів

10.05, 13.25 

ЕнергоНезалежність

10.25 Кордон держави

10.45 Драйв

11.10 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.05 Модне здоров’я

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

15.30 Національний актив

16.05 Акцент

16.30 У кабінетах

17.10 «За Чай.com»

18.00, 1.00 Час. Підсумки 

тижня з Віталієм 

Гайдукевичем

19.25, 0.30 Невигадані історії

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Нові Герої Донбасу

23.30 Фінансовий тиждень

00.20 Будемо жити

01.50 Огляд преси

02.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо

03.20 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.25 Х/ф «Не було б щастя...»
06.30 Т/с «Життя, якого не було»

10.10 «Україна вражає»

11.10 Х/ф «Справа 
Румянцева»

13.05 Х/ф «Обережно! 
Червона ртуть»

14.40 «Легенди карного 

розшуку»

16.25 Х/ф «Револьвер»
18.30 «Свідок. Агенти»

19.05 Х/ф «Солдат Іван 
Бровкін»

20.55 «Добрий вечір»

22.50 Х/ф «Помста: зворотна 
сторона кохання»

00.45 Х/ф «Залізний лицар»
02.50 «Таємниці кримінального 

світу»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Позиція. Сергій 

Комісаренко. Відчуття 

свободи 

06.30 Вікторія Зотова, ч. 1 

07.00 Д/ф «Борхес»

08.00 Казки Лiрника Сашка

08.25 Школа Мері Поппінс 

08.35 Хочу бути 

09.00 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2018». І тур 

11.30 Д/ф «Сімдесятники. 

М. Мащенко. Воскові 

крила Ікара»

12.00 Фольк-music

13.00 Фольк-music, діти. вип. 1

13.40 Дитячі таємниці. 

День Валентина

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.25 Проект RadioSymphony_UA 

17.00 Мистецькі історії 

17.20 Д/ф «Сміхотворець 

Павло Глазовий»

18.05 Лайфхак українською 

18.15 Д/ф «Данило Галицький. 

Таємниці однієї перемоги» 

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка 

19.00 Мовою мистецтва. 

Виставка «Бойчукісти»

19.25 Сценограй 

20.00 Як дивитися кіно 

20.30 Д/ф «Наївне малярство 

Михайла Онацька» 

21.25 Д/ф «Борхес»

22.20 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

23.00 Фольк-music 

00.05 Мистецькі історії 

00.20 Фольк-music 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.20 Д/ф «Сімдесятники. 

М. Мащенко. Воскові 

крила Ікара»

04.45 Д/ф «Сімдесятники. 

Микола Вінграновський. 

Український Орфей» 

05.10 Д/ф «Раїса Кириченко. 

Діагноз-народна»

 

СТБ

07.00 «Хата на тата»

09.00 «Все буде смачно!»

10.00 «Караоке на Майдані»

11.05 «Євробачення-2018»

15.00 «Наречена для тата»

17.00, 23.10 «Я соромлюсь 

свого тіла-5»

19.00, 22.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

21.00 «Один за всіх-2018»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 «Репортер». 

Новини

09.15, 14.15, 15.15, 16.15, 

17.15, 18.15, 22.00 «Ехо 

України» з Матвієм 

Ганапольським

10.25 «Золотий гусак.» NEW

11.15, 19.15 «Територія 

позитиву» з Сніжаною 

Єгоровою

12.00 Споживач

13.00 Прямий ефір із 

Наталкою Фіцич

20.10 «Кисельов. Авторське»

21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня з Тарасом 

Березовцем та Пітером 

Залмаєвим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

09.00 «Заручники правосуддя»

10.00 «Угон по-нашому»

11.00 «Загублений світ»

13.55 Т/с «Зустрічна смуга»

15.50 Т/с «Перевізник»

17.45 Х/ф «Безодня»
21.00 Х/ф «Солдат Джейн»
23.15 «Змішані єдиноборства. 

UFC»

01.45 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.35 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

6.00 «Тоттенгем» — 

«Арсенал». Чемпіонат 

Англії

07.45 Світ Прем’єр-Ліги

08.15 «Евертон» — «Кристал 

Пелес». Чемпіонат Англії

10.00, 16.00, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Матч. Фінал. УЄФА 

ЄВРО-2018 р. із футзалу

11.50, 16.20, 17.00, 19.10, 

21.25, 23.40, 1.40, 3.45 

Топ-матч

12.05 «Реал» — «Сосьєдад». 

Чемпіонат Іспанії

13.55 LIVE. «Гаддерсфілд» — 

«Борнмут». Чемпіонат 

Англії

14.55, 18.00, 20.15 Футбол 

Tables

16.30 Журнал Ліги Чемпіонів

17.10 LIVE. «Барселона» 

— «Хетафе». Чемпіонат 

Іспанії

19.25 LIVE. «Сельта» — 

«Еспаньйол». Чемпіонат 

Іспанії

21.40 LIVE. «Валенсия» — 

«Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

23.50 «Ньюкасл» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

01.55 «Саутгемптон» — 

«Ліверпуль». Чемпіонат 

Англії

03.55 «Севілья» — 

«Жирона». Чемпіонат 

Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 Матч. Фінал. УЄФА 

ЄВРО-2018 р. із футзалу

07.30, 10.15, 12.40, 16.00, 

18.15, 1.10, 3.20, 5.30 

Топ-матч

07.45 «Реал» — «Сосьєдад». 

Чемпіонат Іспанії

09.35 LaLiga Files. Чемпіонат 

Іспанії

10.20 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

10.50 «Ман Сіті» — «Лестер». 

Чемпіонат Англії

12.55 LIVE. «Севілья» 

— «Жирона». Чемпіонат 

Іспанії

13.45, 17.10, 19.25 Футбол 

Tables

14.55 Матч за 3-тє місце. 

УЄФА ЄВРО-2018 р. із 

футзалу

16.10 LIVE. «Ньюкасл» 

— «МЮ». Чемпіонат 

Англії

18.25 LIVE. «Саутгемптон» 

— «Ліверпуль». 

Чемпіонат Англії

20.30 Журнал Ліги Чемпіонів

21.00 «Барселона» — 

«Хетафе». Чемпіонат 

Іспанії

22.50 Світ Прем’єр-Ліги

23.20 «Гаддерсфілд» — 

«Борнмут». Чемпіонат 

Англії

01.30 «Сельта» — 

«Еспаньйол». Чемпіонат 

Іспанії

03.40 «Тоттенгем» — 

«Арсенал». Чемпіонат 

Англії

МЕГА

06.00, 5.30 Бандитська Одеса

07.30 Брама часу

10.30 Великі танкові битви

12.20, 21.00 Походження речей

14.20 Дивовижний Ізраїль

16.10 Відчайдушні рибалки

18.10 Полювання на НЛО

19.10 Зворотний бік Місяця

20.10 Академік Корольов

23.00 Таємниці автокатастроф

00.50 Професія — альфонс

01.40 Ліліпути

02.30 Ілюзії сучасності

К1

05.10 «Рецепти щастя»

06.00, 11.10 Т/с «H2O: Просто 

додай води»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Мультфільми»
09.00 «Красуні»
10.00 «Ух ти show»
12.10 Х/ф «Велике весілля»
14.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
15.50 «Орел і решка. Рай та 

пекло»
00.20 «КВН»
02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Стрибок вгору»
11.15 Х/ф «Русалонька»
12.30 Казки У
14.00 Рятівники
16.00 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»
18.00 М/ф «Епік»
20.00, 21.30, 23.00 Танька і 

Володька
20.30, 22.00, 23.30 Одного разу 

в Одесі
21.00, 22.30 Одного разу під 

Полтавою
00.00 Теорія зради
01.00 Х/ф «Білий птах з 

чорною ознакою»
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька

УТ-1

06.00, 6.30 XXIII Зимові 

Олімпійські ігри 2018 р. 

Гірськолижний спорт. 

Даунхілл (чоловіки). 

Фінал

07.05 XXIII Зимові Олімпійські 

ігри 2018 р. Сноуборд. 

Слоупстайл. 

Кваліфікація (жінки)

08.30, 23.05 XXIII Зимові 

Олімпійські ігри 2018 р. 

Лижі. Скіатлон 15+15 км. 

(чоловіки). Фінал

10.50 XXIII Зимові 

Олімпійські ігри 2018 р. 

Ковзанярський спорт. 

5000 м (чоловіки). Фінал

13.05 XXIII Зимові Олімпійські 

ігри 2018 р. Біатлон. 

Спринт 10км (чоловіки)

15.05 XXIII Зимові Олімпійські 

ігри 2018 р. Фристайл. 

Могул. Фінал (жінки)

16.55, 21.30 Олімпійська студія

17.30, 1.10 XXIII Зимові 

Олімпійські ігри 2018 р. 

Санний спорт. Фінал. 

Заїзд 3 (чоловіки)

18.30, 2.05 XXIII Зимові 

Олімпійські ігри 2018 р. 

Санний спорт. Фінал. 

Заїзд 4 (чоловіки)

19.30 XXIII Зимові Олімпійські 

ігри 2018 р. Фігурне 

катання. Команди (жінки, 

пари)

21.00 Новини

03.00 XXIII Зимові Олімпійські 

ігри 2018 р. Фігурне 

катання. Команди. Фінал
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Прокинься 
і думай 
про Росію
США мають намір 
запровадити нові санкції 
проти Кремля 
Олег БОРОВСЬКИЙ

 США мають намір ввести нові санкції про-
ти Росії на основі так званого «Списку Путі-
на». Міністр фінансів США Стівен Мнучін 
поінформував про це американських конгре-
сменів у вівторок, 30 січня, після критики ад-
міністрації президента у зв’язку з недостатні-
ми діями у цій справі, — пише американсь-
ке видання «Уолл-Стріт Джорнел». Конгрес-
мени звинуватили адміністрацію Трампа в 
тому, що «вона недостатньо покарала Моск-
ву», — пише газета.
 Як пише «Уолл-Стріт Джорнел», «чи-
новники адміністрації Трампа поінформува-
ли Конгрес, що тогорічна публікація перелі-
ку російських оборонних компаній є достат-
ньою, аби зупинити підписання договорів на 
придбання озброєння, а тому в нових санк-
ціях немає потреби». Після публікації «пе-
реліку Путіна» жодних санкцій проти жод-
ної з осіб у переліку не було введено, — додає 
видання. Як не зазначено і жодних термінів 
або законодавчих вимог для їх введення. У 
свою чергу, міністр Мнучін відкинув звину-
вачення у повільному введенні санкцій про-
ти Росії, наголосивши, що нові каральні за-
ходи будуть опрацьовані у найближчі міся-
ці, можливо, навіть за місяць. 
 А вже сьогодні США можуть запровадити 
санкції на придбання міжнародними інвесто-
рами російського державного боргу. Одним 
із найбільших ризиків для Росії в цих санк-
ціях експерти вважають обмеження на вкла-
ди нерезидентів у російські цінні папери. 
Найжорсткiший варіант, який обговорюєть-
ся у Вашингтоні, — повна заборона на прид-
бання іноземцями російських цінних паперів 
— облігацій федеральної позики. Це значно 
послабить стабільність та вартість російсько-
го рубля. За даними Центробанку Росії, но-
мінальний обсяг федеральної позики, яка на-
лежить нерезидентам, на 1 грудня 2017 року 
становив 2,183 трильйона рублів, а це 32,1% 
від загального обсягу облігацій федераль-
ної позики (сім трильйонів рублів). Експер-
ти не раз наголошували, що є прямий зв’язок 
між вкладами нерезидентів та забезпеченням 
стабільності рубля. За вчорашнім офіційним 
курсом, за один долар давали 56,18 рубля. У 
разі виведення нерезидентами своїх вкладів 
цей курс миттєво зросте на п’ять рублів. 
 Заступник міністра фінансів Росії Сергій 
Сторчак вчора бадьоро запевнив, що нові сан-
кції США на придбання російських облігацій 
федеральної позики не будуть становити сут-
тєвої загрози для російської грошової одиниці, 
оскільки чиновники розраховують на внутріш-
ніх інвесторів, зокрема на російські банки, які 
куплять облігації. Також закордонні інвестори 
можуть обійти американські санкції через оф-
шори. Але експерти не настільки оптимістич-
ні й бачать у цьому намагання зберегти гарний 
вираз обличчя при поганій грі. ■
 

■

А ТИМ ЧАСОМ…

 Президент США Дональд Трамп 30 січня (о 4-й 
ранку за Києвом 31 січня) виступив зi своєю першою 
щорічною промовою перед обома палатами Конгресу. 
Виступ тривав приблизно 80 хвилин і стосувався пере-
важно внутрішніх проблем США, зокрема відновлення 
зруйнованої інфраструктури країни після ураганів і по-
веней, що спустошили деякі штати, чи змін у питанні 
імміграційної політики. Він наголосив, що «не було кра-
щого часу, аби почати жити, як в «американській мрії».
 Основними викликами для США Трамп назвав те-
роризм i таких суперників, як Росія та Китай. І це була 
єдина згадка Росії у виступі. Питання втручання Моск-
ви в американські вибори та можливе запровадження 
нових санкцій за це президент США не зачіпав. У звер-
ненні він, в основному, вихваляв досягнення власної 
адміністрації.

■

Минулим по майбутньому 
 Після голосування у Сеймі МЗС 
України висловило «глибоку стурбо-
ваність» та закликало польську сто-
рону до відкритості та конструктив-
ності. «Категорично не сприймаємо 
чергову спробу нав’язати однобічне 
трактування історичних подій, у т.ч. 
некоректного використання в офіцій-
ному документі Республіки Польща 
назви частини території сучасної Ук-
раїни», — йдеться у заяві міністерства 
від 26 січня. У МЗС нагадують, що ук-
раїнці, як і поляки, постраждали від 
тоталітарних режимів у роки Другої 
світової війни. «У цьому контексті 
надзвичайну стурбованість викликає 
намір зобразити українців винятково 
як «злочинних націоналістів» та «ко-
лаборантів Третього рейху», — зазна-
чалось у заяві зовнішньополітичного 
відомства.
 Прийняттю закону в Сенаті пере-
дувала багатогодинна дискусія стосов-
но положень про кримінальне переслі-
дування за приписування польському 
народові нацистських злочинів, а та-
кож за заперечування «злочинів ук-
раїнських націоналістів» проти по-
ляків. Опозиційні сенатори звертали 
увагу на те, що ухвалений Сеймом за-
кон рясніє суперечностями і недореч-
ностями. Зокрема, вони є в тій час-
тині, яка стосується кримінального 
переслідування за заперечення «зло-
чинів українських націоналістів». Ці 
положення були запропоновані по-
пулістською партією «Кукіз’15», яка 
ідеологію українського націоналіз-
му називає «бандеризмом». Польські 
ЗМІ повідомляють, що сенатори все ж 
відхилили пропозицію викреслити за-
пис про «злочини українських націо-
налістів» і не погодилися з пропози-
цією виключити пункт про позбавлен-
ня волі.
 Для набуття оновленим законом 
чинності він має бути підписаний пре-
зидентом Анджеєм Дудою, лояльним 
до націонал-консерваторів iз «Права 
і справедливості», які й розробляли 

поправки до закону. Сам Дуда раніше 
обіцяв переглянути законопроект та 
винести свій вердикт після «ретельно-
го аналізу» його фінальної версії.
 Документ, який уже викликав дип-
ломатичні суперечки Польщі з Украї-
ною та Ізраїлем, серед іншого, вводить 
покарання (штраф або по збавлення 
волі строком до трьох років), зокрема, 
за звинувачення поляків або польсь-
кої держави у відповідальності за зло-
чини періоду Другої світової війни, 
скоєні Третім рейхом.

«Уряд розсварив нас з усіма 
сусідами — німцями, українцями, а 
тепер — з Ізраїлем»
 Прем’єр-міністр Ізраїлю Бенья-
мін Нетаньяху вже виступив із го-
строю критикою законодавчої нова-
ції та пообіцяв не терпіти «викрив-
лення правди, переписування іс-
торії чи заперечення Голокосту». В 
Ізраїлі вважають польський законо-
проект спробою Польщі відбілити по-
ляків, причетних до злочинів Другої 
світової. Один з ізраїльських комен-
таторів зазначив, що євреї, які гину-
ли в нацистських концтаборах, часто 
не бачили жодного німецького нацис-
та від їх арешту до смерті в газовій 
камері, бо всю «роботу» виконували 
польські колаборанти.  Міжнародні 
єврейські організації вже обурили-
ся новими положеннями польсько-
го законодавства, яке обмежить сво-
боду наукових досліджень про Голо-
кост. У відповідь на закиди Ізраїлю 
президент Польщі Анджей Дуда у те-
левізійному інтерв’ю відповів, що по-

ляки не можуть відступити, та додав, 
що його країна має право «захищати 
історичну правду».
 Влада у Києві також закидала Вар-
шаві ще до прийняття закону «полі-
тизацію історії» та спробу виставити 
українців винятково посіпаками на-
цистів, оскільки раніше Польща виз-
нала Волинську трагедію геноцидом. 
 Сполучені Штати також вбачають 
протиріччя в документі. «Історія Го-
локосту складна та болісна. Ми ро-
зуміємо, що фрази на кшталт «поль-
ські табори смерті» неточні, оман-
ливі та шкідливі», — сказала речни-
ця Державного департаменту США 
Хізер Науерт. Утім Вашингтон зане-
покоєний можливою загрозою сво-
боді слова та обмеження наукових до-
сліджень. 31 січня Держдепартамент 
США попросив польський уряд пере-
осмислити законопроект, заявивши, 
що США стурбовані тим, що законо-
давство може підірвати свободу слова 
в країні та викликати дипломатичний 
бар’єр.
 Восьмеро американських конгрес-
менів з Міжпартійної цільової групи 
Конгресу США з боротьби з антисемі-
тизмом написали листа президенту 
Польщі Анджею Дуді. У ньому вони 
висловили надію, що той застосує вето 
щодо поправок до закону про Інститут 
національної пам’яті. У листі конг-
ресмени наголосили: поправки нега-
тивно вплинуть на діалог та науко-
ву діяльність щодо злочину Голокос-
ту в Польщі. З критикою змісту онов-
леного закону виступила низка інших 
країн.
 У відповідь на польський законо-
проект в Ізраїлі збираються розши-
рити чинний закон про заборону за-
перечення Голокосту.  За інформа-
цією ізраїльської газети «Джеруса-
лем Пост», 61 зі 120 депутатів Кнесету 
підтримують законопроект, згідно з 
яким Польща буде звинувачена у за-
переченні Голокосту, якщо новий за-
кон про ІНП набере чинності. Введе-
ний в Ізраїлі у 1986 році закон перед-
бачає п’ять років ув’язнення за запе-
речення Голокосту.
 Під час дискусій перед прийнят-
тям закону опозиційних депутатів Се-
нату дивувало, що законом передба-
чене переслідування за заперечення 
злочинів, скоєних українськими на-
ціоналістами впродовж 1925—1950 
років. Політики з опозиції безуспіш-
но намагалися з’ясувати, чим зумо-
влені саме такі часові рамки, адже 
більшість цього періоду припадає на 
радянський час, коли радянська вла-
да люто переслідувала українських 
націоналістів. Представники поль-
ського уряду казали, що це ініціати-
ва партії «Кукіз’15», натомість вони 
не знають, як відповісти на це питан-
ня. «Це чергова міна, на яку ви нас 
ведете. Я хочу нагадати, що це не де-
путати партії «Кукіз’15» відповіда-
ють за закордонну політику, а уряд», 
— зауважила у своєму виступі опози-
ційний сенатор Барбара Здроєвська. 
«Поясніть, чому ви не усунете цей 
запис, в якому говорите про нацист-
ські злочини, а не німецькі, про ко-
муністичні, а не радянські, а тут вво-
димо «злочини українських націо-
налістів?» — запитувала політик у 
представника міністерства юстиції. 
Уряд «Права і справедливості» пос-
варив нас з усіма сусідами — німця-
ми, українцями, а тепер конфлікт з 
Ізраїлем, і не тільки з Ізраїлем, але 
це також означає конфлікт зі США, 
а також iз міжнародними єврейськи-
ми організаціями», — зазначив опо-
зиційний сенатор Богдан Борусевич. 
Він додав, що за новий закон Польща 
платитиме високу ціну. ■

ПРОВОКАЦІЯ

Відбілювання історії 
серед темної ночі 
Сенат Польщі ухвалив закон, який може посварити 
країну з Україною та Ізраїлем
Ігор ВІТОВИЧ

Польський Сенат о другій годині ночі з середи на четвер схвалив суперечливий і 
провокаційний законопроект щодо Інституту національної пам’яті, який в Україні 
вже назвали законом про «заперечення бандерівської ідеології». За документ 
під офіційною назвою «Про внесення змін до закону про Інститут національної 
пам’яті — Комісію з переслідування злочинів проти польського народу і деяких 
інших законів» проголосували 57 iз 82 сенаторів, переважно з правлячої націо-
налістичної партії «Право і Справедливість» та популістської партії «Кукіз’15», 
проти голосували 23 сенатори від опозиційних сил, двоє сенаторів утрималися. 
Попри численні зауваження опозиції, депутати з польської партії влади «Право і 
справедливість» дали «зелене світло» суперечливому законові, який був схвале-
ний 26 січня більшістю голосів у нижній палаті парламенту — Сеймі.

■

ДУМКА З ПРИВОДУ

 Ухвалений в Польщі закон містить категорично неприйнятні оцінки і не відповідає проголо-
шеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польщею. Так відреагував Прези-
дент Петро Порошенко на своїй сторінці у «Фейсбуцi». Він зазначив, що історична правда ви-
магає відвертої розмови та діалогу, а не заборон. «Оцінки, які містяться в цьому рішенні, є аб-
солютно необ’єктивними та категорично неприйнятними. Ми насамперед пам’ятаємо наші спіль-
ні перемоги і боротьбу проти тоталітарних режимів. Жодне політичне рішення не може замінити 
історичну правду», — написав Порошенко.

■

У відповідь на закон прем’єр Ізраїлю відкликав із Польщі посла.❙
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Лариса ГРОМАДСЬКА

Сергій Василюк відомий шану-
вальникам не лише як лідер і 
засновник гурту «Тінь Сонця», 
автор і виконавець власних пі-
сень, він — відомий громад-
ський і політичний діяч, автор 
просвітницького проекту «Ви-
датні українці». Наша розмова 
з музикантом — про патріотич-
не виховання, культуру, мову і, 
звичайно, про особисте...

Протистояння України і Росії 
протягом 900 років
 ■ Сергію, хто вплинув на 
твоє виховання, на світогляд? 
Що зробило зi звичайного кия-
нина українського націоналіс-
та?
 — Спочатку це був батько. А 
потім я шукав сам... 
 Коли я ще вчився у школі, то 
слухав різну музику, яка мені 
подобалася. Але мені хотіло-
ся слухати сучасну якісну му-
зику, мене це надихало. Пер-
ші 10 років гурту «Скрябін» — 
це особлива сторінка в історії 
нашої музики, яка представ-
ляла для мене живу українсь-
ку мову. Відчувалося, що вона 
рідна для виконавців, і це мене 
підкупляло... 
 Був період, коли я дуже за-
хоплювався запорозьким коза-
цтвом. У студентські роки мав 
можливість глибше вивчати іс-
торію. Я часто ходив із першим 
томом «Історії запорозьких ко-
заків» Дмитра Яворницького, і 
в будь-який вільний час читав 
його. Згодом почав більше ці-
кавитися націоналізмом. Мені 
було цікаво відкривати для себе 
більше про відомих українців. 
 Зокрема, мене дуже заціка-
вили непересічні постаті, такі, 
як Міхновський, Микола Ли-
сенко, Євген Чикаленко... При-
клад їхнього життя надихає, є 
взірцем. Можливо, саме під 
впливом Яворницького мене по-
тягло до концептуально патріо-
тичної музики. Хоча я не можу 
сказати, що мене виховувала 
винятково патріотична музика. 
Один мій знайомий якось ска-
зав, що дитині достатньо зма-
лечку вкласти певні цінності, і 
далі вони вже для неї будуть ак-
сіомою, орієнтиром, якого вона 
триматиметься у своєму житті.
 ■ Як ти ставишся до питан-
ня мови, яке сьогодні є особли-
во актуальним?
 — Сьогодні багато хто спіл-
кується російською мовою на-
віть принципово, вважаючи, 
що так теж правильно. І навіть 
якщо він цікавиться історією 
України і вважає себе українсь-
ким патріотом, то для мене це 
абсурд. Наприклад, у школі я 
мало знав про українських ге-
роїв, але при найменшій на-
годі заговорити українською, 
я заговорив. При найменшій 
нагоді заспівати українською 
я заспiвав. Бо все-таки Украї-
на починається з мови. Зараз, 
можливо, ми проходимо такий 
складний етап, коли стверди-
лась наша державність, але ми 
приносимо у жертву свою куль-
туру?.. Але головне — не про-
йти точку неповернення, щоби 
ми дійсно були нацією повно-
цінною серед інших. Бо, вихо-
дить, стільки років ми бороли-
ся за свою незалежність, зараз 
захищаємо її під час війни, але 
якщо ми не будемо берегти свою 
культуру, не будемо її вважати 
однією з найвищих цінностей, 
то будемо не повноцінною на-
цією без рідної мови, а нацією, 
яка спілкується мовою іншого 
народу, який є для нас іще й іс-
торичним ворогом. Це дійсно 
абсурд.
 ■ Чому навіть у період війни 

люди не хочуть цього усвідоми-
ти?
 — Війна триває, але навіть 
багатьом військовим не прищеп-
лені ті цінності, про які я гово-
рю. З одного боку, вони захища-
ють країну, але це не значить, що 
вони цікавляться захистом на-
ціональних цінностей. Поки що 
мова для них не є цінністю. Для 
них цінність — це державний 
кордон, майбутнє їхніх дітей. 
Але для підтримки свого бойо-
вого духу все більше військових 
починає цікавитися історією і 
культурою України. Головне, що 
ми сьогодні маємо захищати, — 
не стільки європейськість, скіль-
ки українськість. Саме це мені б 
дуже хотілося доносити до своїх 
слухачів, у тому числі й до війсь-
кових. Тому важливо організову-
вати не лише концерти, а й про-
світницьку діяльність серед на-
ших захисників.
 ■ Ти постійно їздиш з висту-
пами на війну. Що найбільше 
запам’яталося?
 — Звичайно, незабутньою 
є перша поїздка. Це відбува-
лося у квітні 2014 року, коли 
«ДНР» іще не було. Мій друг 
запросив до себе в Амвросіїв-
ку для того, щоб зробити кон-
церт і пізнавальну лекцію для 
бійців. Це були призовники зі 
східних областей. Я побудував 
свій виступ так, що між пісня-
ми  розповідав  про протистоян-
ня України і Росії протягом 900 
років: від нападу Андрія Бого-
любського 1169 року до історії 
ХХ століття. Розповідав про та-
ких українських політиків, які 
вірили у єдність із Росією, але 
потім у ній розчаровувалися або 
платили своєю кар’єрою чи на-
віть життям. Тут варто згадати і 
Богдана Хмельницького, й Іва-
на Мазепу, і Петра Шелеста... Я 
відчував, що слухачам було ці-
каво. До мене вони ставилися 
потім позитивно, але до подій 

на Майдані — негативно. 
 Сьогодні українцям на сході 
треба відчути, що їхня краї-
на могутня, i вона розвиваєть-
ся, що вони — частинка великої 
амбіційної країни. І поки Украї-
на не стане такою, вони будуть 
тяжіти до Росії. Мене цікавить, 
як простими словами достука-
тися до українців і пробудити в 
них національницьку і держав-
ницьку амбіцію. Піснями це ні-
бито і виходить, але не повною 
мірою, відчувається, що потріб-
ні ще якісь аргументи.

Важливо, щоб українською 
спілкувалися в побуті
 ■ Ти спілкуєшся винятково 
українською мовою, хоча на-
родився у російськомовній ро-
дині...
 — Так, до 1990 року, тобто 
до 7-річного віку, я розмовляв 
російською. Під впливом подій, 
які тоді відбувалися в Україні, 
мій батько вирішив, що мене 
треба теж навчити української 
мови, що ми перейдемо з ним на 
українську. І синхронно відбу-
валося те саме із моїм двоюрід-
ним братом Олексієм Василю-
ком і його батьком. І ми вже пе-
реучували своїх україномовних 
бабусю і дідуся по батьковій 
лінії, які до нас говорили росій-
ською. Десь до 2001 року я пов-
ністю перейшов на українську. 
Зізнаюся, винятком була моя 
бабуся-росіянка по маминій 
лінії, з якою я до 2010 року го-
ворив російською. 
 Бажано, щоб наші роди-
ни переходили на українську в 
побуті. У нас же виходить час-
то навпаки: нібито рідна мова 
— українська, а коли вони ви-
ходять на вулицю, то говорять 
російською. Це демонструє для 
росіян, для прихильників «рус-
ского міра» меншовартісність і 
показує, що їхня пропаганда 
перемагає. 

 Для декого дуже важко змі-
нити свій образ: він був усе жит-
тя російськомовним, а тут перед 
друзями стає україномовним. 
Але це можна пояснити, зро-
зуміти: їхній друг змінився. Це 
не завжди приємно. Я, напри-
клад, з деякими друзями синх-
ронно перейшов на українську 
мову, а для декого це було дещо 
насторожено.
 ■ Твоя дружина з Білорусі. 
Якою мовою ви спілкуєтеся 
вдома?
 — Так, моя дружина з Біло-
русі. Вона вивчила українську 
дуже швидко. Ми спілкуємося 
винятково українською, вона 
ніколи не переходить на росій-
ську мову в Україні. Для мене 
певною мірою дивно, що моя 
дружина навіть зi своїми біло-
руськими подругами говорить 
українською. 
 ■ Коли вперше взяв до рук 
гітару? І як сталося, що життя 
своє пов’язав із музикою, хоча 
за освітою ти вчитель географії 
та англійської мови?
 — Я не закінчував музичної 
школи. Змалку мені хотілося 
співати. Батько записував, коли 
мені було ще три роки. Співав 
я і в школі; часто мене запро-
шували на сольні виступи з хо-
ром. У мене в родині завжди всі 
співали; гарний голос у мами, 
батька, бабусь і дідусів. Бать-
ко грає на гітарі. Та в його ре-
пертуарі переважно туристич-
ні пісні у бардівському форматі. 
Я ж більше захоплювався рок-
музикою, потім електронною. І 
в дитинстві бажання навчитися 
грати на гітарі не було. Грати я 
навчився після школи. Якраз 
того літа, коли треба було готу-
ватися до вступних екзаменів, 
я вчився грати на гітарі. Хоча в 
університет я також вступив.
 ■ Гурт «Тінь Сонця» у своєму 
репертуарі має інтелектуальну 
музику. У чому полягає завдан-
ня інтелектуального року?
 — Звісно, у кожного гурту 
має бути свій почерк. Інколи 
ми уточнюємо, що граємо рок з 
елементами народної музики. 
Наприклад, пісня «Козаки» до-
волі легка, а альбом «Буремний 
край» — уже важчий рок, але не 
перевантажений, а більш наси-
чений у звуковому спектрі. Зви-
чайно, ми ставимо перед собою і 
виховну мету. Намагаємося пи-
сати інтелектуальні тексти, які 
будуть підштовхувати людей 
замислюватися над чимось. На 
мою думку, це дає добрі плоди. 
Але цей шлях тяжчий, в Україні 
зараз слабо поширена інтелекту-
альна музика, а більш популяр-
на романтична, розважальна. 

Дуже цікавить... 
підземний світ
 ■ Чи пишеться лірика у цей 
буремний для країни час?
 — Звичайно. Є нові пісні, 
деякі зараз у процесі написан-
ня. Можливо, треба розроби-
ти якусь романтичну, ліричну 
програму. Звичайно, це інша 
публіка...
 ■ Чим ти, окрім музики, ет-
нографії та історії, захоплюєш-
ся ще?
 — Мене дуже цікавить під-
земний світ. Я бував у дре-
нажній системі, у недобудова-
них станціях метро. Цікавить 
географія і краєзнавство. Малі 

річки Києва мене приваблю-
вали з дитинства. Я колись зi 
своєю бабусею ходив і шукав 
місце, де впадає річка Совка у 
Либідь. Витоки Либіді містять 
багато загадок...
 Думаю, можна було б спро-
бувати на прикладі якогось нав-
чального закладу зробити ре-
форму навчання так, щоб гео-
графію, історію, мову, літера-
туру, біологію поєднати в один 
загальний предмет, а матема-
тику, геометрію, фізику і хімію 
перевести в інший сукупний 
предмет. Щоб було два предме-
ти з багатьма розгалуженнями, 
але які би були взаємопов’язані. 
Думаю, це більше розвивало б 
дитину. Це би передбачало бага-
то дослідницької роботи, манд-
рівок...
 ■ Чи віриш ти у здійснення 
бажань? Про що мрієш?
 — Я останнім часом людина 
більш прагматична. Віра у свою 
мрію наближає тебе до здійс-
нення цієї мрії. Але не факт, що 
ти здобудеш цю мрію. Але якщо 
не будеш до неї прагнути, то ні-
чого і близько не здобудеш. На-
приклад, коли я починав ство-
рювати гурт «Тінь Сонця», то 
розраховував на значно біль-
ший успіх, вважав, що це ство-
рить певний бум на українсь-
ке... Я прагнув створити якіс-
ну альтернативу російським 
інтелектуальним рок-гуртам, 
які були популярні на почат-
ку 2000-х у Києві. Але, за мої-
ми спостереженнями, українці 
не дуже цікавляться такою му-
зикою. На жаль, навіть у період 
революцій ХХІ століття україн-
ців цікавить романтичний, роз-
важальний, легкий напрямки у 
музиці. 
 Звичайно, ми досягли деяко-
го успіху, але всі 18 років це на-
полеглива робота...
 Я хочу, щоб у кожному ку-
точку України був серйозний 
попит на інтелектуальну музи-
ку. Є дуже шановні, професійні 
колективи, але вони практично 
не виступають, тому що на цю 
музику немає попиту... Є три-
вожні сигнали, наприклад, у 
Львові люди можуть розкупити 
квитки на Потапа і Настю, не-
залежно від того, зірветься їх-
ній концерт чи ні, а патріотичні 
гурти туди просто не приїжджа-
ють, тому що не збирають такої 
кількості слухачів. Виникає пи-
тання: де ж той феномен патріо-
тичного краю?..
 Мені дуже хочеться, щоб 
амбіцій українськості у нашого 
народу було набагато більше, 
ніж прагнень до Євросоюзу чи 
НАТО. На жаль, я часто стика-
юся з тим, що багато хто обме-
жується таким рівнем мислен-
ня: москалі вороги, а ввійдемо у 
Євросоюз — і все у нас буде доб-
ре. Взагалі, часто про культуру 
не йдеться...
 ■ Що таке щастя?
 — Щастя. Мені дуже спо-
добалося визначення: «Щас-
тя — це коли твої бажання збі-
гаються з твоїми можливостя-
ми». Я не можу сказати, що всі 
мої бажання збігаються з мої-
ми можливостями, але в цілому 
— я щаслива людина. Звичай-
но, мені хочеться більше дава-
ти і своїм рідним, щоби більше 
вдавалося у творчості. Тому є до 
чого прагнути — і це добре. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Сергій Василюк: Україна починається з мови
Лідер і засновник гурту «Тінь Сонця», автор і виконавець власних пісень — 
про «Скрябіна»,  Яворницького і Чикаленка, концерти на фронті й національну свідомість

■

Сергій Василюк.
Фото з власного архіву.
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«Розглядаємо такий варіант, коли Олена Підгрушна на Олімпіаді буде 

запасною. Причина — її стан здоров’я». Володимир Бринзак
президент Федерації біатлону України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Заявку олімпійської збірної України на 
зимові Ігри в Пхенчхані, котрі стартують 9 
лютого, — сформовано. Можливостей збіль-
шити кількість наших спортсменів на XXIII  
Білій Олімпіаді більше не залишилося — 
перепустки на змагання в Південній Кореї 
отримали всього лише 33 вітчизняні «зи-
мовики»-олімпійці. А це — найменша де-
легація за всі роки незалежності. До цьо-
го найскромнішою за числом повпредів на 
зимових олімпіадах українська збірна була 
на своїх перших самостійних Білих iграх у 
Ліллехаммері-1994, куди наша країна деле-
гувала 37 спортсменів.
 У Пхенчхані наші атлети змагатимуть-
ся у дев’яти з 15 видів спорту: у біатлоні, 
фристайлі, лижних гонках, гірськолиж-
ному спорті, сноубордингу, лижному дво-
борстві, санному спорті, фігурному катан-
ні та скелетоні. 
 Найчисельнiшою в Пхенчхані буде наша 
команда біатлоністів, яка виборола 11 лі-
цензій. Чоловіче «крило» «синьо-жовтих» 
представлятимуть п’ятеро осіб. Натомість 
жіноча команда здобула право на макси-
мальне використання квот (Юлія Джима, 
Олена Підгрушна, Валентина й Віта Семе-
ренко, Анастасія Меркушина та Ірина Вар-
винець).
 Щоправда, до столиці Олімпіади-2018 
наші «стріляючі лижники» вирушають не в 
повному складі, залишаючи в Києві на курс 
лікування капітана жіночого колективу 
Підгрушну. Від самого початку сезону Оле-
на мала проблеми з фізичними кондиціями, 
через що її результати на гонках Кубка світу 
були далекими від оптимальних.
 Зрештою, готуватися до Пхенчхана Під-
грушна мала за індивідуальним планом, 
проте свої корективи в цей процес внесла 
серйозна застуда. Не змагалася олімпійсь-
ка чемпіонка Сочі-2014 на останньому перед 
Іграми етапі КС в Антерсельві, пропустила 
вона свій старт і на ЧЄ-2018 у Реднау (оди-
ночний «мікст» iз Семеновим). Тепер ось 
узагалі під питанням опинилася її участь в 
Олімпіаді. «Не виключено, що до Пхенчха-
на Пiдгрушна поїде у ролі запасної», — при-
пустив президент Федерації біатлону Украї-
ни Володимир Бринзак.
 А от знана вітчизняна лижниця Вален-
тина Шевченко долучитися до своїх шостих 
за ліком зимових Ігор узагалі не зможе. У 

федерації лижного спорту України до остан-
нього сподівалася максимально використа-
ти свої квоти на Ігри-2018, проте тривале 
перебування в листі очікування FIS жодних 
дивідендів найтитулованішій українській 
лижниці не принесло. Разом зі своїми ко-
легами по збірній 42-річна Шевченко бра-
ла участь у церемонії проводів олімпійської 
збірної до Пхенчхана, проте, зрештою, доз-
волу на поїздку до Південної Кореї від Між-
народної федерації лижного спорту не отри-
мала.
 При цьому варто відзначити, що в олімпій-
ському Пхенчхані Україна вперше буде пред-
ставлена в скелетоні. А після тривалої пере-
рви знову участь в Олімпіаді візьмуть вітчиз-
няні майстри могулу. ■

Другою за чисельністю на Іграх-2018 у Пхенчхані в українській олімпійській збірній буде команда саночників.
Фото прес-служби НОК України.

❙
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ОЛІМПІАДА

Скромний потенціал
На зимових Іграх у Південній Кореї змагатимуться лише 33 вітчизняні олімпійці

■

НА СТАРТ!

 Склад олімпійської збірної України  
 на Ігри-2018 у Пхенчхані:

 Біатлон: Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія 
Меркушина, Ірина Варвинець, Сергій Семенов, Артем Прима, Дмитро Підручний, Володимир Се-
маков, Артем Тищенко.
 Фристайл: Олександр Абраменко, Ольга Полюк, Тетяна Петрова.
 Лижні гонки: Тетяна Антипенко, Марина Анцибол, Олексій Красовський, Андрій Орлик.
 Санний спорт: Роман Захарків, Олександр Оболончик, Антон Дукач, Андрій Мандзій, Олена 
Стецьків, Олена Шхумова.
 Фігурне катання: Олександра Назарова/Максим Нікітін, Анна Хниченкова, Ярослав Паніот.
 Гірськолижний спорт: Іван Ковбаснюк, Ольга Книш.
 Лижне двоборство: Віктор Пасічник.
 Сноубординг: Аннамарі Данча.
 Скелетон: Владислав Гераскевич.
     

■

Григорій ХАТА

 Поки Міжнародний олім-
пійський комітет вирішував, 
кого з російських атлетів у 
персональному порядку допус-
кати під нейтральним прапо-
ром до участі в зимовій Олім-
піаді в Пхенчхані, Спортив-
ний арбітражний суд у Лозан-
ні у перший день лютого виніс 
доволі несподіване рішення, 
задовольнивши апеляції одра-
зу 28 російських спортсменів, 
результати котрих — на Іграх-
2014 в Сочі — були анульовані 
МОКом.
 Завдяки цьому до російсь-
кої скарбнички, скоріше за 
все, повернуться одна золо-
та, шість срібних та дві брон-
зові нагороди й, як результат, 
«триколірні» знову піднімуть-
ся на перше загальнокомандне 
місце в медальному протоколі 
домашньої Олімпіади.
 Ми ніколи не сумнівали-

ся в тому, що наші спортсме-
ни абсолютно заслужено от-
римали усі ті медалі, які були 
завойовані в Сочі. Добре, що 
судова інстанція це повністю 
підтвердила, довела їх чисто-
ту — це дуже важливо з точки 
зору майбутнього самих спорт-
сменів і з точки зору органі-
зації роботи в спорті вищих 
досягнень у нашій країні», 
— заявив прем’єр-міністр 
Російської Федерації Дмитро 
Медведєв.
 При цьому одразу слід за-
уважити, що далеко не всі 
справи російських олімпій-
ців, на котрих МОК наклав су-
ворі санкції у вигляді довічної 
заборони їхньої участі в Олім-
пійських іграх, отримали ви-
правдальний судовий вер-
дикт. 
 Зокрема, йдеться про 11 
атлетів-порушників антидо-
пінгових правил, яким лише 
пом’якшили дискваліфіка-

цію, замінивши довічний її ха-
рактер на «разовий», що озна-
чає «бан» лише однієї Олімпіа-
ди. «Підтверджені спортивним 
арбітражним судом порушен-
ня одинадцятьма російськими 
атлетами антидопінгових пра-
вил чітко свідчать про те, що 
на Іграх у Сочі господарі вда-
лися до системного маніпулю-
вання антидопінговою систе-
мою», — так у МОК відреагу-
вали на вердикт САС, додав-
ши, що подібне рішення може 
негативним чином у майбут-
ньому вплинути на боротьбу з 
допінгом у світовому спорті.
 Щодо долі 28 виправданих 
російських олімпійців, серед 
яких бобслеїсти, скелетоністи, 
лижники, ковзанярі, саночни-
ки та хокеїстки, то прем’єр-
міністр РФ уже дав розпоря-
дження всім державним інс-
танціям у максимальному об-
сязі сприяти підготовці та 
відрядженню спортсменів на 

Ігри в Південну Корею.
 Паралельно з цим у МОК 
заявили, що вердикт суду не 
гарантує автоматичної участі 
виправданих російських олім-
пійців у Пхенчхані, адже своїм 
рішенням суд не визнавав 
росіян невинуватими в пору-
шенні антидопінгових правил. 
Як пояснюють у МОК, питання 
лише в тому, що суду виявило-
ся недостатньо доказів, зібра-
них комісією Деніса Освальда. 
 «Рішення виконавчого ко-
мітету МОК від 5 грудня 2017 
року, яким позбавили Росій-
ський олімпійський комітет 

членства в олімпійській сім’ї, 
залишається чинним. Це зна-
чить, що російські атлети мо-
жуть узяти участь в Олімпій-
ських іграх у Пхенчхані лише 
на основі запрошення Міжна-
родного олімпійського коміте-
ту», — заявили в МОК. ■

Баскетбол
 Матч «усіх зірок» суперліги. 
«Північ» — «Південь» — 128:123 (Де-
віс (34); Рочняк (18), Конєв (18) — Маль-
чевський (29), Колтер (18).

ХРОНІКА■

Спортивний арбітражний суд визнав недостатньою доказову базу, 
на основі якої МОК відібрав у росіян значну частину медалей 
домашньої Олімпіади-2014.
Фото з сайта olympic.org.

❙
❙
❙
❙

ВЕРДИКТ

Рівень недоказовості
Спортивний арбітражний суд повернув медалі сочинських Ігор 
низці російських олімпійців, частині — скасували довічну 
дискваліфікацію

■
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 Коли з інтернету можна буде 
скачати півлітра коньяку, ось тоді 
й поговоримо про інтернет-залеж-
нiсть.

* * *
 На сповіді:
 — Отче, я грішила, пила i гуля-
ла.
 — Знаю.
 — Звідки?
 — Підписаний на твій інста-
грам.

* * *
 Реальна шкода від куріння — 
це коли виходиш покурити, а сусі-
ди по гуртожитку зжерли твої пель-
мені.

* * *
 Хлопець приходить до окуліста.
 — Лiкарю, перевірте мені зір.
 — У вас із зором повний поря-
док
 — Та який там порядок! Я не-
давно одружився і грошей узагалі не 
бачу.

* * *
 — Я так мрію про велосипед! 
Постійно повторюю чоловікові, як 
корисно крутити педалі на свіжому 
повітрі!
 — Ну і що, виконав він твоє ба-
жання?
 — Частково. Переніс швейну 
машину на балкон.

По горизонталі:
 2. Перший космонавт незалеж-
ної України. 6. Пристрій для просію-
вання борошна. 7. Ім’я сербсько-
го кінорежисера, який потрапив до 
«чорного списку» Мінкульту України 
за підтримку анексії Криму 8. Систе-
ма державного ладу в деяких фео-
дальних мусульманських країнах. 9. 
«Нащо на дужому крилі на вої любії 
мої, на князя, ... моє миле, ти ханові 
метаєш стріли?» (Тарас Шевченко). 
11. Донька Ярослава Мудрого, коро-
лева Франції. 14. Церковний старо-
ста. 16. Засідатель казенної палати, 
військового суду тощо. 17. Українсь-
кий письменник-шістдесятник, ав-
тор публіцистичної збірки «Мен-
тальність орди». 19. Широкополий 
солом’яний капелюх. 20. Представ-
ник тюркських племен, які в VI ст. за-
воювали придунайські райони і за-
снували свою державу. 23. Автор і 
виконавець власних пісень, пере-
важно під гітару. 25. Вузька і глибо-
ка западина між горами. 26. Вулкан 
на Сицилії. 27. Місто в Криму, через 
яке намагаються потрапити до Росії. 
28. Нісенітниця, твердження, поз-
бавлене логіки.
По вертикалі:
 1. Артистичне псевдо силача 
Івана Фірцака, роль якого в одно-
йменному фільмі зіграв Дмитро Ха-
ладжі. 2. Ім’я знаменитої французь-
кої дизайнерки і модельєра, яка досі 
для багатьох лишається іконою сти-

лю. 3. Місто в Росії, столиця Кал-
микії. 4. Риба із родини осетрових. 
5.  Управитель князя чи боярина в 
часи Київської Русі. 9. Торбинка із 
ладаном або якимось зіллям, що 
його носять на грудях як оберіг. 10. 
«Вербовая ..., ..., .... По ній ходить 
Насточка, Насточка, Насточка» (на-
родна пісня). 12. Історичний регіон 
у Франції. 13. Ім’я голлівудського ак-
тора і культуриста, зірки «Терміна-
тора» і «Конана-варвара». 14. Згус-
ток крові в судинах, який може відір-
ватися і призвести до смерті. 15. Іс-
панський футболіст, одна з легенд 
мадридського «Реала». 18. Давня 
назва Тбілісі. 21. Право Президента 
не підписати закон. 22. Французьке 
місто, де було страчено Жанну д’Арк. 
23. Народна назва долара. 24. Гол-
лівудський актор, зірка фільмів «9 з 
половиною тижнів» та «Рестлер».

Кросворд №10 
вiд 26—27 сiчня
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Аліса КВАЧ

 Дивлячись на мініатюрну зірку фільму 
«Білявка в законі», важко повірити, що їй 
скоро «стукне» 42 і що в неї уже зовсім до-
росла донька — коли вони ідуть разом, ба-
гато хто думає, що це рідні сестри. Тим біль-
ше, що з роками Ава все більше стає схо-
жою на свою зіркову маму.
 З батьком Ави, актором Райаном 
Філіпом, Різ Візерспун познайомилася 
на вечірці на честь свого 21-річчя. Їх-
ній роман стрімко набрав обертів, і че-
рез два роки Райан повів Різ під вінець. 
У тому ж 1999-му в пари народилася 
донька Ава Елізабет, а Райан особисто 
був присутній при народженні. Він же і 
придумав дівчинці ім’я — на честь ак-

триси Ави Гарднер, коханої Френка Сі-
натри. 
 Попри те, що Різ та Райану не вдало-
ся зберегти стосунки і в 2007 році пара 
розлучилася, Ава продовжує підтримува-
ти контакти з обома батьками. А також — 
з молодшими братами Діконом та Теннесі, 
як і з новим чоловіком мами, кіноагентом 
Джимом Тотом. Дівчина навчалася в ху-
дожній школі і захоплювалася верховою 
їздою. А не так давно на неї звернули ува-
гу модельні агенції.
 Першою її роботою як моделі стала 
співпраця із модним брендом Rodarte, 
для якого вона знялася в ніжних роман-
тичних сукнях. Схоже, дівчині це сподо-
балося, бо, виставивши фото в Instagram, 
вона подякувала всім учасникам зйом-
ки за «доброту, талант та натхнення», і в 
першу чергу — самим дизайнерам. «Спа-
сибі Rodarte за цю неймовірну гру в пе-
реодягання і за можливість підтримува-
ти творчість жінок», — написала вона.
 Крім Ави, у цій фотосесії взяли 
участь вагітна первістком американсь-
ка кіноакторка Кірстен Данст, яка «за-
світила» свій уже кругленький животик, 
а також актриса Тесса Томпсон, виконав-
ці Grimes та Кім Гордон, режисер Джіа 
Коппол та інші зірки.
 Судячи з усього, дебют вдався. Якщо 
так піде і далі, у Ави є всі шанси увійти 
до еліти модельного бізнесу. Для цього 
в неї є всі складові успіху: гарна фігура, 
вродливе личко і мамина слава. ■

з 5 до 11 лютого
  Овен (21.03—20.04). Ви будете ста-

ранні й продуктивні на роботі, але подумки 
ви мрiєте працювати самостiйно. З’явиться 
чудовий шанс залишити кар’єру в компанії 
заради індивідуального розвитку.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Телець (21.04—21.05). Тиждень обіцяє 
бути щедрим на подарунки, в тому числi й 
фiнансовi. У вас з’явиться цiлком пристой-
на робота, яка принесе неабиякi прибутки.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.

 Близнюки (22.05—21.06). Якщо на по-
чатку тижня вашi витрати будуть пов’язані з 
благоустроєм житла і навчання себе і своїх 
рідних, то невдовзi доведеться витратитися 
на лікування та відновлення організму.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

 Рак (22.06—23.07). Попереду багато 
випробовувань, але не всiм удасться їх по-
долати. Настав час розставити всi прiорите-
ти. Це стосується особистого життя та діло-
вої сфери.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Лев (24.07—23.08). Вас перевірятимуть 
й інспектуватимуть, тому потрібно бути макси-
мально підготовленими до будь-яких несподі-
ванок. Вийшовши переможцем iз цієї непро-
стої ситуації, ви в майбутньому зможете дола-
ти будь-якi перепони.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 11.

 Діва (24.08—23.09). Ви ризикуєте поча-
ти свою кар’єру з чистого аркуша. Вiд вас ви-
магатимуть багато чого, а платититимуть за це 
непропорційно мало. Це позначиться на витра-
тах, тож доведеться обмежити себе в усьому.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Терези (24.09—23.10). Ви завжди жит-
тєрадіснi i з легкістю долаєте всі пастки. Тиж-
день буде метушливим, не позбавленим конф-
ліктів, але досить позитивним і успішним для 
творчих людей.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви починати-
мете досить серйозні проекти, перспективні й 
здатні прославити вас. У цих починаннях допо-
можуть вашi друзi та партнери по бiзнесу.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Стрілець (23.11—21.12). Якщо ви не 
звикли довго займатися чимось одним i швид-
ко захоплюєтеся чимось іншим, то ризикуєте 
втратити кар’єрні перспективи. Остерiгайтеся 
сумнiвних оборудок.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 11.

 Козеріг (22.12—20.01). Через своє мар-
нотратство ви можете залишитися без засобiв 
для iснування. Щоб цього не сталося, обмеж-
те себе у розвагах, а бiльше думайте про за-
втрашнiй день.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Водолій (21.01—19.02). Ви здобудете 
повагу в колективі, можливе збільшення зар-
плати, але захоплення азартними іграми приз-
веде до фiнансових втрат. Нероздiлене кохан-
ня примусить вас страждати.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.

 Риби (20.02—20.03). Люди, зайняті ви-
робництвом, будуть дуже успішними, адже 
саме тут вони зможуть повністю реалізувати 
себе. Причому розвинутися вони зможуть тіль-
ки в колективі.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 9. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

БАТЬКИ І ДІТИ

Мамина Ава
18-річна донька 
Різ Візерспун 
спробувала 
себе в модельному 
бізнесі

■

Ава Філіп.❙

3—4 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, мiсцями невеликий дощ. Вiтер пiвденний, 7-
12 м/с. Температура вночi 0...+2, удень +4...+6. Пiслязавт-
ра температура впродовж доби +2...+4.

Курорти Карпат: хмарно, сильний дощ. Славське: уночi 
+2...+4, удень +5...+7. Яремче: уночi +2...+4, удень +5...+7. 
Мiжгiр’я: вночi +4...+6, удень +5...+7. Рахiв: +4...+6, удень 
+6...+8.

1 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— немає, Стрий — немає, Славське — 1 см, Плай — 
42 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — 3 см, Долина — не-
має, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Ко-
ломия — немає, Пожежевська — 44 см.
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