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наркотичною залежністю
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у Харкові здивує
яскравістю й іронією
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Золотi нашi
лижники
За три стартові дні зимових Паралімпійських ігор українські спортсмени
виграли дев’ять медалей
» стор.
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❙ Максим Яровий мчить до своєї золотої паралімпійської нагороди Пхенчхану-2018.
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«Винятково від нас залежить наша свобода. Та, про яку так мріяв Тарас
Шевченко. Пам’ятаєте його слова: «Борітеся — поборете, Вам Бог
помагає». Ми здатні у своїй єдності утвердити успішну Україну!»

Юрій Ткаченко
голова Черкаської облдержад міністрації

■ ОВВА!

■ НА ФРОНТІ

Ляшко розкрив аферу Порошенка
на 15 мільярдів

Всіх чекають удома

Тендер на продаж
4G-частот —
корупційна схема
за участю Президента,
стверджує лідер
Радикальної партії

Тетяна МІЩЕНКО

Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Політик переконаний, що ці
гроші Порошенко планував витратити на свою виборчу кампанію.
«6 березня Нацкомісія з питань регулювання у сфері зв’язку
провела тендер на продаж частот
4G. Участь у цьому так званому
тендері брав особисто Президент,
адже голова комісії, пан Животовський, — виходець з однієї з
компаній Порошенка. 4G-частоти
купили три російські компанії. Загальна сума, яка надійшла до державного бюджету, — 5,4 млрд.
гривень, або 205 млн. доларів.
Нацкомісія це затвердила своїм
рішенням. А в лютому 2015 року
3G-частоти було продано на суму
10 мільярдів гривень. За тодішнiм курсом — це 750 млн. доларів. Тобто в 2015 році частоти
було продано за 750 млн. доларів,

СБУ закликає добровільно
відмовлятися від участі у незаконних
збройних формуваннях

❙ Олег Ляшко стверджує: стартову ціну на 4G-частоти було занижено в 15 разів!
а в 2018-му — за 200 млн. доларів.
Де діли 550 млн. доларів?» — обурився народний депутат.
Олег Ляшко підрахував: стартова ціна на 4G-частоти була занижена у 15 разів. Більше того, три з
шести лотів було продано взагалі
без аукціону.
«Затверджена мінімальна ціна
на частоти 4G — 265 млн. гривень.
За оцінками експертів, мінімальна ціна на їх продаж повинна була
становити 4 млрд. гривень. Тобто
стартова ціна була занижена в 15
разів! Ми ходимо по кредити, кажемо, що немає чим зарплати та
пенсії платити, нас змушують під-

німати тарифи на «комуналку»,
а на одному тільки продажу 4G
бюджет недоотримав 15 мільярдів гривень. Це така ж афера, як
приватизація «Криворіжсталі!»
— вважає лідер РПЛ.
Олег Ляшко звернувся до
НАБУ, Генпрокуратури та уряду з вимогою зупинити цю аферу — скасувати результати тендеру та провести новий на чесних
умовах. Лідер РПЛ переконаний:
якщо вкрадені гроші повернути до
держбюджету, потреби в кредитах
МВФ та в підвищенні на його вимогу тарифів для населення просто не буде. ■

\

■ СПІВРОБІТНИЦТВО

Щоб усе було
«окей»
Британський досвід стане
в нагоді українським
правоохоронцям у діях
на випередження
Тарас ЗДОРОВИЛО
Нещодавно поліція України та Великої
Британії обмінялися досвідом у боротьбі з тероризмом. Боротися ж бо з цим лихом на випередження є першочерговим завданням не лише
спецслужб, а й правоохоронців.
Зустріч відбулася у рамках візиту делегації Міністерства внутрішніх справ України до
Великої Британії. До Туманного Альбіону прибули міністр внутрішніх справ України Арсен
Аваков та голова Національної поліції Сергій
Князєв. Приймала високих поліційних чинів
комісар поліції Лондона Крессіда Дік.
Зокрема, сторони обмінялися досвідом у роботі поліції превенції та патрульної поліції. Окремо керівники обговорили питання протидії
тероризму в Україні та Великій Британії.
Сергій Князєв зазначив, що для українських поліцейських дуже важливий досвід лондонських колег, адже вони дбають не тільки
про безпеку восьми з половиною мільйонів
мешканців столиці, а й координують протидію тероризму по всій території країни.
Під час зустрічі сторони домовилися про тісну взаємодію між країнами у боротьбі з тероризмом.
Крім того, обговорювалося співробітництво між поліцейськими України та Великої
Британії у сфері кібербезпеки та боротьби з
організованою злочинністю. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО
«І це все про нього» —
таку назву однієї з радянських кінострічок можна використати, говорячи про сумнозвісний полігон на Миколаївщині в Широкому Лані, де
армійське керівництво вже
вкотре наступає на одні й ті
ж граблі, адже схожа ситуація була тут у 2016 році: наразі на полігоні намети військовослужбовців затоплені
водою, навкруги суцільне болото й пересуватися по території можна лише по дошках,
інакше втопишся в багнюці.
І це неподобство військовослужбовець ЗСУ із Запоріжжя Юлія Матвієнко
«посміла», як вважають генерали, видати «на гора» (в
соцмережі), описуючи жахіття побуту побратимів та ще
й на додачу виклала фото.
Смілива жінка завершила
свою розповідь у «Фейсбуці» фактично зверненням до
Світлана МИЧКО
Тернопільська область
Усе далі розходиться слава
про священика УГКЦ Василя Германюка з селища Скала-Подільська на Тернопільщині, і все популярнішою стає його сторінка в соціальній мережі Instagram під ніком @hvmnew. Саме там він не так
давно почав транслювати молитви та благословення, що, з одного
боку, викликало критику релігійних
консерваторів, а з другого — привернуло увагу до слова Божого багатьох молодих людей. Передусім
заради молоді, яка більшість свого
часу «зависає» в iнтернеті, і запо-

Російсько-окупаційні
війська продовжують порушувати умови безстрокового припинення вогню
в районі АТО. Лише впродовж доби 11 березня здійснили чотири обстріли позицій українських захисників.
Зокрема, на Луганському напрямку противник iз гранатометів та
великокаліберних кулеметів вів вогонь по наших
укріпленнях у районі населених пунктів Троїцьке, Луганське та Новозванівка.
На Донецькому напрямку бойовики російсько-окупаційних військ
iз великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
обстріляли сили АТО в
районі населеного пункту
Верхньоторецьке.
Під час виконання бойових завдань 11 березня
загинув один український
військовослужбовець. Ще троє захисників
отримали поранення.

Тим часом Служба безпеки України в рамках
спеціальної програми «На
тебе чекають вдома» здійснює заходи щодо повернення на підконтрольну Україні територію та звільнення від кримінальної
відповідальності громадян, які добровільно відмовилися від участі у незаконних збройних формуваннях російсько-окупаційних військ.
Програма діє з 18 серпня 2015 року. Загалом нею
скористалися уже 200 осіб.
Із них звільнено від кримінальної відповідальності
судами — 125, від відбування покарання — 9.
«На війну важко йти,
а ще важче повертатися з
неї. Відкинь страх — повертайся! На тебе чекають удома!» — такий слоган кампанії повернення
«блудних синів», які не
вчинили особливо важких
злочинів.
Чекають удома всіх,
хто захищає Україну від
окупантів і сепаратистів!
■

■ РЕЗОНАНС

Лан поневірянь і надій
Військовослужбовці на Миколаївщині не задоволені умовами
високих армійських чинів:
«Коли наступного разу генерали будуть питати, чому не
хочуть залишатися на контракт, просто нехай уявлять
собі хоч одну добу там прожити».
Опублікували
викривальні фото й інші військовослужбовці — командування їх «запеленгувало» й застосувало своєрідне покарання: солдати змушені збирати
снаряди, які не розірвалися
після стрільб на полігоні. «За
ті фото, що ми викладаємо,
нас зібрали, «піхоту», люди,
які не підготовлені до цього,
пройти полігон 7-8 км, і виявляти снаряди, що не вибух-

нули. Всі втомилися, спітніли, але сьогодні лазні не буде,
і це все у вихідний день», —
написав у «Фейсбуці» Сергій Марков, один iз тих, хто
викладав фотографії з полігону.
У свою чергу радник
міністра оборони України
Юрій Бірюков, якого чимало
атошників м’яко кажучи не
долюблює, заявив, що, мовляв, фото, які показують
непридатні умови для життя на Широкому Лані, — це
«мерзотна розгонка історії
потопаючих на полігоні».
Зокрема, він наголошує, що
там будується стаціонарний
табір, котрий, можливо,

■ НЕФОРМАТ

Молитва в Instagram
Священик несе людям слово Боже
технологічними способами
чаткував отець Василь свої ще незвичні для пересічного обивателя
новації.
А почалося все з того, що,
долаючи автомобілем шлях між
двома неблизькими парафіями,
де служить, і промовляючи вго-

лос традиційну ранкову молитву,
одного разу священнослужитель
вирішив спробувати включити
пряму трансляцію в тому ж таки
Instagram для друзів-підписників. Зробивши так кілька разів і
отримавши підтримку у вигляді

буде зроблено в серпні цього року й додає: «Історію з
Широким Ланом так активно намагаються розігнати з
простої причини — з нами
воюють. Силами мінометів
і снайперських гвинтівок,
силами ДРГ й танків, силами корисних ідіотів, котрі
нічого не можуть фактичного запропонувати, крім волань у «ФБ».
На жаль, ставлення
«батьків-командирів» до солдат в українській армії залишається на рівні сталінських
загороджувальних загонів,
причому як на передовій, так
і в тилу: виживуть — добре, а
ні, то замінимо іншими... ■
і «лайків», і схвальних коментарів, і кількості переглядів, він
зрозумів, що не помилився. Відтак почав транслювати і недільні
проповіді.
До речі, отець Василь Германюк має свою сторінку і на «Фейсбуцi», де теж поширює пости з
духовною інформацією. Він переконаний, що це дуже ефективно і аж ніяк не суперечить закону Божому. Більше того — сучасним священикам навіть необхідно підлаштовуватись під реалії
сьогодення. До того ж духовне в
iнтернеті є чудовою противагою
гріховній інформації, якої там так
багато. ■

ІнФорУМ
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■ ВШАНУВАННЯ

■ ГОСПОДАРКА

Тарасовими стежками

Екологічно
чистий
відпочинок

У Каневі планують нарешті ввести
в експлуатацію довгобуд
Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині минулими
вихідними вшановували Великого Кобзаря. Урочисті заходи, присвячені 204-й річниці з дня народження Тараса Шевченка та 157-й річниці
з дня його смерті, відбулися у
рідних селах поета — Моринцях та Шевченковому Звенигородського району — та в Каневі, на Чернечій горі, де він
похований. Вклонитися Тарасу і покласти квіти до підніжжя його пам’ятника приїхали люди з усієї України.
«Винятково від нас залежить наша свобода. Та, про
яку так мріяв Тарас Шевченко. Пам’ятаєте його слова: «Борітеся — поборете,
Вам Бог помагає». Ми здатні у своїй єдності утвердити
успішну Україну!» — наголосив голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко, повідомивши, що 2018
рік на Черкащині оголошено
Роком української мови.
Разом із черкащанами вклонився Кобзареві і
міністр культури Украї-

ни Євген Нищук. Зокрема, міністр побував у Будищанському природному парку, на території якого розташований будинок поміщика
Павла Енгельгардта, в якого
у 1828-1929 роках малий Тарас козачкував.
Як розповіли в адміністрації Національного заповідника «Батьківщина
Тараса Шевченка», на початку 2013 року в селі Будище
Звенигородського
району розпочалися активні роботи з відновлення цієї
історичної будівлі, були
проведені конкурсні торги
на визначення генпідрядної організації та фактично освоєні кошти. Втім роботи не були завершені, а
сама будівля досі перебуває
у невтішному стані.
Схожа ситуація склалася і в Каневі, куди теж завітав міністр культури. Там
він поцікавився реконструкцією міського Будинку культури, який почали будувати
в місті ще у 1982 році. Але
через десять років роботи
на будові зупинилися. Вже

❙ Міський Будинок культури у Каневі зводять із 1982 року.
❙ Фото з сайта Міністерства культури України.
коли Україна відзначала
200-річчя Тараса Шевченка, тоді відкорегували проектно-кошторисну документацію на ремонт Канівського будинку культури і з запланованої вартості об’єкта
в 77,9 млн. грн., на ремонтних роботах освоїли лише
13 млн. грн. Словом, наразі
готовність об’єкта складає
70%.
Міністр культури запевнив, що спільними зусиллями вдасться завершити роботи на довгобуді.
«Черкащина — це серце України. Ця земля подарувала нам Тараса Шевченка, Богдана Хмельницького,
Максима Залізняка та Івана

■ МОРАЛЬ І ПРАВО

Бранці «благодійників»
У Харкові насильно тримали у нелюдських умовах
більше 200 людей з алкогольною
та наркотичною залежністю
Лариса САЛІМОНОВИЧ
У приватному будинку, розташованому в Немишлянському районі Харкова, правоохоронці виявили реабілітаційний заклад, що більше схожий на страшну в’язницю. У невеликих кімнатах без побутових зручностей, де ледве вміщаються
двоярусні ліжка, тут утримували понад
30 людей.
Потрапили вони сюди різними шляхами, але переважно з благословення рідних,
які щомісяця платили за «лікування» від
3 до 8 тисяч гривень. Обрати саме такий
шлях порятунку їх спонукала реклама, де
засновники центру гарантували зцілення

молитвами під патронатом однієї з релігійних громад міста. Були там і пацієнти, які
й досі не знають, як сюди потрапили. Не
виключено, що їх насильно забрали з вулиці. В основному йдеться про молодих чоловіків та жінок, віком від 25 до 45 років.
«Після того, як люди потрапляли до
цього будинку, в них забирали телефони, документи й більше не випускали, —
повідомила прес-секретар прокурора області Віта Дубовик. — Цю будівлю орендувала організація «Благодійний фонд».
За офіційними даними, вони не мали документів, які б дозволяли надавати медичну
допомогу».
Покинути центр пацієнти не мали змо-

■ КРИМІНАЛ

Знову синій кит
Нова жертва онлайн-гри на Одещині
Ірина КИРПА
Учня п’ятого класу села
Шевченкове Кілійського району
Одеської області знайшли повішеним у сараї 8 березня. Друзі
11-річного хлопчика розповіли, що останнім часом він ходив
сумний та захоплювався суїцидальної грою «Синій кит». Розповідають, фатального дня у відповідь на привітання зі святом
вислухав від мами чергову порцію моралі про недбале ставлення до одягу. (І це могло підштовхнути школяра до думки про
зведення рахунків із життям).

«Із розмов з однолітками загиблого хлопчика я дізнався,
що той отримував завдання від
кураторів гри «Синій кит» та
навіть хвалився, що досяг уже
високого рівня, — розповів голова Кілійської районної ради
Павло Бойченко. — Інших причин для зведення рахунків із
життям у 11-річного Володимира не було: він добре вчився
в школі та мав позитивну характеристику».
Інформацію про доведення дитини до самогубства зараз перевіряють правоохоронні органи. У разі виявлення

Гонту, тут народилися Нечуй-Левицький та Гулак-Артемовський, — констатував
Євген Нищук. — Навколо
цих людей є чимало історій
та легенд, що не поступаються героїзмом відомим світовим шедеврам кіно та літератури. Нам треба лише створити людям можливість доступу до цих легенд».
До
речі,
міністр
культури
звертатиметься до колег iз Державного
агентства
автомобільних
доріг, аби привернути увагу
до дуже складного стану доріг
та під’їздів до національних
заповідників, великих музеїв, замків, пам’яток історії
та культури Черкащини. ■

ги. На дверях будинку — замки, на вікнах — решітки, у дворі — охорона. Дехто
з цих людей не був на вулиці більше року.
За найменшу провину утриманців жорстоко били. Телефонувати близьким дозволялося дуже рідко і винятково у присутності
наставників.
У приміщенні знайшли і фармпрепарати, призначення яких наразі досліджують
у лабораторії. В основному ж, «лікували»
нескінченними молитвами, релігійними
обрядами і залізною дисципліною.
Як з’ясувалося, господинями «Благодійного фонду» є дві жінки, що проживають не в Харкові. Правоохоронці вже
відкрили кримінальне провадження за
статтями — незаконне позбавлення волі
та незаконне заволодіння паспортом громадянина України. У ході слідства також з’ясувалося, що згадані «благодійниці» опікувалися у місті щонайменше
п’ятьма аналогічними центрами, де на
момент обшуку перебувало 230 осіб. Переважно йдеться про приватні будинки
з кімнатами розміром 9-10 квадратних
метрів, куди «рятівники» примудрялися
втиснути по 8 чоловік. Серед пацієнтів немало людей, що хворі на гепатит, туберкульоз та ВІЛ-інфекції. ■

справжніх винуватців смерті школяра їм загрожує термін до семи років позбавлення волі. Відзначимо, що, незважаючи на діючу заборону на
території України для соціальної мережі «Вконтакті», діти
часто знаходять можливості
для нелегального відвідування
сайта. Адже, як відомо, все, що
під забороною, лише сильніше
притягує неповнолітніх. А небезпечна віртуальна гра «Синій
кит» успішно трансформувалася в подібні групи, але вже під
іншими назвами на кшталт
«Фея вогню».
Відомо, що тижнем раніше
на Хмельниччині також наклала на себе руки через повішання 12-річна Анастасія К.
Дівчинка навчалася у школі
на «відмінно» та, за попередньою версією слідства, не
мала мотивів для самогубства. Буквально за годину до

смерті вона почала активно
цікавитися в соціальних мережах, як зробити зашморг
та безболісно піти з життя.
Нагадаємо, поширення
гри «Синій кит» почалося в
Росії наприкінці 2015 року,
і поступово ця гра розповсюдилася серед інтернет-користувачів України, Казахстану, Киргизстану, Білорусі
та країн Балтії. Куратори цієї
та подібних до неї смертельно
небезпечних ігор заманюють
у свої тенета дітей. Співробітники правоохоронних органів
закликають усіх батьків неповнолітніх школярів уважно перевіряти їхнi мобільні
телефони. У разі виявлення
підозрілих повідомлень потрібно звертатися до поліції.
Варто проводити довірливі
профілактичні бесіди про небезпеку подібних «ігор» зі
своєю дитиною. ■
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В Очакові
та Миколаєві
пляжі прибиратимуть
машини
Ірина КИРПА
Кажуть: готуйся до літнього
відпочинку не пізніше, ніж ранньою весною. Вітчизняні південні
курортні міста вже переймаються
купівлею зручної в обслуговуванні техніки, за допомогою якої легко очищувати пляжний пісок від
побутових відходів. Справжніми
піонерами у цій справі стала служба благоустрою міста Очаків, яка
закупила нові машини в Італії ще
на початку 2018 року. Пізніше до
такої ініціативи вирішили приєднатися й колеги з Миколаєва, пропозиція пролунала від новопризначеного директора «Агентства
розвитку Миколаєва» Віталія Воронова.
Як інформує сайт закупівель
«Прозорро», тендерний аукціон
із закупівлі пляжноприбиральної техніки для міста Очаків відбувся другого березня, а переможцем стала фірма з Одеси «Форвардгруп». Спочатку в аукціоні взяли
участь п’ять фірм, але пропозиція
переможця виявилася найвигіднішою (375 тисяч гривень при початковій вартості у 500 тисяч гривень).
«На початку нинішнього року
депутати міськради схвалили рішення про виділення з міського
бюджету трьох мільйонів гривень на ремонт доріг, а також
двох iз половиною мільйонів на
покупку нової техніки з метою
благоустрою міста, — розповів
заступник мера міста Олексій
Васьков. — Сподіваємося, що
новий курортний сезон принесе
дохід вищий, аніж це було у 2017
році, що й дозволить нам окупити це корисне придбання».
Керівництво Миколаєва також
знайшло фінансову можливість
для закупівлі необхідних агрегатів, хоча вартість кожної такої
машини становить більш ніж 400
тисяч гривень.
Технічні
характеристики
«прибиральника пляжу» дозволяють за годину очистити пісок
на площі понад один кілометр.
Потужність чудо-машини дозволяє якісно чистити пісок навіть
на глибині до двадцяти сантиметрів. Працює техніка за дуже
простою схемою: навісний пристрій встановлюють на міні-трактор, який крок за кроком якісно
просіває весь пісок через особливе велике сито. У цьому кошику
залишаються всі недопалки та
інше сміття, а чистенький пісок
повертається на своє місце.
Нагадаємо, висока вартість вивезення сміття призводить до того,
що побутові відходи з пляжів вивозять украй рідко. Пляжний пісок, який буквально «забитий» недопалками та іншим дрібним сміттям, сильно погіршує якість відпочинку, відштовхуючи туристів
від місцевих курортних зон. Утім
улітку нинішнього року відпочивальники зможуть отримати екологічно чисту засмагу на чистому
пісочку як в Очакові, так i в Миколаєві. ■
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■ ПРЕЦЕДЕНТ

Не дочекалися
Петро Порошенко так
і не наважився покласти квіти
до пам’ятника Шевченку
Олена ВІТИЧ
Ранок 9 березня в центрі Києва до болю нагадував
події 17-річної давнини. Нагадаємо, тоді частина опозиційних депутатів разом з учасниками акції «Україна без Кучми» та членами УНА-УНСО вирішили завадити тодішньому Президенту Леонідові Кучмі покласти квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку. Утім
адміністрація Президента спрацювала на випередження: замість анонсованої в протоколі 10-ї години
урочиста церемонія в останній момент була перенесена на 8-му, після чого Леонід Кучма вертольотом вилетів до Закарпаття, що вкотре потерпало від повені.
Обурені активісти затоптали і розкидали квіти, а тоді
рушили на Банкову під адміністрацію Президента, де
відбулися масові сутички з міліцією.
Те ж саме заповідалося і кілька днів тому. Уже з самого ранку парк Тараса Шевченка та пам’ятник поетові був очеплений залізними парапетами та кількома
тісними колами поліцейських, які практично не допускали сторонніх, а прилеглі вулиці виявилися заповненими автобусами зi спецпризначенцями та автозаками. Заходи безпеки були безпрецедентними:
поліція перекрила прилеглі вулиці та кілька годин
прочісувала парк із саперами, було скасовано зупинки
громадського транспорту, перевірки підозрілих влаштовувалися навіть на дорозі. Тож активісти УНАУНСО, КУНу, Руху нових сил Саакашвілі, які мали
намір, як і в 2001 році, якщо не завадити церемонії
покладання квітів, то принаймні висловити Президентові свою позицію, а також прості кияни, які прийшли вшанувати пам’ять Кобзаря, змушені були довго чекати на підході до парку.
Однак ближче до 10-ї ситуація змінилася. Мітингувальників (щоправда, через рамки з металошукачами
та з попереднім ретельним особистим оглядом) почали
пропускати на територію парку. Пізніше частина радикально налаштованих молодиків прорвала очеплення навколо самого пам’ятника, і мітингарі влаштували там «вільний мікрофон», де кожен із присутніх міг
висловити свою думку. Активісти розгорнули банер,
де англійською мовою було написано «Порошенко —
не мій Президент», були й інші транспаранти з вимогами відставки Генпрокурора та прийняття нового Закону про вибори та про Антикорупційний суд.
Водночас, як зазначають очевидці, серед людей
можна було помітити багато перевдягнених працівників СБУ, які стежили за можливими провокаціями у
натовпі. «Я звернув увагу на групку молодиків спортивної статури в цивільному, але не «тітушків», які
оточили, очевидно, старшого й отримували інструкції.
Проходячи, я почув, як той давав вказівки російською:
«Наряд не знімаємо. Працюємо, як і завжди», — розповів «УМ» один із учасників акції. Взагалі, кількість
правоохоронців і у формі, і в цивільному в кілька разів
перевищувала число учасників акції.
Різні політичні проекти також не оминули нагоди «вигуляти» свої партійні прапори біля пам’ятника
Шевченку. «Особливо потішили «активісти» партії
«Патріот України» Миколи Голомші. Ми помітили на
алейці за пам’ятником чоловіка з величезним оберемком партійних прапорів, до якого підходили люди, переважно пенсійного віку, розбирали ці прапори, а тоді
шикувалися в колону по чотири. Коли ж ми з хлопцями з УНСО вирішили поговорити з цими «патріотами» про Шевченка і про Україну, їм різко (що цікаво
— теж російською) заборонили встрявати в будь-які
дискусії і повели до пам’ятника. Ми бували на багатьох мітингах і тому знаємо, наскільки відрізняються справжні патріоти від «патріотів на проплаті». Багато хто з друзів, побачивши таке, просто розвернувся і пішов геть», — розповідає чоловік.
Ті ж, хто таки вирішив дочекатися Президента, залишилися розчарованими — Петро Порошенко того дня біля пам’ятника Тарасові Шевченку так
і не з’явився. Замість нього квіти Кобзарю принесли
працівники адміністрації Президента. З одного боку,
судячи з інформації про підготовку замаху на Президента та інших перших осіб держави і того, наскільки
реально переляканим виглядав Петро Порошенко на
прес-конференції поряд із главою СБУ Василем Грицаком, його можна зрозуміти: якщо йдеться про реальну загрозу життю, навіть теоретичну, про амбіції
можна забути.
З іншого... Президент України вперше за часи незалежності не з’явився біля пам’ятника Шевченку в
день народження Кобзаря — досі ця церемонія була
однією з головних у календарі державних свят за участю глави держави. Чи то часи тепер не ті, чи то президенти... ■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Затримання керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський
корпус» Володимира Рубана на
КПВВ Майорськ з арсеналом зброї
та інкриміновані йому підозри, про
які СБУ оголосила 9 березня, справили в суспільствіі ефект бомби,
що вибухнула. По-перше, ще зовсім недавно Володимира Рубана позиціонували як одного з найбільш
ефективних переговорників із сепаратистами в питаннях обміну полоненими, і СБУ тісно співпрацювала
з ним у цьому плані. По-друге, арсенал, який перевозив затримайний
у своєму мікроавтобусі, і справді
вражає — від автоматів та ручних
кулеметів Калашникова та набоїв до
них до «46 одиниць 120-мiлiметрових мін із вкрученими підривачами
М12, вишибними патронами та додатковими пороховими зарядами»
(останні заборонені Мінськими домовленостями для використання навіть у зоні бойових дій, не те що на
мирній території). Не менший шок
викликало і повідомлення голови
СБУ Василя Грицака про те, що Рубан у змові з керівництвом ОРДЛО
готував теракт у центрі Києва, жертвами якого могли б стати й очільники держави. «Йшлось би про тисячі
загиблих. Організатори цих терактів
хотіли отримати хаос і багато крові.
Війська мали повернутись з АТО у
Київ, і подальші події би подавали
як громадянську війну», — повідомив на брифінгу голова СБУ.
Сам Рубан на суді, який обрав йому
запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці без права
внесення застави, заявив, що він
був лише перевізником, а операцією
керував військовий із позивним
«Кедр». У СБУ ж наполягають, що
розробка керівника «Офіцерського
корпусу» тривала більше 9 місяців
і в них є достатньо доказів вини підозрюваного. На брифінгу Василь
Грицак оприлюднив лише частину
з них, засекретивши решту в інтересах слідства. Нестача інформації
породила різні версії й трактування
цієї події. «УМ» спробувала проаналізувати деякі з них.

Торгівля на крові
Однiєю з перших версій, іще до брифінгу
СБУ, стало припущення, що Володимир Рубан
увійшов у конфлікт інтересів з тими, хто налагодив трафік постачання зброї через лінію розмежування. Мовляв, посередницька діяльність
із звільнення заручників — це було прикриття, а основна діяльність Володимира Рубана та
його «Офіцерського корпусу» була саме торгівля зброєю.
І не лише він цим займався. «Зброю возили і возять сотнями і тисячами. Багато хто, але
здебільшого МВС, менше СБУ і ССО, ще менше бійці і цивільні собі. Більше возили в 2014—
2015 роках, проте і зараз возять, хоча набагато
менше. Здебільшого зі старих запасів. Основний трафік зброї — МВС», — зазначає голова ГО «Українский легіон» Святослав Стеценко. Про те, що це близько до істини, свідчить
і факт нещодавнього невдалого затримання
співробітниками СБУ підозрюваного в торгівлі
зброєю колишнього працівника спецпідрозділу «Беркут», сержанта поліції полку особливого призначення Володимира Іващенка — останній у момент затримання кинув у машину СБУ
дві гранати і втік. Та й у підозрі, яку СБУ висунула Рубану, йдеться про те, що він неодноразово
провозив вогнепальну зброю, набої та вибухівку,
які «в подальшому зберігались у схованці, влаштованій на території військової частини А0553
за адресою м. Хмельницький, вул. Толстого, 4».
До речі, «Кедр», він же Павло Балов, згаданий
Рубаном, служить у 8-му окремому полку спеціального призначення Збройних сил України,
який дислокується у цій військовій частині.
І все ж і в самому затриманні, і у факті вилучення зброї є чимало запитань. По-перше, чому
затримання відбулося саме зараз? Іще в лютому минулого року, після того як Володимир Рубан узявся організувати візит на окуповані території народного депутата Надії Савченко і супроводжував її перебування там, СБУ анулювала
його дозвіл на перетин лінії розмежування. Незважаючи на це, за інформацією тієї ж СБУ, він
таки бував на непідконтрольній території і на-

■ ВІДЛУННЯ

ОбРУБАНі кінці
Що стоїть за затриманням колишнього
«головного переговорника» з терористами
у справах звільнення полонених?

❙ Якщо Володимир Рубан справді був частиною плану російських спецслужб,
❙ йому є підстави боятися за своє життя.
віть у листопаді минулого року перевозив іще
одну партію зброї. Чому його не затримали тоді,
є лише одне пояснення: не хотіли злякати раніше часу і чекали чогось масштабнішого.
Саме це відчуття безпечності, очевидно, і підвело Рубана, змусивши його їхати через офіційний пункт пропуску — чи то недооцінив українські Збройні сили, чи переоцінив власний авторитет.
Адже, як стверджує керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук, «раніше пан Рубан
для проникнення в «ЛДНР» і назад обирав «кабанячі стежки» в обхід блокпостів (ними, до речі,
і тягав у Донецьк деяких наших народних депутатів, «ніяк не пов’язаних iз Медведчуком»). Але
цього разу поперся через КПВВ — очевидно, завдання було терміновим».

Теорія керованого хаосу
У підозрі, висунутій Володимирові Рубану,
йдеться про те, що він причетний до підготовки
замахів, об’єктами яких мали стати сам Петро
Порошенко та інші перші особи держави: голова
РНБО Олександр Турчинов, очільник МВС Арсен
Аваков та колишній прем’єр Арсен Яценюк. Також у документі підкреслюється, що планувалися обстріли з мінометів і гранатометів будівель
Верховної Ради та адміністрації Президента в
момент, коли в них перебували б перші особи
держави, а також захоплення будівлі Верховної
Ради з ліквідацією правоохоронців, які охороняють парламент. «Побачимо, чи підтвердяться підозри СБУ щодо того, що Рубан і його подільники планували атаку на Верховну Раду і Президента. Якщо це виявиться правдою — переконана, що планувався не державний переворот із
метою передати владу будь-якій політичній силі,
а зруйнування системи управління і наступний
хаос — коротше, найгірший сценарій для України, якого я від початку війни боюся найбільше»,
— зазначила з цього приводу відома блогерка і
боєць «Правого сектору» Олена Білозерська.
Попри всю фантастичність і абсурдність, на
перший погляд, цієї версії, вона має право на життя. Якщо припустити, що розроблялися ці плани в
тих же кабінетах, що й Смоленська трагедія, яка
в один момент залишила сусідню Польщу практично без військово-політичної та духовної еліти
(а про те, що катастрофа президентского літака
у квітні 2010-го — справа рук російських спецслужб, у Польщі не сумніваються). На це звернув увагу і народний депутат Ігор Мосійчук, зазначивши, що одного пострілу по куполу Верховної Ради (а це можна здійснити з відстані у кілька
кілометрів, що дозволяють можливості знайденої зброї) достатньо для того, щоб отримати море
крові. «Найбільш уразливим з боку терористів,
якщо говорити про будівлі державної влади, є купол українського парламенту, під яким розташована величезна скляна люстра. Влучення в купол
кількох зарядів призведе до загибелі майже всіх,
хто буде в парламентській залі, ложах та на балконах. Людей просто посіче мільйонами осколків.
Чи потрібно це комусь робити? А ви пригадайте,
як російські спецслужби знищили над Смоленщиною літак із президентом Польщі та майже

всім військово-політичним керівництвом Польської держави. Пригадайте і задумайтесь, адже
в них тоді навіть війни не було!» — написав він
у «Фейсбуці».
Ще одним потенційним об’єктом терактів міг стати мітинг, який прихильники руху нових сил Саакашвілі анонсували на 18 березня.
Саме в цей день заплановано і президентські
вибори в Росії. А, знаючи «любов» російських
спецслужб до різних дат (чого вартий «зелений
коридор» під Іловайськом на День Незалежності чи нещодавні вибухи на військових складах біля смт Калинівка на Вінниччині на день народження Петра Порошенка), цілком вірогідною
є версія, що росіяни могли організувати Володимиру Путіну такий собі «подарунок» у день виборів. Цим можна було вбити кількох зайців: відволікти увагу світової громадськості від можливих порушень на самих виборах, зокрема і факту
голосування жителів Криму, вкотре показати Україну як нестабільну державу і на цьому тлi добиватися участі росіян у «миротворчому контингенті», на введенні якого наполягатиме Путін.

Хто стоїть за Рубаном?
Поки що у справі із затриманням Володимира Рубана більше запитань, ніж відповідей.
Зрозуміло одне: очільник «Офіцерського корпусу» ніяк не міг усе це організувати і здійснити
самотужки. І, швидше за все, він є лише пішаком у чиїйсь набагато серйознішій грі.
Звичайно, таємниця слідства не дає можливості СБУ розкрити всі факти. Але, за логікою подій, після затримання Рубана має відбутися низка не менш гучних затримань тих,
iз ким він контактував, кого встиг залучити до
своїх планів, хто прикривав його. І особливо цікавою в цьому плані є доля Віктора Медведчука та його «Українського вибору» — попри те,
що вони вже відхрестилися від контактів із Рубаном і заявили, що їхні шляхи розійшлися ще
у 2013 році, більшість експертів переконані, що
Рубан — це проект Медведчука і є багато фактів на користь їхньої співпраці.
Багато про що може сказати і поведінка самого Рубана, тож СБУ настійливо радить подбати про безпеку такого важливого свідка. «Боюсь, що Рубана можуть «вальнути». З такими
обвинуваченнями в нього однозначно строк, а
значить, він може «заспівати». Варто виділити йому окрему охорону. А то не виключено серцевий напад, «швидка», і ми його вже ніколи не
побачимо», — попереджає військовий експерт
Мирослав Гай.
Так що справа Рубана може стати лакмусовим папірцем, який або додасть авторитету нинішній владі за рік до президентських виборів, або остаточно продемонструє її нездатність до організації ефективної протидії ворогу.
Особливо, якщо, не дай Боже, це лише невелика ланка в ланцюжку гібридної війни і ми знову
отримаємо Харків чи Одесу зразка 2015-го, але
тепер уже в Києві.
А в цій ситуації може бути все. Війна набагато ближча, ніж здається багатьом. ■

СВІТ
Олег БОРОВСЬКИЙ
Після п’ятимісячної коаліціади укомплектовано повний склад нового уряду Німеччини. Жінки очолять майже половину міністерств у новому кабінеті Ангели Меркель. Серед
міністрів є і новачки, і навіть потенційні наступники канцлера,
зазначає у своєму коментарі «Німецька хвиля».
«Слава Богу, що відомство
канцлера залишилося у наших
руках», — з гіркою іронією підсумували результати коаліційних переговорів деякі політики з табору Ангели Меркель,
дізнавшись, що соціал-демократам дістанеться важливе міністерство фінансів. Інакше коаліцію було б не створити. Тепер
вважається, що позиції Меркель
послабились. Чи піде вона раніше 4-річного терміну? Меркель
відповідає, що ні.
Отже, міністерство фінансів
дісталося 59-річному Олафу
Шольцу. Нових запозичень на
тлі зростання економіки Шольц
не планує. Це записано в коаліційній угоді, хоча така економія подобається не всім соціалдемократам. Шольц буде і віцеканцлером у новому кабінеті.
68-річний Горст Зеегофер
упродовж майже десятиліття
керував Баварією. Тепер Зеегофер отримає пост міністра внутрішніх справ. Після перейменування його відомство називатиметься «міністерством внутрішніх справ, будівництва та
регіонального розвитку». Неформально його називають тепер «міністерством батьківщини», що для Зеегофера має свій
контекст — він переїде з Мюнхена до Берліна.
З жінок найвагомішу посаду
отримала Урсула фон дер Ляєн,
яка продовжить роботу на посту
міністра оборони. 59-річна політик iз партії ХДС повинна впоратись із завданням переоснащення армії та реалізувати обіцянку
країн НАТО підвищити оборонні
бюджети до двох відсотків ВВП
країни. Фон дер Ляєн вважають
ймовірною кандидаткою на пост
Генсека Альянсу. Вибори відбудуться через два роки.
Вибір 37-річного Єнса Шпана — нової зірки та одного з найгучніших внутрішньопартійних
критиків канцлера — на пост
міністра охорони здоров’я вва-
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■ ВІДДІЛ КАДРІВ

■ ЇХНІЙ ВИБІР

Уся канцлерська рать

Буенос
Діас!

Укомплектовано повний склад нового уряду Німеччини

На Кубі обрали
новий парламент,
а за місяць стане
відоме ім’я нового
глави держави
Олег БОРОВСЬКИЙ

❙ Гайко Маас тепер куруватиме закордонну політику ФРН.
жають вдалим багато оглядачів.
По-перше, Шпан упродовж семи
років є експертом партії у цій
сфері. По-друге, його вважають
одним iз потенційних наступників Ангели Меркель.
Генеральний секретар СДПН
Губертус Гайль призначений наступним міністром праці. Член
Бундестагу з 1998 року, Гайль
двічі був секретарем партії. Це
міністерство є одним iз найважливіших у німецькому уряді.
Воно відповідає за соціальні
пільги, а тому має чи не найбільший бюджет з-поміж усіх міністерств — близько 130 млрд. євро
(160 млрд. доларів).
А от призначення Ані Карлічек на пост міністра освіти не
очікував майже ніхто. 46-річна
політик iз партії ХДС за освітою
— менеджер iз продажу, у вересні пройшла в Бундестаг, вигравши вибори у своєму окрузі. З січня 2017 року вона займалася організаційними справами фракції
ХДС/ХСС.
62-річний Герд Мюллер iз
ХСС збереже за собою посаду
міністра з питань економічного

Ігор ВІТОВИЧ
У Пекіні з 5 березня тривають щорічні
всекитайські збори народних представників. Формально, це сесія парламенту, на
яку близько трьох тисяч делегатів збираються раз на рік, а насправді, це масовка,
учасники якої слухняно схвалюють пропозиції, що були розроблені заздалегідь
керівною верхівкою Комуністичної партії
Китаю.
Чи не головне рішення з’їзду було проголосоване в неділю, 11 березня. Всекитайські збори народних представників
скасували часові обмеження для перебування на посаді голови КНР. За відповідні зміни до Конституції проголосували
2 тис. 958 членів парламенту. Лише два голоси прозвучали «проти», а троє осіб утримались від голосування, повідомляє агенція «Франс Пресс». Досі голова КНР міг
обіймати посаду лише два терміни по п’ять
років. Прийнята поправка скасовує систему, яку запровадив колишній китайський
лідер Ден Сяопін у 1982 році, спрямовану
на запобігання поверненню надмірностей
диктатури. Це перша правка Конституції
КНР за останні 14 років.
25 лютого офіційна китайська агенція новин «Сіньхуа» повідомила, що Комуністична партія Китаю запропонувала
вилучити з Конституції положення, що обмежує перебування на посаді президента
двома термінами. Чинний китайський лі-

співробітництва і розвитку ФРН.
Його основне завдання — допомагати розвитку бідних країн і
боротися з причинами, які призводять до міграції.
Але Україну з усього складу
німецького уряду найбільше цікавить особа міністра закордонних справ. І тут сталася несподіванка. Чинний глава МЗС Зіґмар
Ґабріель був упевнений, що його
успіхи на посту помітять колеги
по партії і схвалять його кандидатуру. Однак унаслідок внутрішньопартійної боротьби пост
дістався несподіваному кандидату — чинному міністру юстиції 51-річному Гайко Маасу. Він
відзначився ініціюванням закону про захист прав у соціальних
мережах, який критики вважають чи не початком епохи цензури в інтернеті. Новий очільник
німецького міністерства закордонних справ Гайко Маас рідко
тримає язика за зубами, зазначає «Німецька хвиля». Він не
раз вдавався до публічних конфронтацій з опонентами.
«Йдеться
про
справедливість. За неї я борюся усе моє

політичне життя. Це — моя
принципова позиція», — так характеризує себе на своїй інтернетсторінці новий міністр закордонних справ Німеччини. Власне,
міністру юстиції ця оцінка пасує чудово. Однак після чотирьох років ця людина залишає цей
пост, щоб стати головним дипломатом Німеччини. Звичайно, Маас не повинен змінювати
свою установку, однак тепер він
має навчитися стримуватися.
Оскільки на новій посаді необережне слово може викликати непередбачувані наслідки набагато
швидше, ніж на будь-якому іншому політичному полі.
У 2016 році Маас, батько
двох синів, розлучився з дружиною після 15 років спільного
життя та зійшовся з акторкою
Наталією Вернер. Маас не раз
ставав героєм публікацій у ЗМІ
через свою любов до хорошого
одягу. Його мати була швачкою,
а батько — кадровим військовим. Саме це, можливо, і пояснює витонченість стилю нового
міністра закордонних справ Німеччини. ■

■ ДОВІЧНІ

У Китаї з’явився новий Мао
Чинний глава країни здобув право переобиратися
на необмежену кількість каденцій
дер Сі Цзіньпін прийняв владу 2012 року,
його розглядають як найвпливовішого лідера Китаю за десятиліття. У жовтні минулого року Компартія затвердила його головою КНР на другий п’ятирічний термін.
Зміна Конституції Китаю дозволить Сі
Цзіньпіну залишатися у владі і після 2023
року. 64-річний Сі Цзіньпін також є генеральним секретарем ЦК Компартії, а з 2013
року — ще й главою Центральної військової ради. Термін перебування на цих посадах не обмежений.
Про те, що Сі Цзіньпін не збирається
складати з себе повноваження, вперше заговорили восени 2017 року. Тоді на з’їзді
КПК лідер країни всупереч очікуванням не
назвав прізвища свого спадкоємця. Тоді ж
до статуту Компартії було внесено поняття
«бачення соціалізму Сі Цзіньпіна». Такого
досі за життя удостоювався лише Мао Дзедун.
Після ухвали нової Конституції Китаю
в 1982 році всі попередники Сі Цзіньпіна

залишалися на посаді глави КНР не більше 10 років. Тепер цей принцип запобігання створенню культу особи скасований.
У китайських соціальних мережах новина про запровадження такого кроку стала приводом для численної критики: користувачі порівнювали пропоноване нововведення з правлінням північнокорейської
династії та встановленням диктаторського режиму. Уряд відреагував на це активізацією державної пропаганди та блокуванням статей із будь-якою критикою.
У світі рішення Сі Цзиньпіна стати
довічним лідером країни підтримав лише
президент США Дональд Трамп. Як повідомляє Сі-Ен-Ен, він похвалив главу КНР
за рішення стати «пожиттєвим президентом» і навіть запронував запровадити такий досвід у США. Британська преса, навпаки, пише про повернення диктатури в
Китаї, а газета «Нью-Йорк Таймс» зазначає в редакційній статті, що КНР відвертається від Заходу і зачиняється в собі. ■

У неділю на Кубі відбулися вибори до Національної асамблеї народної влади (парламенту). За офіційними даними, участь у голосуванні
взяли понад 68% з більш ніж восьми мільйонів кубинців iз правом голосу. Також мешканці острова обирали депутатів асамблей народної влади у провінціях країни.
Наразі триває підрахунок голосів.
Але результат і так відомий заздалегідь, бо на 605 депутатських мандатів претендувала точно така ж кількість кандидатів. Тобто вибори без вибору, але вони все ж мають значення, оскільки є своєрідною перевіркою
для влади перед запланованими на
19 квітня виборами спадкоємця голови Державної ради та Ради міністрів
Куби, 86-річного Рауля Кастро.
Рауль Кастро ще 2013 року заявив, що не братиме участі у виборах
2018 року, тобто тепер зрікається влади. Вибори нового кубинського лідера відбуватимуться наступним чином.
19 квітня новий парламент на своєму
першому засіданні обере членів Державної ради Куби, які, в свою чергу,
назвуть нового главу кубинської держави.
Звичайно, що від депутатів майже нічого не залежить, бо сценарій та
персоналії вже розписані вищим партійним керівництвом Куби. І вже названо прізвище наступника Кастро.
Ним має стати 57-річний перший заступник очільника Держради Куби
Мігель Діас-Канель, інженер за освітою та колишній міністр освіти. Якщо
це станеться, то вперше за майже 60
років країну очолить представник нового покоління політиків. Від нового лідера очікують, що він проведе в
країні далекосяжні економічні реформи та запровадить ширші громадянські свободи.
Лідер кубинської революції Фідель
Кастро помер 25 листопада 2016 року у
віці 90 років. 2006 року, після 47 років перебування у владі, він залишив свою посаду, а новим головою Держради Куби став
його брат Рауль. Тепер настала черга і Рауля, хоча він формально залишатиметься
главою правлячої Комуністичної партії до
її наступного з’їзду у 2021 році. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
ЄС продовжив санкції
Євросоюз 12 березня подовжив індивідуальні санкції за підрив і загрозу
територіальній цілісності, суверенітету
і незалежності України. Про це йдеться
в повідомленні Ради ЄС. Санкції подовжено на півроку — до 15 вересня 2018
року. Обмежувальні заходи складаються із заморожування рахунків і заборони на в’їзд. Вони стосуються 150 осіб і
38 компаній із РФ.

Європол уперше очолить
жінка
Із 1 травня Європол очолить голова бельгійської поліції Катрін де Боль,
повідомила в четвер Рада ЄС. Вона
буде першою жінкою на цій посаді. Термін повноважень де Боль триватиме чотири роки. Вона замінить британця Роба
Вейнрайта. Кандидатуру бельгійки підтримали 28 держав-членів.
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 13 БЕРЕЗНЯ 2018

■ ЩО РОБИТИ?
Василь БОГДАН, експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант, публіцист

Комусь належить креативна за символізмом ідея розташувати у
дні пам’яті в ареалі майдану Незалежності інсталяцію портретів героїв Революції гідності 2013-2014 років поряд із ретроспективним
зображенням діячів визвольних змагань 1917-1921 рр. Оглядаючи
такий імпровізований пантеон Великих Громадян України різних
епох, укотре переконуєшся — у нас є героїчна історія, переможні
традиції та видатні представники нації, які беззастережно кладуть
на жертовний олтар її свободи особисте життя. Замислюєшся над
причинами фатальної долі української княжої доби, козацьких повстань, Центральної Ради, Гетьманату, УНР, Директорій, ОУН-УПА, а
також над загрозливими за можливими наслідками негараздами
сучасної України. Як не прикро, але приходиш до невтішного висновку про те, що ключовим чинником непоодиноких поразок українців у боротьбі за свободу і власну державу є перманентне внутрішнє взаємопоборювання на ґрунті відсутності належної єдності
серед еліти і нації. Хоча і людство загалом за тисячоліття свого
існування страждало такою ж недугою, що призводило до загибелі
багатьох земних цивілізацій. З цього приводу геній і пророк Тарас
Шевченко у творі «Подражаніє 11 Псалму» писав:
Мій Боже милий, як то мало
Святих людей на світі стало.
Один на другого кують
Кайдани в серці. А словами,
Медоточивими устами
Цілуються і часу ждуть.
Чи швидко брата в домовині
З гостей на цвинтар понесуть?
Утім, враховуючи як розвиваються події в атакованій російським
агресором Вітчизні та масштабну ескалацію збройного протистояння у різних регіонах планети, схоже, що ні в Україні, ні у світі потрібних уроків із попереднього гіркого досвіду не винесено.

Нація — стала, а влада
тимчасова
Із наближенням президентських і парламентських виборів
національну демократію все очевидніше охоплює епідемія дитячої хвороби популізму, демагогії,
війни компроматів і правового
нігілізму. Підбурювані Кремлем
і відвертими колаборантами маргінальні політичні сили, цинічно спекулюючи на об’єктивних
і суб’єктивних труднощах країни, з використанням проросійських медіа-ресурсів намагаються впроваджувати в суспільну свідомість концепт згубності
стратегічного євроатлантичного
курсу і реформування держави,
псевдопацифізм і капітулянтство, розпалювати міжетнічне
та міжконфесійне протистояння, ксенофобію і расову нетерпимість. Метою подібних реваншистських акцій є дестабілізація, дезорієнтація, дезінформація і демобілізація української
громади, світової спільноти та
брутальна компрометація самої
ідеї на право існування Української держави та нації.
Утім складається враження,
що в гонитві за електоральними уподобаннями різної ідейнополітичної спрямованості влада
необачно і ризиковано «попустила віжки» адміністративно-правового і контррозвідувального
режиму в країні. Інколи відверто
не звертає увагу на очевидні порушення закону в захисті безпеки та інтересів громадян і держави. Гальмує процес національного відродження і дієвої боротьби
з олігархічно-клановою за своєю
природою корупцією. Подекуди уникає виконання критично важливих для безпеки, оборони, фінансово-економічного стану країни та підвищення
соціальної захищеності громадян умов важливих міжнародних угод. Фактично допустила
в Україні можливість реалізації
Угорщиною, Румунією, Польщею неоколоніальної за змістом і наслідками стратегії повзучої окупації територій, де проживає споріднений етнос. Поки
ще спостерігає, як за прикладом
колишньої Веймарської республіки (Німеччина) окремі політичні сили та їхні фюрери-лідери намагаються створювати особисто віддану їм своєрідну «преторіанську гвардію» у вигляді
де-юре сумнівних парамілітар-

них формувань. Такі загони, начебто для охорони громадського
порядку, починають перебирати
на себе невластиві функції і повноваження національної поліції,
у пошуках джерел фінансування
втручаються у бізнес-розбірки і
згодом, наростивши відповідні потужності, спроможні будуть ефективно сприяти узурпації влади партіями та їхнiми лідерами (Гітлер, Муссоліні, Хорті тощо).
У цьому контексті важливим
для нації є ґрунтовний звіт НБУ
про реалізацію майна й активів
ліквідованих банків, які, за різними оцінками, обчислюються
у сумі понад 400 мільярдів гривень. Адже, як говорять, десь у
столиці під прикриттям динамічних народних депутатів функціонує структура, що реалізовує це
майно й активи лише за 15 відсотків його вартості. Зрозуміло, що
решта коштів привласнюється і
виводиться в офшори. Заблокувавши у Верховній Раді України
законопроект про спецконфіскацію, зацікавлені політичні сили
і представники влади фактично
унеможливили повернення правоохоронними органами у бюджет держави, як вважають компетентні експерти, 35 мільярдів
доларів США, викрадених експрезидентом Януковичем. Тому
у суспільстві поширюються розмови про наміри окремих політиків використати за допомогою
Кремля такі кошти під час майбутніх виборчих кампаній.
Подейкують також про таку
собі багатовекторність частини
українських депутатів у справі
забезпечення фінансування власних перегонів. Частина з них, як
васали ординських ханів у давнину приповзали в Золоту Орду
за ярликом на князівство, тепер
прилітають на суперлайнерах у
Вашингтон за благословенням
на президентство та жебракування мільярдів доларів на реалізацію подібних проектів. Безумовно, що такий кримінального забарвлення меркантильний дуалізм повинен стати предметом
ретельного дослідження як українських, так і американських
правоохоронних органів. Істеблішменту та родині президента
США потрібно, як говориться,
«фільтрувати базар» відносно
сумнівних, із кремлівським підтекстом, «ходоків» з України.
Досвід «договорняків» із Яну-

❙ Залишитися в історії чи «вляпатися» в неї — такий вибір стоїть перед Президентом Порошенком.
❙ Фото з сайта pravda.com.ua.

Дитячі хвороби
демократії
Як популізм, демагогія, війна компроматів і правовий нігілізм
руйнують державу та чи є шанс «вилікуватися»
ковичем, Дерипаскою, європейською «габсбурзькою групою»
одіозного Манафорта врешті повинен стати повчальним для Вашингтона у справі забезпечення
національної безпеки та репутації власної країни.
Українському ж політикуму,
незважаючи на маніпуляції у минулому з коштами, серверами та
гнилою гречкою, потрібно враховувати, що лише свідомість вихованого у горнилі демократії нового типу українського громадянина гарантує підтримку тих кандидатів і партій, які вже тепер
реально забезпечують соціальний захист населення. І головне:

Поза сумнівом, оприлюднення
результатів міжнародного розслідування суттєво прискорило
б пробудження російського суспільства та крах тиранічного режиму узурпатора.
У справі досягнення справедливого миру на засадах відновлення територіальної цілісності країни влада зобов’язана
обрати жорстку позицію відносно спроб окремих партнерів схилити Україну до визнання таких
умов врегулювання, які зазвичай пропонуються лише переможеному противнику. Всіляко відстоювати узгоджену з союзниками власну версію щодо

Опираючись на відповідні вироки вітчизняних
судів та факт самопроголошення Росією себе
правонаступницею колишнього СРСР, вітчизняні
інституції мають підготувати позови до Росії у
міжнародні судові інстанції стосовно злочинів
комуністичного режиму проти українців.
при всіх розкладах різноманітне
вітчизняне середовище повинно
дбати про збереження і подальше
процвітання української держави і української нації. Бо за визначенням, такі суспільні складові є сталими, а влада, закономірно, є змінною категорією.
Не завадило б також відповідним спеціальним структурам
США і ЄС організувати всеохоплюючий пошук 10 трильйонів доларів США, що, за даними різних
джерел, починаючи з 1992 року
виведено в офшори з Росії. Зайве
пояснювати, яким чином ці кошти використовує режим Путіна в
агресії проти України, підтримці міжнародного тероризму, корумпуванні світової еліти для
«підриву західних демократій
від Нідерландів до Чорногорії
і від Німеччини до США», а також у реалізації стратегії агресивної експансії «руского міра».

мандата миротворчої місії ООН
на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Реанімувати
Нормандський формат, схиливши до участі в ньому США і Великобританію. Більш переконливо
узгодити включення вітчизняного представника у процес консультацій Волкера і Суркова. Бо
будь-які переговори чи консультації без участі офіційного Києва не можуть повною мірою відображати українські інтереси
і несуть в собі ризики негативних сепаратних домовленостей.
Існує також нагальна необхідність ініціювання офіційним
Києвом скликання міжнародної мирної конференції, де буде
можливість ухвалення рішення
про юридично зобов’язуючі гарантії безпеки України та припинення збройного протистояння в інших регіонах світу. Подібні кроки сприятимуть повноцін-

ному поверненню українського
питання у світовий інформаційний простір та міжнародну безпекову політику.

СБУ слід позбавити деяких
функцій, МВС — додати
Законодавчо закріплена відданість України політико-дипломатичній дорожній карті припинення війни повинна супроводжуватися діями влади з нарощування зусиль у подальшій
модернізації потужностей сектору безпеки і оборони. Для цього у стислі терміни мають бути
реалізовані положення закону
про деокупацію, розглянуті і
проголосовані в парламенті законопроекти «Про національну безпеку України» та «Про захист національної державності
від проявів колабораціонізму».
Після кадрової ротації повинен
відбутися якісний і кількісний
прорив у діяльності «Укроборонпрому» зi своєчасного виконання державного оборонного замовлення на 2018-2020 рр.
Українське військо для відсічі
і стримування російського агресора повинно мати ракетну
зброю, здатну вражати цілі у
Москві, Санкт-Петербурзі та інших чутливих для Кремля точках Російської Федерації.
Для більш цілеспрямованого зосередження на боротьбі з
розвідувально-підривною та терористичною діяльністю головного противника — Росії та її
сателітів — СБУ належить позбавитися баласту не властивих
спецслужбі правоохоронних
функцій. Максимально розширити у вразливих відносно сепаратизму регіонах та в зонах безпеки мережу міських і районних
органів СБУ. Вкрай недоречними вбачаються наміри влади
законодавчо унормувати створення чергової бюрократичної
надбудови у вигляді державного Комітету з питань розвідки.
Автоматично дублювати досвід
США з потужною системою роз-

НАЦІЯ
відорганів для вирішення масштабних завдань глобального
лідерства Україні недоцільно.
Зайва ланка між Президентом і
розвідкою лише гальмуватиме
систему своєчасної постановки
завдань і доповідей про результати їх виконання, вноситиме нервозність і нездорову конкуренцію в управлінську складову,
суттєво посилить ризики витоку
розвідувальної інформації, а відтак і довіри до неї.
Назрілою є необхідність реструктуризації МВС iз метою оптимізації агентурної і технічної
складових ключових оперативних підрозділів. Неефективна
функціональна практика реагування лише на злочини, що відбулися, повинна поступитися
оперативно-розшуковій діяльності, спрямованій на попередження, своєчасне виявлення
приготувань і припинення протиправної діяльності. Законодавець має наділити відповідні структури МВС додатковими
повноваженнями, а уряд та органи місцевого самоврядування за-
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ності дрібного шляхтича. Ще
античний філософ Платон писав, що «покаранням за громадянську пасивність є влада злодіїв». Еліта країни небезпідставно претендує на лаври совісті нації та роль потужного двигуна і
рушійної сили в остаточному
очищенні країни від рудиментарних залишків колоніального і комуністичного минулого. Своїми ідеями та проектами
еліта повинна сприяти відродженню економічної і безпекової
потужності України та формувати так необхідну нації управлінську модель взаємовідповідального партнерства між владою і громадянським суспільством.
Реалістичність таких відносин можлива за умови, коли
влада по-справжньому політично сприятиме своєчасному покаранню виконавців, організаторів і замовників убивства героїв Революції Гідності, воїнів і
мирного населення на східному
фронті та тимчасово окупованих територіях Донбасу і в Кри-

української
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безпечити їх необхідними фінансовими, матеріально-технічними
і кадровими ресурсами. Суттєвої
корекції у сторону посилення вимагає захист військовослужбовців, особливо тих, що перебувають на фронті, та членів їхнiх
сімей і пенсіонерів сектору безпеки, оборони, а також правоохоронних органів.
Відповідного аудиту на предмет дотримання законодавства у
службовій діяльності та рішучого подолання масштабної корупції у власних лавах вимагають
фіскальний і митний монстри.
Проте уряд із незрозумілих міркувань призупинив заходи Мінфіну із реформування зазначених відомств. Фактично закривши очі на працюючі там цинічні
схеми безсоромного пограбування країни. У високих державних
кабінетах мали б враховувати
зауваження відомого енциклопедиста барона Гольбаха про те,
що «немає більш небезпечної істоти, ніж ділок, який вийшов на
полювання». Напевне, саме через вмонтованість у вищі ешелони влади таких ділків не рухаються в Україні так необхідні в
тому числі соціальної спрямованості реформи.

«Покаранням за громадянську
пасивність є влада злодіїв»
Свою порцію відповідальності за стан справ в Україні
зобов’язана нести і вітчизняна
еліта, яка нарешті, хоч і повільно, позбувається психології
меншовартості та відстороне-

му. Наважиться нарешті зламати хребет олігархічно-клановій
моделі внутрішнього управління, що є джерелом і донором корупції та гальмом торжества
принципу соціальної справедливості. Завершить обвинувальними судовими вироками справи Януковича і його мафіозного
злочинного угруповання, місіонера Московського патріархату
та емісара «руского міра» депутата-олігарха Новінського, депутата–«беркутівця» Добкіна,
депутатів-утікачів Клюєва та
Онищенка, «бурштинових» депутатів Розенблата і Полякова,
колишнього депутата і «короля
луганських копанок» Єфремова,
депутата-нувориша Бакуліна,
мерів Харкова — Кернеса, Одеси — Труханова, Слов’янська —
Штепи тощо.
Суспільство вимагає також
з’ясування окремих обставин
втрати Криму і частини Донбасу. Уряд і комісія «Меморіалу», незважаючи на спротив Інституту національної пам’яті
(В’ятрович), Інституту демографії (Лібанова) та окремих
вихованих на радянській історіографії так званих учених,
зобов’язані визнати понад 7
мільйонів жертв геноциду українського народу у період 19321933 рр., що переконливо доведено вітчизняними науковцями і дослідниками. Спробувати
аргументовано переконати кнесет Ізраїлю врешті визнати факти геноциду українців, незважаючи на те, що втрати світового
єврейства від холокосту становлять 6 мільйонів осіб.
Опираючись на відповідні вироки вітчизняних судів та
факт самопроголошення Росією
себе правонаступницею колишнього СРСР, вітчизняні інституції мають підготувати позови до Росії у міжнародні судові
інстанції стосовно злочинів комуністичного режиму проти українців. Такі позови мають охоплювати депортацію кримськотатарського населення у 1944 році
і примусове виселення на спецпоселення десятків тисяч мешканців західних областей України. Можливий компенсаційний
ефект слугуватиме не лише морально-політичною сатисфакцією, а й боляче позначиться на
економіці та міжнародній репутації країни-агресора.

Тобто владі належить переконливо позиціонувати себе, що
вона є українською і турбується
не лише про власну репутацію
і міжнародний престиж держави, але насамперед опікується
благополуччям громадян, відновленням історичної справедливості, суверенітету і територіальної цілісності країни.
Дещо перефразовуючи Макіавеллі, потрібно зауважити, що
влада і лідер країни лише тоді
почувають себе у безпеці і впевнено, коли еліта до них лояльна, військо їм віддане, а народ
довіряє своїм керманичам. Чи
може розраховувати чинна влада і лідер України на подібне
ставлення до себе такої вітчизняної тріади? Питання, звичайно, риторичне.

Пробігти «між крапельками»
не вийде
Утім, заради справедливості, владі слід віддати належне за низку корисних для України і нації стратегічних рішень у
реалізації першочергових внутрішніх і міжнародних пріоритетів. Такі кроки прогнозовано викликали шалений спротив
Кремля, його сателітів і маріонеток та спричинили кампанію
цинічного шельмування України. З боку політичних маргіналів і «п’ятої колони» штучно
нагнітається ідея дострокових
парламентських виборів та імпічменту Президента. Послідовники кочубеївщини крадькома і
вголос за американською традицією кваліфікують Президента
України останнього року каденції, як «кульгаву качку». Нагнітають психоз щодо його управлінської недієздатності й намірах глави держави в інтересах
другого терміну призупинити
проукраїнські реформи.
Усе це підпорядковано єдиному задуму. За рік до запланованих виборів повністю зупинити і так повільний рух країни
в ЄС і НАТО. Кинути суспільство в чергове жорстке протистояння, щоб послабити позиції
української сторони у відсічі і
стримуванні російської агресії.
Закономірно, що і так невисокі
соціальні досягнення будуть нівельовані. Поза всяким сумнівом, такого сценарію розвитку
подій ні влада, ні здорові сили
громадянського суспільства допустити не повинні.
Переконливий досвід успішних лідерів окремих країн
засвідчує, що вони не звертали уваги на синдром «кульгавої качки» і до кінця каденції
демонстрували рішучість, послідовність і чіткі дії в руслі національних інтересів. Вони
не оглядались на електоральні уподобання, не вели пошук
сумнівних і капітулянтських
компромісів з опонентами і ворогами, якщо події відбувалися під час війни. Завдяки такій
позиції були підтримані нацією
і перемогли. Подібна стратегія
заслуговує бути затребуваною в
українських реаліях. Пробігти
«між крапельками дощу», вірогідно, не вийде. В історії власної країни потрібно залишитися гідним лідером. Інакше існує
небезпека «вляпатися» в неї і
стати зневаженим нацією і світом навіки.
У поетичній «Молитві» Тарас Шевченко висловив досить
слушне побажання українській
спільноті такими словами:
А всім нам вкупі на землі
Єдиномисліє подай
І братолюбіє пошли…
Було б украй безвідповідально та необачно ігнорувати таке
доленосне послання батька української нації.■
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На те воно і НАТО
Чому Україні не варто сподіватися
на швидкий вступ до Альянсу
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО
Фраза Петра Порошенка,
кинута на нещодавній пресконференції, про те, що він
ініціюватиме зміни до Конституції, щоб «заякорити»
там курс України на Європу та
вступ до НАТО, посіяла в суспільстві надію, що найближчим часом Україна буде готова до активних кроків у цьому напрямку. Ще більше підсилила ці сподівання заява
віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
Іванни Климпуш-Цинцадзе,
зроблена під час засідання
Міжпарламентської ради Україна—НАТО в Одесі, про те,
що Україна цього року може
направити письмове повідомлення в НАТО про зміни в законодавстві України щодо
стратегічної мети держави — вступу до Альянсу, і це
може бути зроблено до саміту
НАТО.
Утім бажане і дійсне —
це зовсім різні речі. Тож після таких гучних заяв послідувала низка спростувань і
роз’яснень, як ці слова потрібно правильно розуміти.
Мовляв, ми лише інформуємо
Альянс про наші наміри, але
це зовсім не означає, що ми готові подати заявку на вступ до
НАТО. І тим більше — що нас
там чекають. «Україна стане
членом НАТО тоді, коли її запросять. Питання в іншому:
що нам треба зробити, щоб
усі 29 членів Альянсу погодилися на те, щоб Україна стала
одним із них? Якраз над цим
ми і працюємо, починаючи від
реформ у державі і закінчуючи підвищенням боєздатності
армії. Наше завдання — крок
за кроком переконувати країни не лише в тому, що Альянс
важливий для нас, а й у тому,
що ми важливі для Альянсу»,
— роз’яснив журналістам позицію держави посол України
при НАТО Вадим Пристайко.
Саме цим і займалися українські депутати, які минулого тижня в Одесі взяли
участь у роботі згаданої вже
Міжпарламентської Ради Україна—НАТО, яка зібрала
близько семи десятків учасників, серед яких були представники 12 країн-членів Альянсу, експерти, спостерігачі.
Дискусія відбувалася в дні
четвертої річниці анексії Криму, до того ж у центрі уваги
учасників зібрання опинилися й останні «виклики» Росії:
газовий шантаж та погрози
новою зброєю. Тож спільна
протидія цим викликам та іншим проявам гібридної війни
РФ проти цивілізованого світу стала однією з ключових
тем дискусії. Також учасники
форуму обговорили проблеми
реформування ЗСУ, мілітаризації Криму та нарощування
російського військового потенціалу в Чорному морі, а також ситуацію на Донбасі.
Загалом останнім часом
співпраця України з НАТО
лише міцніє. Як зазначила
Іванна Климпуш-Цинцадзе,
із 375 заходів, передбачених
Річною національною про-

грамою співробітництва Україна—НАТО у 2017 році, виконано 307 або 81,9 %, 49 заходів виконуються, 19 — не
виконано з об’єктивних причин. Але цього недостатньо,
щоб претендувати на повноцінне членство. Як зазначив
в ефірі одного з телеканалів
політолог Андрій Багінський, для того, щоб говорити
серйозно про цю перспективу, потрібно зробити щонайменше два кроки: закінчити
війну на Донбасі, а тоді провести референдум, щоб заручитися підтримкою більшості
населення країни.
А тут якраз і постає проблема. Бо до 2019 року, судячи з прес-конференції Петра Порошенка, сподіватися
на завершення війни не випадає. По-перше, тому що це
дуже зручний механізм для
відволікання уваги суспільства від незручних тем. А, подруге, включення окупованих територій в електоральне поле України на майбутніх виборах значно знижує
ставки і самого Порошенка, і
його найближчих конкурентів, тож на це ніхто з активних політичних гравців не погодиться. Та й Росія робитиме
все, щоб не допустити зближення України з НАТО. «Навіть зараз у кулуарних розмовах щодо обміну та інших питань, які стосуються Донбасу, Росія стоїть на тому, що
Україна має зберігати нейтралітет, це одна з їхніх категоричних вимог. А оскільки ближнє зарубіжжя і далі
лишатиметься в зоні впливу
Росії, то це буде ще однією з
пересторог, що до НАТО найближчим часом нас не запросять», — переконаний Андрій
Багінський.
Зрештою, і це не головне в
наших стосунках із зарубіжними партнерами. Головне —
ті самі реформи, які світ сподівається побачити вже чотири
роки і на які багато країн свого часу виділили солідні суми.
А в результаті — ні грошей,
ні реформ. І це — головний
запобіжник того, що НАТО
хоче мати з нами справу, але
відкривати обійми не поспішає. Бо стандарти НАТО — це
не тільки і не стільки сучасна зброя, екіпірування і гідне продовольче забезпечення
бійців. Це, передусім, — світогляд, який базується на засадах честі та гідності, а ще
— поваги до бійця, збереження його життя і здоров’я передусім. Те, чому нашим паркетним генералам, вихованим
на радянських традиціях, ще
вчитися і вчитися.
Чому ж Президент згадав
про НАТО, скажете ви? Хтозна? Можливо, це був просто
гарний піарний хід. Принаймні зрозуміло одне: скільки Конституцію не переписуй, а міняти треба не стільки Основний
закон, скільки власний світогляд та ставлення до людей. А
тоді, дивись, і у вступі до НАТО
не буде такої нагальної потреби. Спромігся ж Ізраїль самотужки вибудувати свою армію
та власну систему безпеки. Так
що, було б бажання. ■
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УТ-1
06.00, 0.30 XII Паралімпійські
зимові ігри. Лижні
перегони. Спринт.
Жінки/чоловіки, всі
класи, фінали
07.45 XII Паралімпійські
зимові ігри.
Гірськолижний спорт.
Слалом.Чоловіки. Всі
класи (заїзд 1)
11.00 XII Паралімпійські
зимові ігри.
Гірськолижний спорт.
Слалом.Чоловіки. Всі
класи (заїзд 2)
13.00, 2.10 Щоденник
Паралімпіади
13.10 XII Паралімпійські
зимові ігри. Лижні
перегони. Спринт.
Жінки/чоловіки. Всі
класи, кваліфікація
15.00 XII Паралімпійські
зимові ігри. Лижні
перегони. Спринт.
Жінки/чоловіки. Всі
класи, фінали
17.50 Новини. Світ
18.05, 21.00 Новини
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура
19.00 «Митрофанови: Історія
родини військових
батька й сина»
19.05 Д/ф «19-річний
командир»
19.15 Д/ф «Монгол. Історія
снайпера»
19.35 Д/с «Спільноти тварин»
20.25 Складна розмова
21.30 Студія Паралімпійських
ігор
22.40 XII Паралімпійські
зимові ігри.
Гірськолижний спорт.
Слалом. Усі класи
(заїзд 2)
02.20 XII Паралімпійські
зимові ігри. Яскраві
моменти
02.30 XII Паралімпійські
зимові ігри.
Гірськолижний спорт.
Слалом. Жінки, Всі
класи (заїзд 1)
04.05 XII Паралімпійські
зимові ігри. Хайлайти
05.00 XII Паралімпійські
зимові ігри. Хокей на
візках. Півфінал
НТН
06.30 Т/с «Гетьман»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Чорна стріла»
10.40 «Кримінальні справи»
12.25, 17.00 «Легенди карного
розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 «Свідок»
15.05, 19.30, 0.40 Т/с
«Альпійський патруль»
22.20, 23.45 Т/с «Черговий
ангел-2»
01.30 Т/с «Коджак»
03.00 «Випадковий свідок»
03.05 «Речовий доказ»
04.45 «Легенди бандитського
Києва»
05.35 «Правда життя.
Професії»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Д/ф «Василь
Симоненко. Тиша і грім»
06.30 Місто «Ха» Харків
прагматичний.
07.00 Казки Лiрника Сашка

14 березня

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.15, 5.20 ТСН
09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Одруження
наосліп-3»
12.45, 13.55 «Міняю жінку»
15.45, 21.00 Мелодрама
«За три дні до
кохання»
17.10 Драма «Мама»
20.30 «Секретні матеріали»
22.00 «Одруження наосліп-4»
23.35, 0.25, 1.45 Комедія
«Обережно! Предки в
хаті»

ІНТЕР
06.00 Мультфільм
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»
12.30 Т/с «Ганна Герман»
14.50, 15.45, 16.45, 3.10
«Речдок»
18.00, 19.00, 3.50 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 2.30, 4.35 «Подробиці»
00.25 Х/ф «Життя як цирк»
05.15 «Top Shop»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика. Новий
сезон
13.30, 15.30, 4.00 Агенти
справедливості
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Перстень з рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Х/ф «Блискуча кар’єра»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
01.30 Телемагазин
02.50 Зоряний шлях
03.10 Реальна містика

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.50, 18.00 Час новин. Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00 Час
новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу

07.30 Медекспертиза
07.55, 11.55, 12.55, 15.55,
18.55 Погода в Україні
08.15, 23.15 Топ дня
08.50 Клуб LIFE
09.15, 17.45 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15,
14.10, 15.25, 16.10, 17.10,
18.10 Інформаційний день
13.55, 14.55, 17.55, 0.20

Погода на курортах
19.30 Інформаційний вечір
22.00 «За Чай.com»
00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00
Час: Важливо
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15 Машина часу
02.10 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

07.10 Казки Лiрника Сашка
07.20 Школа Мері Поппінс
07.40 Хочу бути. Директор
фестивалю
08.00 Мистецькі історії. Казка
08.15 Новини. Світ
08.30 Новини
08.45 Тема дня
09.00 Новини. Культура
09.20 Д/ф «Воїни миру.
Рустам Хамраєв»
09.50 Обличчя української
історії_Чорновіл
10.00 Д/ф «Сергій Данченко
і сто лицарів навколо
круглого столу»
11.05 Мистецькі історії
Меценати
11.20 Фольк-music
12.20 Фольк-music
13.20 Д/ф «Августин
Волошин. Метеорит
незалежності — над
Срібною землею» (ф. 2)
13.50 Д/ф «Борхес»
14.15 Надвечір’я. Долі
15.10 РадіоДень. «Життя+»
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.50 Хочу бути
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
16.50 Суспільний університет.
Як стати фахівцем у
галузі права?
17.20 Д/ф «Сімдесятники.
М. Мащенко. Воскові
крила Ікара»
17.50 Новини. Світ
18.05 Новини
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура
18.50 Лайфхак українською
19.00 Від пращурів до
нащадків. Вода
19.50 Вечірня казка.Казка.
20.05 Розсекречена історія.
21.00 Д/ф «Українська
Гельсінська спілка —
вектор визначено», ф. 1
21.25 Д/ф «Українська
Гельсінська спілка —
вектор визначено», ф. 1
22.00 Візитівка Карпат
22.10 Лекції «Громадського».
Ольга Балашова
«Кубофутуризм.

Футуризм динамічний і
кінетичний»
Фольк-music.
Житомирщина
РадіоДень
Мистецькі історії.
РадіоДень
Новини. Культура
Фольк-music
РадіоДень. «Життя+»
РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
Надвечір’я. Долі
Д/ф «Українська
Гельсінська спілка —
вектор визначено», ф. 1
Д/ф «Українська
Гельсінська спілка —
вектор визначено», ф. 1
Розсекречена історія.
Убивці міфів

iз Ганапольським,
Кисельовим,
Орловською, Ашіон
«Територія позитиву» зi
Снiжаною Єгоровою
«Нейтральна
територія» зi Світланою
Орловською
«Ехо України» з
Матвієм Ганапольським
«Події» Вересня
«Підсумки» з Євгенієм
Кисельовим

5 канал

23.00
00.00
00.25
00.40
01.05
01.20
02.20
02.40

03.20
04.10

04.35

05.10

СТБ
06.45, 15.30 «Все буде
добре!»
08.40 «Все буде смачно!»
09.35 «МастерШеф-7»
12.55 «Хата на тата»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
19.55, 22.40 «МастерШеф.
Кулінарний випускний»
00.05 «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»

18.40
19.20

20.20
21.20
22.00

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Атлантида»
08.55, 12.55, 1.40 «Нове
Шалене відео поукраїнськи»
09.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
15.30 Х/ф «Робінзон Крузо»
19.20, 20.15 Т/с «Опер за
викликом»
21.10, 23.00 Т/с «Кістки-8»
00.45 Т/с «Вуличне
правосуддя-1»
02.30 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Еспаньйол» —
«Сосьєдад». Чемпіонат
Іспанії
07.50 Топ-матч
08.10 «Челсі» — «Кристал
Пелес». Чемпіонат
Англії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.25 Чемпіонат України
12.10 «Малага»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
13.55, 23.20 «МЮ» —
«Севілья». 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
16.05 «Рома» — «Шахтар».
1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
17.55 «Ніч Ліги чемпіонів»
18.45 LIVE. «Бешикташ»
— «Баварія». 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
20.55 «Маріуполь»

ICTV
05.40, 10.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
11.15, 13.20, 17.35, 21.30
Т/с «Менталіст»
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.25 Х/ф
«Іграшкові
солдатики»
16.40 Т/с «Ніконов і К°»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.35 «На трьох»
23.45 Х/ф «Загін «Морські
котики»
01.50 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
02.35 Труба містера Сосиски
04.10 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»

22.50
01.10

03.00
04.00

— «Зоря». Чемпіонат
України
«Сіткорізи»
«Барселона»
— «Челсі». 1/8 фіналу.
Ліга Чемпіонів УЄФА
Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
«Алавес» — «Бетіс».
Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2
06.00 «Арсенал» —
«Вотфорд». Чемпіонат
Англії
07.45, 12.30, 21.00, 23.40 «Ніч
Ліги чемпіонів»
08.50, 17.20 «МЮ» —
«Севілья». 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
10.40, 2.00 «Рома» —
«Шахтар». 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
13.20, 4.00 «Олександрія»
— «Чорноморець».
Чемпіонат України
15.05 «Ейбар» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
16.50 «Сіткорізи». Прем’єра
19.05 «Челсі» —
«Барселона». 1/8
фіналу» (2004 р. / 2005
р.). Золота колекція
Ліги чемпіонів
20.50 Футбол NEWS
21.35 LIVE. «Барселона»
— «Челсі». 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
00.10 «Бешикташ» —
«Баварія». 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
03.50 Топ-матч
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.00 Правда життя
09.00, 16.50 Сироти дикої
природи
10.00 Невідомий океан
10.40 Наші
11.30 Ризиковане життя
12.30 Теорія змови
13.20 Запрограмовані долі
14.10 Містична Україна
15.00, 21.40 Полювання на
рибу-монстра

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.15 Зона ночі
03.30 Абзац
05.30, 6.20 М/с «Том і Джеррі
в дитинстві»
06.19, 7.39 Kids Time
07.40 Т/с «Мерлін»
10.30 Т/с «Друзі»
12.30 Т/с «Статус відносин
— все складно»
17.00, 19.00 Від пацанки до
панянки
21.00 Аферисти в мережах
22.00 Суперінтуїція
00.00 Х/ф «Дзеркала»

02.10 Служба розшуку дітей
16.00, 20.50 Скарби зі
звалища
17.50, 22.40 У пошуках
інновацій
18.50 Битва цивілізацій
23.40 Вирішальні битви
Другої свiтової
00.30 Паранормальний світ
01.20 Професія — альфонс
02.10 Ліліпути
03.00 Органи на експорт
03.50 Прокляття скіфських
курганів
04.30 Таємниці пірамід
05.10 Потойбіччя. Сни
К1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Три сестри»
09.20 «Красуні»
10.00, 16.30 Т/с «БеверліГілз, 90210»
11.50, 18.15 «Орел і решка»
20.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
21.00 «Орел і решка. Рай та
пекло»
22.00 «Вірю не вірю»
00.00 Т/с «Секс у великому
місті»
02.10 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Розумна
селянська донька»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 20.00, 2.30 Панянкаселянка
13.00, 19.00 Чотири весілля
14.00 Вечірка
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і
Володька
18.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
22.30 ЛавЛавCar
00.00 Теорія зради
01.00 17+
01.30 Т/с «Домашній арешт»
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР
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15 березня

УТ-1
06.00, 10.35, 14.20 XII
Паралімпійські зимові
ігри. Хокей на візках.
Півфінал
07.05, 22.40 XII Паралімпійські
зимові ігри.
Гірськолижний спорт.
Слалом. Жінки. Всі
класи (заїзд 2)
08.20 XII Паралімпійські
зимові ігри.
Гірськолижний спорт.
Слалом. Жінки. Всі
класи (заїзд 1)
10.00, 0.00 Щоденник
Паралімпіади
10.10, 4.45 XII Паралімпійські
зимові ігри. Яскраві
моменти
12,55 Біатлон. Кубок світу.
VIII етап. Спринт 7,5 км.
Жінки
15.40 Біатлон. Кубок світу.
VIII етап. Спринт 10 км.
Чоловіки
17.10 XII Паралімпійські
зимові ігри. Хайлайти
дня
17.50 Новини. Світ
18.05, 21.00 Новини
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура
19.00 Д/ф «Зона відчуження
Донбас»
19.55 Д/с «Спільноти тварин»
20.25 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
21.30 Студія Паралімпійських
ігор
00.20 Біатлон. Кубок світу. VIII
етап. Спринт жінки 7,5
км
01.40 Біатлон. Кубок світу. VIII
етап. Спринт чоловіки
10 км
03.00 XII Паралімпійські
зимові ігри. Біатлон.
Жінки12,5 км, чоловіки
15 км, сидячи
05.00 XII Паралімпійські
зимові ігри. Біатлон.
Жінки 12,5 км/ Чоловіки
15 км, стоячи/з
порушеннями зору

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, 5.15 ТСН
09.30 «Чотири весілля»
10.35, 12.20 «Одруження
наосліп-3»
12.45, 14.00 «Міняю жінку»
15.45, 21.00 Мелодрама
«За три дні до
кохання»
17.10 Драма «Мама»
20.30, 4.55 «Секретні
матеріали»
22.00 «Міняю жінку-13»
23.00, 0.20 «Право на владу2018»
00.45 Комедія «На узбіччі»

НТН
06.45 Х/ф «Операція
«Хольцауге»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Полювання на
єдинорога»
10.35 «Кримінальні справи»
12.25, 17.00 «Легенди карного
розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30
«Свідок»
15.10, 19.30, 0.40 Т/с
«Альпійський патруль»
22.20, 23.45 Т/с «Черговий
ангел-2»
01.35 «Скарби власноруч»
03.00 «Випадковий свідок»
03.05 «Речовий доказ»
05.10 «Мисливці за
привидами»
05.40 «Правда життя.
Професії»

13.50
14.15
15.10
15.30
15.45
16.10

UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Д/ф «Олександр
Богомолець. В опозиції
до смерті»
06.30 Український одяг. Від
пращурів до нащадків.

22.00
22.10
23.00

ІНТЕР
05.45 Мультфільм
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»
12.30 Т/с «Ганна Герман»
14.50, 15.45, 16.45, 3.20 «Речдок»
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 2.10, 5.15 «Подробиці»
00.25 Х/ф «Стамбульський
транзит»
02.50 «Скептик-3»
04.45 «Top Shop»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.20 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 4.00 Реальна містика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти
справедливості
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Перстень з рубіном»
19.45 Футбол. Ліга Європи
УЄФА «Динамо»
— «Лаціо»
22.00, 0.00, 2.25 Т/с «Трава
під снігом»
23.20 Контролер
01.55 Телемагазин

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.50, 18.00 Час новин. Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00 Час
новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу

07.15, 8.15, 23.15 Топ дня
07.55, 11.55, 12.55, 15.55,
18.55 Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.15, 17.45 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.10, 15.25,
16.10, 17.10, 18.10
Інформаційний день
13.55, 14.55, 17.55, 0.20

Погода на курортах
19.30 Інформаційний вечір
22.00 «За Чай.com»
00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00
Час: Важливо
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15 Машина часу
02.10 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

07.00
07.10
07.20
07.40

01.05
01.20
02.20
02.40

20.20 «Ехо України» з
Матвієм Ганапольським
21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки» з Євгенієм
Кисельовим

08.00
08.15
08.30
08.45
09.00
09.20
09.50
10.00

10.25

11.05
11.20
12.20
13.20

16.50

17.20

17.50
18.05
18.20
18.35
18.50
19.50
20.05
21.00

00.00
00.25
00.40

Казки Лiрника Сашка
Казки Лiрника Сашка
Школа Мері Поппінс
Хочу бути. Скульптор
снігових фігур
Мистецькі історії.
Природні явища, стихії
Новини. Світ
Новини
Тема дня
Новини. Культура
Д/ф «Січ»
Обличчя української
історії_Грушевський
Д/ф «Українська
Гельсінська спілка —
вектор визначено», ф. 1
Д/ф «Українська
Гельсінська спілка —
вектор визначено», ф. 1
Мистецькі історії. Париж
Фольк-music
Фольк-music
Д/ф «Містерія Марії
Приймаченко»
Д/ф «Борхес»
Надвечір’я. Долі
РадіоДень. «Життя+»
Хто в домі хазяїн?
Хочу бути
РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
Суспільний університет.
Український вчений
В. Вернадський
Д/ф «Левко Лук’яненко.
Йти за совістю» із
циклу «Дисиденти»
Новини. Світ
Новини
Тема дня
Новини. Культура
Лайфхак українською
Вечірня казка.Казка.
Розсекречена історія.
Д/ф «Василь Стус.
Феномен доби»
Візитівка Карпат
Д/ф «Ловець слів»
Фольк-music.
Рівненщина
РадіоДень
Мистецькі історії.
РадіоДень

Новини. Культура
Фольк-music
РадіоДень. «Життя+»
РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
03.20 Надвечір’я. Долі
04.15 Д/ф «Василь Стус.
Феномен доби»
05.10 Розсекречена історія.
Розпад СРСР
СТБ
07.15, 15.30 «Все буде
добре!»
09.05 «Все буде смачно!»
10.05 «МастерШеф-7»
13.30 «Хата на тата»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00, 22.40, 23.00 «Я
соромлюсь свого
тіла-5»
00.00 «Один за всіх»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок.
«Новий день» 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»
iз Ганапольським,
Кисельовим,
Орловською, Ашіон
18.40 «Територія позитиву» зi
Снiжаною Єгоровою
19.20 «Нейтральна
територія» зi Світланою
Орловською

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Атлантида»
08.55, 12.55, 2.25 «Облом.UA.»
09.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
15.30 Х/ф «Без надії на
спокуту»
19.20, 20.15 Т/с «Опер за
викликом»
21.10 Т/с «Кістки-9»
23.00 Т/с «Кістки-8»
00.45 Т/с «Вуличне
правосуддя-1»
01.35 «Нове Шалене відео
по-українськи»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Борнмут» —
«Тоттенгем». Чемпіонат
Англії
07.45 «Сіткорізи»
08.15 «Ейбар» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
10.00, 15.40, 20.45 Футбол
NEWS
10.25 «МЮ» — «Севілья».
1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
12.10 «Рома» — «Шахтар».
1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
13.55, 2.15 «Бешикташ»
— «Баварія». 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
16.05, 18.30 «Ніч Ліги
чемпіонів»
16.40 «Барселона»
— «Челсі». 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
19.00, 21.55 «Шлях до Ліона»
19.50 LIVE. «Динамо» ( К)
— «Лаціо». 1/8 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
22.35 LIVE. «Ліга Європи.
ONLINE»

ICTV
05.35 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.00 Секретний фронт
10.55, 17.35, 21.30 Т/с
«Менталіст»
11.55, 13.20 Х/ф «Хто я?»
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.25 Т/с «Ніконов і
К°»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.30 «На трьох»
23.40 Х/ф «Широко
крокуючи»
01.05 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
01.50 Труба містера Сосиски
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
00.30 «Атлетік» —
«Марсель». 1/8 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
04.05 «Арсенал» — «Мілан».
1/8 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
ФУТБОЛ-2
06.00 «Лас-Пальмас»
— «Вільярреал».
Чемпіонат Іспанії
07.50, 15.05 Топ-матч
08.00 «Бешикташ» —
«Баварія». 1/8 фіналу.
Ліга Чемпіонів УЄФА
09.50, 12.15 «Ніч Ліги
чемпіонів»
10.25 «Барселона»
— «Челсі». 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
12.45, 19.15 «Сіткорізи»
13.15 «Сток Сіті» — «Ман
Сіті». Чемпіонат Англії
15.15 Чемпіонат України
17.05 «LaLiga Chronicles».
Чемпіонат Іспанії.
Прем’єра
17.30 «Еспаньйол» —
«Сосьєдад». Чемпіонат
Іспанії
19.45 LIVE. «Атлетік» —
«Марсель». 1/8 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
21.55 LIVE. «Арсенал» —
«Мілан». 1/8 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
00.00 «Зальцбург»
— «Боруссія» (Д). 1/8
фіналу. Ліга Європи
УЄФА. Прем’єра
01.50 «LaLiga Chronicles».
Чемпіонат Іспанії
02.10 «Динамо» (К)
— «Лаціо». 1/8 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
04.00 «МЮ» — «Севілья».
1/8 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.00, 1.20 Правда життя
09.00, 16.50 Сироти дикої
природи
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НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.10 Зона ночі
03.50 Абзац
05.44, 6.59 Kids Time
05.45 М/с «Том і Джеррі в
дитинстві»
07.00 Т/с «Мерлін»
09.50 Т/с «Друзі»

12.10 Т/с «Статус відносин
— все складно»
17.00, 19.00 Хто зверху
21.00 Аферисти в мережах
22.00 Вар’яти
00.00 Х/ф «Кладовище
домашніх тварин»
02.05 Служба розшуку дітей
10.00 Невідомий океан
10.40 Наші
11.30 Ризиковане життя
12.30 Теорія змови
13.20 Прокляття відьом
14.10 Містична Україна
15.00, 21.40 Полювання на
рибу-монстра
16.00, 20.50 Скарби зі
звалища
17.50, 22.40 У пошуках
інновацій
18.50 Битва цивілізацій
23.40 Вирішальні битви
Другої свiтової
00.30 Паранормальний світ
К1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Три сестри»
09.20 «Красуні»
10.00, 16.30 Т/с «БеверліГілз, 90210»
11.50, 18.15 «Орел і решка»
20.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
21.00 «Орел і решка. Рай та
пекло»
22.00 «Вірю не вірю»
00.00 Т/с «Секс у великому
місті»
02.20 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Стоптані
туфельки»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 20.00, 2.30 Панянкаселянка
13.00, 19.00 Чотири весілля
14.00 Вечірка
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
18.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
22.30 ЛавЛавCar
01.30 Т/с «Домашній арешт»
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки
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УТ-1
06.00 XII Паралімпійські
зимові ігри. Біатлон.
Жінки 12,5 км/ чоловіки
15 км, стоячи/ з
порушеннями зору
09.15 XII Паралімпійські
зимові ігри. Сноуборд.
Слалом. Жінки/
чоловіки. Всі класи. 1 ч.
11.15 Щоденник
Паралімпіади
11.30 XII Паралімпійські
зимові ігри. Сноуборд.
Слалом. Жінки
/чоловіки.
Всі класи. 2 ч.
15.45 XII Паралімпійські
зимові ігри. Біатлон.
Жінки 12,5 км, чоловіки
15 км, сидячи
17.50 Новини. Світ
18.05, 21.00 Новини
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура
19.00 Твій дім
19.30 Д/с «Спільноти тварин»
20.25 Перша шпальта
21.30 Студія Паралімпійських
ігор
22.40 XII Паралімпійські
зимові ігри. Біатлон.
Жінки 12,5 км/,
чоловіки 15 км, стоячи/з
порушеннями зору
03.00 XII Паралімпійські
зимові ігри. Лижні
перегони.Чоловіки
10 км/ жінки 7,5 км,
стоячи/з порушеннями
зору
05.30 XII Паралімпійські
зимові ігри. Лижні
перегони.Чоловіки 7,5
км/, жінки 5 км, на візках
НТН
06.50 Х/ф «Алмази для
Марії»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.05 Х/ф «Зниклі серед
живих»
10.45 «Кримінальні справи»
12.25, 17.00 «Легенди карного
розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30
«Свідок»
15.05, 19.30, 0.45 Т/с
«Альпійський патруль»
22.20, 23.45 Т/с «Черговий
ангел-2»
01.40 «Скарби власноруч»
03.05 «Випадковий свідок»
03.10 «Речовий доказ»
04.25 «Правда життя. Професії»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Д/ф «Наївне малярство
Михайла Онацька»
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.10 Казки Лiрника Сашка
07.20 Школа Мері Поппінс
07.40 Хочу бути. Реставратор
08.00 Мистецькі історії. Діти в
музиці
08.15 Новини. Світ
08.30 Новини
08.45 Тема дня
09.00 Новини. Культура
09.20 Д/ф «Василь
Симоненко. Тиша і
грім»
09.50 Обличчя української
історії_Довженко
10.00 Д/ф «Василь Стус.
Феномен доби»

16 березня
КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН
09.30 «Чотири весілля»
10.40, 12.20 «Одруження
наосліп-3»
12.45, 14.00 «Міняю жінку»
15.45 Мелодрама
«За три дні до
кохання»
17.10 Драма «Мама»
20.15 «Ліга сміху-2018»
22.20 «Ігри приколів-2018»
23.20, 0.15, 5.00 «Розсміши
коміка»
01.10 «Вечірній Київ»

ІНТЕР
05.55 Мультфільм
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»
12.30 Т/с «Ганна Герман»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 3.25 «Подробиці
тижня»
23.50 Х/ф «База»
01.50 Х/ф «Життя як цирк»
05.00 «Top Shop»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.20 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика. Новий
сезон
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 «З надією на
щастя»
23.20 По слідах
02.00 Телемагазин
02.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
04.00 Реальна містика
05.40 Зоряний шлях

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.50, 18.00 Час новин. Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00 Час
новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу

07.15, 8.15, 23.15 Топ дня
07.55, 11.55, 12.55, 15.55,
18.55 Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.15, 17.45 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.10, 15.25,
16.10, 17.10, 18.10
Інформаційний день
13.55, 14.55, 17.55, 0.20

Погода на курортах
19.30 Інформаційний вечір
22.00 «За Чай.com»
00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00
Час: Важливо
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15 Машина часу
02.10 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

11.05 Мистецькі історії. За
покликом серця/перший
досвід
11.20 Фольк-music
12.20 Фольк-music
13.20 Д/ф «Гармонія протиріч
Тетяни Яблонської»
13.50 Д/ф «Борхес»
14.15 Надвечір’я. Долі
15.10 РадіоДень
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.50 Хочу бути
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
16.50 Суспільний університет.
Режими роботи мозку
17.20 Д/ф «Олесь Шевченко.
Як на сповіді» з циклу
«Дисиденти»
17.50 Новини. Світ
18.05 Новини
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура
18.50 Лайфхак українською
19.00 Територія Кіно.
19.50 Вечірня казка. Казка.
20.05 Розсекречена історія.
21.00 Д/ф «Сімдесятники.
Сергій Параджанов»
22.00 Візитівка Карпат
22.10 Д/ф «Сімдесятники.
Сергій Параджанов»
23.00 Фольк-music. Одещина
00.00 РадіоДень
00.25 Мистецькі історії.
00.40 РадіоДень
01.05 Новини. Культура
01.20 Фольк-music
02.20 РадіоДень. «Життя+»
02.40 РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
03.20 Надвечір’я. Долі
04.15 Д/ф «Ловець слів»
05.10 Розсекречена історія.
Таємниці Чорнобиля

10.05 Х/ф «Провідниця»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00, 22.40 «Холостяк-8»
23.55 «Холостяк-8. Як вийти
заміж»
00.55 «Небачене Євробачення
2018»

21.00 Х/ф «Гарячі
голови-2»
22.45 Прем’єра! «Змішані
єдиноборства. UFC»
01.20 «Нове Шалене відео
по-українськи»
02.10 «Облом.UA.»

5 канал

СТБ
06.10 «Моя правда. Анастасія
Приходько. Викувана
чоловіками»
08.05 Х/ф «Міміно»

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»
iз Ганапольським,
Кисельовим,
Орловською, Ашіон
18.40 «Територія позитиву» зi
Снiжаною Єгоровою
19.20 «Нейтральна
територія» зi Світланою
Орловською
20.20 «Ехо України» з
Матвієм Ганапольським
21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки» з Євгенієм
Кисельовим
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 12.55 «Відеобімба»
09.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
15.30 Х/ф «Озеро акул»
19.20 Х/ф «Атлантичний
рубіж»

ФУТБОЛ-1
06.00, 23.20 Зальцбург»
— «Боруссія» ( Д)».
1/8 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
07.50 «LaLiga Chronicles».
Чемпіонат Іспанії
08.10 «Барселона»
— «Челсі». 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.25, 4.00 Атлетік» —
«Марсель». 1/8 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
12.15 «Сіткорізи»
12.45, 13.20 «Ліга чемпіонів»
13.00 LIVE. «Жеребкування
1/4 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
13.40, 14.20, 16.05, 18.50
«Шлях до Ліона»
14.00 LIVE. «Жеребкування
1/4 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
14.40, 17.50 Коефіцієнти
ФІФА/УЄФА
14.45 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА. Прем’єра
17.00 «Динамо» ( К)
— «Лаціо». 1/8 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
19.25 «Ліга Європи. ONLINE»
21.20 Топ-матч
21.35 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
22.50 Передмова до 1/4
фіналу. Кубок Англії.
Прем’єра
01.10 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
01.40 «Сток Сіті» — «Ман
Сіті». Чемпіонат Англії
03.30 Світ Прем’єр-Ліги

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Інсайдер
11.15, 17.35 Т/с «Менталіст»
12.15, 13.20 Х/ф «Широко
крокуючи»

12.45, 15.45 Факти. День
14.15 «На трьох»
15.10, 16.25 Т/с «Ніконов і
К°»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30, 22.45 Дизель-шоу
00.10 Комік на мільйон.
Найкраще
01.10 Факти
01.30 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
02.55 Труба містера Сосиски
ФУТБОЛ-2
06.00 «Атлетік» —
«Марсель». 1/8 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
07.50, 13.00 Топ-матч
07.55, 10.35, 0.55, 1.35 «Шлях
до Ліона»
08.45, 4.10 «Динамо» (К)
— «Лаціо». 1/8 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
11.10 «Ліга Європи. ONLINE»
13.15 «Зальцбург»
— «Боруссія» (Д). 1/8
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
15.05 «LaLiga Chronicles».
Чемпіонат Іспанії
15.25 «Барселона»
— «Челсі». 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
17.15, 1.55 «Арсенал» —
«Мілан». 1/8 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
19.05 Світ Прем’єр-Ліги.
Прем’єра
19.35 «Рома» — «Шахтар».
1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
21.25 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру.
Прем’єра
21.55 LIVE. «Леванте»
— «Ейбар». Чемпіонат
Іспанії
22.45 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА
23.55 Футбол Tables
00.00, 0.35 «Ліга чемпіонів»
00.15 Жеребкування 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
01.15 Жеребкування 1/4
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
03.40 Передмова до 1/4
фіналу. Кубок Англії
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.00 Правда життя
09.00, 16.50 Сироти дикої
природи
10.00 Невідомий океан
10.40 Наші

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.05 Зона ночі
04.00 Абзац
05.49, 7.19 Kids Time
05.50 М/с «Том і Джеррі в
дитинстві»
07.20 Т/с «Мерлін»
10.10 Т/с «Друзі»
12.10 Т/с «Статус відносин
— все складно»
17.00, 19.00 Суперінтуїція
21.00 Аферисти в мережах
22.00 Хто зверху
00.00 Х/ф «Кладовище
домашніх тварин-2»

02.00 Служба розшуку дітей
11.30 Ризиковане життя
12.30 Теорія змови
13.20 Таємниці пірамід
14.10, 0.30 Містична Україна
15.00, 21.40 Полювання на
рибу-монстра
16.00, 20.50 Скарби зі
звалища
17.50, 22.40 У пошуках
інновацій
18.50 Битва цивілізацій
23.40 Вирішальні битви
Другої свiтової
01.20 Україна: забута історія
К1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Три сестри»
09.20 «Красуні»
10.10, 16.30 Т/с «БеверліГілз, 90210»
12.00, 18.15 «Орел і решка»
20.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
21.00 «Орел і решка. Рай та
пекло»
22.00 «Вірю не вірю»
23.50 «КВН на БІС»
01.30 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.25 Х/ф «Король
сноуборду»
11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»
12.00, 20.00, 2.30 Панянкаселянка
13.00, 19.00 Чотири весілля
14.00 Вечірка
16.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під
Полтавою
21.00 Х/ф «Люди-Ікс:
Остання битва»
23.00 Х/ф «Усі в захваті
від Мері»
01.30 Т/с «Домашній арешт»
02.00 БарДак
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 13 БЕРЕЗНЯ 2018

17 березня

УТ-1
06.00, 22.40 XII Паралімпійські
зимові ігри. Лижні
перегони.Чоловіки
7,5 км/ жінки 5 км, на
візках
07.10 XII Паралімпійські
зимові ігри.
Гірськолижний спорт.
Чоловіки. Всі класи
(заїзд 1)
09.45 XII Паралімпійські зимові
ігри. Гірськолижний
спорт. Чоловіки. Всі
класи (заїзд 2)
11.30 Щоденник
Паралімпіади
11.40, 0.20 XII Паралімпійські
зимові ігри. Лижні
перегони.Чоловіки 10
км/ жінки 7,5 км, стоячи/
з порушеннями зору
13.25 Біатлон. Кубок світу. VIII
етап. Естафета 4х6 км.
Жінки
15.00 Концертна програма
Марії Бурмаки & Gypsy
lyre
16.10 Біатлон. Кубок світу.
VIII етап. Гонка
переслідування 12,5 км.
Чоловіки
17.05 Д/с «Останній шанс
побачити»
19.30 «Гордість світу»
21.00 Новини
21.30 Студія Паралімпійських
ігор
02.50 XII Паралімпійські
зимові ігри. Лижні
перегони. Змішана
естафета. Всі класи
03.50 XII Паралімпійські
зимові ігри. Лижні
перегони. Відкрита
естафета. Всі класи
05.20 XII Паралімпійські
зимові ігри. Хокей на
візках. Золотий матч

КАНАЛ «1+1»
06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Гроші-2018»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.45 «Життя без обману»
11.15 «Інспектор. Міста»
13.05, 23.15 «Світське
життя-2018»
14.10 «Голос країни-8»
16.35 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка.
Діти-2018»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній
квартал-2018»
00.15, 4.15 «Вечірній Київ»

ІНТЕР
05.30 Х/ф «Любочка»
07.00 «Мультфільм»
08.00 «Чекай мене»
09.30 «Подорожі в часі»
10.00, 2.50 Х/ф «Чотири нуль
на користь Тетянки»
11.50 Х/ф «Гостя з
майбутнього»
18.00 Х/ф «Діамантова рука»
20.00, 4.15 «Подробиці»
20.30 Т/с «Що робить твоя
дружина?»
00.50 Х/ф «Бідна Liz»
02.25 Подробиці
04.45 «Top Shop»
05.15 «Великий Бокс. Олександр
Гвоздік — Мехді Амар»

06.00, 7.00, 8.00, 23.00, 0.00,
1.00, 2.00, 4.00, 5.00
Час: Важливо
06.30 Акцент
07.15, 11.30 Феєрія мандрів
07.55, 8.55, 22.00, 0.10 Час
бізнесу
08.15 Нові Герої Донбасу
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
21.00 Час новин
09.15 Автопілот-новини
09.20 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення
10.10 Історія Успіху
10.25 П’ятий поверх
10.55, 11.55, 16.55, 0.50
Погода на курортах
11.10 Майстри ремонту
12.20 Невигадані історії
12.35 Прес-конференція щодо
ситуації у зоні АТО
13.10, 4.30 Відкрита церква
13.35 Сучасний фермер
14.10, 1.10 Машина часу
15.15 Сімейні зустрічі
15.55, 18.55, 23.55 Погода в

Україні
16.05 ЕнергоНезалежність
16.25 Фактор безпеки
17.10 Стоп корупції!
18.00, 0.15 Велика політика
18.40 Про військо
19.25 Особливий погляд
20.00, 2.10, 5.15 Рандеву
21.40, 3.00 Вікно в Америку
22.10 Справжній детектив
23.15 Фінансовий тиждень
23.40 Кордон держави
03.20 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Діалоги з Патріархом

08.10
08.20
08.35
08.55
09.20
09.45
10.15
10.40
11.05

09.00 «Все буде смачно!»
10.40 «МастерШеф.
Кулінарний випускний»
14.00 «Холостяк-8»
17.15 Х/ф «Джентльмени
удачі»
19.00 «Світами за скарбами»
22.30 «Вечір з Наталею
Гаріповою. Павло
Костіцин»
23.30 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
00.30 «Давай поговоримо про
секс»

18.55 Х/ф «Атлантичний
рубіж»
20.30 Х/ф «Атлантичний
рубіж-2»
22.05 Д/п «Україна. 100 днів
над прірвою»
01.50 «Нове Шалене відео
по-українськи»
02.40 «Облом.UA.»

UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Д/ф «Пісня Всесвіту.
Їхав козак за Дунай»
06.30 Територія Кіно.
07.00 Новини. Світ
07.15 Новини
07.30 Тема дня
07.45 Новини. Культура
08.00 Казки Лiрника Сашка

07.00, 15.00, 19.00, 3.10
Сьогодні
07.15, 5.40 Зоряний шлях
07.45 Т/с «Трава під снігом»
11.30, 15.20 Т/с «З надією на
щастя»
15.50, 19.40 Т/с «Потрібен
чоловік»
21.00 Шоу Братів Шумахерів
23.00, 2.20 Т/с «Умови
контракту-2»
01.50 Телемагазин
04.00 Реальна містика

5 канал

11.20
12.20
13.50

НТН
05.25 Х/ф «Чекайте на
зв’язкового»
06.45 Х/ф «Вічний поклик»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 2.55 «Речовий доказ»
15.40 «Бокс. Найкращі бої
братів Кличків»
17.10 «Круті 90-ті»
19.00, 2.10 «Свідок»
19.30 Х/ф «Міцний горішок»
21.00 Х/ф «Блеф»
23.10 Х/ф «Бруклінські
поліцейські»
01.40 Т/с «Великі почуття»
02.40 «Випадковий свідок»
04.10 «Легенди бандитського
Києва»
05.00 «Правда життя.
Професії»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

15.10
15.35
16.10
17.10

17.20
18.30
19.50
21.50
22.20
23.00
00.00
00.10
01.10
02.10
03.20
04.40

Казки Лiрника Сашка
Школа Мері Поппінс
Хочу бути
Хто в домі хазяїн?
Як це?
Суспільний університет
Суспільний університет
Діти Z
Мистецькі історії Діти в
музиці
Фольк-music
Фольк-music
Лекції «Громадського».
Іван Козленко «Люди й
апарати. Становлення
українського кіно».
Розстріляне
відродження
Як це?
Хто в домі хазяїн?
РадіоДень. «Книжкова
лавка. ТОП 7
Мистецькі історії.
Література — джерело
натхнення
Д/ф «Сімдесятники.
Володимир Денисенко»
Вінченцо Белліні. Опера
«Норма», 1-ша дія
Вінченцо Белліні. Опера
«Норма», 2-га дія
Місто Ха. Еко-плакат
«4-й Блок»
Д/ф «Ігор Білозір. На
зламі епох»
Фольк-music. Волинь
Мистецькі історії. Весна
Фольк-music
Фольк-music
Фольк-music
Надвечір’я. Долі
Вінченцо Белліні. Опера
«Норма», 1-ша дія
СТБ

06.10 «Караоке на Майдані»
07.10 «Хата на тата»

ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Репортер». Новини
09.20 «Золотий гусак. « NEW
10.15, 15.00 Концерт
11.15, 12.15, 16.15, 19.15
«Територія позитиву» зi
Снiжаною Єгоровою
13.00 Прямий ефір iз
Наталкою Фіцич
14.00 Споживач
17.15 «Ехо України» з
Матвієм Ганапольським
18.15 THE WEEK Міжнародний
огляд тижня з Тарасом
Березовцем та Пітером
Залмаєвим
20.00 «Світські хроніки»
21.00 «Добро і зло» з Юрієм
Тандітом
22.00 «Закрита зона» з
Володимиром Ар’євим
23.00 «Кримінал»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.00, 0.25 «Зловмисники»
10.00 «ДжеДАІ. Дайджест»
12.00 Т/с «Безсмертний»
13.45 Т/с «Команда»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Леванте» — «Ейбар».
Чемпіонат Іспанії
07.45 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
08.15 «Арсенал» — «Мілан».
1/8 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
10.00, 22.30 Футбол NEWS
10.25 «Рома» — «Шахтар».
1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
12.15 «Динамо» ( К)
— «Лаціо». 1/8 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
14.05 LIVE. «Свонсі»
— «Тоттенгем». 1/4
фіналу. Кубок Англії
15.25 Коефіцієнти ФІФА/
УЄФА
16.15, 3.20 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
17.10 LIVE. «ВаленсіяАлавес». Чемпіонат
Іспанії
18.00 Футбол Tables
19.10, 21.25 Топ-матч
19.25 LIVE. «Сосьєдад» —
«Хетафе». Чемпіонат
Іспанії
21.40 LIVE. «МЮ» —
«Брайтон». 1/4 фіналу.
Кубок Англії
23.45, 4.10 Чемпіонат України
01.30 «Ліверпуль» —
«Вотфорд». Чемпіонат
Англії

ICTV
05.05, 4.35 Скарб нації
05.15, 4.45 Еврика!
05.25, 4.55 Факти
05.45 Більше ніж правда
07.30 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливості
національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 «На трьох»
16.15 Х/ф «Хто я?»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф «Джі-Ай Джо:
Атака кобри»
22.15 Х/ф «Джі-Ай Джо:
Атака кобри-2»

00.30 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
01.55 Провокатор

ФУТБОЛ-2
06.00 «Бешикташ» —
«Баварія». 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
07.50, 21.30 Топ-матч
07.55, 23.40 Огляд матчів.
Ліга Європи УЄФА
08.50 «Барселона»
— «Челсі». 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
09.40 Коефіцієнти ФІФА/
УЄФА
10.40 Передмова до 1/4
фіналу. Кубок Англії
11.10 «Зальцбург»
— «Боруссія» (Д). 1/8
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
13.00 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 «Тур
ONLINE»
13.55, 16.55 LIVE. Чемпіонат
України
14.45, 17.45 Футбол Tables
16.15, 20.15 Футбол NEWS
19.20 LIVE. «Ліверпуль» —
«Вотфорд». Чемпіонат
Англії
21.40 LIVE. «Бетіс»
— «Еспаньйол».
Чемпіонат Іспанії
00.35 «Свонсі»
— «Тоттенгем». 1/4
фіналу. Кубок Англії
02.20 «Валенсія- Алавес».
Чемпіонат Іспанії
04.10 «МЮ» — «Брайтон».
1/4 фіналу. Кубок Англії
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.40, 5.20 Містична Україна
08.40, 18.20 У пошуках істини
10.30 Вирішальні битви
Другої свiтової
12.30 Літаки, що змінили світ

11

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 1.50 Зона ночі
05.10 М/с «Лунтік і його
друзі»
06.59, 8.59 Kids Time
07.00 М/с «Том і Джеррі в
дитинстві»
09.00 Ревізор. Крамниці
11.00 Таємний агент
12.10 Таємний агент. Постшоу
14.10 Х/ф «Перстень
Нібелунгів»

17.45 М/ф «Шрек-2»
19.40 М/ф «Три богатирі та
Шамаханська цариця»
21.00 Х/ф «Гаррі Поттер
та філософський
камінь»
00.05 Х/ф «Інкарнація»

15.20 Невідомий океан
17.10 Таємнича Латинська
Америка
21.00 Ера Хаббла
22.00 Всесвіт Хаббла
23.00 Місяць зблизька
23.50 Паранормальний світ
00.40 Таємниці кримінального
світу
К1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 Мультфільми
09.00 «Ух ти show»
11.10 Х/ф «Бунтарка»
13.10 «Орел і решка. Шопінг»
15.00 «Орел і решка.
Навколосвітня
подорож»
22.00, 1.10 «Їже, я люблю
тебе!»
23.00 Х/ф «Серцеїдки»
02.10 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Принц Єгипту»
11.25 Х/ф «Король
сноуборду»
13.00, 2.30 Панянка-селянка
15.00 Казки У Кіно
17.00, 22.30, 23.30 Танька і
Володька
19.00 Одного разу під
Полтавою
20.00 Х/ф «Усі в захваті
від Мері»
22.00, 23.00 Країна У
00.00 Теорія зради
01.00 17+
01.30 Т/с «Домашній
арешт»
02.00 БарДак
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки

12

УТ-1
06.00 XII Паралімпійські зимові
ігри. Хокей на візках.
Золотий матч
08.05, 9.40 XII Паралімпійські
зимові ігри.
Гірськолижний спорт.
Гігантський слалом.
Жінки всі класи (заїзд 2)
10.55 Щоденник Паралімпіади
11.05 XII Паралімпійські зимові
ігри. Лижні перегони.
Змішана естафета. Всі
класи
12.10 XII Паралімпійські зимові
ігри. Кращі виступи
українців
12,50 XII Паралімпійські зимові
ігри.Церемонія закриття
14.40 Біатлон. Кубок світу.
VIII етап. Гонка
переслідування 10 км.
Жінки
15.40 Біатлон. Кубок світу. VIII
етап. Естафета 4х7,5 км.
Чоловіки
17.05 Д/с «Останній шанс
побачити»
19.30 «Гордість світу»
21.00 Новини
21.30 Студія Паралімпійських
ігор
22.40 Т/с «Імперія»
23.25 Біатлон. Кубок світу. VIII
етап. Естафета
жінки 4х6 км
00.35 Біатлон. Кубок світу.
VIII етап. Гонка
переслідування жінки
10,5 км
01.20 Біатлон. Кубок світу. VIII
етап. Естафета 4х7,5 км,
чоловіки
02.40 XII Паралімпійські зимові
ігри. Церемонія закриття
04.30 XII Паралімпійські зимові
ігри. Лижні перегони.
Відкрита естафета. Всі
класи
НТН
06.00 Х/ф «Розвідники»
07.25 Т/с «Спрага»
11.00 Х/ф «Міцний горішок»
12.30 Х/ф «Ти — мені, я
— тобі»
14.10 Х/ф «Танцюрист диско»
16.55 Х/ф «Блеф»
19.00 Х/ф «Акція»
20.50 Х/ф «Полювання за
тінню»
22.50 Х/ф «Бій місцевого
значення»
00.45 Х/ф «Бруклінські
поліцейські»
03.10 «Речовий доказ»

06.00
06.00
06.35

07.00
07.20
08.00
08.10
08.20
08.40
08.55
09.20
09.45
10.15
10.40
11.20
12.25
13.20
13.45
14.15

ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 13 БЕРЕЗНЯ 2018

UA.Культура
Гімн України
Д/ф «Гуцулка Ксеня»
Д/ф «Іван Терещенко.
Колекціонер справ
благодійних»
Д/ф «Борхес»
Д/ф «Борхес»
Казки Лiрника Сашка
Казки Лiрника Сашка
Школа Мері Поппінс
Хочу бути
Хто в домі хазяїн?
Як це?
Суспільний університет
Суспільний університет
Діти Z
Фольк-music
Фольк-music діти
Д/ф «Есе про Крим»
Дитячі таємниці.
Капоейра
Д/ф «Всеволод
Нестайко. Родом з
дитинства»

18 березня

КАНАЛ «1+1»
06.10 ТСН
07.05 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея
«Лото-забава»
9.40 М/ф «Маша і
Ведмідь»
10.10 «Розсміши коміка.
Діти-2018»
11.10, 12.10, 13.25, 14.50, 15.55
«Світ
навиворіт-3: Танзанія,
Ефіопія»
17.10 «Ліга сміху-2018»
19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»
21.00 «Голос країни-8»
23.10 «Ігри приколів-2018»
00.10 Комедія «Двадцятип’ятиборство»
01.50 «Світське життя-2018»

ІНТЕР
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
11.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
12.00 Х/ф «Оксамитові ручки»
14.00 Х/ф «Приборкання
норовливого»
16.00 Х/ф «Діамантова рука»
18.00 «Крутіше всіх. Новий
сезон»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Що робить твоя
дружина?»
00.50 «Великий бокс.
Олександр Гвоздік
— Мехді Амар»
02.00 Х/ф «Стамбульський
транзит»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.00, 7.00, 8.00, 23.00, 0.00,
1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
06.30 Невигадані історії
07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.55, 22.00, 0.10 Час бізнесу
08.15 Нові Герої Донбасу
08.40 Натхнення
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00 Час новин
09.15 Автопілот-Тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
09.30 Вікно в Америку

10.10 Сімейні зустрічі
10.30, 3.20 Кіно з Я. Соколовою
11.10 Кордон держави
11.25 Будемо жити
11.35 Гра інтересів
12.20, 23.15
Енергонезалежність
12.40 Прес-конференція щодо
ситуації у зоні АТО
13.05 Медекспертиза
13.25 Діалоги з Патріархом
13.55, 16.55, 0.45 Погода на
курортах
14.10, 20.00, 1.10, 4.40, 5.15
Машина часу

15.15 П’ятий поверх
15.55, 18.55, 23.50 Погода в
Україні
16.10 Агрокраїна
16.20 Фінансовий тиждень
17.10 Особливий погляд
17.30 Акцент
18.00, 2.10 Час. Підсумки
тижня з Віталієм
Гайдукевичем
19.25 Стоп корупції!
21.40, 3.00 Час-Time
22.10 Справжній детектив
23.40 Про військо
02.55 Огляд преси

15.00 Авторський проект
Ledy Opera концерт
Ольги Чубаревої «Сни
Роксолани»
17.10 Мистецькі історії. Як
звуки перетворюються
на музику
17.25 Jazz Step Show in Ukraine
18.50 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.
Леонід Череватенко
19.00 Світло
20.00 Як дивитися кіно
20.40 Українська кінокласика.
Фільми кіностудії ім.
Олександра Довженка
22.20 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
00.00 Мистецькі історії
Як у композитора
народжується музика,
народі пісні
00.10 Фольк-music
01.15 Фольк-music
02.15 Фольк-music
04.00 Вінченцо Белліні.опера
«Норма». 2-га дія

13.15 Прямий ефір iз
Наталкою Фіцич
14.15 «Віч на віч»
20.00, 23.00 «Кисельов.
Авторське»
21.00 «Дорослі ігри» з
Андрієм Пальчевським

23.00 «Віган» —
«Саутгемптон». 1/4
фіналу. Кубок Англії
00.50 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
01.45 Чемпіонат України
04.05 «Лестер» — «Челсі».
1/4 фіналу. Кубок Англії

06.50 Сьогодні
07.45 Зоряний шлях
08.40 Х/ф «Блискуча
кар’єра»
10.40 Т/с «Потрібен
чоловік»
14.50 Х/ф «Виховання
і вигул собак і
чоловіків»
17.00, 21.00 Т/с «За щучим
велінням»
19.00, 3.00 Події тижня з
Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00, 2.20 Т/с «Умови
контракту-2»
01.50 Телемагазин
03.50 Історія одного
злочину

ICTV
05.20 Інсайдер
07.00 Т/с «Код Костянтина»
09.00 Т/с «Відділ 44»
11.45, 13.00 «На трьох»
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф «Джі-Ай Джо:
Атака кобри»
16.25 Х/ф «Джі-Ай Джо:
Атака кобри-2»

18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф «Шерлок Холмс»
23.10 Х/ф «Шерлок Холмс:
Гра тіней»

5 канал

СТБ
05.10 «Хата на тата»
07.45 «Холостяк-8»
08.50 «Все буде смачно!»
10.25 «Караоке на Майдані»
11.30 «Світами за скарбами»
15.00 «Наречена для тата»
17.00, 23.35, 23.50 «Я
соромлюсь свого тіла-5»
19.00 «Битва екстрасенсів-18»
21.20 «Один за всіх»
22.35 «Слідство ведуть
екстрасенси»
ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 15.15,
16.15, 17.15, 18.15,
19.15, 22.00 «Територія
позитиву» зi Снiжаною
Єгоровою
12.15 Споживач

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.00 «Зловмисники»
09.30 «Загублений світ»
11.30 Т/с «Безсмертний»
13.15 Х/ф «Володар морів:
На краю світу»
15.50 Х/ф «Гарячі голови-2»
17.15 Х/ф «Озеро акул»
19.20 24 тур ЧУ з футболу
«Динамо» — «Ворскла»
21.25 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 «Змішані єдиноборства.
UFC»
01.50 «Нове Шалене відео
по-українськи»
02.40 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Свонсі» —
«Тоттенгем». 1/4 фіналу.
Кубок Англії
07.45 Світ Прем’єр-ліги
08.15 «Бетіс» — «Еспаньйол».
Чемпіонат Іспанії
10.00, 16.20, 20.15 Футбол
NEWS
10.25 «Халатний футбол»
11.15 «Моя гра». Прем’єра
11.45 «МЮ» — «Брайтон».
1/4 фіналу. Кубок Англії
13.30, 15.55 «Тур ONLINE»
13.55 LIVE. Чемпіонат України
14.45, 18.00 Футбол Tables
16.40, 3.35 Журнал Ліги
Чемпіонів
17.10 LIVE. «Барселона»
— «Атлетік». Чемпіонат
Іспанії
19.10 Топ-матч
19.25 LIVE. «Вільярреал» —
«Атлетіко». Чемпіонат
Іспанії
21.20 «Великий футбол»

ФУТБОЛ-2
06.00 «Сосьєдад» — «Хетафе».
Чемпіонат Іспанії
07.45, 11.10, 0.10 Чемпіонат
України
09.25, 2.00 «Ліверпуль» —
«Вотфорд». Чемпіонат
Англії
12.55 LIVE. «Леганес»
— «Севілья». Чемпіонат
Іспанії
13.45, 16.25, 19.25 Футбол
Tables
14.55 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра
15.25 LIVE. «Віган»
— «Саутгемптон». 1/4
фіналу. Кубок Англії
17.30 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
18.25 LIVE. «Лестер»

01.35 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
03.00 Провокатор

— «Челсі». 1/4 фіналу.
Кубок Англії
20.30 Світ Прем’єр-ліги
21.00, 3.50 Топ-матч
21.10 «Моя гра»
21.40 LIVE. «Реал» —
«Жирона». Чемпіонат
Іспанії
23.40 Журнал Ліги чемпіонів
04.00 «Барселона»
— «Атлетік». Чемпіонат
Іспанії
МЕГА
06.00, 5.40 Бандитська Одеса
07.40 Містична Україна
08.40, 18.20 У пошуках істини
10.30 Вирішальні битви Другої
свiтової
12.30 Ера Хаббла
13.20 Всесвіт Хаббла
14.20 Місяць зблизька
15.20 Невідомий океан
21.00 Літаки, що змінили світ
23.50 Паранормальний світ
00.40 Брама часу
К1
06.30 TOP SHOP

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
04.40 Стендап-Шоу
05.34, 7.40 Kids Time
05.35 М/с «Том і Джеррі в
дитинстві»
07.45 Х/ф «Хроніки
Спайдервіка»

09.40 М/ф «Король-Лев»
11.10 М/ф «Шрек-2»
13.00 М/ф «Три богатирі та
Шамаханська цариця»
14.40 Х/ф «Гаррі Поттер
та філософський
камінь»
17.50 Х/ф «Гаррі Поттер і
таємна кімната»
21.00 Х/ф «Останній
мисливець на відьом»
23.00 Х/ф «Справа 39»

01.20 Х/ф «Кладовище
домашніх тварин-2»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 Мультфільми
09.00 «Ух ти show»
10.15 Х/ф «Бунтарка»
12.15 «Орел і решка. Шопінг»
14.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
22.00 «Їже, я люблю тебе!»
00.00 Х/ф «Ціна пристрасті»
01.50 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.15 М/с «Енчантімалс»
10.55 Х/ф «Стоптані
туфельки»
12.00, 1.00 Панянка-селянка
15.00 Казки У Кіно
17.00 Х/ф «Люди-Ікс:
Остання битва»
19.00 Одного разу під
Полтавою
22.00, 23.00 Країна У
22.30, 23.30 Танька і Володька
00.00 Теорія зради
01.50 Х/ф «Вечір на Івана
Купала»
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки

КУЛЬТУРА
Валентина САМЧЕНКО

Харків стає столицею музичною — тут
відзначатимуть 333-річчя Баха; звучатиме
музика Бернстайна, Рахманінова, Дворжака, Станковича, Скорика, Шопена, Лютославського; диригуватимуть Станіслав
Христенко і Томаш Бугай; учитимуть слухати класику вдумливо і з усмішками на
вустах. Із 14 по 29 березня уперше проходитиме KharkivMusicFest. Головна його
мета — показати, що класична музика
може бути різною: авангардною, жартівливою і джазовою, приємно тішити слух
навіть у метро, торгових центрах, на ринку
і вокзалах.
KharkivMusicFest — це 7 концертів музики
для різних настроїв і смаків у трьох концертних залах: великому і малому Театру
опери і балету (ХНАТОБ) та Харківської
філармонії; масштабні музичні проекти на
різних майданчиках міста і майстер-класи.
Звучатимуть симфонічні твори у виконанні
солістів і диригентів світового рівня з Австрії, Німеччини, Польщі, США й України (зі
Львова, Києва, Дніпра, Одеси та Харкова).

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 13 БЕРЕЗНЯ 2018

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Високі ноти:
333 задоволення
Перший фестиваль класичної музики у Харкові
здивує яскравістю й іронією

Кава «Бахачіно» і розмальовані піаніно
«Ми спілкуємося з молоддю і хочемо, щоб, наприклад, фізіотерапевт, який
не знає жодної ноти, знав усі твори Баха,
як один мій знайомий, який живе в Брюсселі, — каже уродженець Харкова, відомий у світі диригент Станіслав Христенко,
ініціатор і арт-директор KharkivMusicFest.
— Щоб власник пекарні запрошував до себе
додому гостей і проводив для них концертну
серію, в якій би звучала класична акустична музика. Щоб програміст, як у компанії
Google, після важкого робочого дня йшов у
спеціальну кімнату, яка надана компанією,
щоб, за власним бажанням, грати класичну
музику на роялі. Ми робимо фестиваль для
того, щоб у сьогоденні і майбутньому музиканти не тільки не їхали, а навпаки — приїжджали сюди. Щоб концертні сцени ХНАТОБу імені Миколи Лисенка та Харківської
філармонії опинилися серед найпрестижніших сцен Європи та світу».
Антураж музичного фестивалю відчують практично всі містяни. Бо в дні проведення KharkivMusicFest на дев’яти локаціях міста красуватимуться дев’ять піаніно, подарованих харків’янами та розмальованих відомими місцевими художниками.
Стартує унікальний проект «Art&Piano:
грай яскраво» перед першим концертом
фестивалю 14 березня: всі фортепіано зазвучать одночасно разом у ХНАТОБ ім. Лисенка. Наступні два тижні на інструментах-інсталяціях зможуть грати всі охочі, обіцяють організатори, а у вихідні піаніно стануть центрами проведення заходів за участі
учнів музичних шкіл. По завершенні фесту
його символи потраплять у дитячі освітні та
культурні заклади, щоб звучати постійно.
Особливим стане 21 березня, коли у
Харкові святкуватимуть 333-річчя від дня
народження всесвітньо відомого німецького композитора, віртуоза-органіста Йоганна Себастьяна Баха, який написав понад
тисячу музичних творів. «Бах-333» — це і
марафон за участю юних музикантів iз дитячих музичних шкіл; і виступи професійних музикантів та аматорів у спецпроекті
«Відкрите Бах-піаніно»; міні-концерти
в рамках всесвітньої акції «Бах в метро»
(Bach in the Subways) і «Бах на радіо». Для
туристів і мешканців міста проведуть театралізовану екскурсію «Бах у Харкові».
Щасливчики смакуватимуть каву «Бахачіно» у супроводі «Кавової кантати» Баха.
Кульмінація дня — гала-концерт Фестивального оркестру з найкращих музикантів-солістів iз різних міст України.
«Вперше в історії України 28 найкращих
музикантів, що грають на скрипці, альті,
віолончелі, контрабасі, гобої, органі, клавесині, фортепіано, саксофоні, — з Києва,
Харкова, Одеси, Львова, Дніпра, Чернівців, Хмельницького та Івано-Франківська
— об’єднаються для спільного концерту,
присвяченого дню народження найвидатнішого представника європейської музичної культури Йоганна Себастьяна Баха, —
констатує піар-директор фестивалю Ольга Стельмашевська. — Оркестр солістів
KharkivMusicFest — це втілення в життя
європейської традиції від її засновників
Артуро Тосканіні і Клаудіо Аббадо. Чи це
не наймасштабніший і найгучніший всеукраїнський проект у царині класичної музики за 27 років Незалежності?!»

❙ Уродженець Харкова Станіслав Христенко,
❙ знаний у світі музикант, — ініціатор
❙ проведення KharkivMusicFest.
❙ Фото з сайта classica.fm.

❙ Мирослав Скорик представить на фестивалі
❙ джазову програму.
❙ Фото надане агенцією «Дель Арте».
Здобувши славу у світі —
прославляти Харків
Музика не має меж і кордонів — цей меседж KharkivMusicFest ілюструє статусом
учасників. Концерт-відкриття 14 березня представить твори композиторів Бернстайна, Рахманінова, Дворжака, які мали
східноєвропейське коріння і в різний час
жили в США. Усі три твори концерту були
вперше виконані в Нью-Йорку. Соліруватиме піаніст Сергій Бабаян, який народився у Вірменії, але вже понад 25 років живе у
США. У нинішньому концертному сезоні,
окрім Харкова, він виступатиме у супроводі оркестрів Німеччини, Італії, Великої Британії, Швейцарії, Польщі, Сербії,
США та в найпрестижніших залах, серед
яких Карнегі-Холл, Вігмор-Холл, новий
зал Ельбської філармонії. Сергія Бабаяна
запрошують на провідні музичні фестивалі — у Вербьє та Лугано, Клавір-фестиваль Рур, Единбурзький фестиваль тощо.
Диригуватиме симфонічним оркестром ХНАТОБ імені Лисенка на концертівідкритті випускник кафедри диригування Варшавської консерваторії Станіслав
Христенко — уродженець Харкова, який
живе у США майже 10 років.
У малій залі ХНАТОБ 25 березня
Станіслав Христенко і камерний оркестр
Nova Sinfonietta презентують нову оригінальну програму Bach to now: 3 концерти
для фортепіано з оркестром. Музику засновника жанру фортепіанного концерту
Йоганна Себастьяна Баха протиставляти-

муть музиці XXI століття — найвідомішого шотландського композитора Джеймса
Макміллана та одного з найвпливовіших
американських композиторів сучасності,
володаря «Золотого Глобуса» та багаторазового номінанта на премію «Оскар» за
кращий саундтрек Філіпа Ґласса.
А Nova Sinfonietta — це перший оркестр, який грає виключно з планшетів
— без використання друкованих нот. Прогресивний недержавний колектив існує
суто на кошти від продажу квитків. Засновником, музичним директором та диригентом Харківського камерного оркестру Nova Sinfonietta став Станіслав Христенко. До речі, 25 березня він, окрім диригування і соло в трьох фортепіанних
концертах, гратиме ще й на... барабані.
Перелік оркестрів, з якими Станіслав
співпрацював як соліст, вражає: Клівлендський оркестр, що входить до великої п’ятірки оркестрів США, Національний оркестр Бельгії, симфонічні оркестри Більбао та Тенеріфе, Гонконзький камерний оркестр, Симфонічний оркестр
Такамацу. Станіслав — лауреат понад 30
міжнародних фортепіанних конкурсів в
Італії, Іспанії, Японії, Кореї, Словаччині,
Україні, Казахстані, США, володар престижного звання Steinway Artist. Співпрацює із звукозаписуючими компаніями
зі Сполучених Штатів, Великої Британії,
Німеччини та Гонконгу. Записи Станіслава транслювалися на радіо в Іспанії, Австрії, Німеччині, Великій Британії, Бельгії
та США. Як диригент Станіслав виступав
з оркестром Харківської опери, Камерним
оркестром міста Грац (Австрія), оркестром
Моравської філармонії (Чехія), оркестром
Королівського Північного коледжу музики (Велика Британія), а також з оркестрами США.
Концерт-закриття 29 березня назвали
«Європейською феєрією». Вперше у Харкові прозвучить Концерт для альта з оркестром легенди сучасної української музики
Євгена Станковича у виконанні Михайла
Захарова, успішного українсько-австрійського скрипаля та альтиста, учасника
багатьох європейських музичних фестивалів. Регіна Черничко — відома піаністка українського походження з Німеччини,
виступам якої аплодували у багатьох концертних залах Європи, відкриє світ Фридеріка Шопена Другим концертом для
фортепіано з оркестром. Уперше у Харкові
прозвучить і один зі знакових європейських творів ХХ сторіччя — концерт для ор-
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кестру польського композитора Вітольда
Лютославського. За пультом працюватиме Томаш Бугай — знаний польський диригент, у минулому — головний диригент
філармонічних оркестрів у Кракові, Лодзі та Бидгощі, музичний директор Великої
опери у Варшаві.

Класика — це весело
Оригінальним обіцяє бути 17 березня
«Хвилина реклами» — концерт Київського ансамблю нової музики «Рикошет»,
який заснував харків’янин, композитор
Сергій Пілютіков. «Зазвичай, у нашому
житті ми сприймаємо рекламу на ТБ як
спам і миттєво перемикаємо канали. У нашому випадку — ми покажемо маленькі і тонкі шедеври сучасного музичного
мистецтва. Адже вперше і спеціально на
замовлення ансамблю «Рикошет» відомі академічні композитори написали рекламні ролики до продукції відомих вітчизняних та зарубіжних брендів. Але в авангардному розумінні. «Хвилина реклами»
— синтетичний проект, оскільки в ньому
беруть участь не тільки музиканти ансамблю, а й артисти театру.
Ми теж сміємося, ми теж вміємо жартувати!» — переконує художній керівник
«Рикошету».
А 20 березня — музично-комедійне шоу
для дуету музикантів-акторів з оркестром.
До речі, відео з виступом епатажного тандему скрипаля Олексія Ігудесмана і піаніста Хьянг-кі Джу з Австрії, які завітають у
Харків, на YouTube має 28 мільйонів переглядів.
Буде все: пародії, віртуозна техніка,
акробатично-музичні трюки, танцюючі оркестранти Симфонічного оркестру
ХНАТОБ імені Лисенка, знаменитий «Турецький марш», зіграний в мажорі і з єврейським колоритом, Моцарт у режимі
«швидкого перемотування», Рахманінов,
Дунаєвський, Бетховен, Бах, Вівальді в
компанії Джона Леннона, Пола Маккартні, Еріка Кармена з ірландськими та шотландськими народними танцювальними
мелодіями.
«Найсмішніше шоу про музику і життя
музикантів, яке я бачив iз часів великого
Віктора Борге. Я реготав до сліз весь вечір»,
— це враження знаменитого латвійсько-німецького скрипаля Гідона Кремера.
Легкість, гумор, шалений темп, «ламаний» ритм, пружні синкопи, ефектна динаміка та фінали, врешті-решті, кураж — усе
це у концерті «Скорик в стилі Jazz» 27 березня. Автор незабутньої «Мелодії» Мирослав Скорик, у свій ювілейний рік, завітає
на KharkivMusicFest з авторською джазовою програмою. Унікальність проекту полягає в тому, що Маестро завжди сам диригує в цій програмі!
Екстравагантні танці — «В іспанськомавританському стилі», «Сумний блюз»,
«Канкан ніби зі старої грамофонної плити» або джазові парафрази творів Л. Бетховена — «Місячна соната», «Апасіоната», «До Елізи», джазові п’єси «В народному стилі», «Нав’язливий мотив», «Приємна прогулянка» прозвучать у виконанні
львівського фортепіанного дуету заслужених артистів України подружжя Мирослава Драгана і Оксани Рапіти. Вони грають
разом iз 1994 року. Унікальну зіграність
демонструють, коли виконують джазового Скорика у чотири руки.

Просвіта і доброчинність
Харківський
музичний
фестиваль започатковує низку освітніх програм. Під час його проведення планується серія лекцій у загальноосвітніх школах, лекція-концерт для студентів Медуніверситету, лекція-презентація для дітей 2—6 років у центрі для дошкільнят
тощо. Організують «круглий стіл», на
якому говоритимуть про важливість культурних подій у маленьких містечках, проведуть майстер-класи у дитячих музичних школах Харкова та області, відкриті
репетиції для школярів. У Будинку офіцерів 27 березня за участі музикантів фестивалю відбудеться благодійний концерт
для дітей із дитбудинків, інтернатів, ветеранів АТО, дітей ветеранів АТО.
KharkivMusicFest із його концертами,
проектами й ініціативами переконує: класична музика та дотичні до неї світи — не
закрита територія, у якій обертаються обрані. І є надія, що Харків стане музичною
столицею на роки. ■
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■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Григорій ХАТА
Перехід національної першості серед
клубів елітного дивізіону до своєї ключової стадії мав би відчутно підняти інтригу поєдинків поточного ЧУ, адже матчів, де, бодай на папері, впродовж одного «уїк-енду» гратимуть приблизно рівні
за класом суперники, відчутно побільшало.
Без принципових матчів перший
«роздільний» тур таки не обійшовся.
Хоча гостьовий розгром, влаштований
лідером першості третій команді турніру, пара «сухих» мало яскравих двобоїв та розгромне фіаско в протистоянні колективів із нижнього поверху турнірної таблиці, де боротьба за збереження прописки в еліті мала б носити більш
відчайдушний характер, засвідчили існуючу прірву між окремими учасниками найсильнішого чемпіонату країни. Вочевидь, саме вона і є причиною
тієї неймовірно низької відвідуваності
матчів ЧУ, котра спостерігається в останні роки. Попри перехід ЧУ на новий
змагальний рівень та весняне потепління глядачів на трибунах вітчизняних
стадіонів не побільшало — як і раніше,
поєдинки своїх команд відвідують по
кілька тисяч найпалкіших уболівальників.
Глядацький рекорд минулого туру
було зафіксовано в матчі «Динамо» —
«Верес», на який на 70-тисячному НСК
«Олімпійський» зібралося трохи більше чотирьох тисяч фанатів футболу.
Візит до столиці незручного для «білосиніх» опонента, в попередніх двох матчах з яким підопічні Олександра Хацкевича здобули лише одне очко, завершився для дебютанта прем’єр-ліги мінімальною поразкою.
Як і два тижні тому, коли футболісти «Вереса» у Львові завдали киянам
несподіваної поразки (1:3), на матч національної першості динамівці знову
вийшли, обтяжені проведеним посеред
тижня матчем Ліги Європи. Провести
гру на одному диханні хлопці Хацкевича не змогли, однак за рахунок пристойно зіграного першого тайму та надійних
оборонних дій — у другому, «біло-сині»
здобули першу в сезоні перемогу над
рівненським клубом, зберігши, умовно кажучи, «статус кво» в чемпіонській гонці.
Останнім часом матчі «Шахтаря» в
Полтаві складаються незвично легко

■ ТАБЛО

Традиційна
незвичність
У національній елітній першості розпочалося
вирішальне з’ясування стосунків

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. Другий
етап. 23-й тур.
Поєдинки за 1-6 місця
«Ворскла» — «Шахтар» — 0:3
Голи: Феррейра, 22, 36; Марлос, 67 (пен.)
Полтава, стадіон «Ворскла», 1500 глядачів
«Динамо» — «Верес» — 1:0
Гол: Мораес, 14
Київ, НСК «Олімпійський», 4750 глядачів
«Маріуполь» — «Зоря» — 0:0
Нереалізоване пенальті: Сілас, 45 («З»)
Маріуполь, стадіон «Іллічівець», 2610 глядачів
Поєдинки за 7-12 місця
«Зірка» — «Сталь» — 1:2
Голи: Цюпа, 53 — Кузик, 37; Карлос, 45
Кропивницький, стадіон «Зірка», 1010 глядачів
«Олександрія» — «Чорноморець» — 0:0
Вилучення: Сітало, 74 («О»)
Олександрія, стадіон «Ніка», 700 глядачів
«Карпати» — «Олімпік» — 0:3
Голи: Біленький, 45 (пен.); Пасич, 84; Щедрий,
90+3
Вилучення: Акулінін, 63 («К»)
Львів, стадіон «Україна», 3420 глядачів
***
Перенесений матч 22-го туру. «Зірка» —
«Олександрія» — 0:0.
Турнірна таблиця:
I
В Н П
М О
1. «Шахтар»
23 17 3 3 54-18 54
2. «Динамо»
23 14 6 3 43-20 48
3. «Ворскла»
23 11 4 8 28-25 37
4. «Зоря»
23 8 10 5 38-28 34
5. «Маріуполь» 23 9 6 8 30-27 33
6. «Верес»
23 7 11 5 26-18 32
I
В Н П
М О
7. «Олімпік»
23 8 7 8 27-26 31
8. «Олександрія» 23 4 12 7 19-23 24
9. «Зірка»
23 4 7 12 14-33 19
10. «Чорноморець» 23 3 10 10 16-36 19
11. «Карпати»
23 3 10 10 13-38 19
12. «Сталь»
23 4 6 13 17-33 18
Бомбардири: Феррейра — 19, Марлос (обидва — «Шахтар») — 13.

❙ Через два тижні після неочікуваної поразки «Вересу» у Львові динамівці вдома
❙ повернули боржок своєму кривднику.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
для фаворита. У дебютному турі поточного ЧУ у ворота ворсклян «гірники»
відправили три м’ячі без відповіді. Аналогічна ситуація склалася й на старті
другої частини турніру. І знову головні
герої протистояння — лідери донецького колективу Факундо Феррейра й Мар-

лос, чергові голи котрих збільшили їхнє
домінування в бомбардирській гонці. Не
виключено, що найближчим часом за
«гірників» почне забивати й нещодавно орендований у «Манчестер Сіті» 24річний нігерійський форвард Оларенважу Кайоде, утім, здається, що й без його

допомоги у підопічних Паулу Фонсеки в
чемпіонаті країни все йде за планом.
На перший погляд, прогнозованим
було й майбутнє «Сталі», яка за підсумками «регулярки» міцно закріпилася на
останній сходинці протоколу. Однак неочікувана гостьова перемога підопічних
Ніколая Костова над «Зіркою» вмить
оживила боротьбу «сталеварів» за своє
виживання в еліті. ■

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Ліга Європи
Столичне «Динамо» розпочало боротьбу за чвертьфінал другого за рангом
єврокубка з виїзної нічиєї проти «Лаціо».
Головним героєм матчу став 20-річний хавбек «біло-синіх» Віктор Циганков, у його
активі — ефектний гол п’яткою та асист
на Мораеса, який дальнім ударом зрівняв
рахунок. Успішну гру молодого динамівця
відзначили і в УЄФА — 15-й номер киян
став гравцем тижня у ЛЄ.
На останніх секундах поєдинку Хацкевича підвів Денис Гармаш, який після суперечок з арбітром отримав червону картку.
Матч-відповідь пройде 15 березня на
НСК «Олімпійський» у Києві.
1/8 фіналу. Перші матчі. «Лаціо»
(Італія) — «Динамо» (Україна) — 2:2
(Іммобіле, 54; Феліпе Андерсон, 62 — Циганков, 52; Жуніор Мораес, 79; «Д»: Бойко, Піваріч, Бурда, Кадар, Кендзьора, Морозюк, Циганков, Гармаш, Буяльський,
Шапаренко (Жуніор Мораес, 67), Бєсєдін;
вилучення: Гармаш, 90+6), «Атлетико»
(Іспанія) — «Локомотив» (Росія) — 3:0,
«ЦСКА» (Росія) — «Ліон» (Франція) —
0:1, «Боруссія» (Д, Німеччина) — «РБ
Зальцбург» (Австрія) — 1:2, «Мілан»
(Італія) — «Арсенал» (Англія) — 0:2,
«РБ Лейпциг» (Німеччина) — «Зеніт»
(Росія) — 2:1, «Марсель» (Франція) —
«Атлетик» (Іспанія) — 3:1, «Спортинг»
(Португалія) — «Вікторія» (Чехія) —
2:0.

Ліга чемпіонів.
1/8

фіналу.

Матчі-відповіді.

«Тоттенхем» (Англія) — «Ювентус» (Італія) — 1:2 (перша гра — 2:2),
«Манчестер Сіті» (Англія) — «Базель»
(Швейцарія) — 1:2 (Зінченко («МС») —
90 хв.; 4:0), «ПСЖ» (Франція) — «Реал»
(Іспанія) — 1:2 (1:3), «Ліверпуль» (Англія) — «Порту» (Португалія) — 0:0
(5:0).

Англія
В АПЛ залишається все менше матчів до фінішу, а відставання переслідувачів від «Ман. Сіті» не зменшується — ті ж
13 пунктів. До того ж «городяни» ще мають матч у запасі.
Головним фаворитом на «срібло» є
інша команда з Манчестера — «Юнайтед», який у принциповому поєдинку здолав «Ліверпуль». Тепер «мерсисайдці»,
схоже, будуть боротися за «бронзу» з
«Тоттенхемом» і «Челсі».
Прем’єр-ліга. 30-й тур. «Манчестер Юнайтед» — «Ліверпуль» — 2:1 (Рашфорд, 14, 24 — Байї, 66 (у свої ворота)),
«Евертон» — «Брайтон» — 2:0, «Хаддерсфілд» — «Суонсі» — 0:0, «Ньюкасл»
— «Саутгемптон» — 3:0, «Вест Бромвіч» — «Лестер» — 1:4, «Вест Хем» —
«Бернлі» — 0:3, «Челсі» — «Крістал Пелас» — 2:1 (Вілліан, 25; Келлі, 32 (у свої
ворота) — Ван Аанхольт, 90), «Арсенал»
— «Уотфорд» — 3:0, «Борнмут» — «Тоттенхем» — 1:4 (Станіслас, 7 — Аллі, 35;
Сон Хин Мін, 62, 87; Ор’є, 90+1).
Лідери: «Манчестер Сіті» (29 матчів)
— 78, «Манчестер Юнайтед» — 65, «Тоттенхем» — 61, «Ліверпуль» — 60, «Челсі» — 56, «Арсенал» — 48.
Бомбардири: Г. Кейн («Тоттенхем»),
Салах («Ліверпуль») — 24.

Іспанія
Вражаючу непереможну серію у Ла
Лізі демонструє «Барселона» — каталонці у 28 матчах лише 6 разів зіграли внічию.
Минулого уїк-енду підопічні Ернесто Вальверде легко обіграли «Малагу» завдяки голам Суареса і Коутіньйо.
«Атлетико» продовжує йти другим із відставанням у 8 балів — «матрацники» розгромили «Сельту». Три очки здобув і мадридський «Реал — «Галактікос» дотиснули «Ейбар» завдяки «дублю» Роналду.
Прімера. 28-й тур. «Жирона» — «Депортиво» — 2:0, «Ейбар» — «Реал Мадрид» — 1:2 (Раміс, 50 — Роналду, 34, 84),
«Севілья» — «Валенсія» — 0:2, «Хетафе»
— «Леванте» — 0:1, «Малага» — «Барселона» — 0:2 (Суарес, 15; Коутіньйо, 28),
«Еспаньйол» — «Реал Сосьєдад» — 2:1,
«Атлетико» — «Сельта» — 3:0 (Грізманн,
44; Вітоло, 56; Анхель Корреа, 63), «ЛасПальмас» — «Вільярреал» — 0:2, «Атлетик» — «Леганес» — 2:0.
Лідери: «Барселона» — 72, «Атлетико» — 64, «Реал Мадрид» — 57, «Валенсія» — 56, «Севілья» — 45, «Вільярреал» — 44.
Бомбардир: Мессі («Барселона») —
24.

Італія
Після нічиєї — 2:2 з київським «Динамо» — «Лаціо» з таким же рахунком закінчило свій матч і в Серії А. Щоправда, могли
«орли» і програти, але римлян врятував їхнiй найкращий бомбардир Чіро Іммобіле.
Натомість розім’ялася на «Торіно» перед «Шахтарем» «Рома» — «вовки» дотиснули туринців у другому таймі.
Також варто відзначити й зміну лідера

у Серії А — після нічиєї «Наполі» на перше
місце вийшов «Ювентус»: «стара синьйора»
має один бал переваги та матч у запасі.
Серія А. 28-й тур. «Рома» — «Торіно» — 3:0 (Манолас, 56; Де Россі, 73; Пеллегріні, 90+3), «Верона» — «К’єво» — 1:0,
«Фіорентина» — «Беневенто» — 1:0,
«Болонья» — «Аталанта» — 0:1, «Кальярі» — «Лаціо» — 2:2 (Паволетті, 25; Барелла, 73 (пен.) — Лукас Лейва, 35; Іммобіле, 90+5), «Кротоне» — «Сампдорія» —
4:1, «Дженоа» — «Мілан» — 0:1, «Ювентус» — «Удінезе» — 2:0 (Дібала, 20, 49),
«Сассуоло» — «СПАЛ» — 1:1, «Інтер» —
«Наполі» — 0:0.
Лідери: «Ювентус» (27 матчів) — 71,
«Наполі» — 70, «Рома» — 56, «Лаціо» —
53, «Інтер» (27 матчів) — 52, «Мілан» (27
матчів) — 47.
Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») —
24.

Німеччина
У Бундеслізі чемпіонської інтриги вже
давно немає — за вісім турів до закінчення чемпіонату «Баварія» виграє у «Шальке» 20 очок.
«Кобальтові» ж ведуть боротьбу за друге «лігочемпіонівське» місце з «Байєром»
і дортмундською «Боруссією». Минулого тижня «гірники» мінімально перемогли «Герту», а Євген Коноплянка відіграв
40 хвилин.
Обіграли своїх суперників і «Байєр»
з «Боруссією». «Фармацевти» вдома декласували «Боруссію» з Менхенгладбаха,
а «бджоли» без травмованого Ярмоленка
вирвали три бали в «Айнтрахта».
Перша Бундесліга. 26-й тур.
«Майнц» — «Шальке» — 0:1 (Каліджурі,

55; Коноплянка («Ш») — із 51 хв.), «Хоффенхайм» — «Вольфсбург» — 3:0, «Баварія» — «Гамбург» — 6:0 (Рібері, 8, 81;
Левандовський, 12, 19, 89 (пен.); Роббен,
55), «Ганновер» — «Аугсбург» — 1:3,
«Герта» — «Фрайбург» — 0:0, «Байєр» —
«Боруссія» (М) — 2:0, «Штутгарт» — «РБ
Лейпциг» — 0:0, «Боруссія» (Д) — «Айнтрахт — 3:2 (Русс, 12 (у свої ворота); Батшуаї, 77, 90+4 — Йовіч, 75; Блум, 90+1).
Лідери: «Баварія» — 66, «Шальке»
— 46, «Боруссія» (Д) — 45, «Байєр» —
44, «Айнтрахт», «РБ Лейпциг» — 40.
Бомбардир: Левандовський («Баварія») — 23.

Франція
Після вильоту з ЛЧ «ПСЖ» резервним складом зігнав злість у Лізі 1 — парижани забили 5 м’ячів «Мецу». «Монако», який iде другим, за один тайм упорався зі «Страсбуром», а претенденти на третє
місце — «Марсель» і «Ліон — мінімально
обіграли «Тулузу» і «Кан».
Ліга 1. 29-й тур. «Страсбур» — «Монако» — 1:3 (Баокен, 20 — Йоветіч, 5; Роні
Лопеш, 21; Фабіньйо, 41), «ПСЖ» — «Мец»
— 5:0 (Меньє, 5; Нкунку, 20, 28; Мбаппе,
45; Тьяго Сілва, 82), «Бордо» — «Анже» —
0:0, «Діжон» — «Ам’єн» — 1:1, «Лілль» —
«Монпельє» — 1:1, «Нант» — «Труа» —
1:0, «Ренн» — «Сент-Етьєн» — 1:1, «Генгам» — «Ніцца» — 2:5, «Ліон» — «Кан»
— 1:0, «Тулуза» — «Марсель» — 1:2 (Мубеле, 20 — Окампос, 10; Мітроглу, 79).
Лідери: «ПСЖ» — 77, «Монако»
— 63, «Марсель» — 59, «Ліон» — 54,
«Нант» — 43, «Ренн» — 42.
Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 24.
■
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«Усе що ми зробили на тренуваннях, не могло не принести результатів».
Дмитро Підручний
український біатлоніст
Григорій ХАТА
Якісний стрибок у підготовці вітчизняних паралімпійців, який асоціюється з приходом на пост президента Національного комітету спорту людей з інваліднiстю України
Валерія Сушкевича, торкнувся не тільки літніх дисциплін.
Такими ж плідними, як і літні Паралімпіади, на останній
з яких наша збірна встановила
історичний рекорд за кількістю здобутих медалей, для вітчизняних спортсменів є й зимові Паралімпійські ігри.
За неповні перші три дні
паралімпійського марафону,
котрий у період з 9 до 18 березня триватиме в південнокорейському Пхенчхані, наші співвітчизники вже здобули 9 нагород.
У перший же день Паралімпіади українські «зимовики»
вибороли п’ять нагород, захопивши таким чином разом iз
командою США лідерство в загальному заліку медалей. І це,
незважаючи на те, що в складі
«синьо-жовтих» лише два десятки спортсменів. Щоправда,
до цього числа не входять так
звані атлети-супроводжувачі,
котрі виконують роль провідників для незрячих лижників
на змагальних трасах.
На відміну від свого кадрового потенціалу, медальні амбіції українських паралімпійців у Пхенчхані значно потужніші. «На дебютних для себе
зимових Паралімпійських іграх — у Нагано-1998 — збірна
України здобула лише дев’ять
нагород. Відтоді такого малого
ужинку в нас більше не було»,
— під час проводів атлетів до
Південної Кореї наголосив Валерій Сушкевич.
При цьому найуспішнішою
для «синьо-жовтих» наразі
вважається зимова Паралімпіада 2006 року в Турині, де,
вигравши сім золотих відзнак

■ ПАРАЛІМПІАДА

Золотi нашi лижники
За три стартові дні зимових Паралімпійських ігор українські спортсмени
виграли дев’ять медалей

❙ Ігор Рептюх приніс українській збірній третє «золото» Паралімпіади-2018.
❙ Фото з сайта xsport.ua.
та поклавши до скарбнички
загалом 25 нагород, українські паралімпійці посіли високе третє місце в медальному
заліку. Таку ж кількість до-

рогоцінного металу зібрали
наші спортсмени й на попередніх Іграх у Сочі й, схоже,
в Пхенчхані порушувати свої
медальні традиції не плану-

■ БІАТЛОН

Реабілітаційні прагнення
Після провального виступу в олімпійському Пхенчхані
українські біатлоністи здобули срібну медаль
на етапі Кубка світу

❙ На етапі КС у Контіолахті українська змішана «естафета» здобула «срібло».
❙ Фото зі сторінки «ЮА-Біатлон» у «Фейсбуці».

ють. Символічно, що прапороносцем в українській команді на церемонії відкриття
Паралімпіади-2018 був учасник усіх попередніх зимових

Григорій ХАТА
Дивлячись на те, як на першому
після Олімпіади-2018 етапі Кубка
світу вітчизняні «стріляючі лижники» піднімаються на п’єдестал, можна з великою ймовірністю говорити,
що провал українських біатлоністів
у Пхенчхані став наслідком глобального прорахунку, пов’язаного
з виведенням національної біатлонної еліти на пік форми.
Звісно, оцінки за старання словацькому наставнику чоловічої
збірної України Юраю Санітрі та
словенському очільнику нашої жіночої команди Урошу Велепцю ставити наприкінці сезону голові вітчизняного біатлонного господарства Володимиру Бринзаку. Поки
ж Володимир Михайлович розмірковує над майбутнім нинішніх
тренерів українських біатлоністів,
їхня змішана команда — Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Артем Прима, Дмитро Підручний — здобула «срібло» в мікст-естафеті, котра пройшла на етапі КС
у фінському Контіолахті.
Власне в Пхенчхані саме ця
дисципліна виявилася найбільш
успішною для українського біатлону, котру його повпреди на зимових Іграх-2018 завершили на
сьомій позиції.
У порівнянні з тими перегонами наставники «синьо-жовтих»
вирішили повністю змінити в четвірці її жіноче представництво,
місця Ірини Варвинець та Юлії

Ігор спортсменів з обмеженими можливостями, неодноразовий їхній призер, 39-річний
лижник Віталій Лук’яненко.
Уже на старті змагань наш
титулований паралімпієць задав ритм решті для своїх колег по команді, виборовши
для України перше «золото»
в Пхенчхані. Перемога в лижних перегонах на дистанції 7,5
км для спортсменів iз вадами зору зробила Лук’яненка
п’ятиразовим чемпіоном Паралімпійських ігор.
Наступного дня колега Віталія по лижній команді —
Максим Яровий, тріумфувавши на 15 кілометровій дистанції сидячи, подвоїв кількість
«золота» в українській скарбничці.
Завдяки ж успіху Ігоря Рептюха в 20-кілометрових перегонах вільним стилем
лижників iз вадами опорнорухового апарату, котрі відбулися в третій змагальний день
Паралімпіади, в доробку української збірної стало три золотi відзнаки. Перед тим Рептюх узяв «бронзу» на дистанції
7,5 км. Загалом, завдяки старанням лижників (серед яких
і новоспечені призери Людмила Ляшенко, Оксана Шишкова та Анатолій Ковалевський)
за три змагальні дні українська паралімпійська команда
здобула в Пхенчхані дев’ять
медалей; відтак посідає в медальному протоколі високе
третє місце. ■

Джими віддавши Меркушиній i
Семеренко. При цьому чоловічу
пару тренери видозмінювати не
стали, хіба що зробили рокіровку,
віддавши на відкуп останній етап
капітану наших чоловіків-біатлоністів Підручному.
Плідна робота всіх членів синьожовтого квартету дозволила Дмитрові вийти з останньої стрільби в
ролі лідера, маючи п’ятисекундну
фору перед найближчим конкурентом. При цьому за спиною у Підручного зосередилася впливова команда переслідувачів — італієць Лукас Хофер, норвежець Тар’є Бьо та
росіянин Максим Цвєтков.
До середини заключного кола
український біатлоніст продовжував утримувати чільну позицію в пелетоні, проте зберегти переможний
хід до фінішу не зміг, пропустивши
поперед себе на 1,5 секунди італійського фінішера. Утім втрачене на
останніх метрах дистанції «золото» не надто зіпсувало настрій Підручному, котрий фінішну лінію перетнув з піднятими вгору руками.
«Усе, що ми зробили на тренуваннях, не могло не принести результатів», — заявив після гонки капітан чоловічої збірної України.
Неабияк прагнула реабілітуватися в Контіолахті за безмедальний
виступ у Пхенчхані й Юлія Джима,
проте вище четвертого місця в спринтерській гонці піднятися не змогла.
У мас-старті кращою серед українок
також була Джима, завершивши перегони на 14-й позиції. ■

Читайте
в наступному
номері:
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ЦВК. Примарне перезавантаження
Чому новий склад комісії — не панацея та як це змінити

КАЛЕЙДОСКОП
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■ НОВА РОЛЬ

Не співом єдиним
Співачка Ріанна вирішила взятися
за дизайн жіночої білизни
Ні для кого не секрет, що багато зірок заробляють не лише
на своєму таланті, а й на популярності, випускаючи від свого
імені різні товари. Не лишилася осторонь цього процесу і популярна співачка Ріанна, яка у
вересні минулого року запустила власну лінію макіяжу. Затія
мала неабиякий успіх і принесла зірці мільйонні доходи.
Тож Ріанна вирішила не зупинятися на досягнутому і розширити свої дизайнерські експерименти. Напередодні Дня
закоханих вона презентувала
публіці шкарпетки зі своєї нової колекції, прикрашені 12
брошками зі стразами і перлинами з пластику. А нещодавно
вона заявила, що подумує і про
власну лінію спідньої білизни.
Ходять чутки, що вона вже підписала контракт із компанією
TechStyle Fashion Group і навіть відшила першу партію.
До речі, Ріанна — не перша зірка, яка співпрацює з
TechStyle Fashion Group. КомНата НЕТУДИХАТА
Думаєте маги та алхіміки лишилися в далекому минулому чи переселилися в казки та
фентезі? А от в Карлтонському університеті,
що в канадській столиці Оттаві, переконані,
що магія безсмертна. Більше того, вони готові
виділяти солідні кошти на те, щоб розвивати
цю, з їхньої точки зору, науку.
Із цією метою у Карлтонському університеті відкрили вакансію для викладача
«мистецтва магії». «Це новаторська та захоплююча можливість розробити нову міждисциплінарну академічну програму та центр для
вивчення чаклунства і вiдкриття мистецтва магії», — йдеться в оголошенні, яке з’явилося на
сайті університету. Тут переконані, що галузь
дослідження магії суміжна з психологією, історією, літературою, комунікаціями, релігійними студіями та театром, і готові виділяти

панія вже випустила лінію білизни ShoeDazzle від Кім
Кардаш’ян та Fabletics від
Кейт Хадсон. На свої вироби Ріанна обіцяє поставити досить демократичні ціни. Хоча,
поняття «демократичні»
може
бути відносним —
наприклад, пара її
шкарпеток коштувала 133 долари.
Утім її фани, схоже, готові платити будь-які кошти,
аби лише на товарі
було ім’я їхнього кумира. А на це
поки що гріх скаржитися — Ріанна
вже не перший рік входить до десятка найоплачуваніших співачок. А будуть фани — буде й попит.
Тим більше — на жіночу білизну. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №28

❙ Ріанна.
■ ОТАКОЇ!

Шукаємо мага
Університет в Оттаві відкрив вакансію
викладача «чаклунства та мистецтва магії»
викладачу $4 млн. на рік на дослідження, подорожі, зустрічі з науковцями та відвідування
конференцій.
В університеті вже існує спеціальна кафедра магічних досліджень факультету
мистецтв та соціальних наук імені Аллана
Слейта. Сам Слейт працював чарівником на
зорі своєї кар’єри і його нащадки вклали півтора мільйона доларів у розвиток кафедри.

Ідеальний викладач чарів повинен бути доктором соціальних наук або мистецтва, мати
досвід викладання та вміти працювати у кількох дисциплінах.
Хто прийматиме іспит на профпридатність, у повідомленні не сказано. Можливо, доведеться звертатися до Гаррі Поттера та його
друзів. Або, принаймні, до Девіда Копперфілда. ■

■ ПОГОДА
14 березня за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: хмарно, дощ, мiсцями сильний. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +2...+4, удень +4...+6.
Курорти Карпат: хмарно, часом дощ. Славське: вночi
+2...+4, удень +9...+11. Яремче: вночi +4...+6, удень
+10...+12. Мiжгiр’я: вночi +4...+6, удень +10...+12. Рахiв:
+3...+5, удень +11...+13.
12 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич
— немає, Стрий — 0,5 см, Славське — 1 см, Плай — 45
см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає,
Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — 3 см, Коломия
— 1 см, Пожежевська — 66 см.

мінлива
хмарність

Захід

+1…+6
+3…+8

+1…+6
+7…+12
Схід

хмарно

Центр

+1…+6
+3…+8

-2…-7
+1…+6

дощ
сніг

Південь +2…+7
+7…+12
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса:
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
03047, Київ, пр. Перемоги, 50
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
Телефон для довідок:
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
т./ф.: (044) 454-84-92
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
reklama@umoloda.kiev.ua
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua
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По горизонталі:
3. Місто під Києвом, колишня резиденція київських князів. 7. Простір
між будинком і його дахом. 8. Стара
назва столиці М’янми. 10. Речовина,
яку колють під шкіру для розгладжування зморщок. 11. Подушечка з ароматизаторами чи травами для відлякування молі. 12. Верхня частина коренеплодів. 14. Удар долонею по щоці.
16. Очільник ГО «Офіцерський корпус», затриманий під час перевезення арсеналу боєприпасів. 17. Ліс під
Києвом, місце поховання жертв масових репресій у 30-ті роки. 21. Один із
героїв роману Олександра Дюма «Три
мушкетери». 23. Прізвище льотчика,
героя фільму Михайла Іллєнка «ТойХтоПройшовКрізьВогонь». 24. «Треба
миром, громадою обух сталить та добре вигострить сокиру, та й заходиться
вже будить. А то проспить собі ... до
суду Божого, Страшного». (Тарас Шевченко). 25. Светр із рукавами, що заходять на плечі. 26. Село на Київщині,
що дало назву прадавній землеробській культурі.
По вертикалі:
1. Прикраса дорослого чоловіка, проти якої боровся Петро І. 2. Процес демократичної зміни влади, що
відбувається раз на кілька років. 3.

Замок, резиденція французьких королів. 4. Приправлене та запечене
м’ясо. 5. Жартівлива назва літературної чи наукової праці. 6. Навмисні підривні дії проти економічних або військових об’єктів. 9. Мелодія, пісня. 12.
Невелике цитрусове ефіроносне дерево, листя якого додають до чаю. 13.
Старовинна золота монета в Іспанії та
Франції. 15. Одна з найбільших річок
Середньої Азії. 18. Темно-синя барва.
19. Тираж, кількість надрукованих примірників. 20. Античний філософ, який
коментував діалоги Платона. 22. Символ селянської праці на радянському
гербі. ■
Кросворд №26
від 6 березня

■ ПРИКОЛИ
***
Випадково купила книжку: «Отрути», просто вирішила почитати. Чоловік другий день і посуд миє, і сміття
виносить, і в усьому погоджується.
***
Маклер iз продажу нерухомості
роз’яснює:
— Я хочу бути з вами чесним до
кінця. Цей будинок має свої недоліки: на півночі від нього розташоване
сміттєзвалище, на сході — відстійник, на півдні свиноферма, а на заході — рибна фабрика.
— Що ви кажете? А які ж у цього будинку переваги?
— Ви завжди точно знаєте, звідки дме вітер!
***
Судовий процес у справі про розкрадання казенних двох мільйонів

франків. Починається засідання —
підсудний сидить один, без адвоката.
Суддя:
— Ви що, самі себе захищатимете?
— Ваша честь, як тільки мій адвокат переконався, що це не я привласнив ці два мільйони, вiн вiдмовився вести цю справу.
***
Запитують власника тютюнового
кіоску:
— Скажіть, а після того, як на
пачках стали писати великими буквами фразу «куріння вбиває», у вас, напевно, продажі впали?
— Навпаки, виросли!
— ???
— Тепер сигарети купують навіть
тi, хто не палить, щоб пригощати своїх
ворогiв.
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