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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,688 грн 

1 € = 31,714 грн

1 рос. руб. = 0,398 грн

На чемпіонаті 

світу з фристайлу 

та сноубордингу 

українські 

спортсмени здобули 

два «срібла»

Суд у справі про внесення 

лося європейського до 

Червоної книги знову 

перенесли

стор. 5» стор. 15»

Останні чотири 

роки на Землі були 

найспекотнішими за весь 

час спостереження

стор. 13»

Тепловий удар Історичний дуплетБитва за лося

стор. 4»

Президент був переконливим, а депутати єдині — у підсумку Україна має чіткий вектор розвитку і перспективу отримати найнадійнішу безпеку.❙

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,688 грн 

1 € = 31,714 грн

1 рос. руб. = 0,398 грн

Компас для 
президентів
Учора Верховна Рада підтримала зміни до Конституції щодо 
закріплення курсу до НАТО та Євросоюзу
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«Я впевнена, що йому вистачить сили духу, терпіння, щоб вистояти».
Ольга Оприско

мама полоненого Росією моряка 
Оприска Андрія

УКРАЇНА МОЛОДА

РЕЗОНАНС

Упіймали 
псевдополіцейського
Затримали підозрюваного в організації 
вбивства бердянського активіста
Тетяна МІЩЕНКО

 У Львові вночі, на початку доби 7 лютого, правоохоронці 
під час проведення оперативно-розшукових заходів затрима-
ли підозрюваного в організації вбивства АТОвця та громадсь-
кого активіста Віталія Олешка («Сармата»). Заступник голови 
Національної поліції В’ячеслав Аброськін повідомив у «Фей-
сбуцi», що затримали «цього псевдополіцейського Європолу, 
колишнього бійця «Торнадо», мешканця Дніпра, якого ми пі-
дозрюємо в організації саме стеження та вбивства». За слова-
ми посадовця, останні п’ять місяців зловмисник переховував-
ся у різних областях України, постійно змінюючи місце про-
живання.
 Нагадаємо, «Сармата» — колишнього бійця батальйону 
«Донбас» — убили пострілом у спину минулоріч 31 липня у 
Бердянську. Повернувшись у місто з фронту, Віталій Олешко 
боровся з місцевою владою і конкретно «депутатом-«регіона-
лом» Пономарьовим, який по факту контролює Бердянськ», 
констатували знайомі «Сармата». Уже 1 серпня поліція пові-
домила, що затримала п’ятьох підозрюваних у вбивстві, а 9 
серпня В’ячеслав Аброськін заявив, що вбивство «Сармата» 
було замовним. 21 серпня Апеляційний суд Запорізької об-
ласті залишив під вартою до 29 вересня чотирьох підозрюва-
них у вбивстві Олешка. Про розкриття нападу  в МВС заяв-
ляли вже у вересні. А наприкiнцi 2018-го, 17 грудня, поліція 
повідомляла, що затримали ймовірного замовника вбивства 
«Сармата».
 Запорізький апеляційний суд 3 січня цьогоріч  залишив 
під вартою без права внесення застави Михайла Сігіду — пі-
дозрюваного-співорганізатора вбивства Віталія Олешка. Пе-
черський районний суд Києва 17 січня  продовжив йому арешт  
на два місяці — до 17 березня. Пізніше стало відомо, що Пе-
черський районний суд Києва також продовжив терміни три-
мання під вартою на один місяць підозрюваним виконавцям 
убивства «Сармата» Максиму Владимеренкову та Олександ-
ру Обухову. ■

ДТП

Ступінь вини
Учасники «харківської трагедії» можуть 
отримати однаковий термін покарання
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Олена Зайцева та Геннадій Дронов, iз вини яких понад рiк тому на цент-
ральній вулиці Харкова загинуло шiсть пішоходів, мають усі шанси потрапити 
до в’язниці на 10 років, а після звільнення ще три роки не зможуть сісти за кер-
мо. Принаймні саме на такому покаранні наполягав прокурор Максим Блохін, 
який виступив на суді із заключним словом. Таким чином, головну інтригу роз-
слідування «харківської трагедії» вже частково розкрито. До цього вердикту 
вважали, що Зайцева, автомобіль якої збив людей на тротуарі, отримає біль-
ший термін, ніж Дронов, але в прокуратурі їхню вину розділили порівну.
 Озвучені аргументи базуються на фатальній помилці обох водіїв. Якби один 
з них дочекався потрібного кольору світлофора, а друга не перевищила швид-
кість, то ніхто б не загинув. «Відповідно до обвинувального акта Олена Зай-
цева діяла необережно, проявила злочинну самовпевненість, не вжила своє-
часних заходів для зменшення швидкості руху автомобіля аж до його зупин-
ки при включеному для неї жовтому, а потім червоному сигналах світлофора, і 
в’їхала на перехрестя, де сталася ДТП, — повідомив Максим Блохін. — Вод-
ночас Геннадій Дронов зупинився перед перехрестям на червоний сигнал світ-
лофора, але, діючи необережно, відновив рух на червоний і жовтий сигнали й 
почав перетинати перехрестя, не побачивши небезпеку в авто Lexus і не вжив-
ши заходів щодо зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу». 
У результаті сталося те, що сталося. 
 Дебати в цій справі продовжаться наступного тижня. Підозрювані залиша-
тимуться під вартою мінімум до 4 квітня. ■

■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Російські окупаційні війська 6 лютого 11 разів 
порушили режим припинення вогню, в тому числі 
тричi з застосуванням забороненого Мінськими до-
мовленостями озброєння. У смузі дій оперативно-
тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій 
наших захисників вели в районі селищ Лебединсь-
ке та Водяне, населених пунктів Павлопіль і Піски. 
У смузі дій ОТУ «Північ» противник обстріляв наші 
позиції в районі селищ Кримське і Південне, Хутора 
Вільний, населених пунктів Жованка і Станиця Лу-
ганська.
 Унаслідок обстрілів російсько-окупаційних 
військ жоден військовослужбовець Об’єднаних сил 
не постраждав. Підрозділи, якi обороняють, приду-
шували ворожий вогонь за допомогою чергових вог-
невих засобів. За даними розвідки, 6 лютого двох 
окупантів знищено, один отримав поранення. Також 
знищено вантажівку російсько-окупаційних військ 
марки «КРАЗ».
 На жаль, 4 і 5 лютого Україна втратила 
трьох воїнів. Рятуючи пораненого побратима від кулі 
снайпера, поліг 31-річний боєць 57-ї бригади Сергій 
Гузенко з села Павлівка, що на Херсонщині. Сергій 
пішов воювати з першою хвилею мобілізації, а на-

далі підписував контракти. Від кулі ворожого снай-
пера загинув і 54-річний Микола Рудник, уродже-
нець села Батятичі, що на Львівщині. А 5 лютого — 
30-річний доброволець Олександр Конах («Собр») із 
Чернігівської області, який воював у лавах Добро-
вольчого українського корпусу «Правий сектор», а 
до цього був учасником Революції гідності.
 Станом на 7-му ранку ворог вогонь не відкривав. 
Українські захисники продовжують контролювати 
противника на лінії зіткнення, дотримуючись при 
цьому умов припинення вогню.
 Тим часом спостерігачі повідомляють, що росій-
сько-окупаційні війська продовжують грубо пору-
шувати визначені Мінськими домовленостями лінії 
відведення важкого озброєння. За даними звіту СММ 
ОБСЄ від 6 лютого, моніторинг відведення озброєн-
ня, передбачений Меморандумом, а також Комплек-
сом заходів і Доповненням до нього, свідчить, що оз-
броєння та військову техніку з боку збройних форму-
вань Російської Федерації розміщують iз порушенням 
лінії відведення важкого озброєння. Це, насамперед, 
танки, самохідні та буксирувані гаубиці. 
 Ще 4 лютого спостерігачі ОБСЄ вкотре в непід-
контрольному владі України районі на заході від Лу-
ганська зафіксували чотири танки (Т-72), розміщені 
в облаштованих i замаскованих позиціях поблизу се-
лища Новоселівка. Наступного дня команда Місії 
зафіксувала дві самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 
122 мм) і чотири буксирувані гаубиці (Д-30 «Жаба», 
122 мм) біля селища Біле (на захід від Луганська).
 Українська сторона СЦКК зазначає, що подіб-
ні дії окупаційної адміністрації та збройних форму-
вань Російської Федерації вкотре демонструють не-
бажання дотримуватись Мінських домовленостей 
щодо відведення озброєння по всій лінії розмежу-
вання сторін i про зацікавленість у подальшому за-
гостренні конфлікту. ■

Ірина КИРПА

 Московський міський суд 7 
лютого розглянув апеляційні 
скарги на рішення про продов-
ження арешту для чотирьох вій-
ськовополонених моряків з Ук-
раїни — Володимира Терещенка, 
Сергія Попова, Богдана Голова-
ша та Андрія Шевченка.. Як роз-
повів адвокат Микола Полозов, 
предметом розгляду стали скарги 
правозахисників на постанову Ле-
фортовського районного суду про 
продовження запобіжного захо-
ду у вигляді арешту на три місяці 
щодо військовополонених, затри-
маних у районі Керченської про-
токи російськими спецслужбами 
25 листопада 2018 року. Правоза-
хисники впевнені, що подати апе-
ляцію необхідно, щоб мати шанс 
на своєчасне звернення до Євро-
пейського суду з прав людини.
 Дива не сталося. Московський 
міський суд відхилив апеляційну 
скаргу адвокатів чотирьох захоп-
лених біля Керченської протоки. 
Засідання проходили в закритому 
режимі за клопотанням слідства. 

 Раніше всіх 24 українських 
морякiв допитали слідчi в рамках 
розслідування справи, а підкон-
трольний Кремлю суд виніс про-
ти них рішення про продовження 
терміну утримання під вартою до 
24 квітня. Затримані відмовили-
ся давати свідчення в суді та пос-
каржилися на погіршення стану 
здоров’я через погані умови утри-
мання в СІЗО.
 Троє українських військовопо-
лонених моряків — Ейдер, Сорока 
та Артеменко, яких напередодні 
перевели з лікарні при «Матрось-
кої тиші» до СІЗО, мають серйоз-
ні проблеми зі здоров’ям.
 «Ми клопотали про передачу 
військовополоненого Сороки для 
лікування в Україну або під на-
гляд лікарів нейтральної країни, 
— заявив правозахисник Сергій 
Бадамшін. — Моряків з України 
повинні обстежити та лікувати в 
цивільних медичних закладах, 
оснащених відповідним обладнан-
ням, де є можливість для надання 
належної медичної допомоги». 

Омбудсман Людмила Денiсова 
вимагає провести медичне обсте-
ження також для моряків Воло-
димира Терещенка, В’ячеслава 
Зінченка та Віктора Беспальчен-
ка у зв’язку з їх численними скар-
гами на самопочуття.
 Уповноважена Верховної Ради 
України з прав людини запропо-
нувала внести зміни до порядку 
надання допомоги політв’язням 
i внести до загального списку та-
кож призвіща військовополоне-
них, щоб сім’ї заарештованих у 
Росії українських моряків також 
змогли отримати фінансову допо-
могу від держави.
 Тим часом представники Єв-
ропейського союзу очікують, що 
Росія забезпечить безперешкод-
ний i вільний прохід через Кер-
ченську протоку в Азовське море 
та назад відповідно до норм між-
народного права. Постійний пред-
ставник ЄС у Росії Маркус Едерер 
підтвердив позицію ЄС щодо неза-
конного затримання українських 
військовослужбовців Росією. ■

євро
литовський 

уряд безоплатно передасть Україні боєприпаси для 
стрілецької зброї радянського виробництва, повідо-
мили на сайті міноборони Литви.

На 255 тис. жінок
на Тернопільщині 

б’ють своїх чоловіків та дітей, підра-
хували правоохоронці області.

тонн
із продуктовими набора-

ми та будівельними матеріалами передав 
Міжнародний комітет Червоного Хреста 
жителям окупованих територій, повідо-
мили в ДПСУ.

проект «Стіна» реалізавано на кордоні 
з РФ, поінформували в Держприкор-
донслужбі.

одиниць 
зброї і війсь-

кової техніки за час військової агресії РФ про-
ти України отримала українська армія, написав 
у «Фейсбуці» Петро Порошенко.
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248 57 На 30% 26 тис.

НА ФРОНТІ

«Жаба» душить
Спостерігачі знову зафіксували 
російські танки на Донбасі

■

Суд проходив у закритому режимі.
Фото з сайта tsn.ua.

❙
❙

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

Відмовили 
в апеляції
Українських моряків 
продовжують 
незаконно 
утримувати у РФ

■
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 Через помилки у проекті Хаджибей-
ська дамба, на ремонт якої витратили 42 
мільйони гривень, продовжує руйнува-
тися. Для багатьох мешканців Одещини 
це стало справжнім шоком, адже фахів-
ці будівельної компанії «Промбудсервіс», 
які займалися реконструкцією, ствер-
джували, що після ремонту дамба стояти-
ме щонайменше 25 років. Основну части-
ну грошей під будівельні роботи виділя-
ла Одеська облрада, ще близько 2,5 млн. 
грн. знайшли у міському бюджеті.
 Ремонтувати дамбу взялися вперше за 
50 років, однак після перших же зимових 
штормів усі зусилля ремонтників звели-
ся нанівець. Через промахи проектуваль-
ників уже повністю знищено частину гео-
текстильного матового покриття дамби. 
 За словами міського голови Одеси Ген-
надія Труханова, фахівці, які створювали 
проект, не врахували, що останні десять 
років рівень води у Хаджибеї перебуває 
на критичній позначці. Фахівці міськра-
ди Одеси підготували звернення до про-
фільних міністерств щодо незадовільного 
технічного стану дамби Хаджибейського 
лиману та необхідності терміново вироби-
ти механізм, який би зупинив її подаль-
ше руйнування. Уже у середині лютого 
планується зустріч з народними депута-
тами, київськими чиновниками та про-
ектувальниками, на якій обговорювати-
муть ці питання.
 В Одеській облдержадміністрації нам 
повідомили, що частково профінансу-
вали 900 метрів оновлення дамби, після 
чого перенаправили документи до Кабмі-
ну з проханням розглянути у бюджеті на 
2019 рік можливість фінансування. Утім 
відповіді й досі немає, заявив начальник 
УКБ Борис Панов. Він каже: «У Мінре-
гіонрозвитку нам порекомендували да-
ний проект направити на конкурс із фі-
нансування з фонду регіонального роз-
витку. Всі документи на участь у кон-
курсі ми направили в область і чекаємо 
на відповідь».
 Як повідомляє «Вісник державних 
закупівель», реставрація укріплень Хад-
жибейської дамби почалася три роки 
тому, з 2016-го за капітальний ремонт 
взялися фахівці ТОВ Будівельна ком-
панія «Промбудсервіс». Саме ця ком-
панія раніше стала переможцем тенде-
ру «Ростдор строй». Незважаючи на те, 
що офіс ТОВ БК «Промбудсервіс» роз-

міщений в Одесі, активи товариства за-
писані на кіпрську компанію «Френвер 
Файненс Лімітед».
 Тендер вдалося провести лише з дру-
гої спроби, після чого розгорівся гучний 
скандал. Уся справа в тому, що фахів-
ці з ТОВ «Укрспецтехніка» запропону-
вали ціну проведення ремонтних робіт 
на 14 відсотків нижчу за конкурентів. 
Однак цю заявку відхилили на підставі 
претензій до документів звітності та че-
рез неналежним чином заповнені довід-
ки про персонал. Хоча вже тоді інфор-
мація про зв’язки ТОВ Будівельна ком-
панія «Промбудсервіс» з офшорними 
компаніями не була таємницею. У 2017 
році ця компанія дивним чином посіла 
перше місце у ТОП-10 підприємств, які 
отримали найбільшу кількість коштів 
від УКБ Одеської міської ради...
 Екстрений ремонт дамби через Хад-
жибейський лиман необхідний у зв’язку 
із запланованим будівництвом автомо-

більної дороги «Хаджибей — 2». Пере-
дбачається, що нова автотраса звільнить 
вулиці Одеси від вантажного транспор-
ту, який прямує через місто у порт. Вона 
пройде паралельно з теперішньою Хад-
жибейською трасою та зв’яже Одеський 
морський порт з об’їзною дорогою. Про-
ект її будівництва був розроблений ще 
10 років тому, проте гроші тоді так і не 
вдалося знайти.
 Відомо, що у разі раптового про-
риву дамби через Хаджибейський ли-
ман солона вода затопить повністю пе-
решийок між морем та лиманом. А на 
цій ділянці землі розташовані житлові 
будинки, де мешкає майже 40 тисяч 
людей, а також нафтобази, Одеський 
НПЗ, Нафтова гавань, а ще так званий 
«Сухий порт» — автомайданчик ТОВ 
«Євротермінал», який безпосередньо 
пов’язують із прізвищами підприємця 
Олександра Жукова та мера Одеси Ген-
надія Труханова. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У центрі Черкас на буль-
варі Тараса Шевченка онов-
лять Будинок торгівлі, яко-
му вже 40 років. Водночас 
планують реконструювати 
універмаг «Добробут», що 
поруч із Центральним рин-
ком. Обидва торгові цет-
ри змінять своє архітектур-
не обличчя, повідомляють у 
Черкаській міській раді. Ес-
кізи масштабної реконструк-
ції вже розглянули на засі-
даннях архітектурно-місто-
будівної ради. Разом з онов-
ленням будівель планують 
провести і благоустрій при-
леглої території.
 Як розповідає головний ар-

хітектор Черкас Віталій Чер-
нух: оскільки Будинок торгів-
лі звели ще в 1979-му, тож за 
майже 40 років металеве об-
лицювання фасаду зносило-
ся й нині має непривабливий 
вигляд. Його хочуть оновити, 
застосовуючи енергоощадні 
технології. У планах власни-
ків — розширити будівлю на 
площі 950 квадратних мет-
рів. Нині ж на зовнішніх сті-
нах уже розпочали демонтаж 
реклами.
 «Оновлення цього тор-
говельного центру давно на 
часі, — каже Віталій Черну-
ха. — Перед початком робіт 
підприємці зобов’язані от-
римати містобудівні умови 
й обмеження. Їх готує і на-

дає департамент архітекту-
ри та містобудування. Піс-
ля чого вже — отримати тех-
нічні умови на проектуван-
ня й повідомити про початок 
будівельних робіт ДАБК. Це 
ж стосується й універмагу 
«Добробут», там оновлять 
двоповерхову будівлю мага-
зину та добудують ще третій 
поверх. Серед іншого, візь-

муться за спорудження двох 
ліфтів, облаштують автосто-
янку.
 Над проектом реконс-
трукції Будинку торгівлі 
працював черкаський архі-
тектор Юрій Чеберяк, а уні-
вермагу «Добробут» — ар-
хітектор Віталій Солодкий, 
уточнили у Черкаській місь-
краді. ■

НАШІ

Гості з 
майбутнього
У Черкасах для юних 
«кулібіних» закупили 
набори робототехніки
Людмила НІКІТЕНКО

 Влада Черкас закупила для ви-
хованців міської станції юних тех-
ніків, де в різноманітних гуртках 
займається понад 500 учнів, 13 су-
часних наборів робототехніки. Як 
повідомили «УМ» у Черкаській 
міській раді, такі набори придба-
ли вперше за всі роки незалежної 
України бюджетним коштом. Нав-
чальне обладнання, яке використо-
вуватимуть юні «кулібіни» з гуртка 
радіоелектронного конструювання, 
коштувало міській скарбниці май-
же 80 тисяч гривень. 
 За словами заступника черкась-
кого міського голови Юрія Ботна-
ра, робототехніка допоможе талано-
витим дітям розкрити й розвинути 
свій потенціал. Директор Черкась-
кої станції юних техніків Анатолій 
Кошовий наголошує, що такі набо-
ри робототехніки наразі вкрай необ-
хідні для вихованців, адже це допо-
може їм долучатися до більш широ-
кого кола змагань. Тож уже навес-
нi хлопчики та дівчатка з гуртка 
радіоелектронного конструюван-
ня планують брати участь у всеук-
раїнських змаганнях, які проходи-
тимуть у Рівному.
 На недавньому регіональному 
фестивалі з робототехніки, який 
проходив у Черкасах утретє, участь 
в інноваційних змаганнях серед уч-
нівства взяли понад 500 учасників, 
128 команд iз Черкащини, Мико-
лаївщини та Києва. «Цей фестиваль 
дає нашим дітям можливість сміли-
во крокувати в інноваційне майбут-
нє, відчути себе командним грав-
цем, розвиватись як творча талано-
вита натура», — зазначає заступник 
голови Черкаської ОДА Костянтин 
Омаргалієв. І додає, що такі іннова-
ційні змагання допомагають молоді 
визначитись, ким вони хочуть бути в 
найближчому майбутньому, це мож-
ливість для них відчути себе не тіль-
ки робототехніками, а й винахідни-
ками, науковцями, інженерами. 
 «Наші команди показують виз-
начні результати не лише на регіо-
нальному рівні, а й на всеукраїнсь-
кому та європейському. Вони підко-
рювали арени Естонії, Данії, Угор-
щини. Певен, що й надалі наші 
робототехніки будуть гідними су-
перниками», — констатує Костян-
тин Омаргалієв. Він каже, що на 
фестивалі учасники змагалися в чо-
тирьох програмних номінаціях — 
гра роботів, де вони представляли 
запрограмованого автономного ро-
бота; проект, коли готували завдан-
ня з нової теми, сумо —демонстру-
вали автономні роботи, керовані 
дистанційно, і слалом.
 Абсолютними чемпіонами регіо-
нального фестивалю з робототехні-
ки стала команда Kiborgs.ua Чер-
каської гімназії №9. А до участі у 
всеукраїнських змаганнях, які від-
будуться вже навесні, відібрали 13 
черкаських команд. ■

■

тонн
тортів виробили в Україні у минулому році, 
повідомив Держстат.

Понад 16 тис.
гривень
збитків завдала Україні блокада Росією Азовсько-
го моря, прозвітував міністр інфраструктури Во-
лодимир Омелян.

зросло виробництво рибної продук-
ції в Україні минулоріч, повідомило 
Держрибагентство.

років
забезпечити енергетичну 
незалежність країни — 

таке завдання поставив Петро Порошенко 
перед відповідними відомствами, заявили 
в прес-службі Президента України.

осіб
зменшить-
ся число 

працездатних українців до 2030 року, конста-
тувала директор Інституту демографії та со-
ціальних досліджень НАНУ Елла Лібанова.

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

10 млрд. На 5% За 5 На 3 млн.

МАГІСТРАЛІ

Достроково знищена
Відремонтована за 42 млн. грн. Хаджибейська дамба 
швидко руйнується

■

Фото з сайта yb.in.ua.❙

ІНФРАСТРУКТУРА

Більше добробуту
У Черкасах планують реконструювати 
два торговельні центри

■

Таким має бути оновлений Будинок торгівлі.
Фото надане прес-службою Черкаської міської ради.

❙
❙
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КОЛІЗІЇ

Другий тур 
тільки сниться
Анатолію Гриценку влаштували 
«теплу ванну» на каналі 
екс-регіонала Мураєва
Інф. «УМ»

 Після засідання Тимчасової слідчої комісії 
Верховної ради з питань розкрадання армії ко-
лишній міністр оборони України Анатолій Гри-
ценко отримав змогу висловитися на каналі 
«НАШ» кандидата в президенти, екс-регіонала 
Євгена Мураєва.
 Як відомо, Євгена Мураєва часто згадують 
як «проект Кремля» через його проросійську по-
зицію, концепція якої вкладається в такі тези: 
Крим — російський, Сенцов — терорист.
 Тож несподівана поява Гриценка на каналі 
«тихого рупору Кремля» залишає за собою без-
ліч відкритих питань. І не лише поява, а й «теп-
ла ванна», яку влаштував Мураєв своєму, здава-
лося б, опоненту. 
 Очікувано, більшу частину монологу Грицен-
ко присвятив виверженню гніву в бік Генпроку-
рора Юрія Луценка, який хоч і безлико, але все ж 
акцентував на ТСК увагу на тому, що одним із го-
ловних «розкрадачів» військового майна країни 
був таки Гриценко в період із 2005 по 2007 роки. 
Які тільки епітети не застосовував Гриценко до 
Луценка, нагадуючи і про відсутність у остан-
нього юридичної освіти, і про його схильність до 
згубних звичок.
 Ведучий, до слова, не пручався своєму ві-
заві, жодного разу його не перебив і не поставив 
гострих питань Гриценку, поки той лаяв своїх 
вчорашніх союзників: Луценка, Порошенка і 
Ющенка.
 Гриценко ж у цьому «спа» спробував постати 
в образі месії, здатного врятувати країну від ко-
рупції, МВФ, офшорів, війни і таке інше. Але, 
схоже, полковник уже давно не виглядає пере-
конливо в очах виборців. Останні соціологічні 
опитування визначають Гриценка як аутсайде-
ра перегонів на виборах Президента України. Ще 
влітку минулого року соціологи називали Гри-
ценка потенційним учасником другого туру ви-
борів. Тепер же він «скотився» до традиційно не-
прохідного місця, опинившись п’ятим у рейтин-
гу після Юрія Бойка з «Опозиційного блоку». ■

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Блокування трибуни, перерва від 
початку засідання та приїзд Президен-
та до Верховної Ради. Депутати таки за-
кріпили зміни до Конституції щодо по-
дальшого європейського курсу Украї-
ни. Конституційна більшість — 334 на-
родних обранців проголосували «за». 
 Не з кави розпочалося ранкове за-
сідання в парламенті. Депутати від 
БПП та «Народного фронту» виріши-
ли випередити своїх колег і ще до по-
чатку роботи заблокували трибуну 
Верховної Ради. Запевнили, що це не-
обхідність, щоб депутати від «Ради-
кальної партії» не вдалися до маніпу-
ляцій і не зірвали важливий для пар-
ламенту день, адже впродовж трьох 
днів «радикали» блокували парла-
ментську трибуну, вимагаючи під-
тримати проект постанови щодо зни-
ження ціни на газ. «Те, що впродовж 
трьох днів робили депутати від Ради-
кальної партії, повністю суперечить 
інтересам держави. Вони займаються 
популізмом. І сьогоднішнє голосуван-
ня є пріоритетом. Ми маємо проєвро-
пейський вектор, за ним і прямуємо. 
Тому прийняття цих змін — для де-
ржави необхідність. Ми вже пожили 
як у позаблоковому, так і в проросій-
ському стані, i нічого хорошого з цього 
не вийшло», — прокоментував ситуа-
цію депутат від «Народного фронту» 
Ігор Лапін. Не розпочавши засідан-
ня, парламентарії від «Батьківщини» 
та «Радикальної партії» просять Го-
лову Верховної Ради Андрія Парубія 
оголосити перерву. 30 хвилин, які за-
тягнулись на годину. Проте ближче до 
11-ї години депутати таки збираються 
у стінах Верховної Ради. 
 З доповіддю та зверненням до депу-
татів у Верховну Раду приїздить і га-
рант Конституції Петро Порошенко. 
У своїй промові запевняє, що зміни до 
Конституції щодо закріплення курсу 
до ЄС та НАТО є необхідністю для май-

бутнього України, iнакше це лише зіп-
сує стосунки між Україною та міжна-
родними партнерами: «Просто зараз у 
Кремлі уважно спостерігають за подія-
ми у Верховній Раді. Не дочекаєтеся! 
Не буде сьогодні у вас радості! Верховна 
Рада продемонструє ту єдність, яка де-
монструється останні чотири роки», — 
підкреслив Порошенко. Чи то слова га-
ранта, чи обіцянки перед виборцями, а 
може, й проєвропейський вектор таки 
відіграли роль, але як ніколи в залі єд-
ність, а на табло — конституційна біль-
шість: 334 голоси. 
 Український шлях до ЄС та НАТО 
без перебільшення можна назвати тер-
нистим. У 2010 році тодішній прези-
дент Віктор Янукович своїм рішен-
ням ліквідував міжвідомчу комісію з 
питань підготовки України до вступу 
в НАТО. Тоді це стало, м’яко кажучи, 
розчаруванням для північно-атлан-
тичних партнерів. Проте остаточно 
шокувати міжнародну спільноту екс-
гарант вирішив у 2013, коли відмовив-
ся підписувати Угоду про Асоціацію з 
ЄС. За ці 6 років у країні багато що змі-
нилося, і сьогодні парламентарії вне-
сли зміни до Конституції, які затвер-
дять проєвропейський напрям країни 
на подальші роки. 
 Що ж у результаті означають ці змі-
ни та чому депутати саме зараз їх ви-
рішили прийняти? По-перше, не вар-
то плекати сподівань, що після голо-
сування щось кардинально зміниться. 
Адже навіть прописані в Конституції 
зміни не матимуть ніяких юридичних 
гарантій для України. Вони матимуть 
суто політичний характер. Напри-
клад, вони не можуть зобов’язати уряд 
або парламент вносити законопроекти 
на виконання Угоди про асоціацію або 
ж такі, що запроваджують стандарти 
НАТО. Проте вони чітко окреслюють 
реалізацію курсу держави на набуття 
повноправного членства України в ЄС 
i НАТО. Таким чином, як уряд, так і 
парламент матимуть право сприяти 

прийняттю проєвропейських законо-
проектів і робити це швидше, адже в 
головному законі буде чітко окресле-
ний проєвропейський напрямок. 
 Чому ж саме зараз вирішили прий-
мати ці зміни до Конституції? Для Ук-
раїни даний проект має низку політич-
них плюсів, і напередодні виборів вони 
очевидні як ніколи. Також це гарантія 
міжнародним партнерам, що країна не 
полишить реформ задля вступу до ЄС 
i НАТО. Україна буде змушена, нехай 
і поступово, але рухатися до європей-
ських i натовських стандартів. У ви-
падку політичної волі ці зміни допомо-
жуть швидше впровадити всі ті стан-
дарти, які наближатимуть реальний 
вступ до організацій. І один із найваж-
ливіших аргументів, який наводять 
парламентарії, — це незворотність у 
напрямку до ЄС та НАТО. Адже, про-
голосувавши за зміни, наступним пре-
зидентам держави важко буде зміни-
ти напрямок руху країни. Бо, якщо 
наступний президент захоче визнати 
«позаблоковий статус держави», йому 
доведеться пройти складний судовий 
процес, щоб це змінити. Не варто пе-
ребільшувати й очікувань від Європи 
та партнерів. Адже, по-правді кажучи, 
їх мало цікавлять декларативні зміни 
України. У результаті вони хочуть ба-
чити реформи та європейські, натовсь-
кі стандарти, впроваджені на теренах 
України. ■

Втома українців від нав’язливої 
агітації Тимошенко
 ЮВТ першою серед кандидатів у президенти поча-
ла активну агітацію. Зокрема, ще у червні 2018 року від-
бувся широко розрекламований форум «Новий курс Ук-
раїни».
 Потім вона проводила форум «Новий економічний 
курс України». Згодом — «Нова стратегія миру та безпе-
ки». Потім — «Нова соціальна доктрина». Далі — «Все-
український молодіжний форум». Весь цей час штаб Ти-
мошенко масово розміщував білборди, телевізійну рек-
ламу, рекламу в інтернеті.
 Це дозволило їй зацементувати певний рівень під-
тримки й утримувати лідерство. Але мало побічний не-
гативний ефект у довготривалій перспективі, який і по-

чав проявлятися — люди втомлюються від політичної 
реклами. Словом, занадто багато Тимошенко. 

Початок активної кампанії інших 
кандидатів, зокрема Володимира 
Зеленського
 Спочатку комік Володимир Зеленський дав тривале 
інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону. Потім у новорічну 
ніч оголосив, що йде в президенти.
 Ці події викликали подальші бурхливі хвилі обго-
ворення та переключили всю увагу суспільства саме на 
цього кандидата в президенти, якщо не враховувати іс-
торичне отримання Томосу для Української Православ-
ної Церкви.
 Подальші епатажні та нестандартні кроки Зеленсь-

кого з оголошенням допомоги у складанні програми та 
реаліті-шоу «Зе президент» продовжували підсилювати 
його позиції. Зрештою, він став лідером рейтингів, згід-
но з соцопитуваннями.
 Тобто зменшилась природна присутність Тимо-
шенко на порядку денному. Зберігалась її рекламна 
кампанія, але приводів для обговорення Тимошенко, 
крім безпосередньо урочистого висування леді Ю в 
президенти, фактично не було протягом останнього 
місяця.

Дії «технічних кандидатів» проти Юлії 
Тимошенко
 Наприкінці минулого року Тимошенко намагалася 
скористатися ситуацією підняття тарифів і почала ком-
плексну рекламну кампанію, в якій обіцяла «знизити ціну 
на газ у 2 рази».
 Але цей меседж був девальвований обіцянками 
«технічного кандидата» Сергія Капліна «знизити ціну 
на газ у 4 рази». Ситуація дійшла до абсурду та ней-
тралізувала солодку і популістичну обіцянку Тимошен-
ко.
 У січні 2019 року з’явився ще один «технічний кан-
дидат» — екс-журналістка Юлія Литвиненко. По-перше, 
вона теж жінка, причому з певною впізнаваністю завдя-
ки роботі на телебаченні. По-друге, вона атакує всіх кон-
курентів, в тому числі й Тимошенко, компрометуючими 
запитаннями на рекламних білбордах, телебаченні та в 
інтернеті.
 Зокрема, активно поширюється питання Литвинен-
ко до Тимошенко: «В 2009 році ви підписали кабаль-
ний для українців газовий контракт і збільшили вар-
тість газу в 10 разів. Зараз обіцяєте, що знизите. Чому 
ви вважаєте, що заради влади можна обманювати лю-
дей?».
 До речі, рейтинги цього не відображають, але на кін-
цеві результати вплине — похід у президенти «технічно-
го кандидата» Юрія Володимировича Тимошенка. У ньо-
го те саме прізвище і по батькові, як у Юлії Тимошенко, 
ще й схоже написання імені. Неуважні виборці або люди 
з поганим зором можуть переплутати.

Провал VIP-агітаторів Тимошенко
 Наприкінці 2018 року співачка Анастасія Приходь-
ко заявила, що підтримуватиме Тимошенко. Але одра-
зу ж потрапила у низку ганебних скандалів. «Вона дуже 
умна», — так недолуго пояснила співачка джерела до-
ходів Тимошенко. А після незручного запитання взагалі 
встала і пішла з інтерв’ю.
 Інший VIP-агітатор Тимошенко — перший Прези-
дент незалежної України Леонід Кравчук. Підтримка з 
боку особи, яка є екс-соратником кума Путіна — Віктора 
Медведчука, має неоднозначні наслідки. Адже є українці, 
які чудово пам’ятають, як у 2006 році Кравчук із Медвед-
чуком йшли разом на вибори у блоці «Не так!».
 Більше того, навіть останніми роками можна почути 
компліментарну риторику від Кравчука в бік Медведчу-
ка, наприклад: «Медведчук — людина досить досвідче-
на, освічена, професійний юрист, конституціоналіст, він 
знає делікатні питання міждержавних відносин».
 А після проведення форуму, на якому урочисто ви-
сунули Тимошенко в президенти, від підтримки її як кан-
дидата фактично відхрестились відомий письменник Па-
уло Коельйо («Я ніколи не записував жодного повідом-
лення з підтримкою її поточного кандидатства») і екс-Ге-
неральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен («Я не 
підтримував жодного кандидата»).
 Нарешті, один із бійців на цьому форумі пафосно 
назвав Тимошенко «єдиним політичним кіборгом Украї-
ни». Це, звичайно, його право — висловлювати підтрим-
ку тим чи іншим кандидатам у президенти. Але такі пиш-
номовні та резонансні слова на адресу політика старої 
формації, яка ще й була проти введення воєнного стану 
в 2014 році («...Жоден танк не повинен виїхати з казар-
ми, жоден солдат не повинен підняти зброю»), виклика-
ють протилежні емоції у великої кількості українців. 
 Таким чином, утома українців від довготривалої 
нав’язливої агітації за Тимошенко, початок активної 
кампанії інших кандидатів у президенти, дії «технічних 
кандидатів» проти Тимошенко та певною мірою провал 
VIP-агітаторів Тимошенко — все це ключові фактори, 
які призвели до втрати лідерства Юлією Володимирів-
ною. ■

ОБЛОМ

«Новий курс» з оскоминою
Чому Тимошенко втратила перше місце у рейтингах

■

Олексій МІНАКОВ, політичний експерт
(Інтернет-видання «Українська правда»)

Протягом усього 2018 року кандидат у президенти Юлія Тимошенко була впевненим 
лідером рейтингів, згідно з усіма соцопитуваннями, яким можна довіряти. Попри 
скандали, які стосувались Тимошенко та її команди і попри активні дії ключових 
конкурентів, вона втримувала пальму першості.
Але свіжі соцопитування щодо думки українців, які проводились у січні 2019 року, 
демонструють корінний перелом — Тимошенко як мінімум не перша.
Так, згідно з опитуванням компанії «Рейтинг», Тимошенко вже друга, після Воло-
димира Зеленського. А згідно з опитуванням «Социс», КМІС і «Центра Разумкова», 
Тимошенко навіть третя — її випередив іще й Петро Порошенко.
Але оскільки розбіжності у відсотках у межах статистичної похибки, об’єктивно й 
неупереджено можна стверджувати саме про 2-3-тє місце Тимошенко.
Спробуємо розібратись, чому Тимошенко втратила «чемпіонський пояс» лідера рей-
тингів за два місяці до виборів.

ПАРЛАМЕНТ

Компас для президентів
Верховна Рада підтримала зміни до Конституції 
щодо закріплення курсу до НАТО та Євросоюзу

■

Президент задоволений, що в Кремлі 
не буде приводу для радості — 
Верховна Рада продемонструвала 
єдність і ухвалила доленосне 
для України рішення.
Фото з сайта president.gov.ua.
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Оксана СОВА

Понеділкове засідання в Окружному ад-
міністративному суді Києва за позовом 
ТОВ «Метос» до Мінекології та Націо-
нальної академії наук, які намагаються 
зберегти повноцінну популяцію най-
більших в Україні лісових корівок, зно-
ву поставило це питання на паузу. Втім, 
і скасувати наказ Мінприроди №481 
«Про внесення змін до Переліку видів 
тварин, що заносяться до Червоної 
книги України» затятим мисливцям на 
тварин, доведених ними ж до червоної 
межі, поки що не вдається. Обидві сто-
рони надали до справи нові матеріали, 
представник позивача попросив додати 
часу на ознайомлення. Ухвалено рішен-
ня повернутися до розгляду справи 25 
березня.

Право на вбивство
 «Україна молода» останні два роки 
вже чимало писала про гарячі перипе-
тії боротьби між природоохоронцями 
та азартними снайперами не з передо-
вої степів Донбасу. Наразі у судах пе-
ребуваєють дві справи щодо скасуван-
ня вищезгаданого наказу Мінприроди. 
В одній зі справ (№826/9432/17) Мін-
природи оскаржує рішення суду, подав-
ши до апеляційного адміністративно-
го суду скаргу щодо рішення «прослав-
леного» Окружного адміністративного 
суду Києва, яким скасовано наказ про 
занесення лося європейського до Черво-
ної книги України. Розгляд іншої анало-
гічної судової справи (№826/7264/18), 
вже за позовом мисливської організації 
ТОВ «Метос» до Мінприроди та НАН Ук-
раїни, було призначено на 4 лютого 2019 
року. У своєму позові ТОВ «Метос» про-
сило визнати протиправним та скасу-
вати подання Нацкомісії з питань Чер-
воної книги щодо занесення лося євро-
пейського до Червоної книги України та 
визнання протиправним і скасувати на-
каз Мінекології, який дозволив занести 
лося до Червоної книги України, а та-
кож зобов’язати Мінекології виключи-
ти з Червоної книги України лося євро-
пейського за категорією «вразливий».
 Минулого тижня в Укрінформі від-
бувся «круглий стіл» на тему «Чи жити 
лосю в Україні?», організаторами яко-
го виступили Київський зоопарк та ГО 
«Юристи на захист тварин». Власне, 
якби мисливці справді бажали дізнатися 
аргументи зоозахисників, вони б могли 
їх почути там безпосередньо з вуст фах-
івців Управління охорони біорізноманіт-
тя та біобезпеки Мінекології. Окрім них, 
iз цифрами і фактами в руках реальну 
ситуацію озвучували також профільні 
юристи та науковці.
 Національна комісія України з пи-
тань Червоної книги знову візьме лося 
європейського під охорону Червоної 
книги, навіть якщо апеляційний суд не 

відновить дію відповідного наказу Мін-
природи про внесення тварини до Чер-
воної книги, заявив профільний фахі-
вець Інституту зоології ім. Шмальга-
узена Академії наук України Сергій 
Межжерін: «Готується нове видання 
Червоної книги в Україні. І нам ніщо 
не завадить знову внести лося до Чер-
воної книги. Вочевидь, Національна ко-
місія підтримає таке рішення». За сло-
вами Межжеріна, зараз цей вид лосів в 
українських лісах зустрічається вкрай 
рідко. Щільність його популяції в Ук-
раїні становить 0,5 особини на тися-
чу гектарів лісу, а нормою вважається 
не менше 1,5 особини. Приміром, у Го-
мельській області Білорусі популяція 
лося — 2,5 особини на тисячу гектарів. 
До речі, у Польщі на початку двотисяч-
них років мисливці (!) самостійно звер-
нулися до міністра екології з прохан-
ням внести лося європейського до на-
ціональної Червоної книги, щоб поно-
вити популяцію. І завдяки ухваленню 
такого рішення чисельність лося за ці 
роки у наших північно-західних сусідів 
виросла з 2 до 20 тисяч голів. Тож за-
борона на полювання виявилась дійсно 

дієвим способом для збереження і від-
новлення природної популяції. «Згід-
но з критеріями Міжнародного сою-
зу охорони природи (МСОП), падіння 
чисельності тварин у 2-3 рази, до яко-
го призвело в Україні неконтрольоване 
браконьєрство, достатньо, щоб вважа-
ти вид вразливим і внести до Червоної 
книги», — стверджує науковець.
 Заступник міністра екології та при-
родних ресурсів України Василь Полуй-
ко розповів, як ухвалювалося рішення 
про мораторій на відстріл лосів термі-
ном на 25 років та внесення цього виду 
у грудні 2017 року до Червоної книги. У 
Національній академії наук під час за-
сідання комісії з питань Червоної кни-
ги тривала доволі гаряча дискусія сто-
совно чисельності лося європейсько-
го в Україні. «Відбувалися пікети еко-
логів і природоохоронних громадських 
організацій, стурбованих падінням чи-
сельності цього виду. Вони тоді назива-
ли цифру 1,5-2 тисячi живих особин. Па-
ралельно відбулися й пікети з боку мис-
ливців, котрі озвучували іншу цифру — 
6,5 тисячi. Хочу звернути увагу, що в тій 
дискусії Національна комісія з питань 

Червоної книги взяла за основу саме чи-
сельність, яку пропонували мисливці (6-
6,5 тисячi). І навіть iз такою відправною 
точкою щодо питання, чи вносити за та-
кої чисельності лося до Червоної кни-
ги, Національна комісія проголосувало 
ствердно. Тому дискусія навколо пра-
вильності внесення лося за базовою чи-
сельністю є абсурдною: він занесений до 
Червоної книги на основі статистики, 
яку надали самі мисливці», — пояснив 
Полуйко.

І ніякого шахрайства?..
 Представник юридичного департа-
менту Мінекології Андрій Козак заявив, 
що суд неправомірно втрутився у діяль-
ність Національної комісії з Червоної 
книги. Мінекології вважає, що рішення 
про заборону наказу міністерства було 
незаконне, тому й подало на нього апе-
ляцію. Друга судова справа відкрита за 
позовом від ТОВ «Метос» — також про 
скасування наказу Мінприроди про вне-
сення лося до Червоної книги і виклю-
чення його з категорії «вразливий».
 Засновник громадського об’єднання 
«Єдина Планета» Павло Вишебаба ствер-
джує, що популяція лося європейського 
в Україні насправді значно менша, ніж 
зазначено офіційною статистикою. «Як 
це й було доведено нашими колегами-
зоозахисниками, на одну ліцензію на 
лося в Україні вбивається не одна тва-
рина. Саме тому популяція лося, думаю, 
значно менша, ніж та заявлена цифра у 
шість тисяч особин. Тому давайте не під-
даватись на провокації. Науковці висту-
пають за внесення лося до Червоної кни-
ги України, зоозахисники також «за», 
— нагадує громадський діяч. ■
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У мисливців четвериться в очах, коли йдеться про кількість лосів в українських лісах.❙

Олена ЯРОШЕНКО

 Київський винахідник 
FlyingTractor Владислав Юсім 
разом із Дмитром Самсоненком 
та ще кількома колегами-одно-
думцями удосконалюють окто-
коптер для аграріїв. «У мене є 
фірма, яка займається встанов-
ленням систем безпеки і відеос-
постереження. Кілька років тому 
ми отримали замовлення на ус-
тановку таких систем у сільсь-
кій місцевості. Я довгий час за-
хоплювався всім, що пов’язано 
з дронами, тож до мене прийш-
ла ідея зробити щось корисне 
на стику агро- та нових техно-
логій», — розповів підприємець 
сайта agravery. com.
 Спочатку планували оброб-
ляти дроном ягідники та ви-
ноградники, але швидко зро-
зуміли, що на зернових полях 
ця ідея спрацює ефективніше. 
Адже при обприскуванні за до-
помогою авіації великий літак 
не може розпорошувати добри-
ва та засоби захисту рослин точ-
ково, хімікати у вітряну пого-
ду летять куди завгодно. «Наш 
апарат пролітає над посівами на 

висоті всього двох метрів, тому 
речовини застосовуються саме 
там, де потрібно. А використан-
ня безпілотника обходиться в 
рази дешевше. Обробляти поля 
за допомогою октокоптера вигід-
ніше за трактор, який знищує 
колесами частину посівів», — 
коментує Владислав.
 На розробку «літаючого 
трактора» винахідники витра-
тили два роки та понад $15 ти-
сяч власних заощаджень. Біль-
шість комплектуючих і деталей 
Владислав із Дмитром виготови-
ли за допомогою 3D-принтера в 
Україні. Найсуттєвіше, що за-
мовляли з Китаю, — це гвинти 
і мотори, іще певну електроніку 
також обрали іноземного вироб-
ництва. Дрон FlyingTractor від 

молодих українських винахід-
ників підіймає вагу 15 кілогра-
мів. За один політ (15 хвилин) 
такий літаючий пристрій може 
обробити до 4 гектарів поля при 
витратах робочого розчину 2 л/
га. Ширина обприскування — 
приблизно 4,5 метра. На шес-
ти акумуляторах така машина 
може працювати до півгодини. 
При цьому максимальна швид-
кість «небесного трактора» до-
сить пристойна — 90 кілометрів 
за годину (робоча швидкість по-
льоту становить 11 м/с, або 39,6 
км/год).
 Безпілотник запрограмовано 
таким чином, що, працюючи, 
він здатен визначати своє місце 
розташування по GPS-навіга-
тору. Коли у підвішеному кон-

тейнері закінчується речовина, 
яку безпілотник розпилює над 
полем, бортова система управ-
ління дає команду повертатися 
на базу. Це відбувається також, 
якщо розряджаються батареї 
чи трапляється якась поломка. 
Після заміни батарей і заправки 
хімікатом апарат продовжує об-
робку поля з того місця, на яко-
му перервав роботу. При цьому 

працювати він може як удень, 
так і вночі — адже працює по за-
даних GPS точках.
 Аналогів летючого зрошува-
ча в Україні немає. Єдині конку-
ренти — китайці, але за потуж-
ністю їхні винаходи поступають-
ся українському, і вони здатні 
піднімати вантаж не більше 10-
15 кілограмів, тоді як вітчизня-
ний — навіть до 20. ■

НОУ-ХАУ

Лети, тракторе! 
Октокоптер для розпилювання добрив та 
засобів захисту рослин спроектували у Києві

■

Дрон гарантує доставку добрив точно за адресою.❙

ЗАХИСТ

Битва за лося
Суд щодо внесення лося європейського до Червоної 
книги знову перенесли. Чия візьме: екологів чи 
снайперів не з передової на Донбасі?

■ ДОВІДКА «УМ»

 Міністерство юстиції 5 січня 2018 року за-
реєструвало наказ Мінекології про внесення лося 
європейського до переліку видів тварин, зане-
сених до Червоної книги. На початку 2018 року 
стартували наукові дослідження, які дозволять 
встановити реальну чисельність тварин в Україні. 
Влітку минулого року також набула чинності нор-
ма про збільшення відшкодування збитку за бра-
коньєрство вчетверо – від 130 тисяч гривень за 
вбивство лося.
 Водночас мисливці подали до суду на Міні-
стерство екології та Національну академію наук 
України з вимогою скасувати наказ Мінприроди 
про внесення лося до Червоної книги України. 27 
листопада 2018 року Окружний адміністративний 
суд Києва визнав протиправним і недійсним вне-
сення лося європейського до Червоної книги Ук-
раїни і ухвалив рішення про скасування заборони 
на полювання на нього.
 У свою чергу Мінприроди подало до Шосто-
го апеляційного адміністративного суду скаргу на 
рішення Окружного адмінсуду Києва, яким скасо-
вано наказ про занесення лося європейського до 
Червоної книги України.

■



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, 0.00, 5.20 ТСН

09.30, 10.55, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.00 «Міняю жінку»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Мелодрама «У 

неділю рано зілля 

копала»

22.45 «Гроші-2019»

00.05 «Голос країни-9»

03.25 Трилер «Реквієм за 

вбивцею»

ІНТЕР

06.10, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 

«Новини»

07.10, 8.10 Ранок з «Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 1.35 

Ток-шоу «Стосується 

кожного»

11.10, 12.25 Х/ф «Чорний 
тюльпан»

14.00 Х/ф «Я боязкий, але 
я лікуюся»

15.50 «Жди меня. Україна»

17.40 Новини

20.00, 2.20, 4.15 «Подробиці»

21.00 Т/с «Захват»

21.50 «Речдок. Особливий 

випадок»

23.50 «Склад злочину»

00.40 Т/с «Голос з минулого»

03.05 «Три сестри»

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, 2.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20, 4.40 Реальна містика

13.20, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Дорога додому»

23.30 Х/ф «Примарний 
патруль»

01.30 Телемагазин

03.00 Х/ф «Секрет 
неприступної 
красуні»

НОВИЙ КАНАЛ

06.10 Х/ф «Білий полон»

08.40 Х/ф «13-й воїн»

10.40 Х/ф «Війна богів: 

Безсмертні»

12.50 Х/ф «Робін Гуд: 

Принц злодіїв»

15.50 Ревізор

18.15 Страсті за Ревізором

21.00 Х/ф «Поліцейська 

академія-4: 

Квартальна охорона 

порядку»

22.45 Х/ф «Снігові пси»

00.45 Т/с «Підступні 

покоївки»

02.15 Служба розшуку дітей

02.20 Зона ночі

ICTV

04.35 Скарб нації

04.45 Еврика!

04.55 Служба розшуку дітей

05.00 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.35 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

08.45 Факти. Утро

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Антизомбі. Дайджест

11.45, 13.20 Х/ф 

«Американські 

дракони»

12.45, 15.45 Факти. День

14.10, 16.20 Х/ф «300 

спартанців»

17.00 Х/ф «300 спартанців: 

Відродження імперії»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Прорвемось!

21.25 Т/с «Розтин покаже»

22.20 Свобода слова

00.00 Х/ф «Гра в імітацію» 

02.05 Х/ф «Повстання 

світу»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.50, 17.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах

08.15 Про військо

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

14.10 Кендзьор

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.05, 4.45 Top Shop

06.05 Х/ф «Операція 

«Хольцауге»

07.55, 18.20 «Свідок. Агенти»

08.30 Х/ф «Вірні друзі»

10.30 Т/с «Кулагін та 

партнери»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

12.50 Т/с «Коломбо»

14.35, 16.50, 3.25 «Речовий 

доказ»

19.30 Т/с «Смерть у раю»

22.05 «Легенди бандитської 

Одеси»

23.45 Х/ф «Полювання за 

тінню»

01.50 «Таємниці 

кримінального світу»

03.15 «Випадковий свідок»

03.45 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Бюджетний відпочинок. 

Лісабон

06.30 Фестивалі планети 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.10 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.15 Кмітливии? Сяоцзі. 

Мультфільм 

08.25 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.30 Елементи 

09.00 Новини 

09.05 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2019». 2-й тур

12.50 Еліза. Телевізійний 

серіал 

15.25 Мегаполіси. 

Документальний цикл 

16.15 В#Україні 

16.40 UA. Фольк 

17.30 Концерт Ольги 

Чубаревої VIVERE в 

проекті LADY OPERA 

19.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7

20.00 Розсекречена історія 

21.00 Новини 

21.25 Сильна доля

22.20 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

22.50 Погода 

23.00 Київський театр 

«Колесо». Моцарт 

underground. Балет 

00.55 UA. Фольк 

02.10 Київський академічний 

Молодий театр. 

Олександр Грибоєдов. 

«Горе з розуму», 21+

04.15 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи

 

СТБ

06.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

08.00 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

09.55 МайстерШеф

13.40 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 20.55 Т/с «Ніщо не 

трапляється двічі»

22.50 Один за всіх

00.05 Т/с «Закохані жінки»

01.05 Т/с «Коли ми вдома»

02.10 Краще на ТВ

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 19.25, 20.30, 1.45 Т/с 

«Опер за викликом-4»

14.50 Х/ф «Машина»

16.40 Х/ф «Гра на 

виживання»

21.35, 23.20 Т/с «Кістки-6»

01.00 «Секретні файли-2»

03.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Сассуоло» — 

«Ювентус». ЧІ

07.45, 16.30 Журнал Ліги 

Чемпіонів

08.15 «Шахтар» — 

«Хайдук». Контрольна 

гра

10.00 «Тоттенгем» — 

«Лестер». ЧА

11.50, 17.00 Топ-матч

12.00 «Мілан» — «Кальярі». 

ЧІ

13.50 «Ліверпуль» — 

«Борнмут». ЧА

15.40, 22.45 Футбол NEWS

16.00 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

17.05 ЧІ. Огляд туру. 

Прем’єра

18.00 Передмова до «ПСЖ» 

— «Барселона» 

(2016 р. /17). Золота 

колекція Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

18.05 «ПСЖ» — 

«Барселона». 1/8 

фіналу» (2016 р. /17). 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів

19.55 «Барселона» — 

«ПСЖ». 1/8 фіналу» 

(2016 р. /17). Золота 

колекція Ліги Чемпіонів

21.45 Огляд до «Барселона-

ПСЖ» (2016 р. /17). 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів. Прем’єра

21.50 LIVE. «Вурвергемптон» 

— «Ньюкасл». ЧА

00.00 Футбол Tables

00.05 ЧА. Огляд туру

01.00 «Парма» — «Інтер». ЧІ

02.45 Журнал Ліги Європи

03.15 «Фулгем» — «МЮ». 

ЧА

05.00 ЧІ. Огляд туру

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ліверпуль» — 

«Борнмут». ЧА

07.45, 21.30 «Фіорентина» 

— «Наполі». ЧІ

09.30 Журнал Ліги Чемпіонів

09.55 «Парма» — «Інтер». ЧІ

11.40, 14.00 Check-in

12.10 «Ман Сіті» — «Челсі». 

ЧА

14.30 «Сассуоло» — 

«Ювентус». ЧІ

16.15 «Тоттенгем» — 

«Лестер». ЧА

18.00 «Мілан» — «Кальярі». 

ЧІ

19.45 ЧА. Огляд туру. 

Прем’єра

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

23.20 ЧІ. Огляд туру

00.15 «Фулгем» — «МЮ». 

ЧА

02.05 «Шахтар» — 

«Хайдук». Контрольна 

гра

03.55 «К’єво» — «Рома». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.25, 13.55 Правда життя

09.20, 22.35 Невідомий океан

10.20, 17.55 Азія класу люкс

11.10 Прихована реальність

12.00, 0.30 Містична Україна

12.50, 19.40 Речовий доказ

15.00, 23.30 Секрети Другої 

світової

16.00, 21.45 Річкові монстри

16.55 Дивовижна Індія

18.45, 20.50 Секретні території

01.20 Ілюзії сучасності

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 «Дай лапу»

08.20 Х/ф «Перший пес 

держави»

10.15 Х/ф «Диявол і Деніел 

Вебстер»

12.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.45 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.45, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

23.00 Х/ф «Найкраща 

пропозиція»

01.20 «Орел і решка. Шопінг»

02.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Оз: Повернення у 

Смарагдове Місто»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00, 22.00 Вечірка

14.00, 1.00 Панянка-селянка

16.00 Т/с «Рання пташка»

18.00 4 весілля

20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

20.30, 21.30 Танька і Володька

23.00 Сімейка У

00.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.30 «Аромати Африки»

12.30 Енеїда

13.15, 14.30, 4.05 РадіоДень

13.55 «Світ дикої природи»

15.20 Чудова гра

15.50 Хто в домі хазяїн?

16.20 «Супер Чуття»

16.55 По обіді шоу

18.20, 2.35 Тема дня

19.00 Разом

19.30 «Мегаполіси»

20.05 Д/ф «Секрети замків 

Великобританії»

21.25, 2.20 UA:Спорт

21.45 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.15 Д/ф «Як працюють 

машини»

22.45 Перша шпальта

00.00 Телепродаж Тюсо

03.10 Світло

04.30 Своя земля

05.25 Спільно
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.25, 5.20 ТСН

09.30, 10.55, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.15 «Міняю жінку»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Мелодрама «У 

неділю рано зілля 

копала»

22.45 «Одруження наосліп-5»

00.30, 3.50 Драма «Дика»

ІНТЕР

05.30, 23.50 «Склад злочину»
06.05, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 
«Новини»

07.10, 8.10, 9.20 Ранок з 
«Інтером»

10.10, 12.25 Т/с «Згадати 
молодість-2»

12.40 Х/ф «Гра в чотири 
руки»

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 1.35 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 2.20, 4.15 «Подробиці»
21.00 Т/с «Захват»
21.50 «Речдок. Особливий 

випадок»
00.40 Т/с «Голос з минулого»
03.05 «Три сестри»
05.00 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20, 4.40 Реальна містика

13.20, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Дорога додому»

23.20 Без паніки

00.00 Т/с «CSI: Маямі

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «CSI: Маямі»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.10 Зона ночі

04.50 Абзац

06.45, 8.45 Kids Time

06.50 Х/ф «Піт та його 

дракон»

08.50 Т/с «Хроніки Шаннари»

12.10 Т/с «Загублені»

17.30 Суперінтуїція

19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Поліцейська 

академія-5: Операція 

Маямі Біч»

22.50 Х/ф «Крутий 

хлопець»

00.40 Т/с «Підступні 

покоївки»

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.00 Прорвемось!

11.45, 13.20 Х/ф «Єлена 

Троянська»

12.45, 15.45 Факти. День

16.15, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже»

17.15 Антизомбі. Дайджест

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Громадянська оборона 

Прем’єра

22.20 «На трьох»

23.35 Х/ф «12 років 

рабства» 

02.00 Х/ф «Повстання 

світу»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30 Огляд преси
06.50, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 
4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.30 Код успіху

07.50 Будівельний стандарт

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05, 22.00 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 
Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії
23.10 «За Чай.com»
00.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу
02.10 Нові герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45 Х/ф «Материнська 
клятва»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Розвідники»
10.35 Т/с «Кулагін та партнери»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть у раю»
15.10, 16.50, 3.45 «Речовий 

доказ»
21.50 «Легенди бандитської 

Одеси»
23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»
01.55 «Таємниці кримінального 

світу»
03.20 «Випадковий свідок»
04.05 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Орегонський путівник 
06.30 Цікаво. com 
06.55 UA.МУЗИКА. кліп 
07.00 Новини 
07.00 Погода
07.10 Кмітливии? Сяоцзі. 

Мультфільм 
07.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
08.00 Новини 
08.00 Пізній ранок шоу 
09.00 Новини 
09.00 Пізній ранок шоу 
10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 
10.50 Кухня По 
11.50 Китайські традиції і 

сучасне життя
12.15 Орегонський путівник 
12.50 Світ дикої природи. 

Документальний цикл
13.45 Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 
благодійних. 
Документальна програма

14.05 Із циклу 100років історії. 
1917-1921 роки

14.15 100 років мистецтва. 
1910-1952 роки

14.30 РадіоДень
14.55 Мистецький пульс 

Америки 
15.30 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще
15.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
16.00 Погода
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

16.50 Лайфхак українською 
17.00 Авторський проект 

Ledy Opera концерт 
Ольги Чубаревої «Сни 
Роксолани» 

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.20 Тема дня
18.50 Погода
19.00 Дива Китаю
19.30 Аромати Шотландії. 

Документальний цикл 
20.00 Розсекречена історія 
20.50 Погода 
21.00 Новини 
21.25 Мистецький пульс 

Америки 
22.00 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Концертна 
программа

23.00 100 років української 
історії. 1917-1921 роки

23.10 Львівський академічний 
театр ім. Леся Курбаса. 
Вільям Шекспір. Зимова 
казка д. 2 

00.50 Май у Херсоні. Екскурсія 
містом . Репортаж 
Громадського

01.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

01.20 Тема дня
01.50 РадіоДень
02.15 Львівський академічний 

театр ім. Леся Курбаса. 
Вільям Шекспір. 
«Зимова казка», д. 1

03.55 Зоя Звиняцьківська. 
Соня Делоне. У пошуках 
універсального дизайну. 
Репортпж Громадського

04.25 РадіоДень. Життя+ 
04.45 Букоголіки 
05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

 
СТБ

06.10 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

08.00 Містичні історії з Павлом 
Костіциним

09.50 МайстерШеф
13.35 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
20.00, 20.55 Т/с «Ніщо не 

трапляється двічі»
22.50 Детектор брехні
23.45 Т/с «Закохані жінки»
00.50 Т/с «Коли ми вдома»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 1.45 Т/с «Пляжний коп»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
13.00 Відеобімба
15.25 Х/ф «Медальйон»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом-4»
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-6»
01.00 «Секретні файли-2»
03.10 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND»

06.50, 21.00 Журнал Ліги 
Чемпіонів

07.20 ЧА. Огляд туру
08.15 «Шахтар» — «Карабах». 

Контрольна гра
10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS
10.20 «Мілан» — «Кальярі». 

ЧІ
12.05 «Фулгем» — «МЮ». ЧА
13.55 «Фіорентина» — 

«Наполі». ЧІ
16.50 «Ман Сіті» — «Челсі». 

ЧА
18.40 Журнал Ліги Європи
19.10 «Сассуоло» — 

«Ювентус». ЧІ
21.30, 23.55 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
21.55 LIVE. «МЮ» — «ПСЖ». 

1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

00.25 «Фенербахче» 
— «Зеніт». 1/16 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА

02.15 «Рома» — «Порту». 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

04.05 «Тоттенгем» — 
«Лестер». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.15 «Check-in»
06.30 «Ман Сіті» — «Челсі». 

ЧА
08.40 «Сассуоло» — 

«Ювентус». ЧІ
10.25 «Європейський 

WEEKEND»
11.15 «Вурвергемптон» 

— «Ньюкасл». ЧА
13.00 ЧІ. Огляд туру
13.45 «Парма» — «Інтер». ЧІ

15.30 Журнал Ліги Чемпіонів
16.00 «Передмова до «ПСЖ» 

— «Барселона»« (2016 
р. /17). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів

16.05 «ПСЖ» — «Барселона». 
1/8 фіналу» (2016 р. 
/17). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів

17.50 «Барселона» — «ПСЖ». 
1/8 фіналу» (2016 р. 
/17). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів

19.40 Огляд до «Барселона-
ПСЖ»« (2016 р. /17). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

19.45, 23.55, 1.55 «Топ-матч
19.50 LIVE. «Фенербахче» 

— «Зеніт». 1/16 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА

21.50 LIVE. «Рома» 
— «Порту». 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

00.05 «Ліверпуль» — 
«Борнмут». ЧА

02.05 «Шахтар» — «Карабах». 
Контрольна гра

03.55 «Фіорентина» — 
«Наполі». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.30, 14.00 Правда життя
09.25 Невідомий океан
10.20, 17.55 Азія класу люкс
11.10 Прихована реальність
12.00, 0.30 Містична Україна
12.50, 19.40 Речовий доказ
15.00, 23.30 Секрети Другої 

світової
16.00, 21.45 Річкові монстри
16.55, 22.35 Дивовижна Індія
18.45, 20.50 Секретні території
01.20 Єврорабині
02.05 Ліліпути
02.55 Історія Києва
03.45 Історія українських 

земель
04.30 Потойбіччя. Сни
05.20 Шосте відчуття. Дар чи 

прокляття?

К1

06.30 Top Shop
07.40 М/с «Каспер»
08.00 «Дай лапу»
08.10 Т/с «Дорогий доктор»
09.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.50 «Орел і решка. Навколо 
світу»

15.45 «Орел і решка. Морський 
сезон»

16.45, 21.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження. 
Америка»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»
00.00 «Орел і решка. Шопінг»
01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Кіт у чоботях»
11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»
13.00, 22.00 Вечірка
14.00, 1.00 Панянка-селянка
16.00 Т/с «Рання пташка»
18.00 4 весілля
20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
20.30, 21.30 Танька і Володька
23.00 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.30 «Аромати Африки»

12.30 Енеїда

13.15, 14.30, 4.05 РадіоДень

13.55 «Світ дикої природи»

15.15 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 UA: Фольк

18.20, 2.35 Тема дня

19.00, 5.25 Спільно

19.30 «Мегаполіси»

20.05 Д/ф «Секрети замків 

Великобританії»

21.25, 23.40, 2.20 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.45 Складна розмова

00.00 Телепродаж Тюсо

03.10 Світло

04.30 Своя земля
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на березень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на два місяці — 125 грн. 24 коп.,
до кінця півріччя — 250 грн. 48 коп.,
до кінця року — 626 грн. 20 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на два місяці  — 165 грн. 24 коп.,
до кінця півріччя — 330 грн. 48 коп.,
до кінця року — 826 грн. 20 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на два місяці — 46 грн. 22 коп.,
до кінця півріччя — 92 рн. 44 коп.
до кінця року — 231 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 2 грн. 90 коп., на 
квартал — 6 грн. 70 коп., на 
півроку — 8 грн. 15 коп., до 
кінця року — 12 грн. 50 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну газету держави. 
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути 
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, ша-
новнi читачi.
 Нині триває передплата на «Україну моло-
ду» на березень і наступні місяці 2019 року як за 
електронною версією Каталогу видань України 
«Преса поштою», так і за друкованим Каталогом 
видань України «Преса поштою».
 Оформити передплату на березень можна 
до 18 лютого у відділеннях поштового зв’язку, 
в операційних залах поштамтів, у пунктах 
прий мання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.00, 5.20 ТСН

09.30, 10.55, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.15 «Міняю жінку»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Мелодрама «У 

неділю рано зілля 

копала»

22.45, 0.05, 4.25 «Світ 

навиворіт 10: Бразилія»

01.15 Комедія «Наречена-

втікачка»

ІНТЕР

05.30, 23.50 «Склад злочину»
06.05, 23.00 «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»

10.10, 12.25 Т/с «Згадати 
молодість 2»

12.50 Х/ф «Тримай у полі 
зору»

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 1.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 2.15, 4.20 «Подробиці»
21.00 Т/с «Захват»
21.50 «Речдок. Особливий 

виадок»
00.40 Т/с «Голос з минулого»
03.00 «Три сестри»
05.05 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20, 4.40 Реальна містика

13.20, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Дорога додому»

23.20 Гучна справа

00.00 Т/с «CSI: Маямі

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «CSI: Маямі»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

04.55 Абзац

06.50, 8.45 Kids Time

06.55 М/с «Майлз з 

майбутнього»

08.50 Т/с «Хроніки Шаннари»

12.10 Т/с «Загублені»

17.30 Суперінтуїція

19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Поліцейська 
академія: Місто в 
облозі»

22.45 Х/ф «Поліцейська 
академія 7»

00.15 Т/с «Підступні 

покоївки»

02.00 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашинґтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40, 10.10, 17.25 

Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.40, 13.25 Х/ф 

«Повстання світу»

12.45, 15.45 Факти. День

16.15, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт 

Прем’єра

22.25 «На трьох»

23.40 Х/ф «Мільйонер із 

нетрів» 

01.50 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 
4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 
Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 
23.55 Погода в Україні

07.25 Драйв
07.30 Медекспертиза
07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55, 0.30, 1.10 Погода 
на курортах

08.15 Полігон
09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 
подій

13.05, 22.00 БлогПост
14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день
17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.05, 4.45 Top Shop

06.05, 10.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»

07.05 Х/ф «Капітан Крокус»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Сумка 
інкасатора»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

12.50, 19.30 Т/с «Смерть у раю»

15.05, 16.50, 3.20 «Речовий 

доказ»

21.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»

01.55 «Таємниці 

кримінального світу»

03.15 «Випадковий свідок»

03.45 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Елементи 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.10 Кмітливии Сяоцзі. 

Мультфільм 

07.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.00 Новини 

08.00 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 

10.50 Кухня По 

11.50 Китайські традиції і 

сучасне життя

12.15 Орегонський путівник 

12.50 Світ дикої природи. 

Документальний цикл

13.40 Клоун іде на манеж. 

Микола Яковченко. 

Документальна 

програма

14.05 Кобзар, репер і Жадан. 

Репортаж Громадського 

14.15 100 років кіно. 1950-

1959 роки

14.30 52 вікенди 

14.55 Мистецький пульс 

Америки 

15.30 Пізній ранок шоу. 

Найкраще

15.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

16.00 Погода

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською 

17.00 По обіді шоу 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

18.50 Погода

19.00 Китайські традиції і 

сучасне життя 

19.30 Аромати Шотландії. 

Документальний цикл 

20.00 Лайфхак українською 

20.15 Букоголіки 

20.40 100 років української 

літератури

20.50 Погода 

21.00 Новини 

21.25 Мистецький пульс 

Америки 

22.00 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа

23.00 100 років української 

історії. 1920-ті роки

23.10 Національна опера 

України. Херман 

Левенсхольд. 

«Сильфіда»

00.20 Національна опера 

України. Мануель де 

Фалья. «Ночі в садах 

Іспанії»

00.45 Фільми,книги, два 

плакати. Історія Дани 

Рвани. Репортаж 

Громадського

00.55 Новини (із 

сурдоперекладом)

01.15 Тема дня

01.45 РадіоДень

02.15 Львівський академічний 

театр ім. Леся Курбаса. 

Вільям Шекспір. 

«Зимова казка», д. 2 

03.50 Олена Боримська. 

Візуальне мистецтво. 

злам парадигми. 

Репортпж Громадського

04.25 РадіоДень. Життя+ 

04.45 Букоголіки 

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

07.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

08.55 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

10.45 МайстерШеф

13.50 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00, 22.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 20.55 Т/с «Ніщо не 

трапляється двічі»

23.55 Т/с «Закохані жінки»

01.00 Т/с «Коли ми вдома»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 1.45 Т/с «Пляжний 

коп»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

12.55 «Помста природи»

15.20 Х/ф «Розправа»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом-4»

21.35, 23.20 Т/с «Кістки-6»

01.00 «Секретні файли-2»

03.05 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Сассуоло» — 

«Ювентус». ЧІ

07.45, 23.55 Журнал Ліги 

Європи

08.15 «Шахтар» — «Хобро». 

Контрольна гра

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.25, 0.25 «Рома» — 

«Порту». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

12.15 ЧІ. Огляд туру

13.10, 21.05 Огляд вівторка. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

13.55 «Фенербахче» — 

«Зеніт». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

16.05, 18.20 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

16.30 «МЮ» — «ПСЖ». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

18.50 «Сіткорізи». Прем’єра

19.20 «Ман Сіті» — «Челсі». 

ЧА

21.45 LIVE. «Тоттенгем» 

— «Боруссія» (Д). 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

02.15 «Вурвергемптон» 

— «Ньюкасл». ЧА

04.05 «Мілан» — «Кальярі». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

06.45, 17.55 «Фенербахче» — 

«Зеніт». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

08.30, 10.45, 21.30, 23.55 «Ніч 

Ліги Чемпіонів»

08.55, 0.25 «МЮ» — «ПСЖ». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

11.15 «Ман Сіті» — «Челсі». 

ЧА

13.05 Журнал Ліги Європи

13.35 «Мілан» — «Кальярі». 

ЧІ

15.20 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.05 «Тоттенгем» — 

«Лестер». ЧА

19.45 «Рома» — «Порту». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.55 LIVE. «Аякс» 

— «Реал». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

02.15 «Шахтар» — «Хобро». 

Контрольна гра

04.05 «Тоттенгем» 

— «Боруссія» (Д). 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.05, 13.55 Правда життя

09.05, 16.55, 22.35 Дивовижна 

Індія

10.05, 17.55 Азія класу люкс

11.05 Прихована реальність

11.55, 0.30 Містична Україна

12.45, 19.40 Речовий доказ

15.00, 23.30 Секрети Другої 

світової

16.00, 21.45 Річкові монстри

18.45, 20.50 Секретні території

01.20 Брама часу

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 «Дай Лапу»

08.10 Т/с «Дорогий доктор»

09.50 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

13.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.45 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.45, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.00 «Орел і решка. Шопінг»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Гномео та 

Джульєтта»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00, 22.00 Вечірка

14.00, 1.00 Панянка-селянка

16.00 Т/с «Рання пташка»

18.00 4 весілля

20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

20.30, 21.30 Танька і Володька

23.00 Сімейка У

00.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

10.20, 15.20 Т/с «Галерея 

Вельвет»

12.00 «Аромати Африки»

12.30 Енеїда

13.15, 4.05 РадіоДень

13.55 «Світ дикої природи»

14.30 52 вікенди

16.55 Сильна доля

18.20, 2.35 Тема дня

19.00, 4.30 Своя земля

19.30 «Мегаполіси»

20.05 Д/ф «Секрети замків 

Великобританії»

21.25, 2.20 UA:Спорт

21.45, 3.40 Складна розмова

22.10 Д/ф «Як працюють 

машини»

22.45 Схеми. Корупція в 

деталях

00.00 Телепродаж Тюсо

03.10 Наші гроші

05.25 Спільно
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.55, 5.20 ТСН

09.30, 10.55, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.15 «Міняю жінку»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.40 «Чистоnews-2019»

20.45, 21.45 Мелодрама «У 

неділю рано зілля 

копала»

22.30 «Право на владу-2019»

01.00 Драма «Мала Москва»

04.15 «Гроші-2019»

ІНТЕР

05.30, 23.50 «Склад злочину»

06.05, 23.00 «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»

10.10, 12.25 Т/с «Згадати 

молодість 2»

12.40 Х/ф «Ас із асів»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.35 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.20, 4.20 «Подробиці»

21.00 Т/с «Захват»

21.50 «Речдок. Особый 

случай»

00.40 Т/с «Голос з минулого»

03.05 «Три сестри»

05.05 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20, 4.40 Реальна містика

13.20, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Дорога додому»

23.20 Контролер

00.00 Т/с «CSI: Майамі

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «CSI: Майамі»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.00 Абзац

05.50, 7.05 Kids Time

05.55 М/с «Майлз з 

майбутнього»

07.10 Х/ф «Шкільний 
мюзикл»

09.10 Х/ф «Шкільний 
мюзикл 2»

11.20 Х/ф «Шкільний 
мюзикл: Випускний»

13.45 Х/ф «Крок вперед»
16.00 Х/ф «Крок вперед-2: 

Вулиці»
17.50 Х/ф «Крок вперед-3»
20.00 Х/ф «Крок вперед: 

Революція»
22.00 Х/ф «Крок вперед: 

Все або нічого»
00.10 Х/ф «Зіркова 

хвороба»
01.55 Т/с «Підступні 

покоївки»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.45, 13.25 Х/ф «Операція 

«Валькірія»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Гра в імітацію» 

16.15, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже»

17.20 Антизомбі. Дайджест

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Інсайдер

22.20 «На трьох»

23.35 Х/ф «Мій хлопець 

— псих» 

01.50 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05, 22.00 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.15, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

20.00 #Лінія оборони

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45, 10.40 Т/с «Кулагін та 

партнери»

06.40 Х/ф «Сімейний 
каламбур, або Хто 
кому хто»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Розірване 
коло»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50 

«Свідок»

12.50, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

15.10, 16.50, 3.40 «Речовий 

доказ»

21.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»

01.55 «Таємниці 

кримінального світу»

03.20 «Випадковий свідок»

04.00 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Подорож відкритим 

космосом 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.10 Кмітливии Сяоцзі. 

Мультфільм 

07.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.00 Новини 

08.00 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 

10.50 Кухня По 

11.50 Китайські традиції і 

сучасне життя

12.15 Орегонський путівник 

12.50 Світ дикої природи. 

Документальний цикл

13.40 Федір Стригун. Абриси 

долі. Документальна 

програма

14.30 РадіоДень

14.55 Мистецький пульс 

Америки 

15.30 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

16.00 Погода

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською 

17.00 Енеїда 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

18.50 Погода

19.00 Китайські традиції і 

сучасне життя

19.30 Аромати Шотландії. 

Документальний цикл 

20.00 Світло 

20.50 Шлях додому з 

Євгенією Гладій. 

Документальна 

програма

21.25 Мистецький пульс 

Америки 

22.00 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа

23.00 100 років української 

історії. 1930-ті роки

23.15 Майстерня 

театрального мистецтва 

«Сузір’я». Драгослав 

Михаїлович. Бій з тінню

00.40 Театр, як біль. Зарема 

Заудінова режисер 

«Театр. doc» про 

Київ, Сенцова та рос. 

паспорт. Репортаж 

Громадського

01.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

01.20 Тема дня

01.50 РадіоДень

02.15 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 

«Айседора Дункан. 

«Три любові»

03.15 Іван Козленко/ Люди і 

апарати. Становлення 

українського кіно» 

UPLectorium.

Розсстріляне 

відродження/ репортаж 

Громадського

04.25 РадіоДень. Життя+ 

04.45 Букоголіки

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

07.20 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

09.15 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

11.05 МайстерШеф

14.10 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 20.55 Т/с «Ніщо не 

трапляється двічі»

22.50 Вагітна 16, 16 вип. +

23.50 Т/с «Закохані жінки»

00.55 Т/с «Коли ми вдома»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 1.45 Т/с «Пляжний 

коп»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

12.55, 3.05 «Облом.UA.»

14.30 Х/ф «Чужі»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом-4»

21.35, 23.20 Т/с «Кістки-6»

01.00 «Секретні файли-2»

ФУТБОЛ-1

06.00 «МЮ» — «ПСЖ». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

07.45 «Шахтар» — «Лех». 

Контрольна гра

09.30 Журнал Ліги Європи

10.00, 15.40, 20.40, 22.45 

Футбол NEWS

10.25, 2.15 «Тоттенгем» 

— «Боруссія»« (Д). 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

12.15 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.55, 18.50 Топ-матч

13.10 «Рома» — «Порту». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

15.00 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.05, 18.20 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

16.30 «Аякс» — «Реал». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

19.00 21.50 «Шлях до Баку»

19.50 LIVE. «Олімпіакос» 

— «Динамо» (К). 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

22.20 LIVE. «Селтік» 

— «Валенсія». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

23.55 «Славія» — «Генк». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

01.45 «Сіткорізи»

04.05 «Шахтар» 

— «Айнтрахт». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

06.45, 17.35 «Рома» — 

«Порту». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

08.30, 10.45 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

08.55 «Аякс» — «Реал». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

11.15 «Фенербахче» — 

«Зеніт». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

13.00 «Сіткорізи»

13.30 «МЮ» — «ПСЖ». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

15.15 «Ман Сіті» — «Челсі». 

ЧА

17.05 Журнал Ліги Європи

19.25 «Тоттенгем» 

— «Боруссія» (Д). 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

21.15, 23.55 «Шлях до Баку»

21.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Айнтрахт». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

00.35 «Олімпіакос» 

— «Динамо» (К). 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

02.20 «Шахтар» — «Лех». 

Контрольна гра

04.05 «Селтік» — 

«Валенсія». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.00, 13.45 Правда життя

09.05, 16.45, 22.35 Дивовижна 

Індія

10.05, 17.45 Азія класу люкс

11.00 Прихована реальність

11.50, 0.30 Містична Україна

12.35, 19.40 Речовий доказ

14.55 Секрети Другої світової

15.55, 21.45 Річкові монстри

18.45, 20.50 Секретні території

23.30 Заборонена історія

01.20 Україна: забута історія

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 «Дай лапу»

08.10 Т/с «Дорогий доктор»

09.50 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

13.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.45 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.45, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.00 «Орел і решка. Шопінг»

01.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Снігова 
королева»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00, 22.00 Вечірка

14.00, 1.00 Панянка-селянка

16.00 Т/с «Рання пташка»

18.00 4 весілля

20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

20.30, 21.30 Танька і Володька

00.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.35, 23.30, 3.15, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35, 15.20 Т/с «Галерея 

Вельвет»

12.30 «Аромати Африки»

13.15, 14.30, 4.30 РадіоДень

13.55 «Світ дикої природи»

17.25 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

терція»

18.20, 3.50 Тема дня

19.00 #ВУКРАЇНІ

19.30 «Мегаполіси»

20.10, 2.00 Біатлон. Кубок 

світу. VIII етап. Спринт 

7,5 км. Жінки

22.00, 3.35 UA:Спорт

22.15 Схеми. Корупція в 

деталях

22.45 Д/ф «Як працюють 

машини»

00.00 Телепродаж Тюсо

05.25 Спільно
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30, 10.55, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.05 «Міняю жінку»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.25 «Чистоnews-2019»

20.35, 23.30, 1.25 «Ліга сміху-

2018»

22.30 «Ігри приколів-2019»

04.20 «Розсміши коміка»

ІНТЕР

05.35 «Склад злочину»

06.05, 23.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10, 12.25 Т/с «Згадати 

молодість 2»

12.00 «Новини»

13.00 Х/ф «Це не я, це 
— він!»

14.50, 15.50, 16.45, 0.00 

«Речдок»

18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.45 «Подробиці 

тижня»

22.00 Д/п «Листи з Афгану»

00.55 Х/ф «Ас з асів»
04.25 «Орел і решка. 

Морський сезон-2»

05.10 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

11.00, 4.10 Реальна містика

13.10 Т/с «Невідправлений 

лист»

15.30 Т/с «Невідправлений 

лист»

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

22.00 Т/с «На краю кохання»

23.20 По слідах

00.00 Т/с «На краю кохання»

02.00 Телемагазин

02.30 Т/с «На краю кохання»

05.50 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.20 Служба розшуку дітей

03.25 Зона ночі

04.55 Абзац

06.40, 7.35 Kids Time

06.45 М/с «Майлз з 

майбутнього»

07.40 Х/ф «Крок вперед»
09.45 Х/ф «Крок вперед-2: 

Вулиці»
11.45 Х/ф «Крок вперед-3»
14.00 Х/ф «Крок вперед: 

Революція»
15.50 Х/ф «Крок вперед: 

Усе або нічого»
18.00 Х/ф «Правдива 

брехня»
21.00 Х/ф «Ред 2»
23.15 Х/ф «Останній 

бойскаут»
01.20 Х/ф «Зіркова 

хвороба»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 2.25 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40, 17.15 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05 Інсайдер

11.00, 13.25 Х/ф «Загін 

«Морські котики»

12.45, 15.45 Факти. День

13.50 Х/ф «Американські 

дракони»

16.15 Т/с «Розтин покаже»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі Прем’єра

21.25 Дизель-шоу

00.25 Х/ф «Мільйонер із 

нетрів»

02.45 Великі авантюристи

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 7.25, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.12, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15 
Погода в Україні

07.30 Драйв
07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
0.30, 1.10 Погода на 
курортах

08.15 Топ дня

09.25, 16.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10 Кендзьор

18.20, 19.25 Інформаційний 

вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост HATE FRIDAY 

NIGHT

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 4.45 Top Shop

06.00, 10.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»

07.00 Х/ф «Фарт»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Преферанс по 
п’ятницях»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

12.50, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

15.00, 16.50, 3.25 «Речовий 

доказ»

21.45 «Легенди бандитської 

Одеси»

23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»

01.55 «Таємниці 

кримінального світу»

03.15 «Випадковий свідок»

03.45 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Погляд зсередини 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.10 Кмітливии? Сяоцзі. 

Мультфільм 

07.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.00 Новини 

08.00 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 

10.50 Кухня По 

11.50 Китайські традиції і 

сучасне життя

12.15 Орегонський путівник 

12.50 Світ дикої природи. 

Документальний цикл

13.45 Гуцулка Ксеня. 

Документальна 

програма

14.15 Львівські репери. 

Глава 94. Громадське. 

Репортаж

14.30 РадіоДень

14.55 Мистецький пульс 

Америки 

15.30 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

16.00 Погода

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською 

17.00 По обіді шоу 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

18.50 Погода

19.00 Китайські традиції і 

сучасне життя

19.30 Аромати Шотландії. 

Документальний цикл 

20.00 Лайфхак українською 

20.10 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

20.35 100 років української 

літератури

20.50 Документальна 

програма. Шлях 

додому з Ярославом 

Мельником

21.25 Мистецький пульс 

Америки 

22.00 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Концертна программа

23.00 100 років української 

історії. 1940-і роки

23.05 Київський академічний 

Молодий театр. Іван 

Нечуй-Левицький. 

«Кайдаші», 12+ 

00.55 Новини (із 

сурдоперекладом)

01.15 Тема дня

01.45 РадіоДень

02.15 Національна опере 

України. Семен 

Гулак-Артемовський. 

Запорожець за Дунаєм 

04.05 Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 

благодійних. 

Документальна 

програма 

04.25 РадіоДень. Життя+ 

04.45 Букоголіки 

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.05 Хата на тата

07.50 Х/ф «Повернення в 
Едем»

13.20, 20.00 Х/ф «Загадка 
для Ганни»

15.20, 22.50 Х/ф 
«Діамантова рука»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

00.50 Євробачення 2019 р. 

Національний відбір

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Пляжний коп»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

12.55 Відеобімба

15.20 Х/ф «Нестерпний біль»
19.25 Х/ф «Напролом»
21.20 Х/ф «Висота»
23.05 Х/ф «Чужий-3»
01.15 Т/с «Опер 

 за викликом-4»

02.00 «Облом.UA.»

04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Аякс» — «Реал». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

07.45 «Сіткорізи»

08.15 «Шахтар» 

— «Партизан». 

Контрольна гра

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

11.05 «Селтік» — 

«Валенсія». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

12.55 «Славія» — «Генк». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

14.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

16.05, 18.45, 19.20, 21.50 

«Шлях до Баку»

16.55 «Олімпіакос» 

— «Динамо» (К). 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

19.15 Топ-матч

20.00 «Шахтар» 

— «Айнтрахт». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

22.50 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

23.45 «МЮ» — «ПСЖ». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

01.35 ЧІ. Передмова до туру

02.05 «Ювентус» — 

«Фрозіноне». ЧІ

03.55 «Рома» — «Порту». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Сіткорізи»

06.30, 19.05 «Славія» 

— «Генк». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

08.20, 11.00, 11.45, 14.10 

«Шлях до Баку»

09.10 «Олімпіакос» 

— «Динамо» (К). 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

11.30, 16.40, 2.00 Топ-матч

12.20, 0.10 «Шахтар» 

— «Айнтрахт». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

14.50 «Тоттенгем» 

— «Боруссія» (Д). 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

16.45 «Селтік» — 

«Валенсія». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

18.35 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

20.55 ЧІ. Передмова до туру. 

Прем’єра

21.25 LIVE. «Ювентус» 

— «Фрозіноне». ЧІ

23.25 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

02.05 «Шахтар» 

— «Партизан». 

Контрольна гра

03.55 «Вурвергемптон» 

— «Ньюкасл». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.20, 13.55 Правда життя

09.20, 15.50, 21.45 Річкові 

монстри

10.15, 17.45 Азія класу люкс

11.05 Прихована реальність

11.55, 0.30 Містична Україна

12.45, 19.40 Речовий доказ

15.00 Секрети Другої світової

16.50 Диво з острова Борнео

18.45, 20.50 Секретні території

22.35 Дивовижна Індія

23.30 Заборонена історія

01.20 Скептик

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 «Дай лапу»

08.10 Т/с «Дорогий доктор»

09.50 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

13.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.45 «Орел і решка. 

Морський сезон»

16.45, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.00 «Орел і решка. Шопінг»

01.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Щоденник 
слабака»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00 Вечірка

15.00, 0.30 Панянка-селянка

16.00 Т/с «Рання пташка»

18.00 4 весілля

20.00 Одного разу під 

Полтавою

20.30 Танька і Володька

21.00 М/ф «Шрек»

22.45 Х/ф «Знайомтеся 
— Білл»

01.30 Теорія зради

02.20 БарДак

03.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.45, 23.30, 3.25 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Галерея Вельвет»

12.30 «Аромати Колумбії»

13.15, 14.30, 5.00 РадіоДень

13.55 «Світ дикої природи»

15.20 Т/с «Іспанська легенда»

16.55 «Браво, шеф!»

18.20, 4.10 Тема дня

19.00 Перший на селі

19.30 «Мегаполіси»

20.10, 2.00 Біатлон. Кубок 

світу. VIII етап. Спринт 

10 км. Чоловіки

22.10, 3.45 UA:Спорт

22.45 Перша шпальта

00.00 Телепродаж Тюсо

04.45 Своя земля

05.25 Спільно
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.45 «Гроші-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 10.35 «Їмо за 100»

11.15, 23.30 «Світське життя-

2019»

12.15 Мелодрама «У неділю 

рано зілля копала»

16.30, 21.40 «Вечірній 

квартал»

18.30, 4.50 «Розсміши коміка-

2018»

20.15 «Чистоnews-2019»

20.25 «Українські сенсації-

2019»

00.35 «Ліга сміху-2018»

03.10 «Розсміши коміка»

ІНТЕР

05.40 «Готуємо разом»

06.25 «Жди меня. Україна»

08.15 «Слово Предстоятеля»

08.20 Д/п «Острів Фіделя»

09.30, 5.20 Х/ф «Людина-
амфібія»

11.40 Х/ф «Вершник без 
голови»

13.40 Х/ф «Сіссі»
15.50 Х/ф «Сіссі — молода 

імператриця»
18.00 Х/ф «Анжеліка і 

король»
20.00, 3.10 «Подробиці»

20.30 «Концерт Ірини Білик»

22.10 Х/ф «Пригоди Вєрки 
Сердючки»

23.55 Х/ф «Двоє під 
дощем»

01.45 «Добрий вечір на 

Інтері»

03.40 «Орел і решка. 

Морський сезон»

04.30 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.15, 5.15 Зоряний шлях

08.50, 15.20 Т/с «Дорога 

додому»

16.50 Т/с «Вір мені»

20.00 Т/с «Вір мені

22.00 Т/с «Ключі 

 від щастя»

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «CSI: Маямі»

03.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.05 Служба розшуку дітей

03.10 Зона ночі

05.50 Ревізор

08.15 Страсті за Ревізором

11.00 Х/ф «Поліцейська 
академія-4: 
Квартальна охорона 
порядку»

12.50 Х/ф «Поліцейська 
академія-5: Операція 
Маямі Біч»

14.45 Х/ф «Поліцейська 
академія: Місто в 
облозі»

16.30 М/ф «Корпорація 

монстрів»

18.00 Х/ф «Скеля»
21.00 Х/ф «Ворог держави»
23.45 Х/ф «Поліцейська 

академія-7»
01.20 Х/ф «Останній 

бойскаут»

ICTV

05.20 Скарб нації

05.30 Еврика!

05.35 Факти

05.55 Більше ніж правда

07.35 Я зняв!

09.30 Дизель-шоу

10.50, 11.50 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «Розтин покаже»

16.00 Х/ф «Голодні ігри»
18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Голодні ігри: У 
вогні»

21.55 Х/ф «Голодні ігри: 
Переспівниця. 
Частина перша»

00.05 Х/ф «Мій хлопець 
— псих» 

02.15 Х/ф «Брама. Час 
зізнань»

5 канал

06.00 Час-Time

06.15 Кендзьор

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.10, 18.55, 

23.10 Погода в Україні

07.15 Сімейні зустрічі

07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

20.55, 0.50, 1.10 Погода 

на курортах

08.15 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.20 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.10 Історія Успіху

10.25 П’ятий поверх

11.10 Майстри ремонту

11.30 Феєрія мандрів

12.10 Олімпійські історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.10, 4.30 Відкрита церква

13.35 Навчайся з нами

14.30 Континент

15.15 Код успіху

15.30 Акцент

17.10 Стоп корупції!

18.10, 0.15 Машина часу

19.25 Особливий погляд

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.40, 3.00 Вікно в Америку

22.05 Док. проект

23.30 Кордон держави

02.15 Про військо

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.45 Х/ф «Торпедоносці»
07.30 Х/ф «Ще до війни»
10.10 Х/ф «Це було в 

розвідці»
12.00 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»

15.50 «Легенди карного 

розшуку»

17.00 «Обережно, контроль!»

17.35 «Шахрай у законі»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.30 «Свідок»

19.30 Х/ф «Кубанські 
козаки»

21.40 Х/ф «Синьйор 
Робінзон»

23.45 Х/ф «Паяльна 
лампа»

01.20 «Таємниці 

кримінального світу»

03.00 «Випадковий свідок»

03.10 «Речовий доказ»

04.00 «Легенди бандитського 

Києва»

04.50 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Бюджетний відпочинок. 

Афіни

06.30 Фестивалі планети 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.10 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.15 Кмітливии? Сяоцзі. 

Мультфільм 

08.25 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.30 Цікаво. com 

09.00 Новини 

09.05 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2019». І тур (ПОВТОР)

12.50 Еліза. Телевізійний 

серіал 

14.30 Документальний цикл. 

15.25 Зустріч Лувру і 

Забороненого міста. 

  Документальний цикл 

16.15 В#Україні

17.00 UA. Фольк 

17.55 Концертна програма 

Павла Табакова «Мій 

світ»

18.55 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2019». 2-й тур 

22.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

22.50 Погода 

23.00 Національна опере 

України. Семен 

Гулак-Артемовський. 

«Запорожець за 

Дунаєм» 

00.55 UA. Фольк 

01.55 Авторський проект 

«Ledy Opera» концерт 

Ольги Чубаревої «Сни 

Роксолани»

03.55 Орегонський путівник 

 

СТБ

05.55, 17.05 Хата на тата

07.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

09.40 Т/с «Ніщо не 

трапляється двічі»

19.00 Євробачення 2019 р. 

Національний відбір

21.25 Євробачення 2019 р. 

Національний відбір. 

Підсумки голосування

22.25 Х/ф «Уроки зваби»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.05 «102. Поліція»

09.00 ДжеДАІ-4. Найкраще 

2018 р.

10.00 ДжеДАІ. Дайджест 

2018 р.

11.00 «Загублений світ»

15.00 Х/ф «Нестерпний 
біль»

16.55 Х/ф «Перевізник»
18.45 Х/ф «Перевізник-2»
20.15 Х/ф «Маска ніндзя»
22.10 Х/с «Ділянка 

лейтенанта Качури. 
Фільм 4. Чорне 
павутиння»

02.00 «Облом.UA.»

04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Селтік» — 

«Валенсія». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

07.45, 16.05 ЧІ. Передмова 

до туру

08.15 «Шахтар» — «Ботев». 

Контрольна гра

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.25 «Шахтар» 

— «Айнтрахт». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

12.15 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

12.55 «Аякс» — «Реал». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

14.45 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.35 «Ювентус» — 

«Фрозіноне». ЧІ

18.20 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.05 «Олімпіакос» 

— «Динамо» (К). 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

20.55 Світ Прем’єр-Ліги

21.25 LIVE. «Аталанта» 

— «Мілан». ЧІ

23.25, 1.30, 3.35, 5.40 Топ-матч

23.40 «Тоттенгем» 

— «Боруссія» (Д). 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

01.45 «Кальярі» — «Парма». 

ЧІ

03.50 «Славія» — «Генк». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 23.30 Огляд матчів. 

Ліга Європи УЄФА

06.50 «Тоттенгем» 

— «Боруссія» (Д). 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

08.40, 20.55 Огляд вівторка. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

09.25 «Ювентус» — 

«Фрозіноне». ЧІ

11.15, 18.25 ЧІ. Передмова 

до туру

11.45 «Олімпіакос» 

— «Динамо» (К). 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

13.35 «Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.15 «Селтік» — 

«Валенсія». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

16.00 Світ Прем’єр-Ліги

16.30 «Шахтар» 

— «Айнтрахт». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

18.55 LIVE. «Кальярі» 

— «Парма». ЧІ

19.45 Футбол Tables

21.40 «Славія» — «Генк». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

00.25 «Аякс» — «Реал». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

02.15 «Шахтар» — «Ботев». 

Контрольна гра

04.05 «Аталанта» — 

«Мілан». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.10 Містична Україна. 

Таємниці фортець та 

замків

08.00, 18.20 У пошуках істини

09.50 Заборонена історія

11.50 Секретні території

12.45 Турки-османи. 

Мусульманські 

володарі Європи

15.30 Дивовижна Індія

17.20, 23.55 Річкові монстри

21.00 Останній день Помпеї

22.00 Мисливці за скарбами

00.55 Містична Україна

01.45 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.10 «Дай лапу»

08.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»

12.00 «Ух ти show»

13.00 Х/ф «Ромео і 
Джульєтта»

15.00, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

18.00 М/ф «Земля до початку 

часів-10: Міграція 

Довгошиїв»

19.30 М/ф «Земля до початку 

часів-11: Вторгнення 

Крихтозаврів»

22.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

00.00 Х/ф «Кохання з 
першого погляду»

01.30 «Орел і решка. Шопінг»

02.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.45 М/ф «Король Сафарі»

13.15 Х/ф 
«Румпельштільцхен»

14.30 4 весілля

17.45 Х/ф «Знайомтеся 
— Білл»

19.30, 20.30, 21.30 Одного 

разу під Полтавою

20.00, 21.00, 22.00 Танька і 

Володька

22.30 Сімейка У

00.30 Країна У

01.30 Панянка-селянка

02.30 Теорія зради

03.20 БарДак

04.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 9.30 М/с «Гон»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 22.05, 4.00 

Новини

10.20 Х/ф «Пані Завірюха»
11.30 Хто в домі хазяїн?

11.55 Сильна доля

13.00 Х/ф «Старий добрий 
день подяки»

14.45 «Мальовничі села»

15.20 Спільно

16.00, 2.00 Скелетон. Кубок 

світу

17.15 Своя земля (у перерві)

19.00, 4.20 Біатлон. Кубок 

світу. VIII етап. Гонка 

переслідування 10 км. 

Жінки

19.50 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2019». Другий тур

22.35 «Неповторна природа»

23.00, 5.05 Біатлон. Кубок 

світу. VIII етап. Гонка 

переслідування 12.5 км. 

Чоловіки

00.00 Телепродаж Тюсо

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ЛЮТОГО 2019

УКРАЇНА МОЛОДА

16 лютого

ТБ-СУБОТА 11



КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

06.35 М/ф

06.45 «Українські сенсації-

2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 «Світ навиворіт 10: 

Бразилія»

11.00 Мелодрама «У неділю 

рано зілля копала»

15.00 Комедія «Слуга 

народу»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни 9»

23.25 «Концерт Дана Балана. 

Allegro ventigo»

01.20 «Мультибарбара»

ІНТЕР

07.00 Х/ф «Міо, мій Міо»
09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 3»

11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 2»

12.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

13.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 

сезон»

14.00 Х/ф «007: Квант 
милосердя»

16.00 Х/ф «Сіссі: Важкі 
роки імператриці»

18.15 Х/ф «Нестримна 
Анжеліка»

20.00 «Подробиці»

20.30 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

22.25 Т/с «Нехай говорять»

01.50 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

08.50 Т/с «Вір мені»

13.00 Т/с «На краю кохання

17.00, 21.00 Т/с «Я тебе 

знайду»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

23.10 Х/ф «Наречена мого 

нареченого»

01.00, 2.30 Історія одного 

злочину

02.00 Телемагазин

05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.20 Зона ночі

05.05 Стендап шоу

06.00, 7.45 Kids Time

06.05 М/ф «Корпорація 

монстрів»

7.50 Х/ф «Ворог держави»

10.40 Х/ф «Скеля»

13.30 Х/ф «Правдива 

брехня»

16.30 Х/ф «Ред 2»

18.40 Х/ф «Руйнівник»

21.00 Х/ф «Суддя Дредд»

22.50 Х/ф «Кінець світу»

01.10 Х/ф «Крутий 

хлопець»

ICTV

04.50 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.05 Факти

05.35 Громадянська оборона

07.20 Т/с «Відділ 44»

11.00, 13.00 Х/ф «Голодні 
ігри»

12.45 Факти. День

13.55 Х/ф «Голодні ігри: У 
вогні»

16.45 Х/ф «Термінатор»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

20.35 Х/ф «Термінатор-3: 
Повстання машин»

22.45 Х/ф «Термінатор-5: 
Ґенеза»

01.00 Х/ф «12 років 
рабства»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.30 Акцент

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, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.15, 18.50, 

23.15 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.50, 8.50, 22.00, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55 Погода на 

курортах

08.15 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Мотор ТВ

09.15 Автопілот-Тест

09.20 Драйв

10.05 Сімейні зустрічі

10.25, 3.20 Кіно 

з Я. Соколовою

11.05, 1.40 Кордон держави

11.20 Будемо жити

11.30 Гра інтересів

12.10, 23.20 Невигадані історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.05 Медекспертиза

13.25, 1.15 Діалоги з 

Патріархом

14.10, 20.00, 0.30, 4.40, 5.15 

Машина часу

15.20 П’ятий поверх

17.05 Особливий погляд

18.00, 2.15 Час: Підсумки тижня

19.20 Стоп корупції!

21.40, 3.00 Час-Time

22.05 Док. проект

02.55 Огляд преси

НТН

05.20 Х/ф «Москаль-
чарівник»

06.50 «Страх у твоєму домі»

10.30 Х/ф «Висота»
12.15 Х/ф «Без року 

тиждень»
13.30 Х/ф «Мій володар»
16.50 Х/ф «Синьйор 

Робінзон»
19.00 Х/ф «Міцний 

горішок»
20.35 Х/ф «Акція»
22.20 Т/с «Спрага»

02.15 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Бюджетний відпочинок. 

Лісабон

06.30 Фестивалі планети 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.10 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.15 Кмітливий Сяоцзі. 

Мультфільм 

08.25 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.30 Елементи 

09.00 Новини 

09.05 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2019». 2 тур

12.50 Еліза. Телевізійний 

серіал 

15.25 Мегаполіси. 

Документальний цикл 

16.15 В#Україні 

16.40 UA. Фольк 

17.30 Концерт Ольги 

Чубаревої «VIVERE» в 

проекті «LADY OPERA» 

19.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7

20.00 Розсекречена історія 

21.00 Новини 

21.25 Сильна доля

22.20 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

22.50 Погода 

23.00 Київський театр 

«Колесо». Моцарт 

underground. Балет 

00.55 UA. Фольк 

02.10 Київський академічний 

Молодий театр. 

Олександр Грибоєдов. 

Горе з розуму 21+

04.15 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи

 

СТБ

04.45, 9.55 Хата на тата

06.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

07.55 Все буде смачно!

19.00, 20.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Один за всіх

22.15 Я соромлюсь свого тіла

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.05 «102. Поліція»

09.00 ДжеДАІ-4. Найкраще 

2018 р.

10.00, 1.15 «Загублений світ»

13.00, 0.15 «Шалені 

перегони»

14.00 Х/ф «Напролом»
15.55 Х/ф «Перевізник-2»
17.25 Х/ф «Солдат Джейн»
20.00 Х/ф «Малавіта»
22.05 Х/ф «Чужий-3»
02.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ювентус» — 

«Фрозіноне». ЧІ

07.45, 12.40, 1.20 Світ 

Прем’єр-Ліги

08.15 «Шахтар» — «Ваккер». 

Контрольна гра

10.00, 15.40, 20.55 Футбол 

NEWS

10.25 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

10.55 «Аталанта» — «Мілан». ЧІ

13.10, 18.50, 3.40, 5.40 Топ-

матч

13.20 «Олімпіакос» 

— «Динамо» (К). 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

15.10, 23.00 Журнал Ліги 

Чемпіонів

15.55 LIVE. «Дженоа» 

— «Лаціо». ЧІ

16.45, 19.45 Футбол Tables

17.55 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

18.55 LIVE. «Інтер» — 

«Сампдорія». ЧІ

21.20 «Великий футбол»

23.30 «Шахтар» 

— «Айнтрахт». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

01.50 «СПАЛ» — 

«Фіорентина». ЧІ

03.50 «Аякс» — «Реал». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Олімпіакос» 

— «Динамо» (К). 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

07.40 «Кальярі» — «Парма». 

ЧІ

09.25 «Селтік» — 

«Валенсія». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

11.10 «МЮ» — «ПСЖ». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

12.55 Журнал Ліги Чемпіонів

13.25 LIVE. «СПАЛ» — 

«Фіорентина». ЧІ

14.15 Футбол Tables

15.25 Світ Прем’єр-Ліги

15.55 LIVE. «Емполі» 

— «Сассуоло». ЧІ

17.55 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.40 «Шахтар» 

— «Айнтрахт». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

20.30 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

21.25 LIVE. «Наполі» 

— «Торіно». ЧІ

22.15 Футбол NEWS

23.25 Топ-матч

23.40 «Дженоа» — «Лаціо». 

ЧІ

01.30 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

02.10 «Шахтар» — «Ваккер». 

Контрольна гра

04.00 «Інтер» — 

«Сампдорія». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.55 Містична Україна

07.45, 18.20 У пошуках істини

09.35 Заборонена історія

11.35 Секретні території

12.35 Останній день Помпеї

13.30 Мисливці за скарбами

15.30 Дивовижна Індія

16.25 Дикий Індокитай

17.20, 23.45 Річкові монстри

21.00 Турки-османи. 

Мусульманські 

володарі Європи

00.50 Гордість України

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.10 «Ух ти show»

08.50 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

10.30 М/ф «Земля до початку 

часів 10: Міграція 

Довгошиїв»

12.00 М/ф «Земля до початку 

часів 11: Вторгнення 

Крихтозаврів»

13.35, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

19.00 Х/ф «Щурячі 
перегони»

22.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

00.50 «Орел і решка. Шопінг»

01.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.15 М/ф «Жив собі кіт»

12.50 Х/ф «Щоденник 
слабака»

14.30 4 весілля

17.45 М/ф «Шрек»

19.30, 20.30, 21.30 Одного 

разу під Полтавою

20.00, 21.00, 22.00 Танька і 

Володька

22.30 Сімейка У

0.30 Країна У

01.30 Панянка-селянка

02.30 Теорія зради

03.20 БарДак

04.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.30, 

3.10 Новини

09.40 Х/ф «Старий добрий 
день подяки»

11.25 Перший на селі

12.00 «Браво, шеф!»

13.20 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2019». Другий тур

16.20 UA:Фольк

17.30 Т/с «Іспанська легенда»

19.05, 3.30 Біатлон. Кубок 

світу. VIII етап. 

Одиночна змішана 

естафета

20.00 «Мегаполіси»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.00 «Світ дикої природи»

22.25 «Мальовничі села»

23.00, 4.25 Біатлон. Кубок 

світу. VIII етап. Змішана 

естафета

00.55 Розсекречена історія

01.45 Букоголіки

02.15 Світло
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Олег БОРОВСЬКИЙ

Морозить і пече
 Минулий рік посів четверте місце 
у списку найспекотніших років за всю 
історію спостереження з 1880 року, 
йдеться у доповіді Всесвітньої метео-
рологічної організації ООН (ВМО), оп-
рилюдненій у середу, 6 лютого. При 
цьому останні чотири роки стали най-
спекотнішими за весь час. Найвищою 
температура на Землі була у 2016 році, 
виявившись на 1,2 градуса за Цельсієм 
вищою серед ньорічних температур у 
доіндустріальну добу.
 Середня світова температура у 2018 
році була на один градус за Цельсієм 
вищою, ніж у другій половині XIX сто-
ліття. «Довгостроковий температур-
ний тренд є важливішим, ніж рейтинг 
окремих років. Рівень потепління про-
тягом останніх чотирьох років був ви-
нятковим, як на суші, так і в океані», 
— заявив генеральний секретар органі-
зації Петтері Таалас, передає «Німець-
ка хвиля».
 За даними ВМО, підвищення тем-
ператури сприяє появі екстремальних 
погодних явищ, таких як урагани, по-
сухи та повені. Голова організації наго-
лосив, що ці погодні катаклізми — на-
слідки мінливого клімату. «Це реаль-
ність, з якою нам доведеться зіткну-
тися», — каже пан Таалас. За його 
словами, значне похолодання у райо-
нах, де воно раніше не спостерігалося, 

також є наслідком зміни клімату, як і 
потепління на полюсах. Тобто глобаль-
не потепління несе не тільки спеку, а й 
небувалі морози — погода стає просто 
непередбачуваною.
 Як уже повідомляла «УМ», ано-
мальні морози накрили північні та 
східні штати США, через це там за-
криті школи та державні установи. 
Замерз навіть Ніагарський водоспад. 
А в Австралії січень 2019-го став най-
спекотнішим місяцем за весь час мете-
орологічних спостережень. Зокрема в 
місті Порт-Огаста, що на півдні краї-
ни, було зафіксовано найвищу темпе-
ратуру по всій країні — плюс 49,5 гра-
дуса.
 Останні чотири роки — з 2015-го по 
2018-й — найспекотнішими за всю іс-
торію метеоспостережень називають і 
в звіті NASA та Національного управ-
ління океанічних і атмосферних дослі-
джень (NOAA). «Середня глобальна 
температура протягом 2018 року була 
на 1,42 градуса за Фаренгейтом вищою 
середнього рівня в ХХ столітті… Гло-
бальна середня температура поверх-
ні моря була на 1,19 градуса за Фарен-
гейтом вища від середньої, тодi як тем-
пература поверхні землі була на 2,02 
градуса вищою за середню, що є чет-
вертим за величиною показником за 
всю історію спостережень», — йдеть-
ся у звіті.
 Повідомляється, що значна части-
на території Європи, Нової Зеландії та 
деяких частин Близького Сходу і Росії 

мала рекордно високі температури 
суші. Ділянки південної частини Тихо-
го океану і північної та південної час-
тин Атлантичного океану також пока-
зали рекордно високі температури по-
верхні моря.

2019-й теж нас нагріє 
 І це ще не кінець. Бо нинішній, 2019, 
рік може стати найспекотнішим роком 
в історії, попереджають вчені. Адже іс-
нує величезна ймовірність того, що фаза 
Ель-Ніньйо вже розпочалася, пробуджу-
ючи екстремальні погодні умови, які й 
так погіршилися через зміну клімату. 
Про це пише видання «Нешнл Джеогра-
фік».
 Ель-Ніньйо — це потепління поверх-
невих вод східної частини Тихого океа-
ну. Наслідки Ель-Ніньйо в останні роки 
були більш значними через глобаль-
не потепління, а оскільки температур-
ні показники продовжують зростати, 
то й вплив теплих тихоокеанських вод 
буде відчутнішим, повідомляє у своє-

му дослідженні авторитетне видання 
Geophysical Research Letters.
 Якщо хтось вважає, що потепління 
клімату означає, що в Україні вирощу-
ватимемо банани та весь рік ходитимемо 
в шортах, — він помиляється. Насправ-
ді потепління у світі означає все більше 
і більше проявів руйнівної стихії та не-
безпечних погодних умов, таких як спе-
ка, лісові пожежі, засухи, затоплення та 
нищівні шторми й урагани. У 2018 році 
в Північній півкулі було 70 тропічних 
циклонів, це значно більше за середнє 
значення попередніх періодів, що ста-
новило 53, інформує видання.
 Потужні та часто рекордні шторми 
спричинили спустошення, завдали ве-
личезних економічних збитків та при-
звели до втрат людських життів. Теп-
лові хвилі також призвели до вражаю-
чої втрати продуктивності в 2018 році, 
тому що часто було занадто спекотно не 
тільки працювати, а й навіть виходити 
на вулицю, пояснює «Нешнл Джеогра-
фік». ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Найближчий саміт за 
участю лідерів держав 
НАТО відбудеться у грудні 
в Лондоні. Північноатлан-
тичний альянс буде тоді 
святкувати свій 70-річ-
ний ювілей. Про це повідо-
мив Генеральний секретар 
НАТО Єнс Столтенберґ.
 За його словами, груд-
невий саміт буде можливіс-
тю для союзників обгово-
рити виклики для безпе-
ки нині та у майбутньому. 
«Зустріч буде теж нагодою 
для запевнення, що НАТО 
продовжує адаптуватися 
до ситуації, аби гаранту-
вати безпеку майже міль-
ярду людей», — наголосив 
очільник Альянсу.
 Він подякував також Ве-
ликій Британії за організа-
цію цієї зустрічі. «Лондон 
був першим нашим осідком 
у 1949 році, а тому це чудо-
ве місце, аби прийняти са-
міт до 70-річчя НАТО. Та 
й Велика Британія робить 
важливий внесок у гаран-
тування безпеки протягом 
десятиліть», — додав Гене-
ральний секретар.
 У штаб-квартирі НАТО 
тривалий час обговорювали 
місце проведення саміту. 
Теоретично зустріч мала 
відбутися у Вашингтоні, 
де 70 років тому підписа-
ли Північноатлантичний 

договір. Однак нинішня 
американська адмініст-
рація не хотіла проводити 
саміт у себе, а європейсь-
кі союзники не дуже напо-
лягали. Відтак було вирі-
шено, що ювілейна зустріч 
пройде на міністерсько-
му рівні у квітні у Вашин-
гтоні. Організувати саміт, 
натомість, запропонува-
ла Велика Британія, аби 
підкреслити, що, попри 
«Брекзит», вона відіграє 
важливу роль у світовій 
політиці.
 На круглому ювілеї 
НАТО також відзначать 
кругле число його учасни-
ків. 6 лютого у Брюсселі 
відбулося підписання про-
токолу про приєднання 
Республіки Північна Маке-

донія до НАТО. Протокол 
завірили підписами посли 
29 держав НАТО. Це стало 
можливим завдяки угоді, 
яку ця країна підписала з 
Грецією, що завершило ба-
гаторічну суперечку дов-
кола назви цієї колишньої 
югославської республіки.
 Необхідною буде ще 
ратифікація розширен-
ня Альянсу парламента-
ми країн НАТО. Джере-
ла в Альянсі інформували 
в грудні, що розширення 
НАТО за рахунок Маке-
донії стане можливим на-
весні 2020 року. Держави 
Північноатлантичного со-
юзу розраховують приско-
реними темпами ратифіку-
вати протокол щодо всту-
пу цієї країни й завершити 

процес на черговому са-
міті голів держав та урядів 
країн-союзниць НАТО в 
Лондоні.
 У Північноатлантично-
му альянсі заявляють, що 
сам факт приєднання Ма-
кедонії до блоку має до-
дати наснаги державам, 
які також прагнуть членс-
тва. «Це засвідчує, що 
двері НАТО є відчинени-
ми для країн, які відпові-
дають стандартам Альян-
су й розділяють натовські 
цінності, демократії, вер-
ховенства закону та люд-
ських свобод», — заува-
жив Генеральний секретар 
НАТО Єнс Столтенберґ.
 «Радіо Свобода» у своє-
му коментарі наголошує, 
що членство Північної 
Македонії в НАТО є та-
кож обнадійливим знаком 
для України. Адже навіть 
недостатні витрати Маке-
донії на безпеку та оборо-
ну, які коливаються в рам-
ках одного відсотка ВВП 
(згідно з умовою НАТО, на 
ці потреби має витрачати-
ся 2 відсотки) не стали пе-
решкодою для приєднання 
країни до блоку, заплано-
ваного на найближче май-
бутнє.
 Україна теж має ам-
бітні плани щодо вступу 
до Альянсу. Й двері туди 
для нашої країни залиша-
ються відкритими, наго-
лосив спеціальний пред-
ставник США з питань Ук-
раїни Курт Волкер, але їй 
потрібно ще багато зроби-
ти для членства: зокрема, 
здійснити не лише військо-
ву реформу, а й мати силь-
ну демократію та економі-
ку, добрі відносини з сусі-
дами та виконати багато ін-
ших критеріїв. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Екс-президент Бразилії засуджений 
ще на 13 років 
 Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сіл-
ва, вже ув’язнений за корупцію, засуджений у новому су-
довому процесі до 12 років і 11 місяців в’язниці. На ново-
му процесі його визнали винним у хабарництві і відмиван-
ні грошей. Цей вирок, винесений судом першої інстанції в 
місті Куритиба, ще може бути оскаржений, зазначає аген-
ція dpa. Суд визнав доведеним, що Лула да Сілва допоміг 
одній iз будівельних фірм отримати замовлення в контро-
льованого державою нафтового концерну Petrobras в об-
мін на ремонтні роботи в маєтку в місті Атибая в штаті Сан-
Паулу. У 2017 році Лула да Сілва вже був засуджений за 
корупцію і відмивання грошей до тюремного ув’язнення 
на строк 9 років і 6 місяців. Зараз 73-річний бразильсь-
кий політик відбуває покарання.

Апеляційний суд Вірменії залишив 
під арештом екс-президента
 Апеляційний суд Вірменії залишив під арештом ко-
лишнього президента країни Роберта Кочаряна, повідомив 
прокурор Ваагн Мурадян. Спеціальна слідча комісія ви-
сунула Кочаряну обвинувачення в поваленні конституцій-
ного ладу та розгоні акцій протесту 1 березня 2008 року. 
«Апеляційний суд відхилив подання адвокатів Кочаряна і 
залишив у силі рішення суду першої інстанції», — сказав 
Мурадян. Захист екс-президента оскаржить його арешт у 
Касаційному суді. 

Литва безплатно озброїть Україну 
 Влада у Вільнюсі вирішила безплатно передати ук-
раїнській армії партію боєприпасів. Вільнюс уже кілька 
років допомагає владі у Києві у зв’язку зі збройною аг-
ресією Росії на сході. Литва надасть Україні боєприпаси на 
255 тис. євро. У повідомленні міноборони Литви говорить-
ся, що литовське військо не використовує і не використо-
вуватиме ці боєприпаси. Йдеться про понад мільйон на-
боїв до радянських автоматів Калашникова. Рішення про 
підтримку українців ухвалив литовський уряд. 

У Нідерландах таємниче загинули птахи
 Біля узбережжя Нідерландів таємничим чином заги-
нула велетенська кількість морського птаства, повідом-
ляє Бі-Бі-Сі. Голландські вчені намагаються з’ясувати, що 
стало причиною загибелі 20 тисяч пернатих. За однією з 
версій, причиною смерті птахів могли стати 345 контей-
нерів, зокрема, з пластиковими іграшками, полістиро-
лом i взуттям, які впали до моря з контейнеровоза під 
час шторму, що спричинило забруднення берегової лінії. 
Учені планують провести дослідження мертвих птахів, щоб 
з’ясувати причину їхньої смерті. ■

■

КЛІМАТ

Тепловий удар 
Останні чотири роки на Землі були найспекотнішими 
за весь час спостереження

■

Ніагарський водоспад скувало льодом.
Фото Рейтер.

❙
❙

БЛОКУВАННЯ

Куди люди, туди й ми
Північна Македонія стане 30-м членом НАТО на саміті 
до 70-річчя Альянсу

■

Двері до НАТО для України відчинені.❙
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Сергій ТРИМБАЧ, 
спеціально для «України молодої»
Берлін

У фестивальному палаці Berlinale 
7 лютого стартував 69-й за ліком 
міжнародний кінофестиваль. 
З якого, по суті справи, й почи-
нається світовий фестивальний 
кіносезон року. 

Із Клубу бунтівників
 На відкритті фестивалю пока-
зали фільм данської режисерки 
Лоне Шерфіг «Доброта незнайо-
мих» (спільне виробництво одра-
зу семи країн). Шерфіг входила 
до знаменитої групи «Догма-95», 
її фільм «Італійська для почат-
ківців» (2000) здобув у Берліні 
«Срібного ведмедя» і зробив ав-
торку знаменитою. Звідтоді вона 
більше знімає англійською і мен-
ше зосереджується на данських 
проблемах. От і герої нової стріч-
ки — мешканці Нью-Йорка, їх 
четверо, і всі вони мають серйоз-
ні житейські проблеми. Бороти-
ся з ними краще спільно, хоча як 
ту спільноту об’єднати — тут так 
само чимало проблем. 
 Шерфіг загалом поведена на 
соціальних проблемах, на «вихо-
ванні почуттів» (так, власне, і на-
зивається один із її фільмів), на 
упокоренні, чи то пак адаптуван-
ні бунтарських нахилів молодос-
ті (знову-таки один із її фільмів 
— «Клуб бунтівників»). 
 Окрім великого конкурсу та 
кількох інших престижних про-
грам (серед них і конкурс корот-
кометражних фільмів, де ми ко-
лись, зусиллями Степана Кова-
ля, мали «Срібного ведмедя» за 
анімаційного «Йшов трамвай № 
9»), є й такий цікавий сегмент, 
як Berlinale Taletnts. Туди відби-
рають найцікавіших молодих кі-
нематографістів (з України цього 
разу двоє — режисери Аліна Гор-
лова і Нікон Романченко).
 «Відкритість і неодмінне 
прагнення відкриттів» — так 
характеризується от сей збір мо-
лодих талантів на сайті фестива-
лю. Серед іншого анонсовано зус-
тріч із Меріл Стріп, яка говори-
тиме про роль жінок у голлівуд-
ській системі (жінки в кіно — це 
одна з фішок цьогорічного Берлі-
нале). А композитор Рюйчі Сака-
мото імпровізуватиме за роялем 
— на теми власного життя. Серед 

іншого — обговорення стану кри-
тики в сьогоднішній Туреччині, 
спроба докладніше поговорити 
про магічне бразильське кіно...

Перспективи — німецькі 
й не тільки
 Берлінський фестиваль уже 
традиційно знайомить iз добір-
кою нового німецького кіно («Ні-
мецька перспектива» — так на-
зивається цей сегмент програми 
Берлінале). У найблагополуч-
нішій країні Європи теж чимало 
проблем, і чимала їх кількість 
виводиться на екран. Зокрема й 
тих, що пов’язані з особливостя-
ми контактiв різних етнокуль-
турних груп, яких у Німеччині 
чимало. 
 Ось один із фільмів «Німець-
кої перспективи» — «Орай» Мех-
мета Акіфа Бюйукаталая. Голо-
вний герой стрічки, Орай, хоче 
стати кращим, хоче позбавитись 
кримінального сліду в своєму 

житті. Прагне навіть налагоди-
ти сімейне життя, одначе не все 
складається. Вихід — через віру 
і мусульманську общину осягну-
ти сенс життя. Відтак Орай виру-
шає до Кельна і починає жити в 
тій самій мусульманській об-
щині. Одначе виявилось, що та-
кий спосіб життя дуже складний 
— передусім тому, що злетіти 
над побутом, над своїми почут-
тями до дружини не так-то прос-
то. Та й чи потрібно?
 А у великому конкурсі викли-
кає безсумнівний інтерес карти-
на 53-річного китайського ре-
жисера Ван Сяошуайя «Так дов-
го, мій сину». Митець із непро-
стою долею. Уже його дебютна 
стрічка «Дні» (1993) виклика-
ла осуд з боку владних структур, 
він навіть потрапив у так званий 
«чорний список». Відтак наступ-
ний фільм («Заморожений») до-
велось робити під псевдонімом, 
та ще з проблемами щодо пока-

зу. Цензурний комітет тримав 
його під пильним контролем. 
Прорив стався якраз у Берліні, 
де 2001 року фільм Сяошуайя 
«Пекінський велосипед» (такий 
собі парафраз неореалістичного 
«Викрадачі велосипедів») дістав 
«Срібного ведмедя». 2007-го, так 
само в Берліні, ще одна стрічка 
китайського режисера «Віра в 
любов» дістала «Срібного ведме-
дя». Можливо, цього разу китай-
ця нарешті позолотять?
 Мабуть, особистий непростий 
життєвий досвід спричинився до 
нової картини Сяошуайя. В ос-
нові — історія двох сімей за три 
десятиліття, на тлі тих перемін, 
які переживає Китай нині (та й 
хто їх не пережив у ці благосло-
венні часи?). Напевно що режи-
сер вирішив усерйоз відрефлек-
тувати недавню історію... Те, 
що вочевидь бракує українцям: 
ми значно охочіше занурюємось 
у давніші часи, а в недавні, де, 

власне, й коріниться більшість 
наших проблем, зазирати чомусь 
побоюємось.

Наші в Берліні
 У неділю у великому кон-
курсі покажуть «Гарета Джон-
са» Агнешки Голанд, це копро-
дукція Польщі, України та Ве-
ликої Британії. Стрічка про вал-
лійського журналіста, який на 
початку 1930-х безуспішно на-
магався привернути увагу Захо-
ду до Голодомору в Україні і до 
того, що відбувається у СРСР за-
галом. Залишився непочутим... 
Одначе ж світло правди струме-
нить довго, і нині той самий За-
хід краще розуміє, до чого може 
призвести потурання російській 
владі.
 На прес-конференції, що від-
булась у Києві напередодні Бер-
лінського кінофестивалю, було 
повідомлено, зокрема, що вне-
сок України в бюджет філь-
му Агнешки Голанд не переви-
щує 10 відсотків (25 мільйонів 
гривень), одначе це не означає, 
що ми, українці, мало шануємо 
пам’ять британского журналіс-
та. Один із керівників кіноком-
панії «Кінороб» (саме вона брала 
участь у продукуванні фільму) 
повідомив, що картина є однією 
зi складових соціально-просвіт-
ницького проекту. Зокрема, вже 
проведено виставку, присвячену 
Гарету Джонсу, планується на-
звати його іменем одну з вулиць 
української столиці. 
 Наша вітчизняна кіноіндуст-
рія уже традиційно представле-
на на міжнародному кіноринку. 
Її стенд буде збільшено вдвічі, 
як і фінансування. Стенд — це 
передусім можливість презен-
тувати міжнародній кіноспіль-
ноті все найцікавіше, що є в ук-
раїнському кіно, а також заціка-
вити новими проектами, новою 
співпрацею.
 Не менше 10 наших продю-
серів візьмуть участь у роботі 
різних секцій кіноринку, зок-
рема в Co-Production Market. 
Як показує досвід, саме участь 
у спільних міжнародних про-
ектах найефективніше сприяє і 
просуванню фільмів на найбіль-
ші фестивальні форуми, і в про-
кат інших країн. Хоча останнє 
поки що в солодко-мрійливій 
перспективі. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У стінах Київського Національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка поважна 
конкурсна комісія вирішила долю корот-
кометражних фільмів шести найдостойні-
ших фіналістів Всеукраїнського конкурсу 
«Врятувати від забуття». Цей проект існує 
вже 11 років. За увесь період його надійш-
ло більше п’яти тисяч робіт молодих істо-
риків із усіх куточків країни.
 Цьогоріч на конкурс було представле-
но більше ніж п’ятсот доробків. Найкра-
щими спеціалісти Інституту історії НАНУ 
визнали роботи найталановитіших моло-
дих людей з Івано-Франківщини, Хар-
ківщини, Дніпровщини, Київщини, За-
поріжжя та Полтавщини й допустили їх 
до фіналу. 
 Відзначаючи кращих із кращих, голо-
ва наглядової ради Міжнародного благо-
дійного фонду національної пам’яті Ук-
раїни, академік НАН України Сергій Ко-
місаренко зауважив, що молодь прагне до 
пошукової роботи, метою якої є природне 
бажання знати справжню, правдиву іс-

торію нашого народу. А директор фонду 
Борис Пономаренко зачитав звернення 
Героя України, президента Фонду Ігоря 
Юхновського до молодих істориків, їхніх 
батьків та вчителів із подякою за успіш-
ну творчу та пошукову діяльність та поба-
жанням і надалі жити й творити для рід-
ної Вітчизни.
 Фіналісти конкурсу — короткомет-
ражні фільми тривалістю від 5 до 15 хви-
лин майже всі прив’язані тематикою до 
місцевості, в якій живуть їхні юні твор-
ці. За результатами підрахунку балів, на 
перше місце вийшла робота учнів Отиній-
ського професійного ліцею енергетичних 
технологій Коломийського району Івано-
Франківської області під назвою «У жор-
нах репресій» — про героїчну боротьбу та 
стійкість воїнів УПА. На другому місці 
анімаційний фільм Лозівської загальноос-
вітної школи №1 з міста Лозова Харківсь-
кої області «Ода людяності» — про муки 
Голодомору 1932-1933 років. На третьому 
— Дніпровський педагогічний коледж з 
емоційним та актуальним фільмом «Пос-
лання до тебе від української мови «Я маю 

значення».
 «Менонітська спадщина Запоріжжя» 
учнів ДНЗ «Запорізький професійний тор-
гово-кулінарний ліцей» про історію жит-
тя німецьких колоністів отримала четвер-
те місце, а п’яте — постановочна робота з 
елементами вистави — «Дзвони пам’яті 
УНР» з Лютенської ЗОШ 1-3 ступенів села 
Лютенька, Гадяцького району Полтавсь-
кої області. Список переможців заверши-
ла родинна історія «Одна сторінка жит-
тя» з НВО «Освіта» м. Ірпіня,  Київської 
області — у цьому фільмі онук досліджу-

вав й описував життя свого дідуся.
 Усі переможці отримали почесні гра-
моти та дипломи, грошові премії та пода-
рунки від земляцтв. Звертаючись до учас-
ників конкурсу, перший заступник голо-
ви НСПУ Тетяна Фольварочна зазначи-
ла: «Ви робите дуже потрібну для України 
справу. Працюйте над собою, вишукуйте 
знакові події, постаті з вашого роду, вашо-
го середовища, вашого краю. І тоді ваші 
роботи будуть живими краплинками в 
глибокій криниці нашої національної іс-
торії». ■

ПРЕМІАЛЬНІ

Короткий метр історії
Визначили переможців Всеукраїнського конкурсу 
«Врятувати від забуття»

■

Переможці конкурсу.❙

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Мріяння часом збуваються
На Берлінале Меріл Стріп говоритиме про роль жінок у 
голлівудській системі кіно

■

В очікуванні призових ведмедів.❙
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«Дуже люблю грати пару, але ніхто не пропонує».
Марта Костюк
українська тенісистка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Після виграшу Олександром Абра-
менком олімпійського «золота» на зимо-
вих Іграх-2018 у Пхенчхані цілком зако-
номірно було очікувати від нього успіш-
ного виступу й на цьогорічному чемпіо-
наті світу. В американському Парк-Сіті, 
котий приймав «мундіаль»-2019, трид-
цятирічний фристайліст iз Миколаєва 
виявився на висоті. Показавши впродовж 
змагальної сесії стабільні й висококлас-
ні стрибки, олімпійський чемпіон заслу-
жено, вперше у своїй кар’єрі, піднявся на 
планетарний п’єдестал, ставши віце-чем-
піоном світу 2019 року.
 До фіналу за підсумками кваліфі-

кації Абраменко пройшов iз другим ре-
зультатом. Перед своєю заключною 
спробою у суперфіналі Сашко посідав 
лише п’яте місце. Однак класно вико-
навши «на десерт» надскладний стри-
бок iз трьома сальто, український фрис-
тайліст отримав від суддів високий бал 
— 126,24, котрий дозволив йому здобу-
ти історичну нагороду. Власне Абрамен-
ко став першим серед вітчизняних фрис-
тайлістів-чоловіків та другим в українсь-
кому фристайлі загалом (після своєї зем-
лячки Ольги Волкової, котра в 2011 році 
в тому ж таки Парк-Сіті виграла «брон-
зу»), кому вдалося потрапити в призи на 
світовій першості. Відзначимо, що «зо-
лото» ЧС-2019 дісталося росіянину Мак-

симу Бурову, котрий за свій фінальний 
стрибок отримав 130,09 бала. А «брон-
зу» отримав переможець кваліфікації — 
швейцарець Ное Рот (125,22). Так само, 
за медалі «мундіалю» боролася й пред-
ставниця вітчизняної лижної акробати-
ки Ольга Полюк, проте піднести сюрприз 
своїм уболівальникам та наставникам до-
свідчена спортсменка з Хмельницького 
не змогла, посівши на чемпіонаті світу з 
фристайлу та сноубордингу почесне сьо-
ме місце.
 Водночас сенсаційний результат на 
ЧС у Парк-Сіті показала інша українка 
— сноубордистка Аннамарі Данча. 
 Спочатку представниця Закарпаття 
переписала історію виступів українців в 
олімпійській дисципліні — паралельно-
му гігантському слаломі, де вона показа-
ла шостий результат.
 Утім головним досягненням Анни-
марі на ЧС у Парк-Сіті все ж стало її до-

сягнення в паралельному слаломі. Він 
хоч і не входить до програми олімпійсь-
ких ігор, однак срібна медаль, виграна 
Данчею в цій дисципліні, стала першою 
в історії виступів українців на сноубор-
дингових «мундіалях».
 Цікаво, що кваліфікаційний відбір 
Данча завершила з 15-м результатом. Але 
у медальній боротьбі, котра проходить на 
вибування, Аннамарі була нестримною. 
У 1/8 фіналу вона перемогла володарку 
другого кваліфікаційного часу — німкею 
Чейен Лох. У чвертьфіналі представни-
ця Закарпатського регіону випередила 
в спуску Олександру Крол iз Польщі, а 
в півфіналі Аннамарі виявилася швид-
шою за бронзову призерку ОІ-2018, нім-
кеню Рамону Хофмайстер. Швидшою ж 
за Данчу того дня була лише швейцар-
ка Юлія Цогг, котра залишила для ук-
раїнської сноубордистки статус віце-чем-
піонки світу з паралельного слалому. ■

ЗИМОВІ ВИДИ

Історичний дуплет
На чемпіонаті світу з фристайлу та сноубордингу 
українські спортсмени здобули два «срібла»

■

Сноубордистка із Закарпаття Аннамарі Данча (перша ліворуч) — срібна призерка ЧС-2019. 
Фото з сайта noc-ukr.org

❙
❙

Олімпійський чемпіон ОІ-2018 з лижної акробатики миколаївець Олександр Абраменко 
поповнив свою колекцію «сріблом» світової першості 2019 року.
Фото з сайта xsport.ua.

❙
❙
❙

 Григорій ХАТА

  Уперше в історії вітчизняного тенісу 
до «топ-40» оновленого рейтингу WTA 
потрапило одразу троє українських тені-
систок. Маючи такий потенціал, жіноча 
збірна України без особливих проблем 
могла б претендувати на поверення до 
Світової групи в Кубку федерації, котрого 
від «синьо-жовтих» чекають уже не пер-
ший рік. Готуючись до непростого вип-
робування в Першій групі Євро-Афри-
канської зони, капітан «синьо-жовтих» 
Михайло Філіма викликав до табору збір-
ної всіх найсильніших тенісисток на чолі 
з першою ракеткою України та сьомою 
— світу — Еліною Світоліною. Проте за 
кілька днів до турніру в Польщі в Федера-
ції тенісу України повідомили, що одразу 
двоє викликаних Філімою тенісисток — 
перша та третя ракетки країни, Світоліна 
та Даяна Ястремська відповідно — не зіг-
рають за «синьо-жовтих» у Зеленій Гурі, 
оскільки, за словами виконавчого дирек-
тора ФТУ Євгена Зукіна, їхній агент Сте-
фан Гуров значно підвищив фінансові ви-
моги до федерації.
 Історія одразу набула неабиякого роз-

голосу, змусивши її головних героїв вип-
равдовувати свої дії. Приміром, Світолі-
на пояснила, що не їхати до збірної — й 
таким чином поберегти здоров’я — їй по-
радили лікарі, аби не загострилася стара 
травма, з якою вітчизняна тенісна прима 
грала на Відкритій першості Австралії. 
 «Із подивом прочитала заяву ФТУ про 
те, що не зіграю в Польщі через гроші. Бе-
зумовно, з боку мого агента були перего-
вори з представниками збірної і це стан-
дартна світова практика, але фінанси не 
були і не могли бути ключовим момен-
том у питанні виступу за збірну. На жаль, 
ФТУ, сфокусувавшись на фінансовому пи-
танні, мабуть, не почула інформацію про 
мою травму», — заявила Світоліна.
 А от на юну Даяну Ястремську публіч-
ний розголос таки вплинув, і вона, попри 
втому від виснажливого турніру в Таїлан-
ді, прибула до табору збірної. Як поясни-
ли в ФТУ, їм швидко вдалося вирішити 
всі неузгодженості з агентом Ястремсь-
кої. Сама ж спортсменка виказала щире 
бажання допомогти українській збірній 
в міні-турнірі з командами Естонії, Бол-
гарії та Швеції.
 Отримавши право на дебютний у 

складі «синьо-жовтих» поєдинок у Зе-
леній Гурі, Ястремська упевнено пере-
грала представницю шведської збір-
ної Йоханну Ларссон (71-й номер WTA) 
— 6:4, 6:2. Однак її успіх виявився єди-
ним позитивним моментом у протистоян-
ні українок з командою Швеції. По суті, 
безвольна поразка другої тенісистки Ук-
раїни Лесі Цуренко Ребеці Петерсон (54-
а ракетка світу) — 0:6, 2:6 — не давала 
права на осічку експериментальному ду-
ету у складі Надії Киченок та Марти Кос-
тюк. Проте, не маючи достатнього до-
свіду парних зустрічей, Надія та Мар-
та не знайшли ключів до успіху в матчі 

зі шведками, хоча й виграли у тандему 
Ларссон/Петерсон перший сет — 6:2, 3:6, 
5:7.
 Зазнавши невдачі у стартовому мат-
чі групи, українська команда серйозно 
ускладнила собі життя в боротьбі за пе-
ремогу в «пульці», без якої неможливий 
подальший рух до Світової групи. Про-
те, як відзначив після поразки шведкам 
Михайло Філіма, «синьо-жовті» бороти-
муться до останнього, адже, з огляду на 
несподіване фіаско в паралельному мат-
чі збірної Естонії болгаркам, свої шанси 
на вихід до наступного етапу змагань ук-
раїнська команда ще не втратила. ■

ТЕНІС

 Невиправдані очікування
 Українські тенісистки з поразки збірній Швеції 
розпочали боротьбу за підвищення в класі в Кубку 
федерації

■

Друга ракетка України Леся Цуренко практично без боротьби віддала перемогу шведці Петерсон.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Якось уночі до бiдняка додому 
залiз злодій. Дружина прокинулася 
i будить чоловiка.
 — Молися, щоб він хоч що-не-
будь знайшов у нашому будинку, — 
пробурмотів той, — а відняти в ньо-
го буде не так уже й важко.
* * *
 Спостереження фінансових 
аналітиків: погано захована бать-
ківська заначка перетворюється на 
материнський капітал.
* * *
 Приходить бабуся в аптеку і 
каже:
 — Дай мені тi таблетки від го-

ловного болю.
 — Ви що, це ж протизаплідні.
 — Увечері внучка на дискотеку 
піде, в мене голова й не болiтиме.
* * *
 — Лiкарю, пацієнт iз 11-ї пала-
ти почувається краще — сьогодні 
вперше заговорив.
 — А що він сказав?
 — Що почувається жахливо.
* * *
 Порада господинi:
 — Якщо використовувати поліе-
тилен як матеpiл для чохлів на дивани 
та кpiсла, то вашi гостi не витиратимуть 
потайки жирнi pyки об м’якi меблi.

з 11 до 17 лютого
 Овен (21.03—20.04). Навіть якщо в цей 
час не відбуватимуться важливi події, ви мо-
жете бути впевнені, що зірки готують ґрунт для 
змін на краще. Тиждень сприятливий для по-
дорожей.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 17.
 Телець (21.04—21.05). Якщо ви не на-
магатиметеся ловити зірки з неба, то вiдчує-
те суттєвi змiни в кар’єрi. Ніяких труднощів не 
виникатиме. Будьте уважнi в поїздках і за кер-
мом.
 Дні: спр. — 16; неспр. — немає. 
 Близнюки (22.05—21.06). Неприєм-
нi сюрпризи чекають тих людей, хто активно 
прагнутиме збільшувати свої зв’язки і фіксу-
ватися на постійному пізнанні нового. Можли-
ва незвичайна зустріч у незвичайному місці.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.
 Рак (22.06—23.07). Якщо ви живете з 
батьками, цей період добре підходить, щоб по-
чати самостійне життя. Настав час, щоб випра-
вити помилки і поліпшити стосунки з коханою 
людиною.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 13.

 Лев (24.07—23.08). Ви будете в хоро-
шій фізичній формі, радимо зайнятися зимо-
вими видами спорту. Щоб уникнути проблем 
зі здоров’ям, не пийте багато кави i спробуйте 
кинути палити.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 14.
 Діва (24.08—23.09). Вас чекає чимало 
цікавого, адже ви навчилися справлятися зі 
складними та непередбачуваними ситуація-
ми. Минулий тиждень був іспитом, з яким ви 
блискуче впоралися.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 16.
 Терези (24.09—23.10). Ви позбавилися 
багатьох шкiдливих звичок, тому легко звіль-
нитеся від усього, що тягне назад і заважає 
розвиватися. Попереду багато зустрічей, які 
урізноманітнять життя і дозволять визначити-
ся з планами на майбутнє.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 17.
 Скорпіон (24.10—22.11). Вам нічого не 
загрожує, хіба що потрапите в пута Гіменея, а 
ось сімейним людям треба остерігатися сiмей-
них конфлiктiв. Зберігайте спокій і не грайте з 
чужими почуттями.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 15.

 Стрілець (23.11—21.12). У вас періодич-
но можуть виникати проблеми зі сном. Слід-
куйте за своїм здоров’ям, якщо ви страждаєте 
на хронічнi захворювання, звертайте увагу на 
будь-яке погіршення і вживайте заходів iз лі-
кування.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.
 Козеріг (22.12—20.01). Ваше особис-
те життя буде насиченим, iнодi вам здавати-
меться, що нічого іншого навколо і не існує. 
Того, хто зважиться на зміни, чекає вигідний 
шлюб. 
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
 Водолій (21.01—19.02). Тиждень буде 
багатий на фінансові операції та ризиковані за-
ходи. Але, як вiдомо, ризик — справа благо-
родна, тож сміливо дійте. Вихiднi проведiть у 
сiмейному колi.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 14.
 Риби (20.02—20.03). Дехто з вас зуміє 
показати свiй інтелект і домогтися успіхів у на-
уці. Ваші зусилля будуть винагороджені, але 
постарайтеся розпорядитися нагородою з ро-
зумом, не витрачайте капітал на дрібниці.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 16. ■

По горизонталі:
 1. Одинадцятий місяць (із 19 
липня по 18 серпня) французько-
го республіканського календаря. 5. 
Український політв’язень, якого не-
законно утримують у російській 
в’язниці. 9. Французький письмен-
ник, відомий своїм сатиричним ро-
маном «Гаргантюа і Пантагрюель». 
10. Кримськотатарський герб. 11. 
Ім’я відомої радянської дитячої пись-
менниці, авторки віршів про дівчинку 
Таню, яка плаче, і ведмедика, якому 
відірвали лапу. 12. Прозора торбин-
ка, у яку кладуть папери. 14. Само-
діяльний народний хор, який створив 
Леопольд Ященко. 17. Торба, мішок 
iз цупкої тканини для перевезення ре-
чей. 19. Хабар, подарунок у східних 
народів. 20. Французький письмен-
ник і комуніст, який захищав Сергія 
Параджанова. 21. Назва історично-
го документа, який проголосив Злу-
ку УНР та ЗУНР. 23. Царський ре-
жим. 26. Грузинський варіант імені 
Йосип. 28. Шторки з тонких планок 
на вікна чи двері, які опускаються до-
низу чи піднімаються, скручуючись 
у рулон. 30. Навчання, освіта, знан-
ня. 31. Дорога, що круто піднімаєть-
ся вгору. 32. Гори в Південній Амери-
ці. 33. Невелика оперна арія.
По вертикалі:
 1. Священна книга в іудаїзмі. 2. 
Приміщення на кораблі. 3. Предмет 

для наслідування. 4. Старовинний 
верхній одяг, що мав вигляд широко-
го плаща. 6. Ніколає Чаушеску, Траян 
Басеску чи Йон Ілієску за національ-
ністю. 7. Американська марка зброї. 
8. «Ось він високо над нами, ..., ос-
вячений в боях» (пісня, яку співає Та-
рас Компаніченко). 13. Садова ягода, 
гібрид чорної смородини та аґрусу. 
15. Американський штат. 16. Те, що 
політики щедро роздають перед виб-
орами. 17. Америка. 18. Виконавець 
смертної кари. 22. Один із символів 
України. 24. Частина боксерського 
поєдинку. 25. Велика риболовець-
ка сітка, що має форму мішка. 26. 
Транспортний засіб Баби Яги. 27. Іс-
торична місцевість Києва. 29. Плата, 
винагорода за що-небудь.

Кросворд №12 
від 1—2 лютого

Дара ГАВАРРА

 Вірусам не потрібні закордонні паспорти 
чи візи, вони легко перетинають кордони, не 
зважають на майновий чи віковий ценз, не 
звертають увагу на титули чи регалії, а прос-
то «виконують» свою «чорну» справу, вкла-
даючи на ліжка (і добре, якщо домашні, а не 
лікарняні) сотні тисяч людей щороку. Інколи 
навіть зі смертельним фіналом...
 Щоб не наражати своє життя на таку 
небезпеку, засновник легендарного гур-
ту Black Sabbath Оззі Осборн відклав своє 
турне Європою. У результаті захворювання 
на грип музикант перебуває у незадовіль-
ному стані, тож, остерігаючись подальшого 
ускладнення хвороби, вирішив піти на та-
кий захід. Так порадив лікар-терапевт, який 
консультував його під час хвороби: унаслі-
док грипу інфекція уразила верхні дихаль-
ні шляхи, що, в свою чергу, може спрово-
кувати пневмонію, якщо належним чином 
не провести ретельне лікування. А наван-
таження на організм, спровоковані фізич-
ним виснаженням від виступів на концер-
тах, постійними переїздами, та ще й у зимо-
вий період, не сприятимуть швидкому оду-
жанню. Наразі дата відновлення графіку 
концертів музиканта не відома.
 До слова, грип — не єдина хворо-
ба, на яку «слабує» Осборн. Так, музи-
кант багато років страждав від алкоголіз-
му, і лиш на початку цього тисячоліття на-
решті позбувся цієї згубної звички. Про-

те не так давно преса писала про ще одну 
біду Оззі: він каявся у сексоголізмі перед 
дружиною, яка вимагала розлучення че-
рез його постійні подружні зради. Музи-

кант навіть клявся перед Шері Арден, що 
буде лікуватися від цієї згубної для його 
сім’ї звички у спеціалізованій клініці. Ці-
каво, що легше вилікувати?.. ■

Оззі Осборн.❙

ГІППОКРАТ БЕЗСИЛИЙ

Оззі Осборн грипує

■

Музиканту довелося 
відкласти своє турне 
по Європі

9—10 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. На дорогах мiсцями оже-
ледиця. Вiтер пiвденний, 3-8 м/с. Температура вночi -7...-9, 
удень близько 0. Пiслязавтра температура вночi -5...-7, удень 
близько 0.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славсь-
ке: вночi -3...-5, удень +3...+5. Яремче: вночi -2...-4, удень 
+4...+6. Мiжгiр’я: вночi -3...-5, удень +4...+6. Рахiв: уночi -
1...-3, удень +5...+7.

7 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
1 см, Стрий — 2 см, Славське — 9 см, Плай — 14 см, 
Мiжгiр’я — 18 см, Рахiв — 25 см, Долина — 1 см, Івано-
Франкiвськ — 1 см, Яремче — 3 см, Коломия — 3 см, 
Пожежевська — 30 см.

Стовп української державності
Найважливішим з успіхів гетьмана Івана Мазепи є те, що він дав козацькій Україні мир
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