Приймаємо пробуджених Царство штуки: кольори і відтінки

Скіфський баняк

Талант знакового художника з
нагоди 150-річчя вшанували
масштабним проектом «Відомий
і невідомий Труш» iз показом
понад 300 картин

У музей передали
бронзовий казан,
якому 2,5 тисячі
років
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Нова генерація студентів, які свідомо
обирають рибництво,
конярство чи бджільництво —
винагорода самовіддачі нової генерації
викладачів НУБіП України
» стор. 5

П’ятниця—субота, 22—23 лютого 2019 року

№ 21 (5478)

Здолавши вітер
і хвилювання
» стор.

15

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,688
27,087 грн
1 € = 31,714
30,722 грн
1 рос. руб. = 0,398
0,411 грн

Свої виступи
на чемпіонаті Європи
в Раубичах
українська біатлонна
збірна розпочала зі
«срібла»
в жіночій
індивідуальній гонці

❙ Працюючи в нинішньому сезоні під керівництвом російського наставника Андрія Прокуніна,
❙ Юлія Журавок стала віце-чемпіонкою Європи в індивідуальній гонці.

❙ Юлія Журавок — срібна медалістка індивідуальної гонки чемпіонату Європи-2019.
❙ Фото з сайта xsport.ua.

Підтримай Україну — передплати «Україну молоду»!

стор. 7
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 22—23 ЛЮТОГО 2019

ІнФорУМ

«Українська корупція залишила слід у 65 країнах світу. Найчастіше детективам
доводиться звертатися по допомогу до правоохоронців Латвії, Кіпру, Великої
Британії, Німеччини та Швейцарії».
Прес-служба Національного антикорупційного бюро України

■ НА ФРОНТІ

■ МНОГАЯ ЛІТА!
Знаєте, це так важливо — розуміти,
що робиш певнi правильні речі. Незважаючи ні на що і всупереч усьому: хворобі,
зраді, обивательському несприйняттю, агресії. Робиш, бо бачиш
мету, бо не для себе —
для України. Понівеченої, спаплюженої
московським ворогом,
стомленої від внутрішніх чвар, але такої рідної, єдиної у світі, прекрасної...
Шановний Президенте, дорогий Вікторе Андрійовичу! Ми усвідомлюємо, що все в нашій новітній
історії має свої передумови, тяглість, засади. Що
без Помаранчевої революції не було б Революції гідності, що без «курсу Ющенка» на євроінтеграцію не
було б «безвізу», що ваші зусилля зі створення єдиної Української православної церкви дали поштовх
для майбутнього отримання Томоса, що багатьом
із нас в епоху «середини 2000-х» відкрилися очі на
важливі питання буття — хто ми, звідки, де наше
коріння, яким є наше минуле з його трагічними й героїчними сторінками. Що ми не етнос, ми — нація.
Могутня, вільна, непереможна. Що в нас є мета —
незалежна, сильна, європейська Україна.
Вікторе Андрійовичу, бажаємо міцного здоров’я,
щастя вам і вашій родині. Адже найбільший скарб
і найбільше надбання України — це справжні патріоти. А ви саме такий. Із днем народження!
З великою повагою і любов’ю — редакція «України молодої» та наші читачі. Разом нас багато! ■

■ МОНІТОРИНГ

Бісова ескалація напруги
Окупанти не пропустили спостерігачів ОБСЄ
Тарас ЗДОРОВИЛО

Водяне; двічі, спочатку
з мінометів калібру 120
мм, а пізніше — з ручних
протитанкових гранатометів i великокаліберних
кулеметів — біля населеного пункту Широкине;
зі снайперської зброї — в
районі міста Мар’їнка.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти шість разiв обстріляли позиції підрозділів
Об’єднаних сил: двічі з
мінометів 82-го калібру, озброєння бойових
машин піхоти та гранатометів різних систем
— біля селища міського типу Новоолександрівка; двічі з мінометів
калібрів 120 i 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних
кулеметів i стрілецької
зброї — поблизу населеного пункту Хутір Вільний; iз мінометів калібру
82 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів i великокалі-

■ РЕЗОНАНС

Російські окупаційні війська 20 лютого 13
разів порушили режим
припинення вогню, зокрема 11 разів — з озброєння, забороненого
Мінськими домовленостями, випустили 125 мін
калібрів 120 i 82 мм. Також ворог обстрілював
укріплення підрозділів
Об’єднаних сил з озброєння бойових машин
піхоти,
гранатометів
різних систем, великокаліберних кулеметів i
стрілецької зброї. Також
по захисниках вели прицільний снайперський
вогонь.
Противник обстріляв
опорні пункти: двічі з мінометів калібру 120 мм,
автоматичних станкових гранатометів i великокаліберних кулеметів
— у районі населеного пункту Лебединське;
двічі з мінометів калібру
120 мм — поблизу села

Тарифний фронт

■ ПАМ’ЯТЬ

Ціни на проїзд в електричному
транспорті розглядає... прокуратура

Стіни пошани

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Прокуратура Харківської області порушила карну справу проти
міськвиконкому, чиновники якого відмовилися виконувати рішення Окружного суду про відміну нових цін на проїзд у метро, тролейбусах і трамваях.
Як «УМ» уже повідомляла, цього тижня мерія Харкова збільшила вартість квитків у міському електротранспорті, відповідно,
з 5 і 4 гривень до 8 і 6, чим викликала неабияке обурення в містян. На захист споживачів виступив Харківський антикорупційний
центр, подавши позов до суду. Останній виніс рішення про припинення дії чиновницької постанови на час розгляду скарги, проте в міськвиконкомі суддівський вердикт відверто проігнорували.
Мовляв, спосіб нарахування тарифів готові переглянути, але до того
часу квитки продаватимуть за новою вартістю.
«Ми доручили транспортним підприємствам провести подібні
варіанти розрахунків і доповісти на засіданні виконкому для подальшого їх прийняття, — прокоментував позицію мерії заступник міського голови з питань інфраструктури Євген Водолазов. — Це рішення
фактично зобов’язує наші підприємства не вигадувати, чому не зробили цього раніше, а розпочати підготовку до самого процесу».
Відмовою мерії виконати рішення суду про припинення дії нових тарифів уже зацікавилася прокуратура області, порушивши відповідну карну справу. «Підозрюваними можуть бути посадові особи
міськради, — повідомила прес-секретар відомства Віта Дубовик.
— Хто саме — вирішуватиме слідство. Наразі збиратимуть докази.
Мабуть, сьогодні всі на роботу їхали в трамваї, тролейбусі й усі знають, що ціна залишилася така сама, підвищена. Це є складом злочину статті 182. Саме за цією статтею ми й розпочали кримінальне
провадження».
Ігнорування мерією судового рішення прокоментувала й голова ХОДА Юлія Світлична: «Судове рішення є обов’язковим до виконання. Це — норма Конституції України. Законодавство передбачає можливість оскарження такого рішення, що має чітку процедуру. Але його невиконання потягне за собою кримінальну відповідальність». ■

берних кулеметів — у
районі населеного пункту Катеринівка; з мінометів калібру 82 мм,
ручних протитанкових
гранатометів i великокаліберних кулеметів —
поблизу селища Новотошківське.
У ході бойових дій
один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав смертельне поранення. Підрозділи, які
зазнали вогневого впливу противника, відповідали на ворожий вогонь,
застосовуючи всі наявнi черговi вогневi засоби. За даними розвідки,
в середу одного окупанта
знищено та двох поранено.
Станом на ранок 21
лютого ворог по наших
позиціях вогонь не відкривав. Об’єднані сили
надійно
контролювали противника на лінії
зіткнення, дотримуючись при цьому умов
припинення вогню. ■

Українська сторона СЦКК повідомляє: збройні формування Російської Федерації та їхні найманці на
Донбасі продовжують систематично
перешкоджати діяльності міжнародних спостерігачів, забороняючи їм
потрапляти на контрольовані бойовиками об’єкти і території.
Відповідно до щоденного звіту СММ ОБСЄ від 19 лютого, зафіксовано заборону доступу та інші перешкоди у виконанні мандата Місії.
Так, на блокпосту поблизу Верхньошироківського в непідконтрольному
владі України районі Донецької області (на північний схід від Маріуполя) озброєний окупант двічі не пропустив патруль Місії через блокпост.
В одному з випадків — через законну відмову спостерігачів показати план свого патрулювання. Внаслідок цього міжнародні спостерігачі
не змогли провести моніторинг відведення озброєнь i дотримання прав
людини у цьому районі.
Українська сторона СЦКК вважає
неприпустимою ситуацію, коли на
тимчасово окупованій території спостерігачі СММ під час своєї діяльності відповідно до Мандата наражаються на активну й систематичну протидію з боку збройних формувань Російської Федерації та їхніх
найманців. Такі агресивні дії окупантів призводять до ескалації напруги на лінії розмежування, а також ведуть до подальшого загострення
збройного конфлікту на Донбасі.

Будівництво меморіалу героїв
Майдану вартістю у понад 148
мільйонів гривень пробуксовує
Тарас ЗДОРОВИЛО
У п’яту річницю трагічних подій на Майдані виникає слушне запитання: як
просуваються справи щодо
спорудження Меморіалу
пам’яті та музею Майдану,
про будiвництво яких давно
каже влада. Нині інформаційний центр Національного музею Революції гідності
(музей Майдану) працює на
двох поверхах у відновленому Будинку профспілок
на майдані Незалежності у
Києві. У ньому — лише незначна кількість зібраних
експонатів iз близько 2,5 тисячі, які поки зберігаються
у фондах інших музеїв і держустанов. Колекція включає аудіо- та відеоінтерв’ю,
пам’яткоохоронну документацію, документальні
фотографії, книжкові видання. Речову колекцію
складено з різних груп,
що поповнюють донині,
як-от барикадний хендмейд, предмети самообо-

рони, протестне мистецтво тощо.
Серед раритетів зібрання — арт-інсталяція «Різдвяна шопка», серія живописних полотен «Майбутнє України» (розміром
200х1000), кожне з яких
малювали в епіцентрі подій
понад сто осіб у Києві, Донецьку та Луганську, прострілений сiтілайт-бокс,
40-тонна металева конструкція «Йолки» (заввишки приблизно 30 метрів) з
більш ніж 500 прапорами,
постерами, слоганами та
іншими предметами, двометрова копія «Йолки» зі
студії «Громадського телебачення», пневмогармата,
розтрощений автомобіль
автомайданівця, скульптурна плита «Нова Україна» митця Роті з Франції,
велосипедна конструкція
із сонячною батареєю француза Ґійома Аламі, «коктейлі Молотова» в електричних лампочках, начинених перцем i палахкою

❙ Проект «Музею Революції гідності».
сумішшю, прострілені шоломи й каски героїв Небесної сотні.
Підготовка до будівництва меморіалу на алеї
Героїв Небесної сотні стартувала 21 січня 2019 року,
після того, як представникам Національного музею
Революції гідності вдалося досягти домовленості з
відділом спеціальних розслідувань Генпрокуратури про те, що підготовка до
будівництва на нижньому
відрізку алеї не завадить
роботі слідчих.
Ще у грудні 2018 року
було укладено договір про
будівництво Меморіалу Героїв Небесної сотні з ТОВ
«Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно-виробнича майстерня «Україна-Реставрація».
У Міністерстві культури
запевнили, що компаніяпереможець має досвід виконання таких робіт, адже

95% їх — це державні замовлення. Вартість будівництва меморіалу оцінена
у понад 148 мільйонів гривень.
Міністр культури Євген Нищук 18 лютого заявив, що арешт на проведення робіт у нижній частині алеї Героїв Небесної
сотні з облаштування меморіалу пам’яті, накладений Генпрокуратурою
України наприкінці 2018
року для забезпечення завершальних слідчих експериментів, можуть зняти
до 22 лютого. Меморіальну
ж частину пам’ятного комплексу Героїв Небесної сотні планують завершити
до Дня Незалежності України. Проте він не виключив можливість затримки
завершення будівництва,
але наголосив, що в будьякому випадку меморіальна частина планується саме
2019 року. ■
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1,5 млрд.

Майже 257 млн. 33 млн.

гривень

компенсації
отримали
постраждалі від свавілля силовиків у
гривень,
гривень
конфісковані в оточення Януковича, підуть Центральна виборча комісія має намір витратити на ви- минулому році, заявила голова Державної
на реформи армії, констатував секретар Ко- бори Президента України, повідомили в цьому відом- казначейської служби України Тетяна Слюз
під час презентації публічного звіту.
мітету ВРУ з нацбезпеки Іван Вінник.
стві.

На 233,2 тис. 191 314
осіб

осіб

зареєструвалися для участі в
зменшилося населення в Україні за ми- пробному ЗНО, прозвітували
нулий рік, повідомили у Держстаті.
спеціалісти Українського центру
оцінювання якості освіти.

ІнФорУМ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 22—23 ЛЮТОГО 2019

Ірина КИРПА
У Києві 23 лютого у фортеці Косий
капонір відкриють благодійну виставку
картин iз метою допомогти військовополоненим морякам. Представляють полотна, які впродовж двох місяців малювали
художники з різних регіонів країни для
наших співвітчизників, які стали жертвами військового конфлікту в Керченській протоці 25 листопада 2018 року.
Усі роботи планують подарувати незаконно полоненим морякам, як тільки
вони зможуть повернутися додому, в Україну. Головна мета заходу — привернути
увагу суспільства до незаконних дій уряду Росії проти полонених українських
військових моряків, а також до свавілля,
що коїться в російських в’язницях.
— Художники-мариністи взяли за
основу роботу української художниці родом iз Литви Беати Куркуль «Маленький кораблик, повертайся додому», яка
була написана відразу ж після драматичних подій у Керченській протоці, — пояснила Євгенія Ейдер, родичка наймолодшого матроса броньованого катера
«Бердянськ» Андрія Ейдера. — Кожен

■ У ПОЛОНІ

■ ЗЛОЧИН І КАРА

Повертайтеся додому

Убивці
на волі

Мистецька підтримка українських моряків
автор створив копію цієї картини у своєму стилі, своїх кольорах i зі своїми емоціями. Додатково передані картини для
участі у благодійному аукціоні. Всі кошти, виручені від їх продажу, будуть спрямовані на допомогу захопленим українським військовим.
Організатори благодійної виставки
картин — Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України спільно з командуванням Військово-Морських сил Збройних сил України,
Національним військово-історичним музеєм України, Національним історико-архітектурним музеєм «Київська фортеця»
та рідними військовополонених українських моряків.
Нагадаємо, наприкінці листопада
минулого року російська прикордонна

служби атакувала, а потім — незаконно
затримала два українські катери «Бердянськ» i «Нікополь», а також буксир
«Яни Капу» в Керченській протоці. За
брехливою версією Кремля, військові
кораблі України намагалися прорватися до територіальних вод РФ. Україна наполягає, що кораблі йшли у порт
Маріуполя та стали жертвою провокації з боку Росії.
На борту українських суден перебували 24 військовослужбовці ВМС України,
як мінімум шестеро з них отримали поранення. Наймолодший, одесит Андрій
Ейдер, уже в російському СІЗО відзначив своє 19-річчя. На даний час усі військовополонені моряки України перебувають у місцях позбавлення волі на території Російської Федерації. ■

■ ОВВА!

Скіфський баняк
У музей передали бронзовий казан,
якому 2,5 тисячі років
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаський археологічний музей Середньої Наддніпрянщини розжився цінним та унікальним експонатом. До його експозиції
днями передали великий
скіфський баняк, вік якого — приблизно 2,5 тисячі
років. Як розповідає «Україні молодій» директор цього музею Михайло Сиволап,
бронзовий казан привіз виходець iз Черкащини, власник мережі медичних центрів «Савон» Станіслав Бондаренко, який нині мешкає
в Києві. Він викупив цей баняк у родини, яка колись
знайшла його на території
Черкаської області.
«Якби цей меценат вчасно не з’явився, то казан пот-

рапив би на чорний ринок і
був назавжди втрачений для
науки», — зазначає пан Михайло. І додає, що, на жаль,
нині вже немає в живих того
чоловіка, який відкопав цей
казан. З усної інформації відомо лише те, що знахідку
виявили в лісі на торфовищі.
Тепер треба шукати свідків,
яким хоч щось відомо про цю
подію.
Михайло Сиволап наголошує, що попереду в науковців музею — власне рослідування, експертизи та металографічний аналіз скіфського
баняка, в якому далекі наші
предки готували їжу. Він запрошує всіх, хто цікавиться
історією рідної України, заходити до археологічного музею в Черкасах по вулиці Смілянській, 21, аби побачити

❙ Станіслав Бондаренко (праворуч) передає директору музею Михайлу
❙ Сиволапу бронзовий казан, виготовлений 2,5 тисячі років тому.
❙ Фото надане Черкаським археологічним музеєм Середньої Наддніпрянщини.
цей унікальний артефакт.
«Ми також ведемо переговори про передачу нашому музею багатотонного
експоната віком 7-8 тисяч
років», — каже пан Михайло. І уточнює: нині у фондах
Черкаського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини, котрий був
створений три роки тому, —
50 тисяч експонатів, зібра-

них за останні 15-20 років
iз його власних розкопок і
розвідок, є навіть царський
п’ятак, який він знайшов ще
п’ятикласником, тобто більше 50 років тому.
Найбільше, що нині турбує директора музею, — це
розширення площі музею.
Черкаська міська влада
обіцяла допомогти з новим
приміщенням. ■

■ ОСНОВИ

Євдокія ФЕЩЕНКО
Людиною-театром назвав Тараса Компаніченка
поет і видавець Іван Малкович на творчому вечорі
музиканта у Національному музеї літератури. Лідер
гурту «Хорея Козацька» співав, змінюючи почергово кобзу, лютню та ліру, а також цитував свої вірші:
«...Пункція егоїзму// Унція альтруїзму// Ница й велична істота// Суміш злота й болота// Одвічне contra
spem spero// І нескінченне zero// Любове моя єдина//
су-ча-сна людина!»
Тарас Компаніченко — відомий кобзар, бандурист, лірник, історик музики, лідер гурту «Хорея
Козацька», культурний активіст. Він відшуковує та
відроджує українські музично-пісенні скарби — працював у книгозбірнях України, Європи й Америки. Як
результат — у репертуарі «Хореї Козацької» і Тараса Компаніченка є твори різних епох: середньовіччя,
бароко, класицизму, романтизму, часів української
революції 1918 — 1922 років, народні пісні й кобзарсько-лірницькі, твори на слова Василя Стуса, Ліни
Костенко, Євгена Сверстюка, інших.
«Хорея Козацька» минулоріч презентувала аж
три альбоми, останній із яких — на двох дисках. Зокрема, представили збірку De Libertate — Про Свобо-

Музично-пісенні скарби
Тарас Компаніченко у Музеї літератури зачаровував
кобзою, лютнею і лірою
ду. До альбому ввійшли 12 пісень, серед яких «Ангели, знижайтеся» (слова Григорія-Варсави Сковороди, музика невідомого автора XVIII ст., із репертуару Галаганівського або Сокиринського вертепу,
1874), а також твори на музику Тараса Компаніченка De Libertate (слова Григорія Сковороди, 1757),
стрілецький марш «Весна» (слова Спиридона Черкасенка), «За читанням Ясунарі Кавабати» (слова
Василя Стуса). Найсвіжіший альбом гурту має назву «Пісні української революцї»,
«Я не думаю, що Музей літератури колись бачив такий аншлаг, — ділиться враженнями Ігор Луценко. — Люди сидять і стоять у залі, в коридорах
і холах. Нарешті творчість нашого великого візіоне-

ра Тараса Компаніченка, який десятиліттями, кожного дня відроджує фундаментальні основи України, дістає заслужене визнання. Мене часом дивує,
коли люди кажуть, що мій добрий приятель і колега Тарас відроджує духовність. Ні, це занадто вузько. Тарас відмиває і дістає з-під намулу совєцької
та імперських окупацій України саму суть, саме єство, сам становий хребет України».
«Цей творчий вечір став своєрідним звітом видатного музиканта і дослідника за певну частину зораної і засіяної ним духовної ниви», — підсумував
Володимир Цитович. Нагадаємо: нещодавно Тарасу
Компаніченку присвоїли звання народного артиста
України.■
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Генпрокурор заявив про
завершення розслідування у
справі розстрілів на Майдані
Тарас ЗДОРОВИЛО
Генеральна прокуратура України завершила слідство у справі тих, хто віддавав накази чинити масові вбивства протестувальників на Майдані у центрі Києва у
лютому 2014 року. Про це повідомив на
своїй сторінці у Facebook Генпрокурор України Юрій Луценко. Він написав: «У день
5-ї річниці кривавих подій, я можу твердо сказати: слідство встановило не тільки 66 осіб виконавців, які підозрюються
у вбивствах (з них 46 — втекли до РФ, решта — під вартою). ГПУ цього року фактично
завершило слідство про тих, хто віддав злочинні накази, що призвели до вбивств і поранень на Майдані».
За словами Луценка, комісія експертів
і залучених фахівців ухвалила висновок на
підставі 988 томів матеріалів слідства. «Загибель та поранення учасників мирних зібрань
на Майдані перебувають у прямому причинному зв’язку з рішеннями і діями екс-Президента Януковича, екс-голови СБУ Якименка
та його підлеглих Тоцького, Ганжі, Потієвського, Щеголєва, екс-міністра внутрішніх
справ Захарченка та його підлеглих Шуляка, Конопляника, Миколенка, екс-міністра
оборони Лебедєва, екс начальника Генштабу
Замани», — наголосив він.
Також Генпрокурор запевнив, що «ця
найважливіша справа сучасної України»
піде на ознайомлення захисту і до суду одразу після рішення Верховної Ради про подовження процедури заочного засудження.
«Цього вимагає правоохоронна система.
Цього вимагає справедливість. Цього вимагає сумління кожного, хто служить Українській державі», — резюмував він. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Покарання силовиків є надзвичайно важливе, проте половина з них уже не працює в системі і вони не
впливають на ситуацію в державі, — цю думку висловив адвокат потерпілих під час Революції гідності Роман Маселко. За його словами, реальний вплив мають
судді, які ставлять крапки у справах, впливають на всі
сфери життя. Зараз за абсолютно незаконні рішення
звільнено лише 16% суддів Майдану. Ще близько 13%
самостійно пішли у відставку, тобто вони пішли на почесну пенсію з довічним утриманням за наш рахунок.
67% суддів залишилися на своїх посадах і далі продовжують здійснювати правосуддя та виносити сумнівні рішення.
У свою чергу, голова управління спецрозслідувань
Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк 19
лютого під час «круглого столу» в Києві також заявив,
що 36 осіб, яким повідомили про підозру в скоєнні
злочинів на Майдані в 2014 році, продовжують працювати у правоохоронних органах, при цьому 10 з них —
на керівних посадах.
Зокрема, генерал-майор Нацгвардії Володимир
Гриняк під час Майдану був полковником і керував
процесом боротьби з протестувальниками на посаді
заступника голови Департаменту громадської безпеки МВС України. Начальник департаменту превентивної діяльності Нацполіції Ігор Бабич є підозрюваним у пособництві діям, спрямованим на розгін учасників Євромайдану з 24 січня по 18 лютого 2014 року.
Ще один підозрюваний — заступник керівника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції
Анатолій Серединський. За версією обвинувачення, він
брав участь і координував дії спецпідрозділу «Беркут»
під час штурму Євромайдану 18-19 лютого 2014 року.

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

352

348

139-літній

температурний
рекорд

28

країн ЄС

У 18

країн

приєдналися до «азовсьсвіту експортурелігійні общини
іноземних спостерігачів
побив теплий зимовий день 17 лютого в Києві, розповіли в Цен- кого пакета» санкцій проти Росії, за- вали вже цьогоріч українські ябПравославної церкви Московського пат- на виборах зареєстрували в ЦВК, ін- тральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневсь- явив Президент України Петро Поро- лука, засвідчили у Держстаті.
ріархату перейшли в Православну церкву формує прес-служба Центральної ви- кого. Середньодобові +4,6 перевищили попередній показник шенко.
України, повідомили у ПЦУ.
борчої комісії.
на 0,1 градуса.
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■ ПАСЬЯНС

Рейтинги нові — лідери незмінні
Лiдером соцрейтингу став Володимир Зеленський, другу позицію
впевнено займає Петро Порошенко, Юлія Тимошенко скотилась
на третє мiсце
Катерина БАЧИНСЬКА
До президентських виборів
залишається трохи більше місяця. Виборча кампанія у самому
розпалі. Реклама, агітація, підкуп та фальсифікації. Проте все
це тьмянiє, коли згадується слово «соціологія». Адже соціологічні рейтинги мають значний
вплив на вибір громадян. Погодьтеся, цифрам більше довіряють, аніж гаслам. Тому майже щотижня соціологічні компанії публікують нові рейтинги до виборів. І хоч опитування
і нові, але лідери незмінні.
Володимир
Зеленський,
Петро Порошенко та Юлія Тимошенко. Саме вони, за резуль-

татами соцдослiдження Центру
Разумкова, й боротимуться за
вихід у другий тур. Серед опитаних, які точно прийдуть на
вибори, на питання «якби президентські вибори проходили у
цю неділю, за кого б ви проголосували?» 19% відповіли, що
за лідера партії «Слуга народу» Володимира Зеленського, у
чинного Президента Петра Порошенка — 16,8%, а в Юлії Тимошенко — 13,8%. Цікаво, що
за результатами досліджень,
якщо порівняти рейтинги з попередніми — Київського міжнародного інституту соціології,
які проводились тиждень тому,
— то хоч Володимир Зеленський і займає першу позицію,

проте поступово він втрачає у
цифрах. Міцно тримається другого Петро Порошенко, а ось лiдерка «Батьківщини» втрачає
позиції, порівняно з попередніми дослідженнями. Четверте та п’яте місця посідають лідер Громадянської позиції Анатолій Гриценко з рейтингом у
7,3% i лідер Опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко
— 7,1%.
Якщо ж приблизно сформувати територіальну карту вподобань українців, то виглядатиме вона так. За Володимира
Зеленського мають намір голосувати більше на півдні України, за Петра Порошенка —
мешканці заходу, а за Юлію

Тимошенко — центр України.
А от незмінним лідером Східної України є Юрій Бойко.
Якщо ж порівнювати останні
рейтинги КМІСу та Центру Разумкова, то результати у двох
компаній взагалі не збігаються. Лідери ті самі, але якщо з
показниками Петра Порошенка та Юлії Тимошенко різниця
на рівні статистичної похибки,
то у Володимира Зеленського вони відрізняються на 8%,
при тому що в обох компаній
максимальна похибка становить 3%. Проте якщо простежити тенденцію від початку
січня і до сьогодні, то як лідери, так і відсотки змінюються.
Ще на початку року лідирувала у рейтингах Юлія Тимошенко. Проте після новорічної заяви Володимира Зеленського
перше місце закріпив за собою
саме він. Другу ж позицію незмінно займає чинний Президент. І якщо згадати, що до виборів ще трохи більше місяця,
то, зважаючи на українські реалії, і лідери можуть стати іншими.
Не оминули в опитуванні соціологи й парламентських виб-

орів. І хоч до них ще дев’ять місяців, соціологія вказує на те,
що до парламенту можуть пройти 6 партій. Більшість у парламенті може мати партія «Слуга народу», її готові підтримати 18% тих, хто точно піде
на вибори, ВО «Батьківщина»
отримає 15,4%, третє місце
посідає Блок Петра Порошенка «Солідарність» — 14,9%, за
ними йдуть «Громадянська позиція», «Опозиційна платформа «За життя» та Радикальна
партія Олега Ляшка.
Дослідження Центру Разумкова проводили з 7 по 14
лютого в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій. Опитано
2016 респондентів, а теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Цифри цифрами, але
що важливо. Як і в попередньому дослідженні соціологічної групи КМІС, яка тиждень
тому опублікувала свої рейтинги, Центр Разумкова так само
не зазначив замовника дослідження. А напередодні виборів
як ніколи важливо знати, хто
ж замовляє, а головне — платить за рейтинги. ■

■ ШУХЕР

■ ВІДЛУННЯ

Піраміди з РФ-підвалинами

«Тікайте до Домінікани»

Обшуки СБУ як протидія спробам втручання російських
спецслужб у нашi вибори

Начальнику поліції Херсонщини Артуру
Мерікову закидають співпрацю із замовниками
вбивства Гандзюк

Тетяна МІЩЕНКО
Правоохоронці провели у різних регіонах України понад
30 обшуків для недопущення створення так званих виборчих
пірамід. Про це заявив заступник глави СБУ Віктор Кононенко. На брифінгу в Києві 21 лютого він повідомив, що обшуки
проводять співробітники СБУ та Державного бюро розслідувань у рамках кримінального провадження для недопущення створення виборчих пірамід.
Заступник глави СБУ уточнив, що обшуки не стосуються
партійних офісів.
За словами Віктора Кононенка, підставою стала інформація про створення злочинної організації за участю і з провідною
роллю громадян Росії та України, які співпрацюють iз російськими спецслужбами. Стверджують, що керівником усієї цієї організації є нардеп України, ім’я якого в СБУ не називають. Під
ним були три координатори, відповідальні за різні регіони. Під
кожним iз них — координатори нижчого рівня, які відповідають за дві області, і так далі. На найнижчому рівні перебували
місцеві жителі, які мали забезпечити необхідну кількість голосів на користь конкретного кандидата.
СБУ має платіжні відомості групи зi 151-го округу в Полтавській області, де вказано 216 старших на виборчих дільницях і 3 тис. 250 членів низових «десяток». На підставі цього слідство припускає, що загалом в Україні в піраміду могли бути залучені понад 680 тисяч осіб.
Віктор Кононенко підкреслив, що багато членів піраміди
безпосередньо пов’язані з Росією. Наприклад, у Вінницькій

області відповідальним був громадянин Росії Володимир Рябий, який 2012 року був довіреною особою кандидата в президенти РФ Володимира Жириновського. В Одеській області відповідальною була громадянка України Ганна Матюхіна,
яка 2011 року працювала у виборчому штабі «Єдиної Росії»,
а 2012 року — в штабі Володимира Путіна.
Заступник очільника СБУ продемонстрував відео, де
окремі члени «виборчої піраміди» обговорюють, зокрема,
суми для виплат, схему роботи, заходи безпеки. Перемовини вели — за інформацією з відео — В. Ковалевський,
С. Білошицький, В. Ходулін та невідомі особи. Під час розмов вони обговорювали, коли і як мають проводитися агітаційні хвилі, скільки коштів виплачувати агітаторам. Зокрема, обіцяли платити по 500-700 гривень, а на ділі заплатили по 300. Також Ковалевський інструктував, як слід поводитися, якщо раптом буде допит, радив вивчити певні статті
Конституції, які дозволяють не свідчити проти родичів, і наполегливо просив знищити, закопати в лісі всю документацію, яка може підтвердити протиправну діяльність, зокрема
й на флешках.
В СБУ стверджують, що схему втручання у президентські вибори організував член ВО «Батьківщина» Руслан Богдан.
«Інтерфакс» інформує, що координатором схеми був нардеп
від цього об’єднання Дубіль.
Тим часом у Запорізькій області ДБР разом із СБУ проводили обшуки за місцем проживання співробітника штабу
ВО «Батьківщина». Про це заявила довірена особа кандидата в президенти Юлії Тимошенко Віталій Рябцев. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Суд відмовив у задоволенні
позову Тимошенко до
Порошенка
Колегія суддів Шостого апеляційного адмінсуду відмовила у задоволенні адміністративного позову кандидата у президенти, лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко до іншого кандидата та чинного Президента Петра
Порошенка щодо його передвиборчої
агітації. Про це повідомляє прес-служба суду. Позовні вимоги стосувалися
визнання протиправними дій Порошенка щодо проведення передвиборчої агітації та встановлення фактів використання інших коштів, крім коштів
свого виборчого фонду, при фінансуванні передвиборчої агітації. Нагадаємо, 14 лютого Порошенко перебував у
Харкові з нагоди 85-ї річниці від дня
заснування АТ «Турбоатом» і, на думку позивача, «здійснював агітацію за
себе як кандидата». Як наголошується
у повідомленні суду, представник відповідача свою позицію обґрунтовував

тим, що поїздка Порошенка до Харківської області була спланована заздалегідь і під час промови він виступав саме як Президент, а не кандидат
на цю посаду. Крім того представник
Порошенка додав, що промова Президента не містила закликів голосувати або не голосувати за певного кандидата. На зауваження, що окремі телеканали безкоштовно транслювали
промову Порошенка, у суді зазначили, що ЗМІ вправі самі вирішувати, в
якій формі висвітлювати робочі поїздки Президента.

Чия війна — того й проблеми?
Цікаву статистику про те, що громадськість у різних країнах Європи
думає про можливість конфліктів на
континенті, оприлюднено у звіті команди експертів під керівництвом німецького дипломата Вольфганга Ішінгера, повідомляє «Радіо «Свобода».
Найвищою таку можливість вважають жителі України — 60%, що й не

дивно, бо такий конфлікт уже точиться на території їхньої країни. Найменше про можливість війни в Європі замислюються німці — лише 5% вважають її дуже ймовірною і 23% погоджуються, що це можливо. Подібні дані й
у Франції, а от на сході Європи — латиші, поляки, серби, росіяни — вважають можливість такої війни досить
високою. На запитання: «Чи ви вважаєте конфлікт в Україні внутрішньою
справою цієї країни, яка сама має його
вирішувати?» ствердно відповіли 35%
французів, 40% німців, але найбільше в цьому переконані росіяни і самі
українці, 64% і 63% відповідно. Щодо
санкцій проти Росії українці відповіли,
що їх потрібно продовжувати і розширювати — 66%, підтримують їх у цьому поляки — 62%, латишів — 36%, а
от серед німців таких лише 17%, а серед французів — 33%. А от росіяни і
серби вважають санкції незаслуженими — їх підтримує лише по 6% населення у цих країнах.

Іван ЛЕОНОВ
Чи може генерал поліції особисто попередити кримінального авторитета, що йому потрібно «залягти
на дно», бажано за кордоном, щоб
уникнути затримання у резонансній справі про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк?
Звісно, що може. Адже влада на
місцях міцно «зрослася» з криміналом. І факти є.
Першим про це днями повідомив
активіст Роман Синіцин. Щоправда, прізвища генерала не назвав,
мовляв, з мене віскі тому, хто вгадає прізвище покидька з лампасами.
«Як ви думаєте, хто попередив
кримінального авторитета Левіна
(Москала), що йому треба терміново валити з країни? Левін був правою рукою Мангера по різних делікатних справах. Зараз у Домінікані відсиджується», — написав
пан Сініцин.
І додав, що «вся справа Каті —
це справа про те, до чого ми докотились на 28-му році незалежності».
Бо, на його думку, провадження
про вбивство активістки засвідчує,
що «немає грані між бандитами,
мусорами, есбеушниками, чиновниками».
Згодом в ініціативній групі
«Хто замовив Катю Гандзюк?» у
«Фейсбуцi» повідомили, що до її
вбивства причетний керівник Нацполіції Херсонської області Артур
Меріков. Він отримав спеціальне
звання «генерала поліції третього
рангу» відносно недавно — у жовтні 2018 року. У цей самий час iще
жива Гандзюк перебувала в Київському опіковому центрі.
«Саме Меріков попередив кримінального авторитета Олексія Левіна (Москала) про те, що за ним ведеться спостереження і йому краще
виїхати. Попередив через батька,
вбивцю-рецидивіста Москала-старшого», — зазначили соратники вбитої Гандзюк. І додали, що про це їм
стало відомо з декількох джерел.
Коли цей номер «УМ» готувався

❙ Артур Меріков.
до друку, було відомо, що керівництво Нацполіції планувало відсторонити Артура Мерікова з посади начальника. Його місце з приставкою
«в.о.» мав посісти його нинішній
заступник Микола Цап.
Утім активістів цікавить не
відсторонення генерала. «Чи буде
Меріков затриманий і чи побачимо
ми його на лаві підсудних за покривання особливо тяжкого злочину?»
— запитують вони у влади.
«Безпосередній підлеглий Мерікова, Сергій Курділов, є кумом
керівника групи виконавців Торбіна (Опера). Він організовував покривання реальних злочинців і вів
слідство хибним шляхом», — стверджують в ініціативі.
Зауважимо, що, за даними активістів, саме Левін безпосередньо
організовував убивсто Катерини
Гандзюк на замовлення Владислава Мангера, Євгена Рищука та Андрія Гордєєва.
Тоді як брат Артура Мерікова — Вадим — колишній депутат
Верховної Ради, входив до фракції
«Народний фронт», колишній «губернатор» Миколаївської області.
Як повідомляла «УМ», тиждень
тому — 11 лютого — голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Уже 15 лютого суд
обрав Мангеру запобіжний захід у
вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 2,5
млн. грн. Сплативши заставу, голова облради вже 18 лютого вийшов
на роботу! ■
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■ КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА

Приймаємо пробуджених

Як отримати
свідоцтво про
народження малюка?

Нова генерація студентів, які свідомо обирають рибництво,
конярство чи бджільництво, — винагорода самовіддачі нової
генерації викладачів НУБіП України

Відповідає міністр юстиції України
Павло Петренко

Інна ТЕСЛЕНКО

Декан факультету тваринництва
та водних біоресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування
України, сорокарічний Вадим
Кондратюк, каже, що єдине питання, в якому він досі поки ще
не досягнув остаточного порозуміння з ректором Станіславом
Ніколаєнком, — це вільне відвідування студентами лекційних
занять.
— Діяльність науково-педагогічних працівників направлена на результативність навчального процесу та підготовку висококваліфікованих професіоналів
своєї справи. Тому ми враховуємо світовий досвід та побажання
студентів щодо відвідування лекційних занять при обов’язковому
виконанні лабораторних та практичних робіт. Ми як передовий
факультет впроваджуємо методи, які повинні стимулювати студента ходити на заняття та отримувати знання. Сьогодні щоденна відвідуваність на нашому факультеті сягає понад 80 відсотків.
І якщо вісім років тому я міг говорити про заледве відсотків двадцять свідомих студентів, які точно розуміють, чому вони обрали цей виш і свою спеціальність,
то сьогодні можу спокійно поручитися вже за половину підопічних. За ці роки місць під держзамовлення (за кошти державного
бюджету) на нашому факультеті
не лише не зменшилось, а навіть
додалось у кілька разів, бо бажаючих освоїти суто аграрні високотехнологічні спеціальності стало
більше, можете оцінити наш ризиковий, але безумовно результативний поступ.
■ Вадиме Миколайовичу, хто
сьогодні ваші абітурієнти?
— Можу сказати, що здебільшого це справді вже ті діти, які
ще зі школи зацікавилися певною спеціальністю, знайомі з
нею не з чужих слів і цілком усвідомлено прийшли, щоб набути знань і навиків, які б дозволили удосконалювати обраний
фах. Мені це дуже імпонує, бо й
сам я свого часу обрав цей виш
завдяки дитячому захопленню
бджільництвом. Був у нашому
селі Бехи на Житомирщині дідусь-пасічник Роман, який залюбки пояснював мені премудрості свого ремесла і дозволяв
пробувати свої сили і розвивати
уміння на практиці... Десь половина нинішніх наших студентів — ті, хто так само захопився і цілеспрямовано йде до мети,
аби створити потім власний бізнес. Такі вже з порогу заявляють, що спеціалізуватимуться
чи то на конярстві (хочуть створити іподром), чи то створять
форелеву ферму, чи збираються
розводити бджіл і експортувати
по всьому світу якісний мед...
Інша частина — студенти, які
розуміють, що потужний розвиток аграрної промисловості в
Україні точно не залишить їх без
цікавої і вдячної роботи технологів з тваринництва у великих агрохолдингах. Одні — діти чи родичі власників таких компаній,
інші просто завчасно аналізують
реальні перспективи кар’єри і фінансової віддачі... Ті, кого батьки

Доброго дня, пане міністре. Через місяць чекаємо з
дружиною на первістка, хочемо дізнатися, як отримати
свідоцтво про народження та зареєструвати місце
проживання дитини?
Іван Самойлов

Що потрібно зробити після
народження дитини?

❙ Декан факультету тваринництва та водних біоресурсів Національного
❙ університету біоресурсів і природокористування Вадим Кондратюк.
приводять за принципом «та хоч
би вже в якийсь інститут поступив» — вони хоч і є, але це одиниці. Пріоритети в країні, на щастя, таки змінюються. Бо мода модою, а треба ж іще й тверезо оцінювати реальний ринок праці.
■ Знаю, ще кілька років тому
потенційні роботодавці випускників не лише вашого, а й більшості вітчизняних ВНЗ, скаржилися на брак практичних навиків у випускників через відсутність адекватної виробничої бази
під час навчання. Наскільки відповідає сучасним вимогам база
вашого факультету?
— Знаєте, в нас саме через організацію однієї з таких сучасних
баз — для студентів, які рибництво обрали, ціла буча здійнялася.
Без реальних водойм із сучасними комплексами для розведення
риби — яке може бути навчання?
А яке рибництво на столичному
асфальті? От ми й створили кілька років тому повноцінний навчально-виробничий комплекс
поблизу Києва. Гуртожиток там
побудували, сучасне обладнання
почали встановлювати... То мама
одного зі студентів організувала навіть знімальну групу центрального телеканала: рятуйте,
віддали дитину в Київ навчатися,
а її в глухе село запхнули! Довелося везти, показувати, пояснювати, що все законно і відповідно до затверджених навчальних
програм... Студентам зручніше
жити саме там, де проходить основна частина навчання. До речі,
ще важче було переконати в необхідності їздити на лекції та семінари за місто столичних викладачів. Але ж узгодили прийнятні робочі графіки, домовилися,
хоч і не без початкових нарікань
та анонімок... Головне, враховуючи побажання роботодавців, —
маємо сьогодні чудові бази з усіх
спеціальностей, включно з рибництвом, вівчарством, бджільництвом... До речі, з кафедрою
конярства і бджільництва готуємо сьогодні цікавий благодійний
проект: практику безкоштовної
іпотерапії для діток із ДЦП та
іншими недугами, які, доведено, можна полегшувати завдяки
взаємодії з тваринами. Для нас
дуже важливо, щоб він розвивався саме на благодійних засадах. І
ми вже знайшли меценатів, готових його підтримати фінансово.
■ Вадиме Миколайовичу, на
сайті факультету є інформація
щодо освітньої, наукової діяльності, пов’язаної з розробкою і

впровадженням новітніх технологій, що відповідають міжнародним стандартам, — у тім числі у співпраці з вузами США та
Європи. Безумовно, цікаві перспективи для ваших майбутніх
студентів. Можете детальніше
про це розповісти?
— Нинішня науково-технічна база, в тім числі і в лекційних
аудиторіях, справді дозволяє
нам навіть у режимі реального
часу синхронізувати заняття та
організовувати дискусії через
прямий відеозв’язок за профільними темами. Ось недавно відбулися такі відеоконференції за
участю представників профільних вузів із Франції, Литви...
Крім того, що маємо хорошу
практичну і теоретичну складову, ми все-таки опираємося на
якість освітнього процесу, яка
залежить насамперед від наукових працівників, наших викладачів. Якщо це практичні заняття — то це практика стовідсоткова, якщо лекція — це повноцінна лекція повинна бути.
І ми навіть створили спеціальні комісії — з робочих планів,
з перевірки лекцій... Приходили й слухали лекції всіх викладачів — і 70-річних, і тих, кому
25 чи 30 років... У таких умовах
кожен викладач точно розуміє:
або йому треба дуже ретельно
готуватися до занять, або він
зганьбиться перед колегами. До
речі, ми ще й постійно проводимо анонімне анкетування серед
студентів, питання в якому стосуються наявності можливих
корупційних дій. І якщо кілька
років тому студенти іноді вказували на можливість «домовленостей» із викладачами, то
сьогодні такий моніторинг корупції дає «нульовий» показник. Тому хочу звернути увагу
батьків наших потенційних студентів: тих, хто сподівався здавати екзамени, покладаючись
на батьківські гаманці, у нас
відраховують. А освіта для студентів, які вступили за бюджетною квотою і навчаються собі в
задоволення, у нас таки безкоштовна. І на останок, ринок вже
зараз пропонує заробітну плату
нашим випускникам, яка стартує від 15 тис. гривень і набагато вище. Тому для чого їхати за
кордон, якщо можна працювати у себе вдома, отримувати набагато більше, розвиватися професійно і духовно, ростити дітей, будувати своє майбутнє і
бути щасливим! ■

Батьки зобов’язані не пізніше одного місяця від дня народження дитини зареєструвати народження дитини в органі ДРАЦС за місцем проживання одного з батьків або за
місцем народження дитини.

Які документи потрібні для
реєстрації народження?
Одночасно із заявою про державну реєстрацію народження
дитини (усною або письмовою)
подається:
* паспорт заявника, якщо
заявниками є не батьки;
* документ, який підтверджує факт народження, — медичний документ, виданий закладом охорони здоров’я;
* паспорти батьків або одного з них;
* документ, що підтверджує походження дитини від
батька (свідоцтво про шлюб
або спільна заява матері та
батька дитини, або заява
матері);
* за відсутності документа закладу охорони здоров’я
або медичної консультативної
комісії, підставою для реєстрації народження є рішення
суду про встановлення факту
народження.

Де працює послуга з
прийому документів для
реєстрації у пологових?
Мін’юст створив умови для
максимального спрощення доступу громадян до адміністративних послуг. Найпопулярнішою послугою була і залишається видача свідоцтва про
народження безпосередньо у
пологових будинках. У 2018
році батьки понад 162 тисяч
немовлят скористалися цією
послугою.
Інформація про заклади
охорони здоров’я, в яких можна отримати свідоцтво про народження дитини, розміщена
на офіційному сайті Міністерства юстиції minjust.gov.ua.

Як зареєструвати
місце проживання
новонародженої дитини?
Батьки зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини
протягом трьох місяців iз дня
державної реєстрації її народження. Дитина віком до 10
років може бути зареєстрована
за адресою лише одного з батьків. При цьому згода власника або інших осіб, які проживають на цій житловій площі,
не потрібна.

Де здійснюється реєстрація
місця проживання?
Реєстрація місця проживання здійснюється органами місцевого самоврядуван-

ня або у «Центрі надання адміністративних послуг». За
бажанням батьків документи
можуть бути подані органам
ДРАЦС під час проведення державної реєстрації народження
дитини.
Реєстрація місця проживання новонародженої дитини
також може здійснюватися на
підставі направлених органами соціального захисту населення даних, що зазначив законний представник, з яким
постійно проживає дитина, у
заяві про призначення допомоги при народженні дитини.
У разі звернення осіб, місце
проживання яких не зареєстровано, осіб, які вимушені
були залишити місця проживання на тимчасово окупованiй
території України та в районах
проведення антитерористичної операції і не мають можливості зареєструвати новонароджену дитину, рішення про призначення допомоги при народженні дитини приймає орган
соціального захисту населення на підставі акта обстеження
матеріально-побутових умов,
складеного за місцем фактичного проживання сім’ї.

Які документи потрібні?
* письмова заява встановленої форми;
* свідоцтво про народження дитини (оригінал і копія);
* паспорт того з батьків, за
яким визначено місце реєстрації дитини (оригінал і копія);
* квитанція про сплату адміністративного збору.

Де отримати документи?
Якщо документи для реєстрації місця проживання новонародженої дитини подавалися
до органу ДРАЦС або до органів
соціального захисту населення,
оформлена органом реєстрації довідка про реєстрацію місця проживання дитини повертається до відповідного органу
ДРАЦС або за бажанням того з
батьків (представників), хто подавав заяву, може бути видана у
відповідному органі реєстрації,
центрі надання адміністративних послуг, надіслана поштою,
про що робиться відповідна відмітка в даних про новонароджену дитину.

Куди звертатися за
детальною консультацією?
Якщо у вас залишились
питання з цього приводу, будь
ласка, телефонуйте цілодобово та безкоштовно в межах України до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером: 0 (800) 213
103. У центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете
отримати юридичну консультацію та правовий захист. ■
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UA: Перший
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 «Галерея Вельвет»
12.30 «Аромати Чилі»
13.15, 14.30, 4.05 РадіоДень
13.55 «Світ дикої природи»
15.15 Чудова гра
15.45 Хто в домі хазяїн?
16.15 Лайфхак
16.50 По обіді шоу
18.20 Що там Євробачення?
18.25, 2.35 Тема дня
19.00 Разом
19.30 «Мегаполіси»
20.00 Д/ф «Секрети замків
Великобританії»
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.40 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
22.15 Д/ф «Шамварі:
територія диких тварин»
22.50 Перша шпальта
00.00 Телепродаж Тюсо
03.15 Світло
04.30 Спільно
05.20 Своя земля
НТН
05.00, 4.55 Top Shop
05.45 Х/ф «Крах інженера
Гаріна»
08.20, 18.25 «Свідок. Агенти»
08.55 Х/ф «Убити «Шакала»
10.25 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»
14.55, 16.50, 23.45 Т/с
«Служба розслідувань»
17.15, 21.40 «Легенди карного
розшуку»
1.55 «Таємниці
кримінального світу»
03.20 «Випадковий свідок»
03.25 «Речовий доказ»
03.55 «Правда життя.
Професії»
UA.Культура
06.00
06.00
06.30
06.55
07.00
07.00
07.05
07.55
08.00
08.00
09.00
09.00
10.00
10.55
11.50
12.15
12.50

ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 22—23 ЛЮТОГО 2019

Гімн України
Орегонський путівник
Хто в домі хазяїн?
UA.МУЗИКА. Кліп
Новини
Погода
Кмітливий Сяоцзі.
Мультфільм
UA.МУЗИКА. Кліп
Новини
Пізній ранок шоу
Новини
Пізній ранок шоу
«Еліза». Телевізійний
серіал, 12+
Браво, шеф! Кулінарне
шоу
Китайські традиції і
сучасне життя
Орегонський путівник
Неповторна природа.
Документальний цикл

КАНАЛ «1+1»

25 лютого
ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

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, 11.00, 12.20
«Одруження наосліп»
12.40 «Міняю жінку»
13.45 «Сімейні мелодрами»
14.45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали2019»
20.45, 21.45 Мелодрама «У
неділю рано зілля
копала»
22.45 «Гроші-2019»
00.05 «Голос країни 9»
03.35 Т/с «Таємниця твердині
шифрів»

01.25 «Речдок»
03.00 Х/ф «Свято Нептуна»
03.45, 2.45 «Орел і решка.
Шопінг»
04.55 Top Shop
05.25, 22.10 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
09.30, 18.00, 19.00, 2.00
«Стосується кожного»
11.30, 12.25 Х/ф «Жандарм із
Сан-Тропе»
12.00 «Новини»
14.10 Х/ф «Я нічого не знаю,
але скажу все»
15.50 «Жди мене. Україна»
20.00, 4.05 «Подробиці»
21.00 «Речдок». Прем’єра
00.00 Х/ф «Хроніки зради»

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.20, 2.35 Невигадані історії
07.00, 8.00, 9.00, 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.

5 канал
Політика. Соціум
09.25, 17.40 Час громади
07.20, 12.25, 15.25, 18.15
10.00, 13.05 Час. Підсумки
Погода в Україні
тижня
07.25, 8.35, 0.45 Огляд преси
11.10, 1.15, 5.15 Машина часу
07.30 Кордон держави
12.30 Брифінг речника
07.55, 9.40, 10.55, 13.55,
Міністерства оборони
14.55, 16.55, 23.55,
12.45 Будемо жити
0.55, 1.10 Погода на
14.10 КЕНДЗЬОР
курортах
15.30, 16.10 Інформаційний
08.25, 2.15 Про військо
день

17.00 Час новин. Київ
17.10, 18.20, 19.25
Інформаційний вечір
20.20 Дзеркало історії
22.00 БлогПост
23.10 «За Чай.com»
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

16.30 Х/ф «Прибуття»

04.40 Місцями Леся Курбаса у
Харкові. Документальна
програма
05.15 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань

01.25 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
02.20 «Арсенал-Київ»
— «Десна». ЧУ
04.05 «Лестер» — «Кристал
Пелес». ЧА

18.45, 20.45 Секретні території
01.15 Зворотний бік Місяця
02.00 Україна: забута історія

13.40 Іван Боберський. Де
сила, там воля витає!
Документальний фильм
14.30 РадіоДень
15.00 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
17.05 UA. Фольк
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.20 Тема дня
18.50 Погода
19.00 Вікно в Америку
19.30 Аромати Колумбії
20.00 РадіоДень. Книжкова
лавка. ТОП 7
21.00 Новини
21.25 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
22.00 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА
23.00 100 років української
літератури.
1930-1939-ті роки
23.10 Національний центр
театрального мистецтва
ім. Л. Курбаса. Білі
мотилі, плетені ланцюги
00.25 Документальна
програма. Місцями
Леся Курбаса у Харкові
01.00 Новини (із
сурдоперекладом)
01.20 Тема дня
01.50 Вікно в Америку
02.15 Львівський академічний
театр ім. Леся Курбаса.
Леся Українка. Лісова
пісня

СТБ
06.05 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
07.55 Містичні історії з
Павлом Костіциним
09.40 МайстерШеф
12.40 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
20.00, 21.00 Т/с «Кріпосна»
22.50 Один за всіх
00.05 Давай поговоримо про
секс
02.20 Найкраще на ТВ
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий
день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15
«Деталі»
16.15 «Кримінал»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки
23.30 «МЕМ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 «Помста природи»
09.10, 18.15 «Спецкор»
09.50 «ДжеДАІ»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.20 Сьогодні
07.10, 8.15 Ранок з Україною
09.30 Х/ф «Троє в лабіринті»
11.35, 15.30 Агенти
справедливості
16.10, 3.15 Історія одного
злочину
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Кримінальний
журналіст»
23.30 Х/ф
01.50 Телемагазин
04.40 Реальна містика

10.25, 20.30 Т/с «Опер за
викликом-4»
14.25 Х/ф «Чужий-4:
Воскресіння»
16.30 Х/ф «Спогад»
18.30 19-й тур ЧУ з футболу
«Динамо» — «Зоря»
21.40, 0.10 Т/с «Кістки-7»
01.05 «Секретні файли-3»
01.50 «Облом.UA.»
05.35 «Цілком таємно»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Фрозіноне» —
«Рома». ЧІ
07.45, 16.05 Журнал Ліги
Чемпіонів
08.15 «Ворскла» —
«Карпати». ЧУ
10.00 «Великий футбол»
11.50 Топ-матч
12.00 «Фіорентина»
— «Інтер». ЧІ
13.50 «Львів» —
«Чорноморець». ЧУ
15.40, 22.15 Футбол NEWS
16.35 «МЮ» — «Ліверпуль».
ЧА
18.30, 20.55 «Тур ONLINE»
18.55 LIVE. «Шахтар»
— «Олександрія
19.45 Футбол Tables
21.25 Передмова до «ІнтерБаварія» (2010 р. /11).
Золота колекція Ліги
Чемпіонів. Прем’єра
21.30 «Інтер» — «Баварія».
1/8 фіналу (2010 р. /11).
Золота колекція Ліги
Чемпіонів. Прем’єра
23.30 «Баварія» — «Інтер».
1/8 фіналу (2010 р. /11).
Золота колекція Ліги
Чемпіонів. Прем’єра
01.20 Післямова до «БаваріяІнтер» (2010 р. /11).
Золота колекція Ліги
Чемпіонів. Прем’єра

03.00, 1.55 Зона ночі
04.40 Абзац
06.35, 7.55 Kids Time
06.40 М/с «Майлз із
майбутнього»
08.00 М/ф «Ми — монстри»
09.50 Х/ф «Космос між
нами»
12.10 Х/ф «Принц Веліант»
14.00 Х/ф «Президент
Лінкольн: Мисливець
на вампірів»
16.05 Х/ф «Хоббіт: Битва
п’яти воїнств»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.00 Таємний агент. Постшоу
00.00 Т/с «Підступні
покоївки»
01.50 Служба розшуку дітей

04.35 Скарб нації
04.45 Еврика!
04.50 Служба розшуку дітей
04.55 Т/с «Відділ 44»
05.45 Громадянська оборона
06.35 Факти тижня. 100
хвилин з Оксаною
Соколовою
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.10, 13.20 Секретний фронт.
Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.20 Х/ф «Гравітація»

ФУТБОЛ-2
06.00 «Львів» —
«Чорноморець». ЧУ
07.45 «Вест Гем» —
«Фулгем». ЧА
09.30 Журнал Ліги Чемпіонів
09.55 «Парма» — «Наполі».
ЧІ
11.40, 14.00 «Check-in»
12.15 «МЮ» — «Ліверпуль».
ЧА
14.30, 3.55 «Ворскла»
— «Карпати». ЧУ
16.15, 0.15 «Великий футбол»
18.00 «Болонья» —
«Ювентус». ЧІ
19.45 Чемпіонат Англії. Огляд
туру. Прем’єра
20.40 «Європейський
WEEKEND»
21.30 «Бернлі» —
«Тоттенгем». ЧА
23.20 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра
02.05 «Фрозіноне» —
«Рома». ЧІ
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.10, 13.55 Правда життя
09.15 Дикий Індокитай
10.10 Під іншим кутом
11.10 Прихована реальність
12.00, 0.25 Містична Україна
12.50, 19.40 Речовий доказ
15.00, 23.40 Заборонена
історія
15.55, 21.45 Річкові монстри
16.50, 22.35 Дикі острови
17.50 Погляд зсередини

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Прорвемось!
21.25 Т/с «Розтин покаже»
22.20 Свобода слова
00.00 Х/ф «Джанго вільний»
02.55 Х/ф «Дипломатія»

К1
06.30
07.40
08.00
08.20
10.10

Top Shop
М/с «Каспер»
«Дай лапу»
М/ф «Союз звірів»
Х/ф «Лікар. Учень
Авіценни»
13.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15.00 «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 «Гонка»
01.10 «Орел і решка. Шопінг»
02.10 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.25 М/ф «Їжачок Боббі:
Колючі пригоди»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
13.00, 17.00 Т/с «Рання
пташка»
14.00, 19.00 Богиня шопінгу
15.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
20.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
20.30, 21.30 Танька і Володька
22.00 Т/с «Хамелеон»
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки
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UA: Перший
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 «Галерея Вельвет»
13.15, 4.20 РадіоДень
14.00, 15.15, 17.10, 18.20,
19.15 «Крим: 5 років
спротиву російській
окупації»
17.00 Новини. Крим
18.55 Новини.Крим
21.25 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Д/ф «Шамварі:
територія диких тварин»
22.50 Схеми. Корупція в
деталях
00.00 Телепродаж Тюсо
02.20 «5 років кримського
спротиву російській
окупації»
05.20 Своя земля
НТН
05.55 Х/ф «Крах інженера
Гаріна»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Вантаж без
маркування»
10.40 Т/с «Кулагін та
партнери»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40
«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть у раю»
14.55, 16.50, 23.45 Т/с «Служба
розслідувань»
17.15, 21.45 «Легенди карного
розшуку»
1.50 «Таємниці кримінального
світу»
03.10 «Випадковий свідок»
03.30 «Речовий доказ»
03.55 «Правда життя»
04.50 Top Shop
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.02 Крим. Спротив.
Документальна програма
06.25 Христина. Кримське
соло. Документальна
програма
06.55 UA.МУЗИКА. Кліп
07.00 Новини
07.05 Погода
07.10 Кмітливий Сяоцзі.
Мультфільм
07.55 UA.МУЗИКА. Кліп
08.00 Новини
08.05 Пізній ранок шоу
09.00 Новини
09.05 Пізній ранок шоу
10.00 «Еліза». Телевізійний
серіал, 12+
10.50 Кухня По. Кулінарна
програма
11.50 Китайські традиції і
сучасне життя
12.15 Орегонський путівник
12.45 Неповторна природа.
Документальний цикл
13.40 Крим нескорений.
Документальна програма
14.00 Спецпроект «Крим. 5 років
спротиву російській
окупації. Громадський
спротив»
15.00 Новини (із
сурдоперекладом)
15.15 Спецпроект «Крим. 5 років
спротиву російській
окупації. Нові політв’язні
та військовополонені»
16.10 Спецпроект «Крим. 5 років
спротиву російській
окупації. Чи наблизилась

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, 0.20, 5.20 ТСН
09.30, 22.45 «Одруження
наосліп»
11.10, 12.20 «Міняю жінку»
13.45 «Сімейні мелодрами»
14.45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали2019»
20.45, 21.45 Мелодрама «У
неділю рано зілля
копала»
00.25 Комедія «Слуга
народу»
02.15 Т/с «Таємниця твердині
шифрів»

06.05, 22.10, 5.25 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 Х/ф «Осляча шкура»
11.50, 12.25 Х/ф «Зорро»
12.00 «Новини»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 2.00 «Стосується
кожного»
20.00, 4.05 «Подробиці»
21.00 «Речдок»
23.55 Х/ф «Малахольна»
02.45 «Орел і решка. Шопінг»
04.55 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 Реальна містика. Новий
сезон
13.20, 15.30 Агенти
справедливості
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Кримінальний
журналіст»
23.20 Без паніки
00.00 Т/с «CSI: Маямі
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI: Маямі»
04.40 Реальна містика

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.15, 8.20, 0.50 Огляд преси
06.20, 10.10, 1.15 Машина часу
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
07.45 Будівельний стандарт

5 канал
07.55, 8.55, 9.40, 11.55, 13.55,
14.55, 16.55, 17.55,
22.55, 0.35 Погода на
курортах
08.00, 17.00 Час новин. Київ
08.30 5 поверх
09.20, 17.45 Час громади

Україна до деокупації
Криму»
Новини. Крим
Спецпроект «Крим. 5 років
спротиву російській
окупації. Створення
кримськотатарської
національнотериториальної
автономії. Чому не
вдалося»
Новини (із
сурдоперекладом)
Спецпроект «Крим. 5 років
спротиву російській
окупації. Міжнародна
політика України щодо
Криму»
Новини. Крим
Спецпроект «Крим. 5 років
спротиву російській
окупації». Трансляція
офіційного заходу.
«Мистецький арсенал»
Новини
Етапом через пів-Землі.
історія ув’язнення
Сенцова і Кольченка.
Документальна програма
Шлях до Свободи.
Проект з Будинку
звукозапису Українського
радіо
Христина. Кримське
соло. Документальна
програма
Новини (із
сурдоперекладом)
Тема дня
РадіоДень
100 років української
літератури. 1930-1939-ті
роки
Національний центр
театрального мистецтва
ім. Л. Курбаса. «Білі
мотилі, плетені ланцюги»
Після прем’єри –
розстріл. Документальна
програма
РадіоДень. Життя+
Крим нескорений.
Документальна програма
РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
20.00, 21.00 Т/с «Кріпосна»
22.50 Детектор брехні
23.50 Давай поговоримо про
секс

17.00
17.10

18.00
18.20

18.55
19.15

21.00
21.25

22.30

00.30
01.00
01.20
01.50
02.15
02.25

03.40
04.30
04.55
05.15

06.00
07.55
09.45
12.55

СТБ
Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
Містичні історії з Павлом
Костіциним
МайстерШеф
Хата на тата

ІНТЕР

ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»
16.15 «Кримінал»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 1.45 Т/с «Пляжний
коп-2»
09.50, 18.15 «Спецкор»
10.05, 17.15 «Загублений світ»
12.05 Відеобімба
13.35 Х/ф «Кікбоксер-2»
15.25 Х/ф «Кікбоксер-3»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за
викликом-4»
21.35, 0.05 Т/с «Кістки-7»
01.00 «Секретні файли-3»
02.25 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00, 16.00 «Європейський
WEEKEND»
06.50 Журнал Ліги Чемпіонів
07.20 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
08.15 «Болонья» —
«Ювентус». ЧІ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «Шахтар» —
«Олександрія». ЧУ
12.05 «Великий футбол»
13.50 «Бернлі» —
«Тоттенгем». ЧА
16.50 «Ворскла» —
«Карпати». ЧУ
18.35 «Сіткорізи». ЧА.
Прем’єра
19.00 «Фіорентина» —
«Інтер». ЧІ
20.45 «Маріуполь» —
«Олімпік». ЧУ
22.50 Чемпіонат Італії. Огляд
туру

23.45 «МЮ» — «Ліверпуль».
ЧА
01.35 «Сіткорізи». ЧА
02.05 «Львів» —
«Чорноморець». ЧУ
03.55 «Мілан» — «Емполі». ЧІ
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.20 Check-in
06.35 «МЮ» — «Ліверпуль». ЧА
08.45 «Маріуполь» —
«Олімпік». ЧУ
10.25 «Європейський
WEEKEND»
11.15 «Лестер» — «Кристал
Пелес». ЧА
13.00, 3.55 Чемпіонат Італії.
Огляд туру
13.45 «Мілан» — «Емполі». ЧІ
15.30 Журнал Ліги Чемпіонів
16.00 Передмова до «Інтер»
— «Баварія» (2010 р.
/11). Золота колекція
Ліги Чемпіонів
16.05 «Інтер» — «Баварія».
1/8 фіналу (2010 р. /11).
Золота колекція Ліги
Чемпіонів
17.50 «Баварія» — «Інтер».
1/8 фіналу (2010 р. /11).
Золота колекція Ліги
Чемпіонів
19.40 «Післямова до
«Баварія» — «Інтер»
(2010 р. /11). Золота

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.45 Зона ночі
04.00 Абзац
05.55, 7.10 Kids Time
06.00 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.15 Х/ф «Перстень
дракона»
09.00 Х/ф «Копальні царя
Соломона»
12.45 Т/с «Загублені»
17.00, 19.00 Заробітчани
21.00 Аферисти в мережах
23.00 Х/ф «Гарячі копи»
01.00 Т/с «Підступні
покоївки»
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ICTV
04.10 Скарб нації
04.20 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 з Костянтином
Стогнієм
10.10 Прорвемось!
11.10, 17.15 Антизомбі.
Дайджест
12.05, 13.20 Х/ф «Нікіта»
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.15, 21.25 Т/с
«Розтин покаже»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Громадянська оборона
Прем’єра
22.35 «На трьох»
23.40 Х/ф «Анаконда»
01.20 Т/с «У полі зору»

11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало
історії
12.30 Брифінг речника
Міністерства оборони
13.05, 22.00, 5.15 БлогПост
15.30, 16.10 Інформаційний
день

17.10, 18.20, 19.25
Інформаційний вечір
23.10 «За Чай.com»
02.15 Нові герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

колекція Ліги Чемпіонів
19.45 «Шахтар» —
«Олександрія». ЧУ
21.30 «Сіткорізи». ЧА
21.55 LIVE. «Ньюкасл»
— «Бернлі». ЧА
00.00 Топ-матч
00.15 «Фіорентина» —
«Інтер». ЧІ
02.05 «Бернлі» —
«Тоттенгем». ЧА
04.50 Чемпіонат Англії. Огляд
туру

10.45 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15.00 «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-2»
00.00 «Орел і решка. Шопінг»
01.50 «Нічне життя»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.15, 13.45 Правда життя
09.25, 16.45, 22.35 Дикі острови
10.20, 18.15 Під іншим кутом
11.15 Брама часу
12.00, 0.25 Містична Україна
12.50, 19.40 Речовий доказ
15.00, 23.40 Заборонена історія
15.50, 21.45 Річкові монстри
17.45 Погляд зсередини
18.45, 20.50 Секретні території
01.15 Ризиковане життя
04.45 Смарт-шоу

06.30
07.40
08.00
08.10

К1
Top Shop
М/с «Каспер»
«Дай лапу»
Т/с «Дорогий доктор»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Блакитна свічка»
11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»
13.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
14.00, 19.00 Богиня шопінгу
15.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
20.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
20.30, 21.30 Танька і Володька
22.00 Т/с «Хамелеон»
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2019

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на другий квартал
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну газету держави.
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
Нині триває передплата на «Україну молоду»
на квітень 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 квітень можна до
18 березня у відділеннях поштового зв’язку,
в операційних залах поштамтів, у пунктах
приймання передплати, на сайті УДППЗ
«Укрпошта» 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.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2019 рiк:
на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на квартал — 187 грн. 86 коп.,
до кінця року — 563 грн. 58 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на квартал — 247 грн. 86 коп.,
до кінця року — 743 грн. 58 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на квартал— 69 грн. 33 коп.,
до кінця року — 207 грн. 99 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати 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» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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UA: Перший

06.00 М/с «Гон»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 2.00, 5.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.35 «Аромати Чилі»
13.15, 4.05 РадіоДень
13.55 «Світ дикої природи»
14.30 52 вікенди
15.20 Т/с «Іспанська легенда»
16.55 Сильна доля
18.20, 2.35 Тема дня

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 «Одруження наосліп»
11.15, 12.20 «Міняю жінку»
13.45 «Сімейні мелодрами»
14.45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали2019»
20.45, 21.45 Мелодрама «У
неділю рано зілля
копала»
22.45 «Світ навиворіт 10:
Бразилія»
00.05 «Світ навиворіт 10:
Бразилія»
01.05 Комедія «Нареченавтікачка»
04.15 Т/с «Таємниця твердині
шифрів»

06.05, 22.10, 5.25 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00, 12.25 Х/ф «Чотири
мушкетери Шарло»
12.55 Х/ф «Четверо против
кардинала»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 2.00 «Стосується
кожного»
20.00, 4.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок»
23.55 Х/ф «Гувернантка»
02.40 «Орел і решка. Шопінг»
04.55 Top Shop

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.15, 7.25, 10.10, 1.15
Машина часу
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,

5 канал
00.00, 1.00, 2.00, 3.00,
16.55, 17.55, 22.55,
4.00, 5.00 Час новин
0.35, 1.10 Погода на
07.10, 8.10, 21.25, 0.15
курортах
Актуально: Економіка.
08.25, 0.45 Огляд преси
Політика. Соціум
09.25, 17.45 Час громади
07.15, 12.20, 15.25, 18.15,
11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало
23.55 Погода в Україні
історії
07.45 Драйв
12.30 Брифінг речника
07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55,
Міністерства оборони

18.55, 5.20 Своя земля
19.25 «Мегаполіси»
19.55 Д/ф «Заміновані
вірністю»
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.40, 3.35 Складна розмова
22.15 Д/ф «Воля або Смерть»

27 лютого
ІНТЕР

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 Реальна містика. Новий
сезон
13.20, 15.30 Агенти
справедливості
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Кримінальний
журналіст»
23.20 Гучна справа
00.00 Т/с «CSI: Маямі
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI: Маямі»
04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

13.10, 22.00, 5.15 БлогПост
15.30, 16.10 Інформаційний
день
17.10, 18.20, 19.25
Інформаційний вечір
23.10 «За Чай.com»
02.15 Нові герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашинґтон
04.35 Факти
04.55 Т/с «Відділ 44»
05.40, 10.10, 17.15
Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
12.30, 13.20 Х/ф «Анаконда»
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.15, 21.20 Т/с
«Розтин покаже»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
Прем’єра
22.35 «На трьох»
23.35 Х/ф «Анаконда-2:
Полювання за
проклятою орхідеею»
01.25 Т/с «У полі зору»

02.15 «Торіно» —
«Аталанта». ЧІ
04.05 «МЮ» — «Ліверпуль».
ЧА

14.55, 23.40 Заборонена
історія
15.55, 21.45 Річкові монстри
18.45, 20.45 Секретні території

03.00, 2.35 Зона ночі
05.00 Абзац
06.55, 8.45 Kids Time
07.00 М/с «Майлз із
майбутнього»
08.50 Х/ф «Перстень
нібелунгов»
12.45 Т/с «Загублені»
17.00, 19.00 Подіум
21.00 Аферисти в мережах
23.00 Х/ф «Четверо проти
банку»
00.50 Т/с «Підступні
покоївки»
02.30 Служба
розшуку дітей

00.00 Телепродаж Тюсо
03.10 Наші гроші
04.30 Спільно
НТН
05.50, 10.40 Т/с «Кулагін та
партнери»
06.50 Х/ф «Поет і княжна»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Постріл у спину»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45
«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть у
раю»
14.55, 16.50, 23.45 Т/с
«Служба розслідувань»
17.15, 21.45 «Легенди карного
розшуку»
1.55 «Таємниці
кримінального світу»
03.15 «Випадковий свідок»
03.30 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя.
Професії»
04.55 Top Shop
UA.Культура
06.00
06.00
06.30
06.55
07.00
07.00
07.10
07.55
08.00
08.00
09.00
09.00
10.00
10.50
11.50
12.15

Гімн України
Орегонський путівник
Елементи
UA.МУЗИКА. Кліп
Новини
Погода
Кмітливий Сяоцзі.
Мультфільм
UA.МУЗИКА. Кліп
Новини
Пізній ранок шоу
Новини
Пізній ранок шоу
«Еліза». Телевізійний
серіал, 12+
Морська кухня
Китайський живопис.
Документальний цикл
Орегонський путівник

12.50 Неповторна природа.
Документальний цикл
13.40 Зона відчуження
Донбас. Документальна
програма
14.30 РадіоДень
15.00 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 Колумбії
20.00 Лайфхак українською
20.10 #БібліоFUN з
Ростиславом Семківим
20.35 Лайфхак українською
20.50 Українська читанка
21.00 Новини
21.20 Скайп-інтерв’ю з
автором фільму «Воля
або Смерть!»
22.00 Воля або Смерть!
Документальний фільм.
18+
23.15 100 років української
історії. 2000-2017-й роки
23.20 Львівський театр ім.
М. Заньковецької. Інна
Павлюк, Наталя Лісова.
Або-або. Вистава за
листами Олени Теліги
01.00 Новини (із
сурдоперекладом)

01.20 Тема дня
01.50 РадіоДень
02.15 100 років української
історії. 2000-2017-й роки
02.20 Шлях до Свободи.
Проект з Будинку
звукозапису
Українського радіо
04.25 РадіоДень. Життя+
04.45 Букоголіки
05.15 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
СТБ
06.05 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
08.00 Містичні історії з
Павлом Костіциним
09.50 МайстерШеф
13.20 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00, 22.50 Слідство ведуть
екстрасенси
20.00, 21.00 Т/с «Кріпосна»
23.50 Давай поговоримо про
секс
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий
день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.01, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.00 Хвилина Мовчання.
День пам’яті. День
Героїв Небесної сотні
12.15, 13.15, 14.15, 15.15
«Деталі»
16.15 «Кримінал»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 1.45 Т/с «Пляжний
коп-2»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений
світ»
12.55 «Помста природи»
14.00 Х/ф «Безодня»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за
викликом-4»
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-7»
01.00 «Секретні файли-3»
03.05 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Арсенал-Київ»
— «Десна». ЧУ
07.45, 16.00 «Сіткорізи». ЧА
08.15 «Фіорентина»
— «Інтер». ЧІ
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS
10.20 «Ньюкасл» —
«Бернлі». ЧА
12.10 «Маріуполь» —
«Олімпік». ЧУ
13.55 «Болонья» —
«Ювентус». ЧІ
16.30 «Шахтар» —
«Олександрія». ЧУ
18.20 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
19.15 «Парма» — «Наполі».
ЧІ
21.00 Журнал Ліги Чемпіонів
21.30, 23.55 «Check-in»
21.55 LIVE. «Челсі» —
«Тоттенгем». ЧА
00.25 «Ворскла» —
«Карпати». ЧУ

К1

ФУТБОЛ-2
06.00, 13.00, 19.40
«Сіткорізи». ЧА
06.30 «Торіно» —
«Аталанта». ЧІ
08.20, 15.20, 0.00 Топ-матч
08.30 «Шахтар» —
«Олександрія». ЧУ
10.20 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
11.15 «Ворскла» —
«Карпати». ЧУ
13.30 «МЮ» — «Ліверпуль».
ЧА
15.30 «Львів» —
«Чорноморець». ЧУ
17.20 Журнал Ліги Чемпіонів
17.50 «Ньюкасл» —
«Бернлі». ЧА
20.10 «Болонья» —
«Ювентус». ЧІ
21.55 LIVE. «Ман Сіті»
— «Вест Гем». ЧА
00.15 «Парма» — «Наполі».
ЧІ
02.05 «Лестер» — «Кристал
Пелес». ЧА
03.55 «Арсенал-Київ»
— «Десна». ЧУ
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.50, 13.50, 1.20 Правда
життя
09.00, 16.50, 22.35 Дикі
острови
09.55, 17.50 Під іншим кутом
10.55 Брама часу
11.50, 0.30 Містична Україна
12.40, 19.40 Речовий доказ

06.30
07.40
08.00
08.10
10.45

Top Shop
М/с «Каспер»
«Дай лапу»
Т/с «Дорогий доктор»
Т/с «Пригоди
Геркулеса»
13.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15.00 «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 2»
00.00 «Орел і решка. Шопінг»
01.45 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Прекрасний принц
і фея Люпина»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
13.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
14.00, 19.00 Богиня шопінгу
15.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
20.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
20.30, 21.30 Танька і Володька
22.00 Т/с «Хамелеон»
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки
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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 «Галерея Вельвет»
12.35 «Аромати Чилі»
13.15, 14.30, 4.05 РадіоДень
13.55 «Світ дикої природи»
15.20 Т/с «Іспанська легенда»
17.25 Ювілейний концерт
гурту «Піккардійська
терція»
18.20, 2.35 Тема дня
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.30 «Мегаполіси»
20.00 Д/ф «Секрети замків
Великобританії»
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.40 Схеми. Корупція в
деталях
22.15 Д/ф «Шамварі:
територія диких тварин»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.10 Світло
04.30 Спільно
05.20 Своя земля
НТН
05.55, 10.30 Т/с «Кулагін та
партнери»
06.55 Х/ф «Абітурієнтка»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Місто прийняло»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00
«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть у
раю»
14.55, 16.50, 23.45 Т/с
«Служба розслідувань»
17.15, 21.45 «Легенди карного
розшуку»
01.55 «Таємниці
кримінального світу»
03.30 «Випадковий свідок»
03.50 «Речовий доказ»
04.20 «Правда життя.
Професії»
04.50 Top Shop
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 Кмітливий 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. 12+
10.45 Морська кухня
11.50 Китайський живопис.
Документальний цикл
12.15 Орегонський путівник

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

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 «Одруження наосліп»
11.15, 12.20 «Міняю жінку»
13.45 «Сімейні мелодрами»
14.45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали2019»
20.40 «Чистоnews-2019»
20.45, 21.45
Мелодрама «У неділю
рано зілля копала»
22.30 «Право на владу-2019»
01.00 «Гроші-2019»
02.05 «Таємниця твердині
шифрів»

06.05, 22.10, 5.25 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.20, 12.25 Х/ф «Великий
переполох»
12.35 Х/ф «Операція
«Тушенка»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 2.00 «Стосується
кожного»
20.00, 3.50 «Подробиці»
21.00 «Речдок»
23.55 Х/ф «Любов від усіх
хвороб»
02.40 «Орел і решка. Шопінг»
04.55 Top Shop

6.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.20 Невигадані історії
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,

5 канал
4.00, 5.00 Час новин
07.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55,
07.10, 8.10, 21.25, 0.15
17.55, 22.55, 0.30
Актуально: Економіка.
Погода на курортах
Політика. Соціум
09.20, 17.45 Час громади
07.15, 12.25, 15.25, 18.15,
11.10, 14.10 Дзеркало історії
23.55 Погода в Україні
12.30 Брифінг речника
07.25, 8.25, 0.50 Огляд преси
Міністерства оборони
07.30, 8.30, 10.10, 1.15
13.05, 22.00, 5.15 БлогПост
Машина часу

12.50 Неповторна природа.
Документальний цикл
13.45 Перемоги України.
Центральна Рада
13.55 Галицька весна
української ідеї.
Документальна
програма
14.30 РадіоДень
15.00 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
18.55 Китайські традиції і
сучасне життя
19.30 Аромати Колумбії
20.00 Світло
21.00 Новини
21.20 Мистецький пульс
Америки
22.00 Сучасна музика
на UA.КУЛЬТУРА.
Концертна программа
23.00 100 років українського
мистецтва. 1900-1910-ті
роки
23.05 Національна опера
України. Джакомо
Пуччіні. «Турандот»
01.00 Новини (із
сурдоперекладом)
01.20 Тема дня
01.50 РадіоДень

02.20 100 років українського
мистецтва. 1900-1910-ті
роки
02.25 Львівський театр ім.
М. Заньковецької. Інна
Павлюк, Наталя Лісова.
«Або-або». Вистава за
листами Олени Теліги
04.25 РадіоДень. Життя+
04.45 Букоголіки
05.15 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
СТБ
06.05 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
08.00 Містичні історії з
Павлом Костіциним
09.55 МайстерШеф
12.35 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
20.00, 21.00 Т/с «Кріпосна»
22.50 Вагітна у 16
23.50 Давай поговоримо про
секс
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий
день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15
«Деталі»
16.15 «Кримінал»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.20 Реальна містика. Новий
сезон
13.20, 15.30 Агенти
справедливості
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Кримінальний
журналіст»
23.30 Д/ф «Крим. Вкрадений
півострів»
00.55, 2.20 Т/с «CSI: Маямі»
01.50 Телемагазин
04.40 Реальна містика

20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 1.45 Т/с «Пляжний
коп-2»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений
світ»
13.00, 3.05 «Облом.UA.»
15.25 Х/ф «Рожева пантера»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за
викликом-4»
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-7»
01.00 «Секретні файли-3»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 20.35 «Топ-матч
06.10, 20.40 «Шахтар»
— «Олександрія». ЧУ
08.10 «Сампдорія» —
«Кальярі». ЧІ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20, 23.45 «Ман Сіті»
— «Вест Гем». ЧА
12.10 «Львів» —
«Чорноморець». ЧУ
13.55, 3.55 «Фіорентина»
— «Інтер». ЧІ
16.00 Чемпіонат Англії. Огляд
туру. Прем’єра
16.55 «Болонья» —
«Ювентус». ЧІ
18.45 «Челсі» —
«Тоттенгем». ЧА
22.50 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
01.35 Журнал Ліги Чемпіонів
02.05 «Ворскла» —
«Карпати». ЧУ

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
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ICTV
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!

04.50 Абзац

04.25 Студія Вашингтон

06.45, 8.20 Kids Time

04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»

06.50 М/с «Майлз із
майбутнього»
08.25 Х/ф «Учень Мерліна»

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні

12.25 Т/с «Загублені»

новини з Костянтином
Стогнієм

17.00, 19.00 Хто зверху?

10.10 Секретний фронт
21.00 Аферисти в мережах

12.20, 13.20 Х/ф «Анаконда-2:
Полювання за

23.00 Х/ф «На гребені хвилі»

проклятою орхідеєю»
01.20 Т/с «Підступні
покоївки»

12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.15, 21.25 Т/с
«Розтин покаже»

15.30, 16.10 Інформаційний
день
17.10, 18.20, 19.25
Інформаційний вечір
20.00 #Лінія оборони
23.10 «За Чай.com»
02.15 Нові герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

17.15 Антизомбі. Дайджест
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Битва версій
22.40 «На трьох»
23.40 Х/ф «Лейк Плесід
проти анаконди»
01.25 Т/с «У полі зору»

ФУТБОЛ-2
06.00 «Мілан» — «Емполі».
ЧІ
07.45 «Ньюкасл» —
«Бернлі». ЧА
09.35 «Ворскла» —
«Карпати». ЧУ
11.20, 23.40 Журнал Ліги
Чемпіонів
11.50, 14.05 Check-in
12.15, 2.00 «Челсі» —
«Тоттенгем». ЧА
14.35 «Шахтар» —
«Олександрія». ЧУ
16.20 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
17.15 «Ман Сіті» — «Вест
Гем». ЧА
19.05 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
20.00 «Фіорентина»
— «Інтер». ЧІ
21.50 «Маріуполь» —
«Олімпік». ЧУ
00.10 «Фрозіноне» —
«Рома». ЧІ
03.50 Топ-матч
04.00 «Львів» —
«Чорноморець». ЧУ
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.00, 13.50 Правда життя
09.10, 16.50, 22.35 Дикі
острови
10.05, 17.50 Під іншим кутом
11.00 Брама часу
11.50, 0.30 Містична Україна
12.40, 19.40 Речовий доказ
15.00, 23.40 Заборонена
історія
16.00, 21.45 Річкові монстри
18.45, 20.45 Секретні території
01.20 Там, де нас нема

К1
06.30
07.40
08.00
08.10
10.45

Top Shop
М/с «Каспер»
«Дай лапу»
Т/с «Дорогий доктор»
Т/с «Пригоди
Геркулеса»
13.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15.00 «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 2»
00.00 «Орел і решка. Шопінг»
01.50 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Красуня»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
13.00, 17.00 Т/с «Рання
пташка»
14.00, 19.00 Богиня шопінгу
15.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
20.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
20.30, 21.30 Танька і Володька
22.00 Т/с «Хамелеон»
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки
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UA: Перший
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 «Галерея Вельвет»
12.30 «Аромати Чилі»
13.15, 14.30, 4.05 РадіоДень
13.55 «Світ дикої природи»
15.15 Т/с «Іспанська легенда»
16.55 «Браво, шеф!»
18.20, 2.45 Тема дня
18.50, 5.20 Своя земля
19.10 Передвиборча агітація
кандидатів на пост
Президента України
за кошти Державного
бюджету
20.30 Перший на селі
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.35 Д/ф «Найбільш
завантажений у світі»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.10 Світло
04.30 Спільно
НТН
05.50, 10.40 Т/с «Кулагін та
партнери»
06.50 Х/ф «Дорога на Січ»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Роби — раз!»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50
«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть у
раю»
14.55, 16.50, 23.45 Т/с
«Служба розслідувань»
17.15, 21.45 «Легенди карного
розшуку»
01.55 «Таємниці
кримінального світу»
03.20 «Випадковий свідок»
03.25 «Речовий доказ»
03.55 «Правда життя.
Професії»
04.55 Top Shop
UA.Культура
06.00
06.00
06.30
06.55
07.00
07.00
07.10
07.55
08.00
08.00
09.00
09.00
10.00
10.45
11.50
12.15
12.40
13.35

ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 22—23 ЛЮТОГО 2019

Гімн України
Орегонський путівник
Погляд зсередини
UA.МУЗИКА. Кліп
Новини
Погода
Кмітливий Сяоцзі.
Мультфільм
UA.МУЗИКА. Кліп
Новини
Пізній ранок шоу
Новини
Пізній ранок шоу
«Еліза». Телевізійний
серіал, 12+
Морська кухня
Китайський живопис.
Документальний цикл
Орегонський путівник
Неповторна природа.
Документальний цикл
Українська революція.
Документальний фільм

КАНАЛ «1+1»

1 березня
ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

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 «Одруження наосліп»
11.25, 12.20 «Міняю жінку»
13.45 «Сімейні мелодрами»
14.45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали2019»
20.25 «Чистоnews-2019»
20.35 «Ліга сміху-2019»
22.35 «Ігри приколів-2019»
23.35 «Ліга сміху-2018»
01.40 «Розсміши коміка.
Діти 2»

06.05, 22.00 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.15, 12.25 Х/ф «Веселий
Великдень»
12.40 Х/ф «Оксамитові
ручки»
14.50, 15.50, 16.45, 23.50
«Речдок»
18.00, 19.00 «Стосується
кожного»
20.00, 2.30 «Подробиці
тижня»
04.10 «Орел і решка.
Морський сезон»
05.00 Top Shop
05.30 «М/ф»

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.15, 8.25 Огляд преси
06.20 Діалоги з Патріархом
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
07.10, 8.15, 21.25, 0.15

5 канал
Актуально: Економіка.
08.00, 17.00 Час новин. Київ
Політика. Соціум
09.25, 16.45 Час громади
07.15, 12.25, 15.25, 18.10
11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало
Погода в Україні
історії
07.25 Драйв
12.30 Брифінг речника
07.30, 8.30, 10.10, 0.35, 1.15
Міністерства оборони
Машина часу
13.05 БлогПост
07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 16.55,
15.30, 16.10 Інформаційний
17.55, 0.30 Погода на
день
курортах
17.10 КЕНДЗЬОР

14.30 РадіоДень
15.00 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 Концертна програма
«Арсен Мірзоян. Київ»
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.20 Тема дня
18.50 Погода
19.00 Китайські традиції і
сучасне життя
19.30 Аромати Колумбії
20.00 Лайфхак українською
20.10 Букоголіки
20.35 Лайфхак українською
20.50 Українська читанка
21.00 Новини
21.20 Мистецький пульс
Америки
22.00 Сучасна музика
на UA.КУЛЬТУРА.
Концертна программа
23.00 100 років українського
мистецтва. 1910-1920-ті
роки
23.10 Київський театр
«Колесо». Фелікс
Міттерер. Жінки
Моцарта
01.00 Новини (із
сурдоперекладом)
01.20 Тема дня
01.50 РадіоДень
02.15 100 років українського
мистецтва. 1910-1920-ті
роки
02.25 Національна опера
України. Джакомо
Пуччіні. Турандот

04.25 РадіоДень. Життя+
(повтор записаний) від
попереднього дня
04.45 Букоголіки
05.15 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
СТБ
06.30 Хата на тата
13.25, 22.50 Х/ф «Щира
правда»
15.30 Х/ф «Загадка для
Анни»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
20.00 Х/ф «Пані покоївка»
00.45 Євробачення 2019 р.
Національний відбір
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15
«Деталі»
16.15 «Кримінал»
17.00 «Ситуація»
18.30 «Підсумки»
19.00 «Ехо України»
22.30 «Поярков. NEWS»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 1.00 Т/с «Пляжний коп-2»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений
світ»
12.55 Відеобімба
15.25 Х/ф «Робінзон Крузо»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 4.20 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Будинок,
який...»
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Головна тема. Вибір
23.20 По слідах
00.00 Т/с «Благими намірами»
02.00 Телемагазин
02.30 Т/с «Благими
намірами»
05.10 Зоряний шлях

19.25 Х/ф «Блекджек»
21.20 Х/ф «Бойові свині»
23.05 Х/ф «Деяка
справедливість»
02.20 «Облом.UA.»
04.35 «Цілком таємно-2016»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00 Топ-матч
06.10 «Маріуполь» —
«Олімпік». ЧУ
08.10 «Челсі» —
«Тоттенгем». ЧА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «Мілан» — «Емполі».
ЧІ
12.05 «Арсенал-Київ»
— «Десна». ЧУ
13.55 «Фрозіноне» —
«Рома». ЧІ
16.00 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру.
Прем’єра
16.30, 1.10 «Ньюкасл»
— «Бернлі». ЧА
18.20 «Львів» —
«Чорноморець». ЧУ
20.10 Світ Прем’єр-Ліги. ЧА
20.40 «Ман Сіті» — «Вест
Гем». ЧА
22.50 «Шахтар» —
«Олександрія». ЧУ
00.40 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
03.00 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
03.55 «Кальярі» — «Інтер».
ЧІ
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 16.30, 1.45,
3.50 Топ-матч
06.10 «Ман Сіті» — «Вест
Гем». ЧА

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Служба розшуку дітей
03.05 Зона ночі

ICTV
04.10 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дітей

04.40 Абзац

04.30 Студія Вашингтон
06.25, 7.40 Kids Time
06.30 М/с «Майлз із
майбутнього»

04.35, 3.10 Факти
04.55 Т/с «Відділ 44»
05.40, 17.15 Громадянська
оборона

07.45 Пацанки. Нове життя
13.00 Суперінтуїція
16.50, 19.00 Т/с «Будиночок

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні

на щастя»

новини з Костянтином

21.00 Аферисти в мережах

Стогнієм

23.00 Х/ф «Брейвен»

10.10 Битва версій

01.00 Х/ф «Гарячі копи»

11.10, 13.20 Х/ф «Жага
золота»

18.15 ТОМОС

12.45, 15.45 Факти. День

19.25 Інформаційний вечір

13.30, 0.20 «На трьох»

22.00 БлогПост HATE FRIDAY
NIGHT
02.15 Нові герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою

16.15 Т/с «Розтин покаже»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі. Прем’єра

04.15 Феєрія мандрів

21.30 Дизель-шоу

05.15 Рандеву

03.35 Великі авантюристи

08.10 «Фрозіноне» —
«Рома». ЧІ
10.05 «Львів» —
«Чорноморець». ЧУ
11.55 «Болонья» —
«Ювентус». ЧІ
13.45 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
14.40, 23.55 «Челсі»
— «Тоттенгем». ЧА
16.45 «Фіорентина»
— «Інтер». ЧІ
18.35 Світ Прем’єр-Ліги. ЧА.
Прем’єра
19.05 «МЮ» — «Ліверпуль».
ЧА
20.55 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
21.25 LIVE. «Кальярі»
— «Інтер». ЧІ
23.25 Світ Прем’єр-Ліги. ЧА
02.00 «Арсенал-Київ»
— «Десна». ЧУ
04.00 «Торіно» —
«Аталанта». ЧІ
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.10, 13.55 Правда життя
09.10, 16.00, 21.45 Річкові
монстри
10.05 Погляд зсередини
10.35, 17.50 Під іншим кутом
11.05 Брама часу
11.55, 0.35 Містична Україна
12.45, 19.40 Речовий доказ
15.00, 23.40 Заборонена
історія
16.55, 22.35 Дикі острови
18.45, 20.50 Секретні території
01.20 Наші

К1
06.30
07.40
08.00
08.10
10.45

Top Shop
М/с «Каспер»
«Дай лапу»
Т/с «Дорогий доктор»
Т/с «Пригоди
Геркулеса»
13.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15.00 «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 2»
00.00 «Орел і решка. Шопінг»
01.45 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Замок
Шрекенштейн»
11.30 Х/ф «Три горішки для
Попелюшки»
13.00, 17.00 Т/с «Рання
пташка»
14.00, 19.00 Богиня шопінгу
15.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
20.00 Одного разу під
Полтавою
20.30 Танька і Володька
21.00 М/ф «Пташиний ульот»
23.00 Х/ф «Обережно! Предки
в хаті»
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 22—23 ЛЮТОГО 2019

2 березня
UA: Перший
06.00, 9.30 М/с «Гон»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30,
2.00, 4.30 Новини
10.05 Х/ф «Біляночка та
Розаночка»
11.25 Хто в домі хазяїн?
11.55 Сильна доля
13.00 Х/ф «Пармський
монастир»
15.00 По обіді шоу
16.05 Спільно
16.40 «Мальовничі села»
17.05 Т/с «Іспанська легенда»
18.35 «Світ дикої природи»
19.10 Передвиборча агітація
кандидатів на пост
Президента України
за кошти Державного
бюджету
20.30 «Мегаполіси»
21.25, 2.25 Розсекречена
історія
22.25 «Неповторна природа»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.20 Букоголіки
04.00 Складна розмова
04.50 Світло
НТН
05.55 Х/ф «Ті, що зійшли з
небес»
07.25 Х/ф «У небі «Нічні
відьми»
09.00 Х/ф «Дорога в пекло»
12.20 Т/с «Пуаро Агати
Крісті»
16.00 «Легенди карного
розшуку»
17.10 «Самооборона»
18.05 «Круті 90-ті»
19.00, 3.10 «Свідок»
19.30 Х/ф «Граф МонтеКрісто»
23.10 «Міжнародний турнір
зі змішаних бойових
мистецтв WWFC 14»
02.10 «Хвороби-вбивці»
03.40 «Випадковий свідок»
04.05 «Легенди бандитського
Києва»
04.55 «Речовий доказ»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Бюджетний відпочинок.
Берлін
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 Цікаво. com
09.00 Новини
09.05 Національний відбір
учасника від України на
Міжнародний пісенний
конкурс «Євробачення2019». Фінал (повтор)

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 життя2019»
12.15 Мелодрама «У неділю
рано зілля копала»
16.30, 21.40 «Вечірній
квартал»
18.30 «Розсміши коміка.
Діти-2019»
20.15 «Чистоnews-2019»
20.25 «Українські сенсації2019»
00.35 «Ліга сміху-2018»
02.30 «Мультибарбара»

ІНТЕР
06.00
07.10
09.00
09.10

«Готуємо разом»
«Жди меня. Україна»
«Слово Предстоятеля»
Х/ф «Раз на раз не
приходиться»
10.30 Х/ф «На вас
чекає громадянка
Никанорова»
12.20 Х/ф «Здрастуй і
прощавай»
14.15, 20.30 Х/ф «Скарлетт»
20.00, 3.30 «Подробиці»
22.10 «Творчий вечір К.
Меладзе «Останній
романтик»
00.20 Х/ф «Політ фантазії»
02.15 «Сценарії кохання»
04.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
04.45 «Орел і решка.
Мегаполіси»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

НОВИЙ КАНАЛ
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03.00 Служба розшуку дітей

05.10 Скарб нації

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

03.05, 2.00 Зона ночі

05.20 Еврика!

07.30, 5.20 Зоряний шлях

04.55 Т/с «Меліса та Джой»

05.25 Факти

07.50, 15.20 Т/с

06.00, 7.15 Kids Time

05.50 Більше ніж правда

«Кримінальний
журналіст»

06.05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.20 Ревізор. Крамниці

16.00, 20.00 Т/с «Готель
«Купідон»
21.00 Шоу «Дивовижні
люди»
23.00 Х/ф «Терапія любов’ю»
01.00 Т/с «CSI: Маямі»
01.50 Телемагазин
02.20 Т/с «CSI: Маямі»
03.45 Реальна містика

09.15 Таємний агент
10.30 Таємний агент. Постшоу
12.30 Заробітчани

07.35 Я зняв!
09.20 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливості
національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 «На трьох»
15.00 Т/с «Розтин покаже»

14.20 Хто зверху?

18.45 Факти. Вечір

16.20 М/ф «Зоотрополіс»

19.10 Х/ф «Кровний батько»

18.30 Х/ф «Перший месник»

20.55 Х/ф «Шибайголови»

21.00 Х/ф «Перший месник:

22.55 Х/ф «Т2 Трейнспоттінг»

Друга війна»
23.45 Х/ф «Пагорби мають

01.15 Х/ф «Лейк Плесід
проти анаконди»
02.40 Великі авантюристи

очі»

5 канал
06.00 Час-Time
06.20, 0.20 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,
0.00, 1.00, 2.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.10, 8.10, 12.55, 15.15,

18.10, 23.55 Погода в
Україні
07.20, 2.15 Дзеркало історії
07.45, 8.50, 21.55, 0.10
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.55, 8.55, 9.55, 13.55, 14.55,
16.55, 17.55, 20.55, 0.55
Погода на курортах

08.20 Клуб LIFE
09.15 Автопілот-новини
09.25 Укравтоконтинент
09.35 Натхнення
10.10 Майстри ремонту
10.35 Медекспертиза
11.10 5 поверх
11.30, 3.40 Феєрія мандрів

12.30 Брифінг речника
Міністерства оборони
13.10, 4.30 Акцент
13.30 Код успіху
14.10, 15.20, 16.10
Інформаційний день
17.15 Стоп корупції!
18.15 Про військо
18.30 Машина часу

19.25 Особливий погляд

12.00 Аромати Колумбії.
Документальний цикл
12.50 Еліза. Телевізійний
серіал
14.30 Браво, шеф! Кулінарне
шоу
15.25 Зустріч Лувру і
Забороненого міста.
Документальний цикл
16.15 В#Україні
16.40 Своя земля
17.00 UA. Фольк
17.55 Концертна программа
Павла Табакова. Любов
жива
19.10 Уламки спогадів.
Документальна
програма
19.50 Життя і Смерть в
Гуцулії. Документальна
програма. Громадське
20.40 Рекіти. Фільм-концерт
21.00 Новини
21.20 Ігри імператорів.
Документальний цикл
22.30 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом. Стас
Жирков
23.00 Київський Молодий
театр. Павло Ар’є.
«Сталкери». 18+
01.00 UA. Фольк
01.45 Київський театр
оперети. Олексій
Рябов. «Сорочинський
ярмарок». 16+
04.15 Орегонський путівник

09.05 Т/с «Кріпосна»
19.00 МайстерШеф.
Професіонали
22.20 Х/ф «Пані покоївка»

08.15 «Парма» — «Наполі».
ЧІ
10.00, 22.15 Футбол NEWS
10.25 Чемпіонат Англії.
Передмова до туру.
Прем’єра
10.55 «Челсі» —
«Тоттенгем». ЧА
12.40 «Шахтар» —
«Олександрія». ЧУ
14.25 LIVE. «Тоттенгем»
— «Арсенал». ЧА
15.25, 17.55, 19.45 Футбол
Tables
16.30 «Тоттенгем» —
«Арсенал 2004 р. / 2005 р.
Класичні матчі АПЛ
16.55 LIVE. «МЮ» —
«Саутгемптон». ЧА
18.55 LIVE. «Мілан»
— «Сассуоло». ЧІ
20.55 Світ Прем’єр-Ліги. ЧА
21.25 LIVE. «Лаціо» —
«Рома». ЧІ
23.25, 1.30, 3.35, 5.40 Топматч
23.40 «Десна» — «Динамо».
ЧУ
01.45 «Вест Гем» —
«Ньюкасл». ЧА
03.50 «Чорноморець»
— «Шахтар». ЧУ

10.40 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
11.10 «Кальярі» — «Інтер».
ЧІ
13.00 Чемпіонат Англії.
Передмова до туру
13.30, 15.55, 16.30, 18.55 «Тур
ONLINE»
13.55 LIVE. «Десна»
— «Динамо». ЧУ
14.45, 17.45 Футбол Tables
16.15, 20.15 Футбол NEWS
16.55 LIVE. «Чорноморець»
— «Шахтар». ЧУ
19.25 LIVE. «Вест Гем»
— «Ньюкасл». ЧА
21.40 «Тоттенгем» —
«Арсенал». ЧА
23.40 «Мілан» —
«Сассуоло». ЧІ
01.40 «Лаціо» — «Рома». ЧІ
03.40 «МЮ» —
«Саутгемптон». ЧА

09.00 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
12.20 «Ух ти show»
13.50 М/ф «Морська
бригада»
15.30, 21.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
18.15 М/ф «Земля до
початку часів: Подорож
хоробрих»
19.50 М/ф «Земля до початку
часів»
22.00 «Орел і решка.
Навколосвітня
подорож»
23.50 Х/ф «Супер Майк»
01.50 «Орел і решка. Шопінг»
02.40 «Нічне життя»

ПРЯМИЙ
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
19.00 «Репортер».
Новини
10.15 «18 плюс»
11.15 «Споживач»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15 Марафон
«Вибори-2019»
17.00 «Кисельов. Авторське»
18.00, 19.15, 20.00 «Вибори2019»
21.00 THE WEEK
22.00 «Закрита зона»
23.00 «ВАТА-шоу»
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»
16.05 Х/ф «Некерований»
18.00 Х/ф «Швидкість»
20.10 Х/ф «Швидкість-2»
22.25 Т/с «Третього не дано»
01.55 «Облом.UA.»
04.40 «Цілком таємно-2016»
ФУТБОЛ-1

СТБ
05.10, 16.55 Хата на тата
07.10 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»

06.00 «Ворскла» —
«Карпати». ЧУ
07.45 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру

ФУТБОЛ-2
06.00, 21.30, 23.30, 1.30, 3.30,
5.30 Топ-матч
06.05 «Болонья» —
«Ювентус». ЧІ
07.55 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
08.50 «Ман Сіті» — «Вест
Гем». ЧА

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.20, 23.50 Гордість України
08.10, 18.15 У пошуках істини
09.55 Секретні території
11.45 Заборонена історія
12.40 Як спокусити націю
15.25 Дикі острови
17.20, 22.55 Річкові монстри
20.00 Дядько Гітлер
21.00 Вбити Гітлера
01.35 Телеформат
К1
06.30 Top Shop
07.40 М/с «Каспер»
08.10 «Дай лапу»

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву
21.30, 3.00 Вікно в Америку
22.00 Док. Фільм
23.15 ТОМОС
03.20 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Діалоги з Патріархом

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Жаб’яче
королівство: Таємниця
кришталевої жаби»
12.50 Х/ф «Прекрасний принц
і фея Люпина»
14.00 4 весілля
15.00 Богиня шопінгу
17.00 Х/ф «Обережно! Предки
в хаті»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Одного разу під
Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.30 Т/с «Хамелеон»
00.30 Панянка-селянка
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

12

UA: Перший
06.00 М/с «Гон»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30,
2.00, 4.30 Новини
09.40 Х/ф «Пармський
монастир»
11.25 «Супер Чуття»
12.00 «Браво, шеф!»
13.05 Лайфхак українською
13.20, 21.55 «Неповторна
природа»
13.55 #ВУКРАЇНІ
14.30 Перший на селі
15.00 UA:Фольк
16.20 Т/с «Іспанська легенда»
19.10 Передвиборча агітація
кандидатів на пост
Президента України
за кошти Державного
бюджету
20.30 «Мегаполіси»
21.25 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
23.00 «Мальовничі села»
00.00 Телепродаж Тюсо
02.25 Розсекречена історія
03.20 Букоголіки
04.00 Складна розмова
04.50 Світло

05.15
05.45
07.15
11.00
12.40
14.20
15.20
19.00
22.25
00.10

03.00

06.00
06.00
06.30
06.55
07.00
07.05
07.10
07.15
08.25
08.30
09.00
09.05
10.20

11.30
12.00
12.50
15.25
16.15
16.40
17.00
17.55

ТБ-НЕДІЛЯ
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НТН
Top Shop
Х/ф «Останній гейм»
«Страх у твоєму домі»
Х/ф «Вийти заміж за
капітана»
Х/ф «Білі роси»
Х/ф «Наречений з того
світу»
Х/ф «Граф Монте-Крісто»
Х/ф «Золоте теля»
Х/ф «Зникнення»
«Міжнародний турнір
зі змішаних бойових
мистецтв WWFC 14»
«Речовий доказ»
UA.Культура
Гімн України
Бюджетний відпочинок.
Рим
Фестивалі планети
UA.МУЗИКА. Кліп
Новини
Погода
UA.МУЗИКА. Кліп
Кмітливий Сяоцзі.
Мультфільм
UA.МУЗИКА. Кліп
Елементи
Новини
Казки перевірені часом.
Саффі. Мультфільм
Казки перевірені часом.
Біляночка та Розаночка.
Художній фільм
Смак сиру.
Документальний цикл
Аромати Колумбії.
Документальний цикл
«Еліза». Телевізійний
серіал, 12+
«Мегаполіси».
Документальний серіал
В#Україні
Своя земля
UA. Фольк
Ювілейний вечір
народної артистки
України Ніни Матвієнко

3 березня

КАНАЛ «1+1»

01.25 «Мультибарбара»

ІНТЕР
05.40 Х/ф «Без року
тиждень»
07.00 Х/ф «Оксамитові
ручки»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка.
Мегаполіси»
11.00, 12.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
13.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
3-й сезон»
14.00 Х/ф «Жандарм у НьюЙорку»
16.00 Х/ф «Три мушкетери:
Підвіски королеви»
18.00 Х/ф «Три мушкетери:
Помста міледі»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Нареченавтікачка»
23.00 Х/ф «Про нього»
00.20 «Речдок»

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.25, 16.10, 23.15 ТОМОС
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, 2.00, 4.00, 5.00
Час новин
07.10, 12.55, 15.15, 18.55,
23.10 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.45, 8.50, 22.00, 0.10
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55,
11.55, 14.55, 16.55,
17.55, 20.55, 0.15
Погода на курортах
08.20 Клуб LIFE
08.40 Натхнення

19.05 РадіоДень. Книжкова
лавка. ТОП 7
20.00 Розсекречена історія
21.00 Новини
21.25 Сильна доля
22.30 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
23.00 Національна опера
України. Віденський
вальс
01.00 UA. Фольк
01.50 Життя і Смерть в
Гуцулії. Документальна
програма Громадське
02.35 В#Україні
03.35 Пліч-о-пліч
04.00 Своя земля
04.10 Незвідані шляхи.
Документальний цикл

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.05 «102. Поліція»
09.00 ДжеДАІ-4. Найкраще
2018 р.
10.00, 0.00 «Загублений світ»
12.55, 1.00 «Шалені перегони»
13.25 Х/ф «Робінзон Крузо»
15.10 Х/ф «Бойові свині»
16.55 Х/ф «Блекджек»
18.50 Х/ф «Гра Ендера»
21.00 Х/ф «Ліга видатних
джентльменів»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
01.50 «Облом.UA.»

06.00 ТСН
06.35 М/ф
06.45 «Українські сенсації2019»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.45 «Світ навиворіт 10:
Бразилія»
11.00, 12.05 «Світ
навиворіт-8»
13.10 Мелодрама «У неділю
рано зілля копала»
17.15 Комедія «Слуга
народу»
19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»
21.00 «Голос країни 9»
23.35 «Ліга сміху-2019»

СТБ
05.05, 10.55 Хата на тата
07.05 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
09.00 Все буде смачно!
15.30 МайстерШеф.
Професіонали
19.00 Слідство ведуть
екстрасенси
21.00 Один за всіх
22.15 Я соромлюсь свого тіла
ПРЯМИЙ
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00
«Репортер». Новини
10.15 «Кримінал» Слава Варда
та Катерина Трушик
11.15, 17.15 «ВАТА-шоу. Всі
свої»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15 Марафон
«Вибори-2019»
18.00, 19.15, 20.00 «Вибори2019»
21.00 «Підсумки тижня»
23.00 «ВАТА-шоу»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Тоттенгем» —
«Арсенал». ЧА
07.45, 13.00, 1.20 Світ
Прем’єр-Ліги. ЧА
08.15 «Лаціо» — «Рома». ЧІ
10.00, 16.15, 20.55 Футбол
NEWS
10.25 Журнал Ліги Чемпіонів.
Прем’єра
10.55 «МЮ» —
«Саутгемптон». ЧА
12.45, 3.40, 5.40 Топ-матч
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 «Тур
ONLINE»
13.55 LIVE. «Олімпік»
— «Арсенал-Київ». ЧУ
14.45, 17.45 Футбол Tables
16.55 LIVE. «Олександрія»
— «Маріуполь». ЧУ
19.20 LIVE. «Аталанта»
— «Фіорентина». ЧІ
21.20 «Великий футбол»
23.00 Журнал Ліги Чемпіонів
23.30 «Вотфорд» —
«Лестер». ЧА
01.50 «Фулгем» — «Челсі».
ЧА
03.50 «Евертон» —
«Ліверпуль». ЧА
ФУТБОЛ-2
06.00 «Кальярі» — «Інтер».
ЧІ

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі

06.30 Сьогодні

04.40 Стендап шоу

07.30 Зоряний шлях

05.35, 6.55 Kids Time

09.20 Т/с «Готель «Купідон»
13.10 Т/с «Благими
намірами»

05.40 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.00 М/ф «Кунг-фу панда»
08.50 М/ф «Зоотрополіс»

17.20, 21.00 Т/с «Міраж»

10.50 Х/ф «Брейвен»

19.00 Сьогодні. Підсумки з

12.50 Х/ф «Перший месник»

Олегом Панютою
20.00 Головна тема

15.00 Х/ф «Перший месник:
Друга війна»
18.00 Х/ф «Перший месник:

23.30 Х/ф «Там, де є щастя
для мене»
01.30 Телемагазин
02.00 Історія одного злочину

Протистояння»
21.00 Х/ф «Анонім»
23.00 Х/ф «Пагорби мають
очі 2»
00.45 Х/ф «Пагорби мають

05.30 Реальна містика
5 канал
09.10 Автопілот-Тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.10, 14.10, 20.00, 5.10
Машина часу
10.30, 3.15 Кіно
з Я. Соколовою
11.10 Кордон держави
11.20, 11.25 Будемо жити
11.35 Гра інтересів
07.50 «Десна» — «Динамо».
ЧУ
09.40, 21.10, 23.25, 1.30, 3.35,
5.40 Топ-матч
09.45 «Вест Гем» —
«Ньюкасл». ЧА
11.35 «Чорноморець»
— «Шахтар». ЧУ
13.25 Журнал Ліги Чемпіонів
13.55 LIVE. «Вотфорд»
— «Лестер». ЧА
14.55, 17.00, 19.10, 22.15
Футбол Tables
16.00 LIVE. «Фулгем»
— «Челсі». ЧА
18.00, 20.10 «Check-in»
18.10 LIVE. «Евертон»
— «Ліверпуль». ЧА
20.40 «Евертон» —
«Ліверпуль (2000 р.
/01). Класичні матчі
АПЛ
21.25 LIVE. «Наполі»
— «Ювентус». ЧІ
23.40 «Олімпік» —
«Арсенал-Київ». ЧУ
01.45 «Аталанта» —
«Фіорентина». ЧІ

очі»

ICTV
04.25 Скарб нації
04.35 Еврика!
04.40 Факти
05.05 Громадянська оборона
06.45 Антизомбі
08.35 Т/с «Відділ 44»
12.20, 13.00 Х/ф «Кровний
батько»
12.45 Факти. День
14.15 Х/ф «Шибайголови»
16.10 Х/ф «Стартрек»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин з Оксаною
Соколовою
20.35 Х/ф «Стартрек:
Відплата»
23.15 Х/ф «Стартрек: За
межами Всесвіту»
01.35 Х/ф «Т2 Трейнспоттінг»

12.10 Невигадані історії
12.30 Брифінг речника МО
України щодо ситуації
на лінії зіткнення
12.35 Континент
13.10 Медекспертиза
13.30, 0.20 Діалоги з
Патріархом
15.20 П’ятий поверх
15.40 Паспортний сервіс

17.15 Особливий погляд
18.00, 1.00 Час: Підсумки
тижня
19.25 Стоп корупції!
21.40, 3.00 Час-Time
22.05 Док. Фільм
00.45, 1.55 Огляд преси
02.15 Дзеркало історії
02.35 Нові герої Донбасу

03.50 «Олександрія»
— «Маріуполь». ЧУ

19.15 Х/ф «Прикинься моїм
хлопцем»
22.00 «Орел і решка.
Навколосвітня
подорож»
01.00 «Орел і решка. Шопінг»
01.50 «Нічне життя»

МЕГА
06.00, 1.35 Бандитська Одеса
07.05, 23.50 Гордість України
07.55, 18.15 У пошуках істини
09.45 Секретні території
10.40 Заборонена історія
12.30 Вбити Гітлера
14.20 Дядько Гітлер
15.20 Дикі острови
17.20, 22.55 Річкові монстри
20.00 Як спокусити націю
К1
06.30
07.40
08.10
09.15

Top Shop
М/с «Каспер»
«Ух ти show»
Т/с «Пригоди
Геркулеса»
11.00 М/ф «Земля до
початку часів: Подорож
хоробрих»
12.30 М/ф «Земля до початку
часів»
13.40, 21.00 «Орел і решка.
Навколо світу»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Якось у лісі»
12.30 Х/ф «Три горішки для
Попелюшки»
14.00 4 весілля
15.00 Богиня шопінгу
17.00 М/ф «Пташиний ульот»
18.30, 20.00, 21.00, 22.00
Одного разу під
Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.30 Т/с «Хамелеон»
00.30 Панянка-селянка
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні підказки
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■ НОВИНИ ПЛЮС
Посли ЄС погодилися
продовжити дипломатичні
санкції проти Росії
Посли ЄС домовилися на засіданні у
Брюсселі 20 лютого продовжити дипломатичні санкції проти Росії до середини
вересня. У чорному списку Євроспільноти є понад 160 осіб, яким буде заборонено в’їзд до Співтовариства та заблоковано їхні рахунки в європейських банках. Це сепаратисти з Криму, російські
політики і військові, а також люди, нещодавно внесені за організацію псевдовиборів в окупованій Росією частині
Донбасу. Також обмеження поширюються на понад 40 компаній. Наступного місяця до цього переліку буде додано 8 осіб, які відповідальні за листопадовий напад росіян на українські судна
в районі Азовського моря. Кілька місяців тому з цього питання не було одностайності, але через те, що Росія ігнорувала дипломатичні дії і заклики до повернення українських кораблів, а також
звільнення моряків, міністри закордонних справ ЄС кілька днів тому дали зелене світло для закінчення процедур та
підготовки нових санкцій.

Олег БОРОВСЬКИЙ
партії «Лікуд», лідером якої є чинний
прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу. Лідери партій «Стійкість Ізраїлю» («Хосен ле-Ісраель») та «Є майбутнє» («Єш
Атід») Бені Ганц та Яір Лапід заявили
21 лютого, що створять коаліцію, яка
«стане новою правлячою партією Ізраїлю». За їхніми словами, вони «мотивовані національною відповідальністю» і
«здолають прірву в ізраїльському суспільстві». Два лідери партій домовилися щодо ротацій керівництва в уряді в
разі перемоги — очікується, що спочатку Ганц буде прем’єр-міністром, а пізніше його змінить Лапід. Ізраїльські ЗМІ
повідомляють, що до коаліції зголосилася також долучитися і партія ТЕЛЄМ.
Парламентські вибори в Ізраїлі заплановані на 9 квітня. Біньямін Нетаньягу є
главою уряду вже 13 років і претендує
на четвертий прем’єрський термін поспіль. Його уряд вважають найефективнішим за всю історію країни. Втім урядовець фігурує у трьох кримінальних провадженнях про корупцію. Сам Нетаньягу
називає це спробою опонентів усунути
його від влади.

Ще один супутник Нептуна
Десятки жертв пожежі
у столиці Бангладеш
Жертвами пожежі, що спалахнула в столиці Бангладеш Дацці в середу, 20 лютого, стали більше 80 осіб,
більше 50 осіб потрапили до лікарень,
повідомляє агенція «Рейтер» із посиланням на представника місцевої пожежно-рятувальної служби Камрула
Хасана. Пожежникам вдалося взяти ситуацію під контроль лише через 10 годин. На місці події працювали 200 рятувальників. Пожежа почалася на першому поверсі чотириповерхового будинку, де був розташований склад хімічних
речовин, та швидко поширилася ще на
чотири сусідні будівлі. Причиною займання називають вибух газового балону. Нагадаємо, що в 2010 році внаслідок пожежі в старій частині Дакки загинули 124 особи.

Опозиція проти Нетаньягу
Основні центристські політичні
сили Ізраїлю оголосили про об’єднання
і єдиний список на виборах до парламенту (Кнесету), що може стати ударом по правоцентристській правлячій
Ігор ВІТОВИЧ

У середу, 20 лютого, президент
РФ Володимир Путін виступив
зi щорічним (уже 15-м) посланням Федеральних зборів. Російські ЗМІ анонсували, що цьогорічне звернення буде значно
миролюбнішим, ніж попереднє,
у березні минулого року, значну
частину якого зайняли вихваляння з приводу розробки та
впровадження нових видів озброєнь та погрози Заходу. Путін
дійсно розпочав «за здравіє»,
запропонувавши низку заходів
зі зміни інвестиційного клімату,
боротьби з бідністю та просування родинних цінностей. Але
довго на такій тональності не
втримався і осідлав улюбленого
коника — атаки на Захід.

Науковці відкрили 14-й та найменший з досі відомих супутників Нептуна.
Про це повідомили в британському науковому журналі Nature. Супутник отримав назву Гіппокамп — у давньогрецькій міфології це морський кінь з
риб’ячим хвостом. Його орбіта пролягає між орбітами внутрішніх супутників
планети — Лариси та Протея. На думку
науковців, Гіппокамп міг сформуватися з уламків після зіткнення якогось із
більших супутників з кометою. Діаметр
Гіппокампа становить лише 34 кілометри, і це найменший з відомих супутників Нептуна. Він настільки маленький,
що американський космічний апарат
Voyager-2, який пролітав повз планету
1989 року, не зміг його виявити. Астроном Марк Шоуолтер відкрив його у
2013 році, вивчаючи архівні знімки телескопа «Хаббл». У 2016 році відкриття було підтверджене спостереженнями, а 2018 року було офіційно визнане Міжнародним астрономічним союзом. У 2019 році супутник отримав
назву Гіппокамп. Нептун є восьмою,
найбільше віддаленою від Землі, планетою Сонячної системи. ■

На засіданні Генеральної
асамблеї ООН 20 лютого головною темою було «українське питання» — обговорювали ситуацію в анексованому Криму та на
окупованому російськими силами Донбасі. Президент України
Петро Порошенко взяв участь у
дебатах і виступив із промовою
перед представниками країнчленів ООН.
У своєму виступі перед делегатами Генасамблеї ООН Петро
Порошенко повідомив, що загальна чисельність російських
збройних сил уздовж російськоукраїнського кордону становить
понад 87 тисяч військових. «Військові експерти однозначно визнають, що озброєне угруповання на російському кордоні з Україною є наступальною ударною
групою. Це не має нічого спільного з обороною. Вони призначені для військового удару. До
цього готується Кремль. Тому
подальша ескалація до рівня
повномасштабної війни не є такою вже нереальною перспективою», — вказав Порошенко. Він
також заявив, що «загальна чисельність незаконних збройних
формувань (на Донбасі. — Ред.)
зараз складає близько 35 тисяч
бойовиків, а також 2100 військовослужбовців із російських регулярних збройних сил». Водночас
станом на лютий 2019 року в окупованому Криму Росія розмістила до 32,5 тисячi військових, 88
артилерійських систем, 52 реактивні системи залпового вогню,
372 бойові броньовані машини,
113 бойових літаків, 62 бойові
гелікоптери, шість бойових суден і шість підводних човнів, які
оснащені морськими системами
крилатих ракет «Калібр».
Президент України також
заявив, що не можна виключати також розгортання Росією
ядерної зброї на півострові Крим.
«Інфраструктура там уже розбудована. І Росія використала останні п’ять років для її відновлення та модернізації. Отже, ми
спостерігаємо безпрецедентну

■ ПОГРОЗИ

На волосині від війни
Володимир Путін виступив із войовничим
зверненням перед Федеральними зборами

Якщо ви так, то ми...
Він украй жорстко відреагував на вихід США з Угоди
про ліквідацію ракет середнього та малого радіуса дії (INF) і
навіть пригрозив розгорнути
нові російські ракети, які можуть уразити «командні пункти» в інших країнах. «Росія
буде змушена створити і розгорнути види озброєнь, які можуть
бути використані не лише щодо
тих територій, з яких нам буде
надходити відповідна пряма загроза, але і щодо тих територій,
де перебувають центри прийняття рішень iз застосування ракетних комплексів, які загрожують
нам». Слова Путіна про те, що

❙ Володимир Путін: Трамп перший почав...
Росія буде готуватися по удару
не лише по американських базах
у Європі, а й командних пунктах
у США, були традиційно зустрінуті зібранням «гучними і тривалими оплесками».
Цікаво, що під час звернення
до Федеральних зборів Володимир Путін уже не заперечував,

як раніше, а визнав, що російська збройна промисловість
розробляє ракети, виробництво яких заборонено договором
INF. Президент Росії заявив, що
Москва першою не розгортатиме заборонені ракети в Європі,
але робитиме це у відповідь на
такі дії з боку США.
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■ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Кремль — озброєний
і небезпечний
Петро Порошенко з трибуни ООН заявив
про загрозу широкомасштабної війни

❙ Петро Порошенко на трибуні ООН.
мілітаризацію Чорноморського
регіону. Росія змінює стратегічний баланс у регіоні та далеко за
його межами. Вона перетворює
Крим на стартовий майданчик
для своїх ракет. Не будьте наївними, Росія перетворює на військову базу будь-яку територію,
яку захоплює або бере під контроль», — попередив світову
спільному з трибуни ООН Петро
Порошенко.
Одночасно з виступом в ООН
український лідер у письмовому вигляді звернувся до генсека
ООН Антоніу Гутерріша з проханням «натиснути на Москву», щоб звільнити з російського полону українських моряків,
яких росіяни всупереч усім міжнародним нормам затримали в
Керченській протоці. Порошен-

ко передав це звернення особисто перед виступом на Генасамблеї ООН.
Під час дебатів позицію України підтримали у своїх виступах країни Скандинавії, від
імені яких слово взяв представник Норвегії, а також Польща,
Естонія та інші країни.
Під час робочого візиту до
США президент України Петро
Порошенко також отримав нагороду «Міжнародний державний
діяч», яку вручає Рада зi світових справ Філадельфії. «Я глибоко зворушений і для мене велика
честь отримати нагороду «Міжнародний державний діяч». Я
вважаю це визнанням прогресу,
який ми зробили як українська
нація», — заявив Порошенко під
час отримання відзнаки. ■

На думку деяких незалежних
експертів, Росія вже давно порушує міжнародні договори про
роззброєння. Експерти також зазначають, що зовнішня політика
Володимира Путіна базується на
агресії проти сусідів, спробах дестабілізувати ситуацію у світі, а
також поширенні неперевіреної
інформації про російський військовий потенціал.
Вихід США з угоди на тій
підставі, що Росія порушила її,
є дуже неприємним розвитком
подій передусім для Росії, вважають експерти. Якщо в Європі
з’являться ракети, які, за словами Путіна, впродовж 10 хвилин можуть досягнути командних пунктів у центрі Росії, то
це зводить нанівець сподівання російського керівництва на
удар у відповідь. Таке рішення
ухвалили за 10 хвилин неможливо. Тому погрози Путіна, що
російські ракети також будуть
здатні за 10 хвилин досягти Вашингтона та континентальної
частини США, слід сприймати
як анонс, що такі російські ракети будуть розгорнуті на російських підводних човнах.
Наразі Росія таких можливостей не має і невідомо, коли
буде мати, бо на розробку і впровадження такого рішення потрібні дуже великі гроші. Особливо в ситуації, коли Росії потрібні кошти ще й на анонсовані
в першій частині президентського виступу програми в галузі
освіти та охорони здоров’я.

Путін блефує
І з воєнної точки зору це не
має жодного сенсу, оскільки в
американців на підводних човнах та кораблях уже розгорнуті
приблизно шість тисяч крилатих ракет. Тому ті 42 ракети, які будуть розгорнуті в Румунії, як кажуть, «погоди не
роблять». Тому погрози Путіна
на адресу США експерти вважають блефом, хоча для Європи дійсно створюється реальна
загроза.
Колишній
виконуючий
обов’язки міністра оборони
Польщі і доктор воєнно-історичних наук Ромуальд Шеремєтьєв вважає, що Росія будує наступальну армію — для
атаки, а не оборони. «Захід,
якщо взагалі, то реагує. Росіяни стверджують, що це Захід
оточує і НАТО наближається
до кордонів Росії. Але це казки, що мають пояснювати, чому
вони (Росія. — Ред.) ведуть таку
агресивну політику», — сказав
професор.
На думку Ромуальда Шеремєтьєва, нинішня гонка озброєнь може вийти з-під контролю. «Якщо ми подивимося на
історію гонки озброєнь, то декілька разів були такі моменти, коли мир вже висів на волосині. Йдеться про кубинський
конфлікт, а також конфлікт за
Берлін, а отже, були ситуації,
коли війна могла вибухнути.
Так може бути і тепер», — вважає він. ■
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КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 22—23 ЛЮТОГО 2019

Валентина САМЧЕНКО
Львів—Київ

«Нам треба стояти ногами на нашій
землі, головою бути в Європі, а руками
обхоплювати якнайширше справи української нації», — ці слова належать
Івану Трушу, чиє 150-річчя відзначають
цьогоріч в Україні. Масштабно показали
талант одного з кращих українських художників — понад 300 робіт — у двох
приміщеннях Національного музею імені
Андрея Шептицького у Львові в проекті
«Труш. Відомий і не відомий». Подібний
вернісаж можна було побачити шанувальникам творчості митця лише в 1941
році на посмертній виставці художника.
Картини Труша, напівжартома казали за
його життя, були чи не у кожній другій
львівській господі.

■ ДО ДАТИ

Царство штуки:
кольори і відтінки
Талант знакового художника з нагоди 150-річчя
вшанували маcштабним проектом «Відомий
і невідомий Труш» iз показом понад 300 картин

Високе мистецтво і… безперервне
голодування
Направду Іван Труш намалював за 72
роки життя понад 6 тисяч робіт (значна
частина педантично була записана рукою майстра у спеціальному обліковому записнику). Це приблизно стільки,
скільки залишив мариніст iз кримської
Феодосії Іван Айвазовський. Кажуть,
галицький художник до останнього не
припиняв створювати міні-світ фарбами. А малював митець на полотні, картоні і фанері, майстерно відтворюючи
тонку гру світла кольорами.
Іван Труш — друг Івана Франка і зять
Михайла Драгоманова. Із письменником, якого тепер називають Каменярем,
у художника різниця у віці була більше
12 років; їх, «понаехавших» у Львів, окрім усього іншого, єднали сільське походження і навіть узяті кредити на зведення власних будинків. А донька Михайла Драгоманова Аріадна вийшла заміж за Івана Труша через кілька років
після смерті батька; познайомила майбутнє подружжя Леся Українка — Лариса Косач, двоюрідна сестра Аріадни,
племінниця Драгоманова, який, як відомо, був рідним братом Ольги Косач (Олени Пчілки).
У більшості друкованих текстів ви
прочитаєте, що Іван Іванович Труш народився 17 січня 1869 року в селі Висоцько Бродівського повіту на Львівщині,
коли ті території входили до АвстроУгорщини. Нині науковці довіряють
запису в церковній книзі про хрещення
Івана Труша від 30 серпня 1880 року у
Висоцьку, де, зокрема, вказана і дата народження — 18 січня 1869-го.
Іванко був старшим сином у родині
малоземельних селян. Батько на прожиття заробляв кравецтвом. Хлопець спочатку учився у початковій сільській школі,
де мовами викладання були польська й
українська. Потім — за 12 км у Бродах,
уже навчання німецькою мовою. Мав
хист до малювання і цікавився античною
та класичною європейською літературами (пізніше згадував в автобіографічному нарисі про захоплення творами Гомера, Софокла, Шиллера, Гете і Лессінга). У
той період юнак уже давав приватні уроки живопису і малював на замовлення невеликі портрети, бо після смерті батька
матеріальна скрута підсилилась.
У 1891-му 22-річний Іван Труш у Кракові — місті багатої історії і культури —
вступив в Академію красних мистецтв.
Його семестрові свідоцтва рясніли відмінними оцінками, а майстерні роботи відзначалися срібними і бронзовими
медалями. Щоправда, супроводжувалося це неабиякими матеріальними труднощами, які художник згодом назве
«безперервним голодуванням», та нічними підпрацьовуваннями. Попри все,
у 1894-му спраглий мистецьких знань
молодий талант короткотерміново їде
у Відень, де на три тижні став вільним
слухачем (без права складання іспитів)
в Академії образотворчих мистецтв. Ще
через три роки, отримавши право на державну стипендію, художник-початківець мав можливість навчатися в Мюнхенській мистецькій академії. Втім стипендію вручили запізно, тому довелося
задовольнитися заняттями у приватній
школі Антона Ажбе.
Краківську академію Іван Труш закінчив у 1897 році і переїхав у Львів на
постійне проживання.

❙ «Ставок восени» (1920-ті)
❙ та «Ставок» (1927)
❙ із серії «Краєвиди Галичини».

❙ Іван Труш. Автопортрет.
Тони фарб і різні краєвиди
У 1905-му у львівському «Артистичному віснику» Михайло Мочульський писав про Івана Труша: «Літом 1897
року сидів у Стрийському парку на лавці
молодий кучерявий мужчина з палітрою
в руках і малярськими приборами. Перед ним мрів Львів, сповитий голубою
мрякою, немов кадильним димом. Молодий артист силкувався цілими вечорами перенести широкий простір, що
зеленів і сірів перед ним, на тони красок. Тоді ніхто з прохожих не знав його,
не догадувався в нім будучого артиста,
а численна юрба гляділа на нього, як на
звичайного дилетанта з гарними поривами і намірами. Ніхто не прочував у нім
душі, що незадовго нагне хід по білих
стежках у царство штуки». (Можна зрозуміти, що артистом називали раніше і
художників, а штукою — мистецтво).
Уже через рік після приїзду у столицю Галичини Іван Труш став одним із
ініціаторів першого об’єднання західноукраїнських художників у «Товариство для розвою руської штуки» (русинами звали українців) і почав публікуватися на сторінках «Літературно-наукового
вісника». Секретарював у «Товаристві
прихильників української науки, літератури і штуки», був співзасновником
журналів «Будучність» й «Артистичний вісник». Організував Першу всеукраїнську художню виставку у Львові.
Ще у 1893 році, коли забракло грошей на навчання у Кракові, Іван Труш
повернувся у рідне Висоцько і долучився до виборчої кампанії Михайла Павлика, як написав пізніше у спогадах, послом «чи до Віденського парламенту, чи
до Львівського сейму». Тоді початкуючий художник і познайомився з Іваном
Франком, розшукавши його в редакції
«людового польського органу «Кур’єра
Львівського». У краківський період Іван
Труш зустрічався з Василем Стефаником. Уже у 1897-му молодий художник
написав портрети Івана Франка, який
вважається чи не найкращим його зображенням (загалом до кінця життя живописця їх буде десять), і Михайла Драгоманова (посмертно).
Іван Труш подружився і з родиною Михайла Грушевського. Малював
на замовлення Наукового товариства
імені Шевченка (НТШ) у Львові портрети фундаторів об’єднання, а також достойників української культури, зокрема Івана Котляревського. У НТШ молодий митець просив фінансової допомоги
для завершення навчання у Кракові. У
1900 році за сприяння НТШ художник

❙ «Єгиптянка» (1920-ті).
уперше поїхав на Придніпрянську Україну — в Київ, де познайомився з поетесою Лесею Українкою, композитором
Миколою Лисенком, письменником Іваном Нечуєм-Левицьким, художником
Миколою Мурашком. Потім були подорожі з малюванням у Крим, Гуцульщину, Італію, Єгипет і Палестину. Між тим
у 1904-му Іван Труш одружився з Аріадною Драгомановою, з якою познайомила
художника Леся Українка.
Іван Труш малюванням усе життя заробляв собі і сім’ї. Ніколи не розкошував. Кредит на будинок, у якому тепер
облаштовано Музей художника (який на
реконструкції щонайменше до травня),
виплачував 40 років!
В автобіографічному нарисі Іван
Труш згадував: «Дуже часто виставляв
я свої картини у Львові, а також у Кракові, на невеликій краєвій виставці в
Познані, на виставці промислу і мистецтва у Лондоні, на ювілейній цісарській
виставці у Відні і на виставці південнослов’янських художників у Софії».

Імпресіонізм по-галицьки
Національний музей імені Андрея
Шептицького у Львові до 150-річчя з
дня народження Івана Труша масштабно, 330 роботами з музейних і приватних збірок, представив програмні
та маловідомі картини митця у рамках
проекту «Відомий і невідомий Труш»
(18.12.2018 — 2.02.2019). Кураторка
виставки — заступниця директора музею, мистецтвознавець Оксана Біла —
зауважує, що востаннє подібна широкомасштабна виставка творів відбувалася у 1941 році і була посмертною. Відтоді показували у Львові в основному
твори, які зберігає і колекціонує Музей імені Андрея Шептицького. І хоча у
його стінах одна з найбільших мистецьких спадщин художника — налічує 320
одиниць збереження, розмаїття і досконалість творчості знакового галичанина
можна на власні очі побачити всім відвідувачам зібравши якомога більше картин.
Для демонстрації у Львові у проекті
«Відомий і невідомий Труш» роботи художника надали Національний художній музей України (Київ), Львівський
літературно-меморіальний музей Івана
Франка, Закарпатський художній музей
імені Йосипа Бокшая (Ужгород), Харківський художній музей, Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського (Київ), Літературно-меморіальний
музей Василя Стефаника (с. Русів, що на

Івано-Франківщині), Львівська галерея
мистецтв ім. Бориса Возницького, Музей етнографії та художнього промислу
(Львів), Наукова бібліотека імені Василя Стефаника (Львів), також — колекціонери.
У двох будівлях музею — головній,
на проспекті Свободи, та філії, на вулиці Драгманова — у рамках проекту представлено три самодостатні розділи «Ретроспектива», «З мандрів», «Постаті».
Там уперше за останні 100 років —
поряд обидва портрети Лесі Українки пензля Івана Труша (натурне зображення та авторська репліка), датовані 1900-м. Через них художник розсвариться з поеткою, бо вона спочатку
не знала про існування другого, майже
ідентичного зображення. Тепер один із
Лесиних портретів належить київському музеєві (НХМУ), інший — львівському (Національному музею імені Андрея Шептицького). Також зустрілися
у виставковому залі Львова всі з родини
Михайла Грушевського, а зазвичай портрет наповненої дитячим щастям Кулюні — доньки Катерини, намальований до
її 3-річчя, знаходиться у київському Меморіальному музеї голови Української
Центральної Ради.
У виокремленій експозиції «Постаті» проекту — чотири десятки портретів відомих громадських та культурно-громадських діячів Наддніпрянської України та Галичини, також —
членів родини митця. Шевченкіана
Івана Труша — це, окрім портрета Кобзаря, етюди з Канева «Могила на Чернечій горі» та «Могила Тараса Шевченка». У творчій спадщині художника відомо близько 180 робіт, присвячених
Дніпру, частину яких теж представили
на виставці. У п’яти залах головного
приміщення Музею імені Андрея Шептицького відвідувачів чарували і картини, на яких мандрівки Гуцульщиною,
Наддніпрянщиною, Кримом, Італією
та країнами Близького Сходу: величні
Рим і Венеція, предвічний Сфінкс і біблійний Йордан.
Івана Труша — пейзажиста і портретиста — називають також і творцем української версії імпресіонізму на теренах Галичини, хоча митець називав себе
реалістом. Він любив малювати квіткові
мотиви у своєму саду — створив їх кілька
сотень. Із невеликого соснового кущика,
освітленого промінням сонця, що одиноко зеленів посеред снігової пустелі, художник започаткував цикл «В обіймах
снігу». Надзвичайно цікаві та несподівані ракурсами та грою фарб і цикли «З
життя пнів і дерев» та «Луги і поля».
Коли дивишся на невеликого розміру картини «Ставок восени» (1920-ті) та
«Ставок» (1927) із серії «Краєвиди Гали/
чини», на яких у заводі красується латаття, — підсвідомо згадуєш цикл із водяними ліліями основоположника імпресіонізму француза Клода Моне. ■
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«Незважаючи на вітер, мені стріляти було не так тяжко, як бігти».

українська біатлоністка

■ БІАТЛОН

Здолавши вітер і хвилювання
Свої виступи на чемпіонаті Європи
в Раубичах українська біатлонна збірна
розпочала зі «срібла»
в жіночій індивідуальній гонці
Григорій ХАТА
Попри те, що у світі спорту
чемпіонат Європи з біатлону посідає значно скромніші позиції,
ніж, скажімо, континентальний
форум iз волейболу, гандболу чи
баскетболу, в українському спортивному господарстві цьогорічну
біатлонну першість континенту
чекали з нетерпінням та хвилюванням. На старті сезону президенту Федерації біатлону Володимиру Бринзаку дуже хотілося, аби в наступному Кубку світу
українська жіноча команда знову мала максимальну представницьку квоту, котру наша збірна втратила через не надто вдалий виступ у КС-2017/2018.
Не найкращим чином ідуть
справи в української жіночої
команди й у поточному КС, де
на фініші сезону «синьо-жовті»
посідають у Кубку націй восьме
місце. Відтак надій, що за кілька
останніх стартів у КС українській збірній удасться здійснити
потужний стрибок угору в протоколі КН i піднятися до п’ятірки
найкращих, зовсім мало.
На цьому тлі чемпіонат Європи — непогане місце для сатисфакції. І українські біатлоністки з першої ж гонки турніру в білоруських Раубичах взялися піднімати собі та своїм наставникам
настрій. Представниця нової ге-

нерації жіночого біталону України Юлія Журавок напрочуд вдало провела індивідуальну гонку
й, значно перевершила своїх іменитіших колег по збірній — сестер Семеренко, Анастасію Меркушину та Ольгу Абрамову, і піднялася на п’єдестал. На попередньому ЧЄ «індивідуалку» Юлія
завершила четвертою. Цього
разу, показавши практично ідеальну стрільбу й припустившись
лише одного промаху, Журавок
стала срібною медалісткою турніру, чим неабияк порадувала
Володимира Бринзака, котрий
наступного дня після успішної
гонки Журавок святкував свій
62-й день народження.
Разом з українською біатлоністкою на подіум піднялася чемпіонка зі Швеції Ханна
Еберг, яка з трьома хвилинами
штрафу випередила нашу співвітчизницю на 32 секунди, та
білоруска Ірина Кривко, котра
з двома промахами та 41 секундою відставання від лідера фінішувала третьою.
Цікаво, що в решти українських біатлоністок, які бігли індивідуальну гонку, зі стрільбою
не склалося. Валентина Семеренко, фінішувавши 11-ю, припустилася чотирьох промахів на
вогневих рубежах, Меркушина
(18-те місце), як і Абрамова (47),
п’ять разів поцілила «в молоко»,

❙ Юлія Журавок (перша ліворуч) — срібна медалістка індивідуальної гонки чемпіонату Європи-2019.
❙ Фото з сайта xsport.ua.
а Віта Семеренко (51), за правилами «індивідуалки», отримала аж сім додаткових штрафних
хвилин.
Як відзначив старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра, того дня, аби
досягти успіху на стрільбищі,
потрібна була удача. Виходить,
що якоюсь мірою з вітром Юлії
Журавок пощастило, інші ж
наші збірники — як жінки, так
і чоловіки — вимушені були боротися на рубежі не тільки нер-

вами, а й з поривами вітряних
мас.
«Незважаючи на вітер, мені
стріляти було не так тяжко, як
бігти. Коли вже на першому колі
мене наздогнала Валентина Семеренко, з усіх сил намагалася
триматися за нею, не відпускати далеко вперед», — розповіла
Журавок.
Щодо стрілецьких здобутків нашої чоловічої збірної,
то кращий за результатом поміж українських біатлоністів

(дев’ятий) — Сергій Семенов
— зробив чотири промахи. При
цьому найкращою стрільбою серед «синьо-жовтих» відзначився Антон Дудченко, котрий отримав до свого часу лише одну
додаткову хвилину. Однак
повільний хід не дозволив йому,
в підсумку, піднятися вище 26ї позиції. Артем Прима, котрий
доволі пристойно виглядає на
етапах Кубка світу, в «індивідуалці» ЧЄ п’ять разів влучив
у молоко. ■

■ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Бійцівський характер
Олександр Зінченко допоміг «Манчестер Сіті» вирвати
перемогу в команди Євгена Коноплянки
Григорій ХАТА
Минулий уїк-енд в Лізі чемпіонів міг
стати дуеллю двох гравців збірної України — Євгена Коноплянки з «Шальке» та Олександра Зінченка з «Манчестер Сіті». Утім, якщо останній, хоч і не
на тривалий час, але вийшов на футбольне поле, то півзахисник «кобальтових» через хворобу взагалі не потрапив
до заявки на гру. Сам же поєдинок вийшов напрочуд бойовим та результативним. Програючи та граючи в меншості,
англійський чемпіон на останніх хвилинах спромігся двічі вразити ворота господарів «Велтінс-Арени» й здобути важливу гостьову перемогу. «Такі поєдинки
виграють великі футболісти», — головний тренер «МС» Хосеп Гвардіола високо оцінив професіоналізм своїх підопічних. До слова, Олександра Зінченка
іспанський наставник випустив на поле
на 87-й хвилині поєдинку, аби зусиллями українця, котрий у «МС» грає на позиції лівого захисника, зміцнити оборону й захистити нічийний рахунок. Проте, в підсумку, вийшло так, що футболісти з Манчестера згодом забили ще один
м’яч, відправивши суперника в глибокий
«нокаут». «Мені дещо шкода «Шальке»,

■ ТАБЛО
Ліга чемпіонів. Перші матчі 1/8 фіналу
(поєдинки другого ігрового тижня). «Атлетико»
(Іспанія) — «Ювентус» (Італія) — 2:0, «Шальке» (Німеччина) — «Манчестер Сіті» (Англія)
— 2:3, «Ліверпуль» (Англія) — «Баварія» (Німеччина) — 0:0.
особливо їхніх уболівальників, адже на
арені в Гельзенкірхені завжди неймовірна атмосфера», — сказав після гри півзахисник «МС» Лерой Сане, котрий, власне, врятував свою команду від поразки.
Переможний же м’яч у матчі на 90-й хвилині за «городян» забив Рахім Стерлінг.
Якщо й надалі підопічні Гвардіоли
демонструватимуть свій неймовірний
бійцівський характер, «Манчестер Сіті»
матиме можливість максимально далеко просунутися турнірною сіткою.
Про прагнення досягти високого турнірного результату в Лізі чемпіонів заявив і головний тренер «Атлетико» Дієго
Сімеоне, коли його команда вдома впевнено переграла «Ювентус» — 2:0. Попри наявність у своєму складі переможця трьох попередніх розіграшів ЛЧ —
Кріштіану Роналду, котрий, нагадаємо,

❙ У мачті «Атлетико» — «Ювентус» суддя неодноразово користувався підказками свого відеопомічника.
❙ Фото з сайта www.championat.com.
улітку з Мадрида перебрався до Турина,
— «Стара синьйора» виявилася безсилою на полі суперника. Варто відзначити, що в цьому поєдинку його головний
арбітр Фелікс Цвайєр із Німеччини двічі
використовував систему ВАР. Спочатку
німець запросив допомогу відеоасистента в момент призначення пенальті у ворота «Юве», а потім використав відеоповтор, щоб скасувати взяття воріт туринського клубу.
«Ми ще нічого не виграли. Нам опонує велика команда», — наголосив Сімеоне, який, нагадаємо, у минулому сезоні

привів «Атлетико» до перемоги в Лізі Європи. Загалом, як свідчить статистика,
під проводом аргентинського наставника «матрацники» не програють у 13 матчах єврокубкових «плей-оф» поспіль.
Не програли свої перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і двоє інших фаворитів турніру — «Баварія» та «Барселона». Щоправда, в кожному з цих матчів
команди не забили жодного м’яча. Німецький чемпіон розписав «мирову» з фіналістом попереднього розіграшу Суперліги — «Ліверпулем», а краща команда Іспанії привезла «суху» нічию з Ліона. ■
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Прапороносець
18 лютого 2014 року в центрі Києва куля обірвала життя 44-річного євромайданівця з Кременчука
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■ СІНЕМА

Блондинки
— не
вирок
Різ Уїзерспун та
Дженніфер Еністон
спродюсують новий
серіал
Дара ГАВАРРА
У цьому мускулінному світі
чоловіки вважають, що жінки,
та ще й білявки, — або просто
красиві ляльки, приречені прикрашати цей чоловічий світ, або
ж здатні лише виконувати чужу
волю. Проти такої несправедливості виступили дві блондинки,
а заодно й успішні акторки, а
ще — продюсери. Так, не встигли поціновувачі серіалу «Велика маленька брехня» зрадіти виходу на екрани його продовжен-

ня, як
знову
приємна
звістка —
виконавиця однієї з
головних ролей у цьому
серіалі Різ Уїзерспун (нагадаємо,
крім неї, там ще
знялася й зіркова
Ніколь Кідман) на
пару з Дженніфер
Еністон
стануть
продюсерами, а за
сумісництвом ще й
виконавицями головних ролей у новому
проекті.
Серіал зніматимуть за книжкою
журналіста Сі-ЕнЕн Браяна Стеллера, який повідав світу про закулісся ранкового шоу. Здавалося
б, тема не нова, адже
цю сферу телебачення
проілюстрували кілька голлівудських фільмів, зокрема «Доброго ранку!» з чарівною Даян Кітон.
Та, мабуть, новий фільм обіцяє
бути цікавим, оскільки за право

знімати його боролися такі кити кінематографа, як Netflix
та Showtime, проте виграла компанія Apple, яка
розширює свою зону
діяльності, для
чого й залучає
до співпраці
зірок Голлівуду. Обійдеться це компанії недешево, адже гонорар Джен
Еністон
за
зйомку лише
однієї серії
цього серіалу
становитиме
1,1 мільйона доларів.
Таку
саму
суму отримуватиме й Різ
Уїзерспун. Та,
мабуть, «Париж вартий
меси», тобто
серіал — таких зірок. ■

❙ Різ Уїзерспун.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 25 лютого до 3 березня
Овен (21.03—20.04). Партнер буде зачарований вашою вразливістю і зробить усе,
щоб ви тільки посміхалися. Не зловживайте
чуйністю обранця і будьте серйозними.
Дні: спр. — 27; неспр. — 28.
Телець (21.04—21.05). Успiх вам гарантовано. Ви зумієте залучити багато корисних людей. Гроші сипатимуться на вас з
усіх боків, адже ви дивним чином їх притягуєте.
Дні: спр. — 25; неспр. — 27.
Близнюки (22.05—21.06). У будь-якій
справі ви досягнете успіху. Зверніть увагу на
конкурентів, серед них знайдуться люди, які
давно мріють перейти на ваш бiк.
Дні: спр. — 26; неспр. — 28.
Рак (22.06—23.07). Особисте життя
буде багате на любовні зустрічі й дивовижні побачення, але щоб не стати другим Дон
Жуаном, намагайтеся тримати себе в руках.
Дні: спр. — 2; неспр. — 3.
Лев (24.07—23.08). Ви зарекомендує-

те себе переможцем по життю. Любов може
підстерегти вас у будь-якому місці, тому
будьте завжди у всеозброєнні.
Дні: спр. — 25; неспр. — 26.
Діва (24.08—23.09). Якщо ви вільні,
вам треба знайти обранця, однак при виборі
зважайте не тільки на зовнішні характеристики. Шукайте партнера з високим рівнем
інтелекту, щоб через місяць вам не стало
нудно.
Дні: спр. — 28; неспр. — 2.
Терези (24.09—23.10). Не драматизуйте стосунки, краще поставтеся до всього простіше. Мало хто зважиться змагатися з вами.
Ваші вміння та здібності будуть на висоті.
Дні: спр. — 3; неспр. — немає.
Скорпіон (24.10—22.11). Ви станете
надзвичайно привабливими, що допоможе
знайти другу половинку. Намагайтеся частіше виходити у світ, щоб себе показати й подивитися на iнших.
Дні: спр. — 26; неспр. — 27.
Стрілець (23.11—21.12). Вам удасть-

ся проявити таланти й спробувати себе в бізнесі. Не потрібно боятися грізних конкурентів, просто довіртеся чуттю і дійте. У вихiднi чекайте на важливi новини.
Дні: спр. — 1; неспр. — 2.
Козеріг (22.12—20.01). Вiдбудуться
змiни у вашому життi, з основної роботи краще не звiльнятися. І хоча грошей буде достатньо, стабільність все одно грітиме душу, та й
гаманцю не завадить кiлька тисяч гривень.
Дні: спр. — 28; неспр. — 1.
Водолій (21.01—19.02). Зміна вражень просто необхідна, спробуйте себе в
різних видах діяльності. Начальство завалить вас різноманітною і дуже цікавою роботою, та й зарплата буде гідною.
Дні: спр. — 25; неспр. — 26.
Риби (20.02—20.03). Намагайтеся
дбайливіше ставитися до почуттів свого обранця і стежте за своєю поведінкою — недбале слово або дія можуть сильно засмутити кохану людину.
Дні: спр. — 27; неспр. — 28. ■

■ ПОГОДА

По горизонталі:
1. Колода, на яку намотується мотузка у криниці. 4. Відставний
солдат чи офіцер польської армії,
який мав право отримати кращі українські чи білоруські землі. 8. Витягнута частина християнського храму між рядами колон та арок чи елемент тунелю метро. 9. Сибірський
хан, який у 1495 році захопив Казань. 10. Подарунок на згадку.
11. Ім’я одного з перших виконавців
пісні «Червона рута». 12. Металевий
стрижень із лапами, що зачіплюється за ґрунт і утримує на місці судно чи пливучий маяк, якір. 14. Ганок у великих будинках. 17. «Скажи
мені, чи в серці є ..., скажи мені, коли
звучить вона» (пісня). 21. Російський крейсер, який затопили, щоб не
здати в полон японцям у 1904 році.
23. Грошова винагорода авторам
праць iз науки, літератури, мистецтва. 25. Японський воїн-лицар.
26. Летюча миша. 27. Офіційна мова
Лаосу. 28. Солодка маса із перетертих плодів, зварених із цукром чи
патокою. 29. Судомне скорочення
м’язів.
По вертикалі:
1. Неофіційна назва Івана Франка. 2. Священний місяць у мусульман. 3. Деталь годинникового механізму, що регулює хід годинника.
4. Положення поза грою у футболі.

5. Юрист, що в суді захищає обвинуваченого. 6. Ансамбль із дев’яти
учасників. 7. Мотузка, на якій тримають коня, привчаючи його бігти
по колу. 13. Титул монарха-правителя у стародавньому Китаї часів династій Шан і Чжоу. 15. Українська
Галицька армія. 16. Столиця Закарпаття. 18. Кілька коней, запряжених
разом. 19. Спеціаліст із вирощування овочів і злаків. 20. Великий князь
литовський і польський король, засновник династії Ягеллонів. 21. Плями та прищі на шкірі як ознака захворювання на кір. 22. Місто, яке
захищав Олешко Попович iз побратимами із роману Володимира Рутковського «Сторожова застава».
24. Грецький варіант імені Микола.
Кросворд №18
від 15—16 лютого

■ ПРИКОЛИ

23 лютого за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. Вiтер пiвнiчносхiдний, 7-12 м/с. Температура вночi -8...-10, удень -3...-5.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв.
Славське: вночi -7...-9, удень -2...-4. Яремче: вночi -8...10, удень -3...-5. Мiжгiр’я: вночi -7...-9, удень -2...-4. Рахiв:
уночi -7...-9, удень -2...-4.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

00…00
-7...-12
00…00
-2...-7

00…00
-6...-11
00…00
+4...+9
Схід

хмарно

21 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич
— немає, Стрий — немає, Славське — 2 см, Плай — 28
см, Мiжгiр’я — 5 см, Рахiв — 18 см, Долина — немає,
Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия
— немає, Пожежевська — 35 см.
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Одеса, тиха вуличка, даішник
гальмує машину:
— Ви знак «40» бачили?
— Бачив.
— Так навіщо ж ви їхали на 500
гривень швидше?
***
Чоловік і дружина закінчили вечерю в ресторані. Розраховуючись,
чоловік каже офіціантові:
— А замість чайових моя дружина допоможе вам прибрати зі столу.
***
Маленькі хитрощі:
— Якщо стінки всередині холодильника обладнати дзеркалами, то

їжі у вас буде в чотири рази більше.
***
Хлопець iз дівчиною сидять у
ресторані. Замовили легенький салат. Дівчина час від часу поглядає на
меню. Нарешті хлопець вимовляє:
— Ну що, може, гаряче замовимо?
— Так, — радісно киває дівчина.
— Офіціанте, будь ласка, два чаї.
***
Вірменин тягне в літак барана.
Стюардеса:
— Що ви робите? Не можна барана в літак.
— Це не баран, а хабар. Баран у
мiсті вчиться.
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