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10-річні брати-близнюки з 

Глобиного перемогли 

на Міжнародній олімпіаді 

з ментальної арифметики

стор. 13»

Китайський коронавірус 

став черговим лакмусом 

людяності і ницості в 

українському суспільстві

Калькулятор 
у голові

стор. 15»

У столиці Німеччини 

відкрився ювілейний 

кінофорум

стор. 5»

Той любить мову — хто нею говорить.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙

Дівчинка 
з песиком

Берлінале розпочав 
тижневу кіногонку

стор.14»

РИМА ТИЖНЯ

Вже по Стрітенню
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

Цього тижня нарешті 

Із весною зустрілась зима, 

Хоча, будьмо відверті, — 

В нас зими цього року нема. 

І щось зовсім не радує 

Ця така повільна весна. 

І кривавою раною 

Нам на сході пече війна. 

Хтось тікав від повістки 

Вже не раз і, здається, не два, 

А хтось інший у Вічність 

Відійшов у свої 22... 

Але щойно скінчилась 

Там у когось війна в голові, 

Як на нас ополчились 

Несчисленні проблеми нові. 

Щойно вісті з’явились, 

Що з Уханя наші летять, 

Що нема хвороби, лише можливість, 

Що врятованих десь розмістять... 

І страшний не коронавірус, 

А байдужість у наших серцях!..

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,523 грн 

1 € = 26,486 грн

1 рос. руб. = 0,385 грн

Українці 21 лютого відзначають День рідної мови 

Час, коли 
слово стає 
зброєю Чому переслідування за мову набирає обертів
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«На відміну від європейських народів, які вже давно досягли своєї національної 
зрілості, ми потребуємо ще пережити романтику власної національної 
повноцінності. Інакше ми взагалі не відбудемось». Омелян Вишневський

науковець

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
Україна ек-

спортувала товарів з ЄС у 2019 році, відзвіту-
вали у Держстаті.

На  20 млрд доларів
переказали 

з-за кордону українські заробітчани ми-
нулоріч, констатували у Нацбанку.

гривень
в и д і л и т ь 

уряд цьогоріч на програму «Нова українсь-
ка школа» і реконструкцію опорних шкіл, 
пообіцяла міністр освіти Ганна Новосад.

осіб
скороти-

лося населення України в минулому році, 
повідомили в Державній службі статистики.

гривень
збільшать 

максимальний розмір аліментів, запевнили 
в пресслужбі Міністерства соціальної полі-
тики.

12 млрд На  250 тис. До  19 тис.7,5 млрд
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

РЕЗОНАНС

Іти хорватським 
шляхом
Пастки спільного 
із представниками 
самопроголошених республік 
контролю за кордоном
Дмитро СНЄГИРЬОВ

 Президент Володимир Зеленський під час Мюнхенської конфе-
ренції з безпеки заявив, що Україна підтримує ідею патрулювання 
кордону з РФ на Донбасі спільно з представниками самопроголоше-
них «ЛНР» і «ДНР», а також ОБСЄ. За його словами, присутність у 
таких патрулях українців могла б гарантувати законність підготовки і 
проведення осінніх місцевих виборів в ОРДЛО. У вітчизняному МЗС 
повідомили, що готові врахувати під час створення таких спільних 
патрулів приклад врегулювання збройного конфлікту в Хорватії. 
 Нагадаємо, 12 листопада 1995 року в Ердуті було укладено 
мирний договір, який складався з 11 пунктів і був дуже схожим 
на українсько-російські Мінські домовленостій. Договір передба-
чав дворічний перехідний період, під час якого на тимчасово окупо-
ваних територіях Хорватії створена перехідна адміністрація, тери-
торія була демілітаризована і запроваджене її спільне патрулюван-
ня. За організацію місцевих виборів відповідала саме ця тимчасова 
адміністрація. (У класичному варіанті створення таких адміністра-
цій узгоджується, власне, сторонами конфлікту і вже потім затвер-
джується Радою Безпеки ООН, яка, у свою чергу, має ухвалити ре-
золюцію на підставі глави VII Статуту ООН «Дії стосовно загрози 
миру, порушень миру й актів агресії»).
 У Хорватії перехідні спільні поліцейські сили розпочали патру-
лювання лише за півроку. Спочатку вони пройшли навчання в Угор-
щині, опісля були ретельно відібрані кандидатури для комплекту-
вання патрулів. Головна вимога — у спільних патрулях не має бути 
людей, які брали участь у збройних конфліктах на боці однієї чи ін-
шої сторони. В цьому контексті ще на етапі підготовки загонів, хор-
ватська сторона заблокувала 600 кандидатур сербів. Із них 400 піз-
ніше підпали під закон про амністію, а 200 не амністували, бо їх зви-
нуватили у військових злочинах.
 Тобто, по-перше, для введення спільних патрулів на тимчасово 
окуповану ділянку україно-російського кордону, про які говорить Во-
лодимир Зеленський, слід узгодити їхні списки, провести перевірку 
на причетність до незаконних збройних формувань і наявності скла-
ду злочину за роки війни. І лише за півроку такі патрулі можуть вий-
ти на кордон і приступити до роботи.
 Крім того, є ще один важливий нюанс. Спільне патрулювання 
— це лише один з елементів хорватського сценарію врегулюван-
ня, які забезпечують проведення місцевих виборів. Окрім патрулів, 
створювалися тимчасові адміністрації і відбувалася демілітариза-
ція тимчасово окупованої території — тобто роззброєння незакон-
них збройних формувань. У Хорватії ці процеси відбувалися одно-
часно. 
 Володимир Зеленський пропонує на непідконтрольній Україні 
території, в умовах присутності 40 тисяч бойовиків у складі так зва-
них «1-го та 2-го армійських корпусів», виставити спільні патрулі на 
проблемну ділянку україно-російського кордону. І за їхніми «спина-
ми» перебуватимуть фактично озброєні російсько-терористичні вій-
ська.
 По-друге, під час врегулювання конфлікту в Хорватії спільні 
патрулі були озброєні лише легкою короткоствольною стрілецькою 
зброєю — тобто пістолетами. І до їхньої юрисдикції входили суто 
кримінальні злочини. Водночас якщо під час патрулювання виника-
ли якісь серйозні сутички чи перестрілки, то викликалися додаткові 
сили з центрального апарату МВС Хорватії. І тут виникає питання: а 
кого викликати у разі збройних сутичок на україно-російському кор-
доні — Збройні сили України чи армійські корпуси терористів?
 По-третє, спільна адміністрація та спільне патрулювання, про які 
говорить президент Зеленський — це елементи підготовки до місце-
вих виборів в ОРДЛО. У Хорватії вибори відбулися лише через два 
роки після того, як була проведена демілітаризація, роззброєні всі 
незаконні формування, проведене спільне патрулювання кордону, 
створені перехідні адміністрації і перехідна поліція. Наше ж керів-
ництво пропонує спочатку передати україно-російський кордон під 
контроль спільних патрулів, і вже у жовтні (від тепер це через 7 мі-
сяців) провести місцеві вибори. Хорватський сценарій врегулювання 
конфлікту передбачав проведення виборів лише після демілітари-
зації, деокупації та створення всіх необхідних умов для роботи фак-
тично хорватських органів на тимчасово окупованих територіях. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Кримського журналіста Миколу 
Семену, раніше незаконно засудже-
ного в Сімферополі, 19 лютого зуст-
річали в Києві, до останнього не бу-
дучи певними, що його випустять з 
анексованої РФ української тери-
торії. Перед тим на Херсонщині ек-
сбранця Кремля зустрічали чинов-
ники Херсонської держадмініст-
рації та представники Меджлісу 
кримськотатарського народу. А в 
столиці, на залізничному вокзалі, 
побратима вітали звільнений у жов-
тні 2017 року Ільмі Умеров, жур-
налісти і працівники Секретаріату 
уповноваженого Верховної Ради з 
прав людини, НСЖУ.
 Як заявила омбудсман Людми-
ла Денісова, журналіст за розпо-
рядженням президента України 
Володимира Зеленського отримає 
необхідне висококваліфіковане 
лікування на базі Науково-прак-
тичного центру профілактичної 
та клінічної медицини Держав-
ного управління справами, розта-
шованого в Києві на вул. Верхній, 
5. «Крім того, після проходження 
курсу лікування та реабілітації 
він отримає соціальне забезпечен-
ня від держави в повному обсязі», 
— написала Людмила Денісова на 
своїй сторінці у «Фейсбуці».

 Нагадаємо, що Залізничний 
райсуд Сімферополя у вересні 2017 
року призначив 67-річному жур-
налісту умовне покарання строком 
на 2,5 року й також заборонив три 
роки займатися публічною діяль-
ністю. Передували цьому вироку 
спершу обшук, який провела ФСБ 
Росії у квітні 2016 року в будинку 
українського журналіста; у трав-
ні того ж року Кримське управ-
ління ФСБ РФ порушило стосов-
но Миколи Семени справу за ч. 2 
ст. 280.1 КК РФ (публічні заклики 
до здійснення дій, спрямованих на 
порушення територіальної ціліс-
ності РФ, вчинені з використан-
ням ЗМІ або інтернету): із репор-
тера взяли підписку про невиїзд. 
Семену також включили до феде-
рального списку терористів та екс-
тремістів.
 Приводом для кримінального 
переслідування стала публікація 
під заголовком «Блокада — необ-
хідний перший крок до звільнен-
ня Криму». «Автор закликав до 
проведення стосовно півострова і 
його жителів ізоляційних заходів, 
що включають бойові операції», — 
йшлося в пресрелізі прокуратури 
Криму.
 Держобвинувач під час дебатів 
просив для Семени три роки поз-
бавлення волі умовно та заборо-

ну на публічну діяльність протя-
гом цього часу, проте захист напо-
лягав на виправдальному вироку. 
У свою чергу, журналіст не виз-
нав своєї провини і вважає справу 
політично мотивованою.
 Офіційний представник Єв-
ропейської зовнішньополітичної 
служби заявив, що вирок Семені, 
який містить заборону на жур-
налістську роботу, є порушенням 
свободи висловлювання думок і за-
собів масової інформації. «Це ще 
один приклад погіршення ситуа-
ції з правами людини на Кримсь-
кому півострові», — йшлося в ко-
мюніке, поширеному Брюсселем.
 У 2018 році журналіста вклю-
чили в «список на обмін», а в січні 
2020-го суд в анексованому Росії 
Сімферополі розглянув і задоволь-
нив клопотання Миколи Семени та 
адвоката Олександра Попкова про 
дострокове припинення випробу-
вального терміну та зняття суди-
мості з останнього. ■

Миколу Семену радо 

зустрічали однодумці.

❙
❙

ІЗ НЕВОЛІ

Поплатився за слово
Із анексованого Криму до Києва прибув 
опальний журналіст Микола Семена

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Із початку року про-
тивник 137 разів відкри-
вав вогонь по позиціях ук-
раїнського війська із забо-
роненого Мінськими до-
мовленостями озброєння, 
витративши при цьому 
понад 1 тис. 350 боєпри-
пасів. Про це повідомила 
українська сторона Спіль-
ного центру з контролю та 
координації питань при-
пинення вогню та стабілі-
зації лінії розмежування 
сторін.
 За минулі дві доби зб-
ройні формування Росій-
ської Федерації та їхні 
посiпаки 33 рази пору-
шили режим припинен-
ня вогню. Противник об-
стріляв наші позиції із 
заборонених Мінськи-
ми домовленостями арти-
лерійських систем каліб-
ру 152 мм та 122 мм, мі-

нометів калібру 120 мм 
та 82 мм, з озброєння тан-
кiв, а також з озброєння 
БМП, гранатометів різ-
них систем, великокалі-
берних кулеметів та іншої 
стрілецької зброї. Зафік-
совано активність снай-
перської пари.
 Нагадаємо, поблизу 
населеного пункту Орі-
хове ворог здійснив спро-
бу штурму наших спосте-
режних постів. У резуль-
таті бойового зіткнен-
ня українські захисники 
черговими вогневими за-
собами подавили воро-
жий вогонь та зупини-
ли диверсійно-розвіду-
вальну групу противни-
ка. За словами міністра 
оборони Андрія Загород-
нюка, наші сили залиши-
ли спостережний пункт 
«Баня». А  начальник Ге-
нерального штабу Руслан 
Хомчак наголосив, що по-

зиції українських захис-
ників не втрачені.
 Після більше ніж пя-
тигодинного бою про-
тивник запросив режим 
тиші. 
 У цьому бою загинув 
гранатометник 72-ї ок-
ремої механізованої бри-
гади імені Чорних Запо-
рожців 22-річний Мак-
сим Хитайлов. Його тіло 
має бути передано нашій 
стороні 20 лютого. Чоти-
ри захисники отримали 
поранення та ще двоє — 
бойове ураження. 19 лю-
того внаслідок ворожих 
обстрілів один військово-
службовець Об’єднаних 
сил отримав поранення.
 За даними розвід-
ки, у результаті бойового 
зіткнення зі сторони про-
тивника 4 особи було зни-
щено та ще 6 отримали 
важкі поранення.
 За інформацією Голо-

вного управління розвід-
ки Міністерства оборо-
ни України, командуван-
ня російсько-окупацій-
них військ відпрацьовує 
механізм залучення сил 
і засобів «казачих форму-
вань» iз території Російсь-
кої Федерації.
 Зокрема, за рахунок 
російських козачків пла-
нується формування мо-
білізаційного резерву уг-
руповання російсько-оку-
паційних військ на тимча-
сово окупованій території 
у Донецькій та Лугансь-
кій областях.
 Наразі окупанти на 
власних позиціях облад-
нують нові окопи для роз-
міщення важкого арти-
лерійського озброєння та 
завозять додаткові запаси 
зброї та боєприпасів.
 Тим часом військово-
службовці одного з підроз-
ділів Національної гвар-
дії в ОТУ «Північ» вияви-
ли та затримали підозрілу 
особу, яка намагалася пе-
ретнути блокпост поблизу 
Городища на Луганщині. 
 У пошуковій базі ситу-
аційного центру громадя-
нин 1958 року народжен-
ня значився як особа при-
четна до незаконних зб-
ройних формувань та яка 
підлягає затриманню. ■

НА ФРОНТІ

Зруйнована тиша
Понад 1 тис. 350 боєприпасів випустив із початку року 
по наших позиціях  противник

■
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собак
«несуть служ-

бу» в Україні, інформують у Держ-
прикордонслужбі.

1200 дітей
у селах відві-

дує дитсадки, зазначила аналітик CEDOS Ірина 
Когут. 

українців
судили за відмову служити 

в російській армії в окупованому Криму, 
заявила уповноважена ВРУ з прав люди-
ни Людмила Денісова.

переповнені
слідчі ізолятори в Ук-

раїні, поінформував начальник адміністрації Де-
ржавної кримінально-виконавчої служби України 
Василь Коробко.

рази
РФ збільшила кількість 

військ біля кордонів України, заявив пред-
ставник Головного управління розвідки Мі-
ноборони України Вадим Скібіцький.

Менше 50% 29 На  20% У 3
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

КОНКУРС

Лине 
пісня ця...
Хорові колективи 
запрошують позмагатися
Людмила КОХАН

 Слоган «Приходь — підтримай український 
Донбас!» став визначальним для проведення у 
Києві 20 лютого благодійного заходу «Від Пок-
ровська до Нью-Йорка». У Національній музич-
ній академії імені Петра Чайковського, у великій 
концертній залі імені загиблого на війні на сході 
України Василя Сліпака, організатори виступами 
хорових колективів вирішили привернути увагу до 
прагнення прифронтового міста отримати статус 
«Мала культурна столиця України 2020».
 Упродовж кількох останніх років Покровськ 
намагається відродити історико-культурну спад-
щину міста, зробити його привабливішим для ін-
весторів та туристів. Особливого проукраїнського 
шарму населеному пункту, що розташований за 
50 км від зони бойових дій, надає те, що протя-
гом чотирьох років — із 1904-го по 1908-й — у 
селі Гришино, звідки й почалась історія сучасно-
го Покровська, жив і працював шкільним учителем 
та творив видатний український композитор Мико-
ла Леонтович.
 Без будь-якої грантової чи державної допомо-
ги Покровську вже вдалося реалізувати багато про-
єктів, пов’язаних із культурною реінтеграцією міс-
та. Так, у 2018-му біля входу до оновленого місь-
кого парку було врочисто відкрито пам’ятник Ми-
колі Леонтовичу — єдиний в Україні, що зображує 
композитора в повний зріст. Організували і прове-
ли масштабний всеукраїнський фестиваль хоро-
вого мистецтва «Щедрик фест», переможець яко-
го київський хор «Кредо» під новим брендом «Ук-
раїнська республіканська капела NOW Кредо» почав 
ювілейний світовий тур на честь 100-річчя культур-
ної дипломатії України і світового тріумфу «Щедри-
ка». А ще минулого літа на центральній площі від-
крили пам’ятник Тарасу Шевченку; в Києві провели 
інвестиційний форум «Щедрик Інвест»...
 На початку ж 2019-го в кожній Покровській 
школі було створено по шкільному хору (впродовж 
останнього часу не часто зустрінеш такі мистецькі 
дитячі колективи по всій Україні). Символічно, що 
саме Покровську — єдиному з міст Донеччини — 
Інститут національної пам’яті вручив відзнаку за 
успіхи у культурній реінтеграції. 
 У рамках реалізації проєкту «Через культурну 
дипломатію до економічної незалежності України» 
на честь 100-річчя світового тріумфу української 
пісні «Щедрик» Покровська міська рада Донець-
каої області планує вже у червні провести «Щед-
рик фест» — всеукраїнський конкурс хорових ко-
лективів загальноосвітніх шкіл, мистецьких, а та-
кож закладів позашкільної освіти (дитячих клубів 
тощо). Передуватиме йому відбірковий етап із 1 
по 31 березня, в якому прослуховуватимуть віде-
озаписи виступів колективів із довільною програ-
мою, тривалістю не менше 10 хвилин. Результа-
ти мають оголосити 10 квітня. Однією з вимог до 
учасників фінального етапу є те, що 50% програ-
ми конкурсного виступу мають складати твори ук-
раїнських композиторів. Переможці отримають гро-
шові премії.
 Згідно з положенням, хоровий конкурс «Щедрик 
фест» є частиною міжнародного проєкту з відзначен-
ня 100-річчя заснування Української республіканської 
капели під керівництвом Олександра Кошиця та без-
прецедентних гастролей Капели 17 країнами Європи та 
Америки (1919—1924 рр.), що ввійшли в історію під 
назвою «культурна дипломатія» Української Народної 
Республіки під патронатом Симона Петлюри. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 До семи років позбавлення 
волі засуджено жителя Черкас, 
який збував амфетамін на тери-
торії обласного центру. Як пові-
домляють в обласній прокура-
турі, таке рішення виніс, за об-
винувачення Черкаської місце-
вої прокуратури, Соснівський 
районний суд міста Черкаси, 
визнавши винним 24-річного 
чоловіка у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 307 (не-
законне придбання та зберіган-
ня психотропної речовини з ме-
тою збуту, вчинене повторно, у 
великих розмірах) Криміналь-
ного кодексу України. Ще ухва-
лили конфіскацію майна.
 У ході судового розгляду 
встановлено, що обвинуваче-
ний незаконно придбав в особ-
ливо великих розмірах психо-
тропну речовину — амфета-

мін, яку зберігав у приміщенні 
своєї квартири, з метою збуту 
для особистого матеріально-
го збагачення, наголошують 
у прокуратурі Черкаської об-
ласті.
 А тим часом, як інформу-
ють у Черкаській обласній 
поліції, у Корсунь-Шевчен-
ківському в результаті про-
ведення оперативних заходів 
працівники управління про-
тидії наркозлочинності спіль-
но зі слідчим управлінням об-
ласної поліції отримали інфор-
мацію, що група осіб організу-
вала збут наркотичних засобів 
на території району.
 Під час проведення низки 
санкціонованих обшуків за 
місцем проживання зловмис-
ників виявлено розфасований 
по пакетах амфетамін, мета-
дон та марихуану, а також гро-
шові кошти, отримані за неза-

конний продаж наркотиків. 
Крім того, за місцем прожи-
вання одного зі зловмисників, 
у підвальному приміщенні, 
виявлено обладнану лабора-
торію з вирощування рослин 
коноплі методом гідропоніки. 
Речові докази вилучено та на-

правлено на експертизу. 
 Зловмисників затрима-
но відповідно до статті 208 
КПК України. Процесуальне 
керівництво в цьому кримі-
нальному провадженні здій-
снює прокуратура Черкась-
кої області. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Європейське відділення Міжнародної ради ае-
ропортів включило харківське летовище до трійки 
повітряних гаваней, які демонструють найбільш швид-
кі темпи росту пасажиропотоку. Причиною високої схо-
динки у рейтингу став той факт, що минулого року з 
Харкова в інші міста України та світу авіасполученням 
було відправлено більше мільйона чоловік.
 Як повідомила пресслужба компанії-адміністрато-
ра New Systems AM, що входить до бізнес-групи DCH 
Олександра Ярославського, мільйонного пасажира тут 
вітали у жовтні, коли послугами авіаліній скористало-
ся понад 140 тисяч чоловік. Це майже на 70 відсотків 
більше, аніж в аналогічний період минулого року. Ре-
кордним у плані росту став і передсвятковий грудень. 
 Загалом торік міжнародний аеропорт «Харків» 
обслужив на 38,4 відсотка туристів більше, аніж у 
2018 році. Найпопулярнішиими напрямками були 
Київ, Стамбул, Шарм-Ель-Шейх, Анталія, Варшава, 

Відень, Тель-Авів, Гданськ, Вроцлав і Дортмунд. 
 Число пасажирів зросло і завдяки приходу в 
Харків компаній Ryanair та Buta Airway, які майже що-
місяця анонсували відкриття нових регулярних спо-
лучень. Розширення співробітництва з іноземними 
перевізниками стало можливим після отримання ае-
ропортом безтермінового сертифікату відповідності 
найвищим стандартам безпеки польотів і якості об-
слуговування, які встановлені регламентом Євроко-

місії для летовищ Європейського Союзу. 
 Харківський аеропорт також входить до числа 
лідерів серед українських повітряних гаваней за ін-
тенсивністю обслуговування злетів та посадок. Не 
виключено, що в майбутньому летовище східного 
регіону значно збільшить свою пропускну спромож-
ність. «У нас є абсолютно всі плани з розширення, — 
повідомив Олександр Ярославський. — Повірте, за 
цим справа не стане. Все в наших руках». ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах, під час при-
значення нового начальника 
обласного управління поліції 
Михайла Куратченка, який 
донедавна працював заступни-
ком начальника ГУНП у Дніп-
ропетровській області, голова 
Нацполіції Ігор Клименко вру-
чив офіцерам громади Черка-
щини ключі від 27 службових 
автомобілів Renault Duster.
 Кожен транспортний за-
сіб укомплектовано всім не-
обхідним для роботи праців-
ника поліції — планшетом, 
принтером, аптечкою, інши-
ми речами, які стануть у при-
годі поліцейському в разі не-
обхідності надати термінову 
допомогу людям. Тож відте-
пер офіцери об’єднаних тери-
торіальних громад — Черво-
нослобідської, Білозірської, 
Руськополянської, Леськівсь-
кої, Кам’янської, Лебедівсь-
кої, Чигиринської, Березня-
ківської, Зорівської, Велико-
хутірської, Михайлівської, 
Вільшанської, Мліївської, 
Єрківської, Матусівської, 
Лип’янської, Бужанської, Со-
колівської, Ладижинської та 
Паланської та інші матимуть 

службовий транспорт.
 Як повідомляють у Чер-
каській обласній поліції, Чер-
кащина стала третьою облас-
тю в Україні, де приступили 
до роботи поліцейські офіце-
ри громади. Раніше проєкт 

успішно впроваджено на те-
риторії Дніпропетровської 
та Кіровоградської областей. 
Перед призначенням кожен 
поліцейський офіцер грома-
ди пройшов ретельний від-
бір та тримісячний поглибле-

ний курс підготовки за участі 
українських та іноземних фа-
хівців.
 За словами Ігоря Климен-
ка, поліцейський офіцер гро-
мади — проєкт, який Украї-
на запустила у травні минуло-
го року, а нині презентувала 
його і в Черкасах. 
 «У сільській місцевості 
проживає понад 27 мільйонів 
громадян — це більша части-
на населення нашої держа-
ви. І тому проєкт має назву 
«Я тут». Проєкт створено для 
об’єднаних територіальних 
громад, аби кожен громадя-
нин нашої держави, в найвід-
даленіших куточках, у кожно-
му селі відчув захист», — на-
голосив Ігор Клименко. 
 Також голова Нацполіції 
зауважив, що реалізація цього 
потужного проєкту стала мож-
ливою завдяки співпраці з між-
народними партнерами. ■

 Втрачений диплом ИТ №846042, виданий 27 
червня 1987 р. Київським енергетичним технікумом 
на iм’я Прокопенка Василя Миколайовича, вва-
жати недiйсним.   

ОГОЛОШЕННЯ■

КРИМІНАЛ 

Вирощували коноплі в... лабораторії 
Шевченків край задурманюють

■

Затримані наркоторговці з Корсунь-Шевченківського.
Фото надане Черкаською обласною поліцією.

❙
❙

ОСНАЩЕННЯ

Офіцери громади «на коні»
Поліцейським вручили службові автомобілі

■

Офіцерам вручають нові авто.
Фото надане пресслужбою Черкаської обласної поліції.

❙
❙

ЗНАЙ НАШИХ!

Крила в надійних руках
Харківський аеропорт — у трійці динамічних 
європейських летовищ

■
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Софія НІКІФОРОВА, студентка 
Київського університету імені 
Бориса Грінченко

 Медіа в сучасній Україні роз-
вивається зі швидкістю світу. Те-
лебачення, радіо, газети, журна-
ли, все це — яскраве відображен-
ня майбутнього. Але чи кожно-
му випадає можливість стати 
частинкою хоча б до одного з цих 
медіа-середовищ?
 Напевно, певна частина лю-
дей відповість, що ні, оскільки 
для цього треба мати освіту або 
бути особисто знайомим бук-
вально з директорами кожно-
го каналу  або радіостанції. Не 
зовсім вірна точка зору. Спро-
буємо розібрати — чому?
 Якщо аудиторії поставити 
питання «Хто хотів би працю-
вати в сфері медіа?», відсотків 
90 піднімуть руку. Проте лише 
20% iз тих 90 будуть намагати-
ся здійснити мрію.
 Зазвичай люди кажуть, що 
пробитися у світ медіа можна 
лише завдяки зв’язкам, але як 
доводить практика, такі люди не 
затримуються у топі чартів надо-

вго. Це підтверджує і генераль-
ний продюсер «UA:Українське 
радіо» — Дмитро Хоркін.
 18-річний хлопчик, бать-
ки котрого жодним чином не 
пов’язані зі світом медіа, з 12 
років мріяв бути ведучим, при-
йшов на радіостанцію і букваль-
но з порогу запропонував себе у 
якості ведучого, не маючи жод-
ного досвіду. Побачивши вогонь 
в очах гостя, редактори виріши-
ли спробувати Дмитра як веду-
чого, і вже наступного дня він 
був офіційно влаштований на 
Українське радіо.
 Цього тижня в Київському 
університеті імені Бориса Грін-
ченка у студентів спеціальності 

«журналістика» відбулась зус-
тріч із Дмитром Хоркіним, де 
присутні могли дізнатися, які 
перспективи очікують на радіо 
як ЗМІ та бізнес, а також — фак-
тори успіху у професії радіоведу-
чого.
 Лекція була насичена та міс-
цями дискусійна. Але не одразу 
присутні змогли включитись у 
розмову та впевнено відповідати 
на поставлені запитання. Хтось 
досі не прокинувся, хтось читав 
книжку або займався особис-
тими справами, а хтось уважно 
слухав. Проте ближче до кульмі-
нації зустрічі палкі дискусії роз-
горілися не тільки між лектором 
та слухачами, а й між студента-

ми. Кожен відстоював свою точ-
ку зору та зовсім не хотiв посту-
патися.
 Знайти роботу на телебачен-
ні, радіо, в газеті або в іншому 
медіа не так уже й важко. «Го-
ловне — обрати вузьку спеціалі-
зацію та рухатися до своєї мети», 
— запевняє радіоведучий. Немає 
нічого неможливого, адже та-
лант  — це лише 50% успіху, все 
інше — важка праця 365 днів на 
рік.
 Інтернет як один із медіа-ре-
сурсів розвивається з шаленою 
швидкістю. Саме там ви може-
те розміщувати свої перші ма-
теріали, подкасти та відеоробо-
ти. Саме на цьому майданчику 
можна почути як критику, так 
і доброзичливі коментарі. Так 
би мовити, напрацьовувати собі 
портфоліо.
 Є й інший бік інтернету. Ве-
лика кількість людей запуска-
ють свої канали, пов’язані з ро-
ботою журналістів. Даючи безко-
штовні корисні поради в обраній 
вами сфері. Щоправда, головне 
— цікавитися журналістами-
практиками, адже часто буває, 

що теорія і практика дуже різ-
няться між собою.
 Щодо освіти… Якщо запита-
ти у журналістів, як часто у своє-
му житті вони згадували про свій 
диплом, швидше за все, відповідь 
буде приблизно така: «Згадував 
тільки університет як чудові сту-
дентські роки. Диплом не знадо-
бився». 
 Здивовані? Не варто. Ніхто 
не запевняє, що освіта не потріб-
на, але нерідко трапляються ви-
падки, коли, припустимо, полі-
тичну та економічну сфери ви-
світлює не журналіст, а політо-
лог чи економіст. Адже, беручи 
на роботу в новиннєвий проєкт 
не журналіста, а саме політоло-
га, редактор буде більш упевне-
ний у вмінні компетентно пояс-
нити ситуацію.
 Тому перед тим, як надси-
лати резюме до медіа-ресурсів, 
зрозумійте, в якому напрямі ви 
хочете працювати, кому саме 
це буде цікаво та яку користь 
від цього отримаєте саме ви. Як 
тільки ви поговорите про це із са-
мим собою — зробити вибір ста-
не легше! ■

Росія — агресор! — це 
Закон
 Як зазначається у поясню-
вальній записці, законопроєкт 
визначає правові та організа-
ційні аспекти роботи Націо-
нального агентства з лікві-
дації наслідків російської зб-
ройної агресії. Крім того, він 
має підготувати чітку право-
ву позицію України щодо аг-
ресії Росії та чітко визначи-
ти претензії до агресора зад-
ля забезпечення його відпові-
дальності за збройну агресію. 
Фактично цей законопроєкт є 
розширеним документом про 
Нацагентство з ліквідації на-
слідків агресії, засади і при-
нципи його роботи.
 Головне, що в разі ух-
валення цього закону в ук-
раїнському законодавстві 
з’явиться очевидне визнання 
Росії як держави-агресора.
 У законопроєкті передба-
чено, що Нацагентство є під-
звітним Верховній Раді Украї-
ни, а також підконтрольним і 
відповідальним перед Кабіне-
том Міністрів України. Голо-
ва Національного агентства з 
ліквідації наслідків російсь-
кої агресії призначається Ка-
бінетом Міністрів України за 
поданням прем’єра терміном 
на 5 років. Головою Нацагент-
ства може бути лише громадя-
нин України, який має вищу 
юридичну освіту, стаж роботи 
в галузі права не менше п’яти 
років, досвід роботи на керів-
них посадах в органах вла-
ди, місцевого самоврядуван-
ня, юридичних структурах 
в Україні або за кордоном чи 

в міжнародних організаціях 
не менше трьох років. Також 
він повинен володіти держав-
ною мовою та бути здатним за 
своїми діловими та мораль-
ними якостями, освітнім і 
професійним рівнем, станом 
здоров’я виконувати відповід-
ні службові обов’язки. 
 Очільник організовує та 
контролює роботу Націо-
нального агентства, несе пер-
сональну відповідальність за 
його діяльність та результати 
роботи. 
 Національне агентство з 
подолання наслідків російсь-
кої агресії створюється з конк-
ретною метою — забезпечення 
відповідальності Росії за на-
пад на Україну в 2014 році. Та 
перед Агентством буде і низка 
інших важливих завдань. Зок-
рема, сформувати доказову 
базу, що підтверджує факт зб-
ройної агресії Росії проти Ук-
раїни, яка розпочалась 20 лю-
того 2014 року; визначити за-
гальний обсяг шкоди, заподія-
ної Росією державі Україна, її 
юридичним особам та грома-
дянам унаслідок збройної аг-
ресії та тимчасової окупації 
території України; визначити 
загальний обсяг збитків, яких 
зазнала Україна як держава 
під час ліквідації шкоди, за-
подіяної збройною агресією 
Росії; сформувати та забезпе-
чити ведення реєстру воєнних 
злочинів і злочинів проти лю-
дяності, вчинених вищими по-
садовими особами Росії, осо-
бовим складом Збройних сил 
Росії та керівництвом оку-
паційної адміністрації під 

час воєнних дій та впродовж 
тимчасової окупації частини 
території України; визначити 
обсяг, види і форми матеріаль-
ної та нематеріальної відпові-
дальності Росії за збройну аг-
ресію проти України та тимча-
сову окупацію частин тери-
торії держави.

А «Слуга» — проти!
 Однак у партії «Слуга на-
роду» окремі депутати роз-
критикували ідею створення 
Нацагентства щодо наслід-
ків агресії РФ. Наприклад, 
народна депутатка від «Слу-
ги народу» Ольга Василевсь-
ка-Смаглюк вважає, що На-
ціональне агентство з питань 
подолання наслідків збройної 
агресії Російської Федерації 
дублюватиме функції Мініс-
терства юстиції і Міністерс-
тва закордонних справ.
 Коментуючи журналіс-
там зареєстрований у парла-
менті проєкт закону про На-
ціональне агентство Украї-
ни, Василевська-Смаглюк 
зазначила: «Мене він здиву-
вав тим, що він підміняє фун-
кції Міністерства юстиції і 
МЗС, яке займається позов-
ною діяльністю щодо судів 
міжнародних інстанцій і сто-
совно Російської Федерації, і 
частково підміняє судову тя-
ганину, яка ініційована НАК 
«Нафтогаз України». Депу-
татка наголосила, що не ба-
чить сенсу у «створенні до-
даткового органу». Зокрема, 
за її словами, створення вка-
заного агентства «забирає ба-
гато коштів». ■

Тетяна ГОДОВАНЕЦЬ

 Уже другий пленарний тиж-
день Верховна Рада розглядає за-
конопроєкт про відкриття ринку 
землі у другому читанні (про вне-
сення змін до декотрих законодав-
чих актів України щодо обороту зе-
мель сільськогосподарського при-
значення). У другій половині цього 
пленарного тижня депутати розгля-
нули близько 700 правок із 4 тис.18. 
Через таку величезну кількість пра-
вок «Слуга народу» звинувачує де-
путатів — противників реформи — 
у намірах затягнути її розгляд. 
 Та все ж вишенькою на парла-
ментському торті тижня, що минає, 
буде звіт Кабінету Міністрів Украї-
ни 21 лютого. Окрім звіту прем’єр-
міністра Олексія Гончарука, перед 
депутатами виступить міністр охо-
рони здоров’я Зоряна Скалецька 
щодо коронавірусу.
 Нагадаємо, що Кабмін був при-
значений Радою 29 серпня 2019 
року. 
 Як зауважив міністр Кабінету 
Міністрів Дмитро Дубілет, коли го-
тували цей звіт, то намагалися не за-
писувати в досягнення «ухвалення 
актів», «проведення заходів» тощо. 
А оприлюднюють лише те, «що ре-
ально змінює стан речей у нашій 
країні».
 За його словами, вперше до клю-
чових показників ефективності ро-

боти уряду віднесено динаміку кон-
кретних індикаторів, які відобража-
ють якість життя українців, а не про-
ведення будь-яких заходів чи нарад.
 Згідно з документом, успіхи 
уряду Гончарука класифіковано 
за декількома категоріями, котрі 
більше нагадують слогани пере-
двиборчої агітації: «здорова та осві-
чена нація», «електронна країна», 
«комфортна країна», «багатий гро-
мадянин — багата держава», «не бо-
ротьба з корупцією, а перемога над 
нею», «безпека особи, безпека краї-
ни», «справедливість і рівність усіх 
перед законом».
 У текстовому варіанті звіту, що 
був переданий до Верховної Ради 
напередодні, опубліковано також 
детальний звіт кожного міністерс-
тва про зроблене і те, що в міністерс-
твах вважають своїми досягнення-
ми, поінформовано про цілі й шля-
хи їх досягнення, які ставлять чи-
новники.
 Чимала частина звіту присвяче-
на економічній і фінансовій ситуа-
ції в країні, що цілком пояснюєть-
ся недавніми даними про зростання 
ВВП за підсумками 4-го кварталу 
2019 року на 1,5%, що стало най-
гіршим результатом iз 2016 року, а 
показники 1-3-го кварталів не зни-
жувалися нижче 4%.
 Аналітики вже дали оцінку, що 
Кабмін Гончарука навіть негатив 
подає як позитив. ■

ПРОФЕСІЯ

У сфері медіа може 
працювати кожен
Мiф чи реальнiсть?

■

КОЛІЗІЇ

Проти кацапiв багато 
прийомiв не буває?
Думки «Слуг народу» щодо необхідності законопроєкту 
про Нацагентство з подолання наслідків агресії розділились

■

Тетяна ПАРХОМЧУК

Законопроєкт про Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії 
Росії, що зареєстрований у Верховній Раді, писали ледь не всім парламентом — представники 
всіх політичних сил, за винятком проросійської «Опозиційної платформи — За життя».
Загалом до створення проєкту закону долучилися 59 народних обранців, серед яких, напри-
клад, Петро Порошенко, Сергій Рахманін, Альона Шкрум та Давид Арахамія. 
Текст документа щодо такого болючого й принципового для України питання розміщений на 
сайті Верховної Ради.

ПАРЛАМЕНТ

Кабмiн iз рожевими 
окулярами
Довга дорога в дюнах ринку землі 
та звіт уряду

■
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11 жертв стрілянини в 
німецькому місті Ганау
 Щонайменше дев’ятеро людей вби-
то під час стрілянини в німецькому місті 
Ганау, розташованому у федеральній 
землі Гессен приблизно за 20 кіломет-
рів від Франкфурта-на-Майні. Ще кіль-
ка осіб дістали тяжкі поранення, зазна-
чається у заяві німецьких правоохорон-
ців. За повідомленнями очевидців, уве-
чері 19 лютого невідомі відкрили вогонь в 
одній iз кальянних у центральній частині 
Ганау, застреливши трьох людей. Напад-
ники втекли, а згодом з’явилася інфор-
мація про аналогічний випадок у схожо-
му закладі в іншому районі міста. За не-
підтвердженими даними, у приміщен-
ня увійшов чоловік і розпочав безладну 
стрілянину, вбивши п’ятьох людей. Жер-
тви — переважно молоді люди, в тому 
числі одна жінка.Пізніше поліція пові-
домила, що ймовірний учасник нападів 
знайдений мертвим у своїй квартирі, по-
руч iз ним виявили тіло ще однієї людини. 
Правоохоронні органи припускають, що 
підозрюваний діяв сам. Поки що поліція 
не подає жодної інформації ні про особу 
нападника, ні про жертв нападів, а також 
про їхнє громадянство. Але місцеві ЗМІ 
повідомляють, що кальянні, в яких ста-
лася стрілянина, відвідували переважно 
курди-емігранти.

Нацрозвідка США з новим 
керівником
 Президент США Дональд Трамп при-
значив Річарда Гренелла, посла США у 
Німеччині та спецпосланця у Сербії та Ко-
сові, виконувачем обов’язків директора 
Національної розвідки. Трамп подякував 
Джозефу Магуайру (був на посаді з серп-
ня минулого року. — Ред.), який досі ке-
рував Нацрозвідкою, за «чудову роботу» 
і натякнув, що той матиме іншу посаду в 
адміністрації США. Демократ Марк Вор-
нер із комітету з питань розвідки сена-
ту розкритикував нове призначення, вка-
завши на відсутність належного досвіду 
в питаннях розвідки у Гренелла, а також 
на те, що президент США обійшов сенат, 
не проконсультувавшись та не отримавши 
згоди щодо призначення нової людини на 
«таку критичну позицію у національній 
безпеці». Посада директора Національ-
ної розвідки з’явилася після терактів у 
США 11 вересня 2001 року. Нацрозвід-
ка здійснює контроль за цивільними та 
військовими розвідувальними служба-
ми США, включаючи Центральне розві-
дувальне агентство (ЦРУ).

Берлінське вбивство 
організувала ФСБ
 Росіянин, якого підозрюють у тому, 
що він у Берліні вбив чеченського поль-
ового командира Зелемхана Ханґошвілі, 
відвідував навчальні бази Федеральної 
служби безпеки. Такі результати спіль-
ного розслідування повідомили неза-
лежні слідчі журналісти з груп Insider 
та Bellingcat і німецький часопис «Шпі-
гель». Білінги мобільного телефону 
росіянина Вадіма Красікова вказують: 

тривалий час у 2019 році він перебував 
на навчальних базах Центру спеціально-
го призначення ФСБ і часто контактував 
із працівниками її елітного антитерорис-
тичного підрозділу «Вимпел». Зокрема, 
Красіков мав контакти з главою благо-
дійного фонду «Вимпел» Едуардом Бен-
дерським, який також очолює російсько-
іракську торговельну раду і має право за-
хищати російські нафтові об’єкти в Іраку. 
У звіті про розслідування ЗМІ було на-
писано, що у 2019 році Красіков 8 разів 
відвідував базу Центру спеціального при-
значення ФСБ у Балашисі (Московська 
область), востаннє — 8 серпня, за кіль-
ка днів до виїзду до Європи. Впродовж 
року він також відвідав навчальну базу 
в селищі Авєркієво, а також офіс асоціа-
ції «Вимпел-A» та будинок на проспек-
ті Вернадського, 12, де розміщений На-
ціональний антитерористичний центр та 
аналітичний центр ФСБ. Ханґошвілі брав 
активну участь у другій чеченській війні у 
відділенні польового командира Шаміля 
Басаєва. Під час російської агресії проти 
Грузії у 2008 році він організував загін із 
200 добровольців для боротьби з крем-
лівськими силами.

НОВИНИ ПЛЮС■

Ігор ВІТОВИЧ

 У закон про державні сим-
воли Білорусі планують внести 
зміни. Законопроєкт розроби-
ли в міністерстві юстиції, пові-
домляє білоруська інформаген-
ція TUT.BY. Як заявив на пре-
сконференції в Мінську міністр 
Олег Сліжевський, державний 
герб переформатують, щоб він 
позитивно сприймався і на 
міжнародній арені. Зображен-
ня нового герба Мін’юст на-
разі не поширив, але в інтер-
неті вже з’явилась відповідна 
картинка. Вона відповідає опи-
су, оприлюдненому раніше. За 
словами Сліжевського, ініціа-
тива надійшла від громадян 
— бо від кого ж ще вона може 
надійти в такій демократичній 
країні, як Білорусь? 
 Над змінами працювала ге-
ральдична рада при президен-
ті. Фахівці дійшли виснов-
ку, що зображення потребує 
вдосконалення. Наприклад, 
зараз зірка зверху герба має 
чіткі грані. «У такому вигляді 
символ більше застосовується 
в мілітаризованих зображен-
нях, оскільки має войовни-
чий характер. Республіка Бі-
лорусь зберігає нейтралітет, 
не розглядає агресію як інс-
трумент своєї політики. Пот-
рібно привести герб у відповід-
ність із миролюбним змістом, 
щоб герб сприймався позитив-
но», — зазначив міністр.
 Сліжевський повідомив, 
що законопроєкт скерований 
до парламенту, але терміни за-
міни старого герба на новий ще 
не визначені. В разі прийняття 
парламентом нового герба буде 
призначено перехідний період. 
Олег Сліжевський лише побіж-
но згадав одну деталь герба, 
яка підлягає зміні: «Зображен-
ня материків стануть більш 
чіткими та географічно вивіре-
ними». Але саме на цей момент 

звернули найбільшу увагу в Бі-
лорусі та за кордоном.
 Так, на гербі на видимій 
частині глобуса тепер позна-
чена не територія Росії, а Єв-
ропа. Чи означає це і розворот 
зовнішньої політики Білорусі 
— намагалася з’ясувати «Ні-
мецька хвиля». Депутат бі-
лоруського парламенту, гла-
ва Ліберально-демократич-
ної партії Білорусі (ЛДПБ) 
Олег Гайдукевич вважає, що 
не варто шукати якогось полі-
тичного підґрунтя: «Білорусь 
не змінює свою символіку, а 
лише вносить естетичні зміни 
в герб, щоб він виглядав сучас-
но. Я вам більше скажу, спра-
ва не в тому, що на гербі більше 
або менше Росії стало. Глобус 
повернувся так, щоб Білорусь 
виділялася, щоб вона в цен-
трі була», — упевнений гла-
ва ЛДПБ. Думку Гайдукеви-
ча підтримав і його колега по 
парламенту Андрій Савіних: 
«Не думаю, що розворот глобу-
са несе інформацію про зміни 
в політичному курсі Білорусі. 
І зовнішня політика, і філосо-
фія міжнародних відносин за-
лишаються незмінними».
 До 1995 року в Білорусі були 
зовсім інші державні симво-
ли: біло-червоно-білий прапор 
і герб «Пагоня», які скасували 
навесні 1995 року за підсумка-
ми референдуму, ініційованого 
Олександром Лукашенком. Ав-
тором нинішнього зображен-
ня герба називав себе тодішній 
глава адміністрації президента 
Леонід Синіцин. За його слова-

ми, основою став герб БРСР. 
 Білоруський методолог Во-
лодимир Мацкевич розповідає, 
що в середині 1990-х зміна гер-
ба була потрібна владі тільки 
для того, щоб обірвати спад-
коємність Білорусі зі старими 
державними формами існуван-
ня народу і прив’язати її тіль-
ки до радянської традиції. За-
раз же, на думку Мацкевича, 
безглуздо шукати якесь сим-
волічне значення в зміні гер-
ба: «Знаки на сьогоднішньо-
му гербі не мають геральдич-
ної традиції. Глобус на гербі — 
це символ незрозуміло чого, і 
навіщо над ним висить контур 
Білорусі — теж неясно». Опо-
зиційний політик, ексглава 
Об’єднаної громадянської пар-
тії (ОГП) Анатолій Лебедько, у 
свою чергу, вважає, що зміна 
герба — це сигнал міжнарод-
ного призначення. «Ця дія не 
виглядає такою, що хвилює 
електорат Лукашенка. Зна-
чить, він робить це для того, 

щоб полоскотати нерви Путі-
ну, адже в переговорному про-
цесі з Кремлем у Лукашенка не 
так багато інструментів впли-
ву», — пояснює опозиціонер. 
Також, додав Лебедько, розво-
рот глобуса — це м’який жест 
у бік європейців.
 Головний сенс сьогоднішніх 
змін герба полягає в репетиції 
майбутніх поправок до Консти-
туції Білорусі, вважає методо-
лог Володимир Мацкевич. «За-
раз, коли поправки до консти-
туції готуються потай і таємно, 
проводиться тестування гро-
мадської думки — відволікання 
уваги на зовсім незначні зміни в 
малюнку герба. Як малозначні 
й подані зміни до конституції, 
а тому вони зможуть бути при-
йняті на будь-якому парламент-
ському слуханні», — прогнозує 
експерт. А враховуючи, що пар-
ламент Білорусі не обирається, 
а призначається, він може ух-
валити будь-які зміни, підкрес-
лив Володимир Мацкевич. ■

СИМВОЛИ

Геральдика натякає?
Білорусь розвертається від Росії до Європи державним гербом

■

Інна ТЕСЛЕНКО

 Можна тільки здогадувати-
ся, хто зрежисував саме на 20 
лютого, в день шостої річниці 
розстрілу Героїв Небесної со-
тні, цей ганебний спектакль з 
авіаперельотом українських 
заручників Уханя. Майже мі-
сяць чинний уряд свідомо чи 
несвідомо своїми недолугими 
повідомленнями про евакуа-
цію/відміну евакуації наших 
громадян з епіцентру епідемії 
коронавірусу розбурхував хво-
робливу уяву телеглядачів і ко-
ристувачів соцмереж. Супере-
чливі заяви посадових слуг на-
роду, помножені на «грамотні» 
накидання запорєбриківських 
телеканалів, методично під-
ливали екскрементів до каза-
на загальної істерії. Після того 
як цей казан вивернувся на го-
лови замордорених панічними 
атаками піддослідних, на гре-
бені цунамі з характерним за-
пахом укотре спливла фігура 
невтомного міністра внутріш-
ніх справ. Арсен Аваков, ві-
домство якого весь час чи то до-
помагало, чи то заважало прий-
няти борт iз 45 евакуйованими 
з Уханя українцями і 27 іно-
земцями, що довго й безнадій-
но кружляв над Україною, пе-
реможно відзвітував про його 
посадку. 
 Для багатьох як оше-
лешених, так і звиклих до 
блюзнірства чинної влади неза-
плямованим клаптиком людсь-
кого в цьому безумному хоро-
воді глухоти і глупоти стала 
українка, яка відмовилася взя-
ти в ньому участь, — Анастасія 

Зінченко. Дівчина відмовилася 
евакуюватися зради свого чоти-
рилапого друга. Неймовірни-
ми зусиллями зібравши всі не-
обхідні для перевезення песика 
документи, Настя отримала ка-
тегоричну заборону взяти його 
в літак практично на порозі до-
дому. І вирішила дочекатися, 
коли право і здоровий глузд у її 
країні таки переможе. «Вірус, 
що уразив українців, значно 
небезпечніший від того, від 
якого люди тікають iз Китаю, 
— написав на своїй сторінці у 
«Фейсбуцi» журналіст Сергій 
Тихий. — Від нього не існує 
ліків — тільки власний імуні-
тет людських розуму і сумлін-
ня. Ця хвороба, мов збільшу-
вальне скло, — підкреслює, 
гіпертрофує людські якості. 
Найгірше в людях стає ганеб-
ним і смердючим, найкраще — 
народжує надію. Є в нас люди, 
які це бачать, відчувають, ро-
зуміють. Їх менше, але багато. 
Найперше, що їм треба забезпе-
чити чимшвидше, — це навчи-
тися триматися гуртом. 
 Дівчино з песиком — повер-
тайтеся!».
 «Усі ці «холерні бунти» — 
це не про моральні якості насе-

лення, — зауважує з огляду на 
евакуаційну епопею інша бло-
герка, Радміла Корж. — На-
лякана пересічна людина, яка 
розуміє, що їй хрін хто гаран-
тує безпеку й у випадку чого 
— нормальне лікування, поч-
не захищати своє право на без-
пеку і життя тими самими ме-
тодами, які ми бачимо. Будь-де 

у світі. А тим більше в нас, де 
нарід ще й має все ж таки якісь 
здібності до самоорганiзації. 
Тому оце все — це прояв став-
лення до можливості держави 
в цілому, ну й до нашої так зва-
ної «системи охорони здоров’я» 
зокрема. А за медіа, технології 
і роздування паніки — окремо 
гидко». ■

ЕПІДЕМІЯ ХАОСУ

Дівчинка з песиком
Китайський коронавірус став черговим лакмусом людяності та 
ницості в українському суспільстві

■

Анастасія Зінченко та її не зраджений песик Міша в Китаї — поки що 
такі самі заручники епідемії невігластва й безвідповідальності, як і всі 
ми в Україні.
Фото з сайта bykvu.com.
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.20, 5.20 ТСН

09.25, 18.00 «Життя відомих 

людей-2020»

10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.00, 14.00 «Світ навиворіт-

10. Бразилія»

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.00 «Щоденник медіума»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Мелодрама 

«Родинні зв’язки-2»

22.45 «Гроші-2020»

00.00 «Дубінізми-2020»

00.30 «Голос країни 10»

02.20 Мелодрама «Школа»

ІНТЕР

06.10, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 9. 20 Ранок з «Інтером»

09.30, 18.00, 19.00, 1.30 

«Стосується кожного»

11.20, 12.25 Х/ф «Дилема»
14.00 Х/ф «Нестерпна 

жорстокість»

15.50 «Чекай на мене. 

Україна»

20.00, 3.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Злочинець 

мимоволі»

23.45 Т/с «Спокуса-2»

03.45 «Орел і решка. Шопінг»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

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

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

17.00 Історія одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Зникаючі сліди»

23.30 Т/с «Заповіт принцеси»

01.40 Телемагазин

02.10 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 8.00 Kids Time

06.05 М/ф «Балерина»

08.05 Вар’яти

10.00 Діти проти зірок

12.00 Х/ф «Однокласники»

14.00 Х/ф «Однокласники-2»

16.00, 19.00 Від пацанки до 

панянки

21.10 Х/ф «Змішані»

23.30 Х/ф «Білявка в законі»

01.20 Т/с «Чаклунки»

02.15 Служба розшуку дітей

02.20 Зона ночі

ICTV

04.45 Скарб нації

04.55 Еврика!

05.00 Служба розшуку дітей

05.05 Т/с «Відділ 44»

05.55, 10.00 Громадянська 

оборона

06.45 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.55, 13.20 Х/ф «Чорний 

дощ»

12.45, 15.45 Факти. День

13.50, 16.20 Х/ф «Наймані 

убивці»

16.45 Х/ф «Спеціаліст»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.05, 21.30 Х/ф «Рембо-4»

22.00 Свобода слова

23.40 Т/с «Обмани себе»

03.00 Я зняв!

5-й канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 15.30 Невигадані історії

07.00, 8.00, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 8.15 Хроніка дня

07.50, 8.10, 10.50 Огляд преси

07.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55, 

23.55, 1.10 Погода на 

курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин
09.25, 17.40 Час громади
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.50, 0.25, 1.15 
Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 
Міністерства оборони

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 

Україні

14.10, 2.15, 5.15 Машина часу

22.10 Спостерігач

23.15 Є сенс

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

05.15 Х/ф «Доброго ранку!»
06.50, 16.50, 20.50, 3.15 

«Випадковий свідок»

07.25 Х/ф «А зорі тут тихі...»
10.50, 22.30 Т/с «Закон і 

порядок»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.45 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.05, 3.30 «Речовий доказ»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 Х/ф «Дніпровський 
рубіж»

03.55 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.00 UA.МУЗИКА. Кліпи

06.10 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.00 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Сандокан. 

Мультфільм 

08.00 Новини 

08.00 Стань диким з нами. У 

пошуках великої сімки. 

Велетні 

08.30 Стань диким з нами. У 

пошуках великої сімки. 

Одвічні кити 

09.00 Новини 

09.00 Мальовничі села 

09.55 АЗІЯ 360. Бухара. 

Документальний цикл 

10.30 АЗІЯ 360. Кизил. 

документальний цикл 

10.50 Забуті смаки 

12.00 Полдарк. Телевізійний 

серіал. Великобританія, 

16+ 

13.10 Дика Африка. 

Велика п’ятірка. 

Документальний серіал 

про природу

14.10 Ювілейний концерт 

«НАОНІ — 50 років» на 

UA.КУЛЬТУРА

15.40 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.45 Книга-мандрівка. 

Україна

15.50 UA.КУЛЬТУРА 

для найменших. 

Книга джунглів. 

Син Олександра. 

Мультфільм 

16.20 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 

джунглів. Закон 

джунглів. Мультфільм 

16.45 Монстри і пірати. 

Туманний берег. 

Мультфільм 

17.00 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 25 

серія. Втеча з чорної 

пральні 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Стань диким з нами! 

Шляхом садів. До 

гирла ріки

18.55 Мальовничі села 

19.20 Замки Британії. 

Стерлінг. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

20.10 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 30 

серія. Зрадники 

21.00 Новини

21.25 UA.Культура на 

Берлінале 2020

21.45 ArtМануал. 10 явищ у 

сучасному мистецтві. 

Інтервенція

22.00 Сучасне українське 

кіно на UA.КУЛЬТУРА. 

До дня народження 

Леся Курбаса. 

Будинок «СЛОВО». 

Документальний фільм

23.20 Новини 

23.45 Сильна доля. Dakh 

Daughters 

00.40 Бюджетники 

01.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

01.50 Спільно 

02.20 NA HI BA! 

02.45 Букоголіки 

03.10 Вікно в Америку

03.30 Новини 

03.55 UA.Фольк. Спогади 

04.45 По обіді-шоу 

05.40 Візитівка Полтавщини

05.50 Погода

СТБ

05.20 Ультиматум»

09.05 Т/с «Коли ми вдома»

10.05 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

11.00 «МастерШеф»

17.25, 21.55 «Відлік часу»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

18.00 Т/с «Сліпа»

18.50, 22.40 «Один за всіх»

20.00 Т/с «Вир»

23.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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 «Прямий» 

трафік»

12.10, 14.10, 16.10 

«Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-

2018»

08.00 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.50 «ДжеДАІ»

11.15 «Загублений світ»

14.00 «Помста природи»

14.15 Х/ф «Найманець»
16.00 Х/ф «Ронін»
19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

20.30 Т/с «Карпатський 

рейнджер»

21.10, 22.50 Т/с «CSI: Місце 

злочину-6»

00.40 «Облом.UA.»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 11.45, 22.20 Yellow

06.10 «Фіорентина» 

— «Мілан». Чемпіонат 

Італії

08.00, 13.45 Топ-матч

08.10 «Шахтар» — «Десна». 

Чемпіонат України

10.00 «Великий футбол»

11.55 «Атлетіко» 

— «Вільярреал». 

Чемпіонат Іспанії

13.55 «Аталанта» — 

«Сассуоло». Чемпіонат 

Італії

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 «Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

16.30 «Олімпік» — «Львів». 

Чемпіонат України

18.15 «Леванте» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

20.00 Журнал Ліги Чемпіонів

20.30 Хет-трик: Філіппо 

Індзагі. Золота колекція 

Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

20.35 «Гамбург» — 

«Ювентус» (2000 р. / 2001 

р.) Золота колекція Ліги 

Чемпіонів. Прем’єра

22.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

23.45 «Маріуполь» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

01.30 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

02.25 «Інтер» 

— «Сампдорія». 

Чемпіонат Італії

04.10 «Вердер» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 «Маріуполь» 
— «Зоря». Чемпіонат 
України

07.50, 20.20, 1.40 Yellow
08.00 «Барселона» 

— «Ейбар». Чемпіонат 
Іспанії

09.50 Топ-матч
10.00 «Олександрія» 

— «Колос». Чемпіонат 
України

11.50 «Інтер» 
— «Сампдорія». 
Чемпіонат Італії

13.40, 3.40 Журнал Ліги 
Чемпіонів

14.10 «Шахтар» — «Десна». 
Чемпіонат України

16.00 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру. Прем’єра

16.55, 23.55 «Великий 
футбол»

18.40 «Фіорентина» 
— «Мілан». Чемпіонат 
Італії

20.30 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру. Прем’єра

21.25 LIVE. «Айнтрахт» 
— «Уніон». Чемпіонат 
Німеччини

23.25 Журнал Ліги Європи
01.50 «Рома» — «Лечче». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
08.05, 1.35 Правда життя
09.40, 0.25 Речовий доказ
10.50, 17.55 Наслідки
11.45, 17.00 Вижити в дикій 

природі
13.35 Скептик

14.35, 19.50 У пошуках істини
15.20, 23.25 Загадки Всесвіту
16.10, 21.45 НЛО з минулого
18.50 Підроблена історія
20.45 Освенцім
22.35 Народжені мусонами
02.30 Аджимушкай. 

Підземелля смерті
03.20 Органи на експорт
04.10 Секти. Контроль 

свідомості

05.05 Прокляття відьом

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Орел і решка. Шопінг»

09.10 Х/ф «Вчитель року»
11.00, 17.25 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.30, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

19.10 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

21.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

23.50 М/ф «Ронал-Варвар»

01.35 Х/ф «Свідок на весіллі»
03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 16.30, 17.30, 

20.00 Одного разу під 

Полтавою

08.30, 9.30, 17.00 Танька і 

Володька

10.00, 18.00 4 весілля

12.00, 19.00 Панянка-селянка

14.00 Х/ф «Шестеро весь світ 
обійдуть»

15.10 Країна У

22.00 Т/с «Кухня»

23.00 Зірконавти

00.00 Т/с «Хамелеон»

01.00 17+

02.30 Теорія зради

03.20 БарДак

04.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

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, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.45, 14.10 Телепродаж

12.00 Д/ц «Ремесло за 

призначенням»

13.10, 0.55, 5.30 #ВУКРАЇНІ

13.40 Бюджетники

14.25 Д/ц «Аромати 

Мексики»

15.10 UA:Фольк

16.15 Д/ц «Дикі тварини»

17.25, 0.25 Перша шпальта

18.20, 2.35 Тема дня

19.20 Д/ц «Світ дикої 

природи»

19.55 Д/ц «Боротьба за 

виживання»

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.35 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 

відлік» (із 

сурдоперекладом)

00.00 Схеми. Корупція в 

деталях

01.20, 4.30 Спільно

01.45 Своя земля

03.30 Д/ф «Одесити на 

Донбасі»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.30, 5.20 ТСН

09.25, 18.00 «Життя відомих 

людей-2020»

10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.00, 14.00 «Світ навиворіт-

10. Бразилія»

15.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.00 «Щоденник медіума»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Мелодрама 

«Родинні зв’язки-2»

22.45, 0.40 «Одруження 

наосліп»

02.20 Мелодрама «Школа»

ІНТЕР

05.30, 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»

10.00 «Корисна програма»
11.10 Т/с «Мене звати 

Мелек»
12.25 Х/ф «Справа хоробрих»
14.50, 15.45 «Речдок»
16.40 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 
пристрасть»

18.00, 19.00, 1.30 «Стосується 
кожного»

20.00, 3.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Злочинець 
мимоволі»

23.45 Т/с «Спокуса-2»
03.45 «Орел і решка. Шопінг»
05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

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

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

17.00 Історія одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Зникаючі сліди»

23.20 Контролер

00.00, 2.15 Т/с «Заповіт 

принцеси»

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

07.20 Вар’яти

09.10 Х/ф «Білявка в законі»

11.00 Т/с «Завзяті 

домогосподарки»

13.00, 19.00 Хто проти 

блондинок?

21.00 Х/ф «Безсоромна 

мандрівка»

23.00 Х/ф «Білявка в законі-2: 

Червоне, біле і білявка»

00.50 Т/с «Чаклунки»

01.50 Зона ночі

ICTV

04.15 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40, 20.15 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.30, 0.25 Х/ф «Втеча з Лос-
Анджелеса»

12.25, 13.20 Х/ф «Рембо-4»
12.45, 15.45 Факти. День

14.25, 16.20 Т/с «Пес»

17.00, 21.20 Т/с «Дільничний 

з ДВРЗ»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

22.15 Х/ф «Падіння Олімпу»
02.05 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.15, 8.55, 10.50 Огляд преси

07.00, 8.00, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 8.15 Хроніка дня

07.45 Будівельний стандарт

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55 

Погода на курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 
Міністерства оборони

14.10, 2.15, 5.15 Машина часу

15.30 Спостерігач

22.10 Група продовженого 

дна

23.15 Невигадані історії

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45 Х/ф «Очікуючи вантаж 
на рейді Фучжоу біля 
Пагоди»

07.55, 16.50, 20.50, 2.00 
«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
22.00, 1.30 «Свідок»

09.00 Х/ф «Із життя 
начальника карного 
розшуку»

10.50, 22.30 Т/с «Закон і 
порядок»

12.50 «Свідок. Агенти»
14.00, 2.35 «Речовий доказ»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 «Легенди карного 

розшуку»
00.15 «Таємниці 

кримінального світу»
03.40 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте
 на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 
06.00 UA.МУЗИКА. Кліпи
06.10 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.00 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Сандокан. 
Мультфільм 

08.00 Новини 
08.00 Стань диким з нами. У 

пошуках великої сімки. 
Одвічні кити 

08.30 Стань диким з нами. У 
пошуках великої сімки. 
Мисливці глибин 

09.00 Новини 
09.00 Мальовничі села 
09.55 АЗІЯ 360. Самарканд. 

Документальний цикл 
10.25 АЗІЯ 360. Люлі. 

Документальний цикл 
10.50 Забуті смаки 
12.00 Полдарк. Телевізійний 

серіал. Великобританія, 
16+ 

13.10 Дика Африка. 
Слідами білих акул. 
Документальний серіал 
про природу

14.10 Ювілейний концерт 
«НАОНІ — 50 років» на 
UA.КУЛЬТУРА

15.10 Unplugged. ТЕЛЬНЮК. 
Сестри

15.40 UA.МУЗИКА. Кліп 
15.45 Книга-мандрівка. 

Україна. Майкл Щур 
про короля України 
Данила Галицького

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Книга 

джунглів. Нові друзі. 
Мультфільм 

16.20 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Книга 
джунглів. Самотній Кічі. 
Мультфільм 

16.45 Монстри і пірати. 
Зачарований лабіринт. 
Мультфільм 

17.00 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 26 
серія. Райхсбанк

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.20 Стань диким з нами. 
Шляхом садів. 
Зачарований ліс

18.55 Мальовничі села 
19.20 Замки Британії. 

Керрикфергюс. 
Документальний 
серіал «Секрети замків 
Великобританії» 

20.10 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 
31 серія. Транспорт до 
Аушвіца 

21.00 Новини
21.25 UA.Культура на 

Берлінале-2020
22.00 До дня опору окупації 

Криму. Етапом 
через пів Землі. 
історія ув’язнення 
Сенцова і Кольченка. 
Документальна 
програма

23.20 Новини 
23.45 Дебатний клуб 

МАЙДАН. Що буде з 
Кримом за 10 років? 
Мустафа Джемілєв, 
Оксана Забужко

00.35 Дебатний клуб 
МАЙДАН. Які 
емоції події у Криму 
викликають у сусідів?

01.35 Наші 25. 
Кримськотатарський 
досвід громадянського 
суспільства. Сінавер 
Кадиров. 

01.50 Спільно 
02.15 NA HI BA!
02.40 Букоголіки 
03.10 РадіоДень 
03.30 Новини 
03.55 Енеїда. Ігор Римарук 
04.20 Енеїда. Микола Куліш 
04.50 #ВУКРАЇНІ 
05.40 Своя земля. 

Документальний цикл
05.50 Погода 
 

СТБ

05.20 «Ультиматум»
09.05 «МастерШеф»
16.25, 18.00 Т/с «Сліпа»
17.25, 21.55 «Відлік часу»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

18.50 «Один за всіх»
20.00 Т/с «Вир»
22.40 «Таємниці ДНК»

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, 
21.00 «Репортер». 
Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 
трафік»

12.10, 14.10, 16.10 
«Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15, 21.10 «Великий 

вівторок»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Не формат»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 7.50 Т/с «Удар у 
відповідь-3»

09.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50, 17.15 «Загублений 

світ»
12.55 Х/ф «Прометей»
15.10 Х/ф «Заручник»
19.25, 20.25 Т/с «Карпатський 

рейнджер»
21.20, 22.50 Т/с «CSI: Місце 

злочину-6»
00.40 «Облом.UA.»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Олександрія» 
— «Колос». Чемпіонат 
України

07.45, 15.15, 20.45 Журнал 
Ліги Чемпіонів

08.10 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

09.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра
10.30 «Олімпік» — «Львів». 

Чемпіонат України
12.15 «Великий футбол»
14.00 Журнал. УЄФА Євро-

2020
14.25 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру
16.00 «Барселона» 

— «Ейбар». Чемпіонат 
Іспанії

17.50 «Шлях до Ель Класіко». 
Чемпіонат Іспанії. 
Прем’єра

18.45 Yellow
18.55 «Шахтар» — «Десна». 

Чемпіонат України
21.15, 23.55 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
21.55 LIVE. «Челсі» — 

«Баварія». 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

00.25 «Леванте» — «Реал». 
Чемпіонат Іспанії

02.15 «Аталанта» — 
«Сассуоло». Чемпіонат 
Італії

04.05 «Наполі» — 
«Барселона». 1/8 
фінала. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Баварія» 
— «Падерборн». 
Чемпіонат Німеччини

07.45 «Маріуполь» 
— «Зоря». Чемпіонат 
України

09.30 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

10.25 «Леванте» — «Реал». 
Чемпіонат Іспанії

12.10 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

13.00 «Шахтар» — «Десна». 
Чемпіонат України

14.45, 23.55 Yellow
14.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру
15.45 «СПАЛ» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії
17.30 Журнал Ліги Чемпіонів
18.00 «Хет-трик: Філіппо 

Індзагі. Золота колекція 

Ліги Чемпіонів
18.05 «Гамбург» 

— «Ювентус» (2000 
р. / 2001 р.). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів

19.55 «Вердер» 
— «Боруссія» (Д). 
Чемпіонат Німеччини

21.45 LIVE. «Наполі» 
— «Барселона». 1/8 
фінала. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

00.05 «Фіорентина» 
— «Мілан». Чемпіонат 
Італії

01.55 Топ-матч
02.10 «Барселона» 

— «Ейбар». Чемпіонат 
Іспанії

04.00 «Айнтрахт» — «Уніон». 
Чемпіонат Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.35, 1.35 Правда життя
09.40, 0.25, 2.35 Речовий 

доказ
10.50 Під іншим кутом
11.50, 17.15 Вижити в дикій 

природі
13.40 Скептик
14.40, 19.55 У пошуках істини
15.25, 23.35 Загадки Всесвіту
16.15, 21.45 НЛО з минулого
18.10 Наслідки
19.05 Війна всередині нас
20.45 Освенцім
22.35 Народжені мусонами

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.10 «Орел і решка. Шопінг»
09.10, 19.10 «Орел і решка. 

Рай та пекло»
11.00, 17.25, 0.00 Т/с 

«Мисливці за 
реліквіями»

14.30 «Орел і решка. Навколо 
світу»

15.30, 22.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. 
Морський сезон»

00.50 Х/ф «Невловимий»
02.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 9.00, 16.30, 17.30, 

20.00 Одного разу під 
Полтавою

08.30, 9.30, 23.00 Зірконавти
10.00, 18.00 4 весілля
12.00, 19.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «Геркулес»
15.30 Країна У
17.00 Танька і Володька
22.00 Т/с «Кухня»
00.00 Т/с «Хамелеон»
01.00 17+
02.30 Теорія зради
03.20 БарДак
04.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.10, 2.00, 5.00 
Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Т/с «Жіночий рай»
11.45, 14.10 Телепродаж
12.00 Д/ц «Ремесло за 

призначенням»
13.10 Сильна доля
14.25 Д/ц «Аромати Колумбії»
15.10 Бюджетники
15.45, 5.30 #ВУКРАЇНІ
16.15 Д/ц «Дикі тварини»
17.25 Розважальна програма 

з Майклом Щуром
18.20, 2.35 Тема дня
19.20 Д/ц «Світ дикої 

природи»
19.55 Д/ц «Боротьба за 

виживання»
21.30, 23.40, 2.25 UA:Спорт
21.40 Наші гроші
22.15 Т/с «Епоха честі»
00.00 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 
відлік» (із 
сурдоперекладом)

01.45 Своя земля
03.30 На схід
04.30 Спільно
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на другий квартал

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн 62 коп.,
на квартал — 196 грн 86 коп.,
на шість місяців — 393 грн 72 коп.,

до кінця року — 590 грн 58 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на квартал — 256 грн. 86 коп.,
на шість місяців — 513 грн. 72 коп.,

до кінця року — 770 грн. 58 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн 77 коп.,
на квартал — 71 грн 31 коп.,

на шість місяців — 142 грн 62 коп.

до кінця року — 213 грн 93 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн 60 коп., на 
квартал — 8 грн 20 коп., на 
півроку — 10 грн 00 коп., до 
кінця року — 15 грн 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газету 
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметь-
ся бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, 
шановнi читачi.
 Якщо ви не передплатили «Україну молоду» 
на 2020 рік, це можна зробити до 18 березня, і 
ви отримуватимете газету з квітня. Передпла-
та на «Україну молоду» оформлюється як за 
електронною версією Каталогу видань України 
«Преса поштою», так і за друкованим Катало-
гом видань України «Преса поштою». Оформи-
ти передплату можна у відділеннях поштово-
го зв’язку, в операційних залах поштамтів, у 
пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.30, 5.10 ТСН

09.25, 18.00 «Життя відомих 

людей-2020»

10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку»

13.00, 14.10 «Світ навиворіт-10. 

Бразилія»

15.20 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.00 «Щоденник медіума»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Мелодрама 

«Родинні зв’язки 2»

22.45, 23.45, 0.40 «Світ 

навиворіт 11: Китай»

02.20 Мелодрама «Школа»

ІНТЕР

05.30, 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»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати 

Мелек»

12.25 Х/ф «Вій»
14.50, 15.45 «Речдок»

16.40 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 

пристрасть»

18.00, 19.00, 1.30 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Злочинець 

мимоволі»

23.45 Т/с «Спокуса 2»

03.45 «Орел і решка. Шопінг»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ

 «УКРАЇНА»

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

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

17.00 Історія одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Зникаючі сліди»

23.20 Гучна справа

00.00, 2.15 Т/с «Заповіт 

принцеси»

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.35 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

07.40 Вар’яти

09.20 Х/ф «Білявка в законі-2: 

Червоне, біле і білявка»

11.00 Т/с «Завзяті 

домогосподарки»

13.00, 19.00 Суперінтуїція

21.00 Х/ф «50 перших 

поцілунків»

23.00 Х/ф «Як позбутися 

хлопця за 10 днів»

01.20 Т/с «Чаклунки»

02.15 Служба розшуку дітей

02.20 Зона ночі

ICTV

04.05 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашинґтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

11.45, 13.20 Х/ф «Підривники»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25, 16.20 Т/с «Пес»

16.55, 21.20 Т/с «Дільничний 

з ДВРЗ»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

22.15 Х/ф «Падіння Лондона»

00.00 Х/ф «Межа»

02.00 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.35 Полігон

07.00, 8.00, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

07.15, 7.30, 8.15 Хроніка дня

07.25, 8.55, 10.50 Огляд преси

07.45 Драйв

07.55, 8.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

22.55 Погода на 

курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10, 23.15, 2.15, 5.15 

Машина часу

15.30 Невигадані історії

22.10 Лінійка документальних 

проєктів0

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 «Top Shop»
06.25 Х/ф «Все перемагає 

любов»
07.50, 16.50, 20.50, 2.10 

«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.40 «Свідок»
09.00 Х/ф «Роби — раз!»
10.40, 22.30 Т/с «Закон і 

порядок»
12.50 «Будьте здоровi»
14.05, 2.50 «Речовий доказ»
18.20 «Вартість життя»
19.30 «Легенди карного 

розшуку»
00.15 «Таємниці 

кримінального світу»
04.05 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте 
на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 
06.00 До дня опору окупації 

Криму. Спротив. 
Документальна 
програма 

06.25 Ми хочемо, щоб 
українці в Криму знали, 
що вони українці. Олена 
Попова

06.35 Аромати Мексики. 
Документальний цикл 

07.00 Новини 
07.00 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Сандокан. 
Мультфільм 

08.00 Новини 
08.00 Стань диким з нами. У 

пошуках великої сімки. 
Мисливці глибин 

08.30 Стань диким з нами. 
Шляхом садів. До 
гирла ріки 

09.00 Новини 
09.00 Мальовничі села 
09.55 АЗІЯ 360. Алмати. 

Документальний цикл 

10.25 АЗІЯ 360. Мургаб. 
Документальний цикл 

10.50 Забуті смаки 
12.00 Полдарк. Телевізійний 

серіал. Великобританія 
16+ 

13.10 Дика Африка. Сафарі. 
Документальний серіал 
про природу 

14.10 До дня опору окупації 
Криму. Кримський 
інжир. Митецька акція

15.10 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. ТНМК

15.25 UA.МУЗИКА. Кліпи
15.45 Книга-мандрівка. 

Україна
15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 
джунглів. Крижане ікло. 
Мультфільм 

16.20 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Книга 
джунглів. Пробач, 
Балу. Закон джунглів. 
Мультфільм 

16.45 Монстри і пірати. 
Острів вічної молодості. 
Мультфільм 

17.00 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 
27 серія. Колега з 
Рочестера

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.20 Стань диким з нами. 
Мис Доброї Надії. 
Хроніки мису

18.55 Мальовничі села 
19.20 Замки Британії. 

Единбург. 
Документальний 
серіал «Секрети замків 
Великобританії» 

20.10 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 32 
серія. Інга 

21.00 Новини
21.25 UA.Культура на 

Берлінале 2020
22.00 Інше кіно на 

UA.Культура. Ми-
найкращі! Художній 

фільм. Швеція, Данія 
23.40 Новини 
00.05 Сильна доля. Плач 

Єремії 
01.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

01.50 Спільно 
02.20 NA HI BA!
02.40 Букоголіки 
03.10 РадіоДень 
03.30 Новини 
03.55 Енеїда. Микола Куліш
04.20 Енеїда. Григір Тютюнник 
04.50 #ВУКРАЇНІ 
05.40 Своя земля. 

Документальний цикл
05.50 Погода

СТБ

05.50 «Ультиматум»
09.30 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
10.30 «МастерШеф»
16.25, 18.00 Т/с «Сліпа»
17.25, 21.55 «Відлік часу»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.50 «Один за всіх»
20.00 Т/с «Вир»
22.40 «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 «Прямий» 

трафік»

12.10, 14.10, 16.10 

«Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 7.50 Т/с «Удар у 
відповідь-3»

09.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50, 17.15 «Загублений 

світ»
13.40 Т/с «Перевізник»
19.25, 20.25 Т/с «Карпатський 

рейнджер»
21.20, 22.55 Т/с «CSI: Місце 

злочину-6»
00.40 «Помста природи»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Олімпік» — «Львів». 
Чемпіонат України

07.45 Журнал. УЄФА Євро-
2020

08.15 «Фіорентина» 
— «Мілан». Чемпіонат 
Італії

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS

10.20 «Вердер» 
— «Боруссія» (Д). 
Чемпіонат Німеччини

12.05 «Олександрія» 
— «Колос». Чемпіонат 
України

13.45, 21.05 Yellow
13.55 «СПАЛ» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії
16.00, 20.20 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
16.40, 0.25 «Челсі» — 

«Баварія». 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

18.30 «Наполі» — 
«Барселона». 1/8 
фінала. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

20.50 Топ-матч
21.15 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
21.45 LIVE. «Ліон» — 

«Ювентус». 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

23.55 Журнал Ліги Європи
02.15 «Айнтрахт» — «Уніон». 

Чемпіонат Німеччини

04.05 «Реал» — «Ман 
Сіті». 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «СПАЛ» — «Ювентус». 
Чемпіонат Італії

07.50, 19.20 Yellow
08.00, 12.20, 21.15, 23.55 «Ніч 

Ліги Чемпіонів»
08.40, 19.30 «Челсі» 

— «Баварія». 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

10.30, 0.25 «Наполі» 
— «Барселона. 1/8 
фінала. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

12.50 «Шлях до Ель Класіко». 
Чемпіонат Іспанії

13.45 «Леванте» — «Реал». 
Чемпіонат Іспанії

15.30 «Маріуполь» 
— «Зоря». Чемпіонат 
України

17.10 Огляд вівторка. Ліга 
Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра

17.40 «Аталанта» — 
«Сассуоло». Чемпіонат 
Італії

21.55 LIVE. «Реал» — «Ман 
Сіті». 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

02.15 «Фіорентина» 
— «Мілан». Чемпіонат 
Італії

04.05 «Шальке» — 
«Лейпциг». Чемпіонат 
Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.55, 1.35 Правда життя

09.05, 0.25 Речовий доказ

10.15 Під іншим кутом

11.15 Сіяя: з нами у дику 

природу

12.15, 17.15 Вижити в дикій 
природі

13.10 Скептик

14.40, 19.55 У пошуках істини
15.35, 23.35 Загадки Всесвіту
16.25, 21.45 НЛО з минулого
18.10 Наслідки
19.05 Війна всередині нас
20.45 Заборонена історія
22.35 Народжені мусонами
02.25 Історія українських 

земель

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Орел і решка. Шопінг»

09.10, 19.10 «Орел і решка. 

Рай та пекло»

11.00, 17.25, 0.00 Т/с 

«Мисливці за 

реліквіями»

14.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.30, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

00.50 Т/с «Доктор Хто»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 16.30, 17.30, 

20.00 Одного разу під 

Полтавою

08.30, 9.30, 23.00 Зірконавти

10.00, 18.00 4 весілля

12.00, 19.00 Панянка-селянка

14.00 Х/ф «Маленька чорна 
книжка»

16.00 Країна У

17.00 Танька і Володька

22.00Т/с «Кухня»

00.00 Одного разу в Одесі

01.00 17+

02.30 Теорія зради

03.20 БарДак

04.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.30, 

21.00, 23.10, 2.00, 5.05 

Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.45, 14.10 Телепродаж

12.00 Д/ц «Ремесло за 

призначенням»

13.10 Енеїда

14.25 Д/ц «Аромати Колумбії»

15.10 Сильна доля

16.30, 0.00 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Індивідуальна 

гонка, 20 км. Чоловіки

19.05, 3.30 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Індивідуальна 

гонка, 15 км. Жінки

21.30, 23.40, 2.25 UA:Спорт

21.40 Король контрабанди

22.50 Своя земля

02.35 Тема дня

05.30 #ВУКРАЇНІ
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.50, 5.20 ТСН

09.25, 18.00 «Життя відомих 

людей-2020»

10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку 

13»

13.00, 14.00 «Світ навиворіт-

10. Бразилія»

15.15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.00 «Щоденник медіума»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Мелодрама 

«Родинні зв’язки 2»

22.30 «Право на владу-2020»

01.00 «Гроші-2020»

02.20 Мелодрама «Школа»

ІНТЕР

05.30, 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»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати 

Мелек»
12.25 Х/ф «Вижити серед 

вовків»
14.50, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 

пристрасть»

18.00, 19.00, 1.30 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.00 «Подробиці»

20.55 «Речдок. Особливий 

випадок. Злочинець 

мимоволі»
23.45 Т/с «Спокуса 2»
03.45 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

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

11.30, 3.10 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

17.00 Історія одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Зникаючі сліди»

23.20 Слідами

00.00, 2.15 Т/с «Заповіт 

принцеси»

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

07.10 Вар’яти

09.00 Х/ф «Як позбутися 

хлопця за 10 днів»

11.00 Т/с «Завзяті 

домогосподарки»

13.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Сахара»

23.20 Х/ф «Колір ночі»

02.20 Т/с «Чаклунки»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.05 Секретний фронт

12.00, 13.20 Х/ф 

«Воскресіння»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25, 16.20 Т/с «Пес»

17.00, 21.20 Т/с «Дільничний 

з ДВРЗ»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі. Дайджест

22.10 Х/ф «Альфа»

00.00 Х/ф «Чорний дощ»

02.15 Стоп

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.15, 8.55, 10.50 Огляд преси

06.20, 14.10, 23.15, 2.15, 5.35 

Машина часу

07.00, 8.00, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

07.15, 8.15 Хроніка дня

07.55, 8.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

22.55 Погода на 

курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.50, 0.20, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

15.30 Невигадані історії

22.10 Спостерігач

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

05.15 Полігон

НТН

05.00 «Top Shop»
06.30 Х/ф «Весь світ в очах 

твоїх...»
07.50, 16.50, 20.50, 2.00 

«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.30 «Свідок»
09.00 Х/ф «Безсмертний 

гарнізон»
10.55, 22.30 Т/с «Закон і 

порядок»
12.50 «Вартість життя»
14.00, 2.40 «Речовий доказ»
18.20, 4.10 «Правда життя»
19.30 «Легенди карного 

розшуку»
00.15 «Таємниці 

кримінального світу»
03.25 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте 
на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 
06.05 UA.МУЗИКА. Кліпи
06.10 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.00 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Сандокан. 
Мультфільм 

08.00 Новини 
08.00 Стань диким з нами. 

Шляхом садів. До 
гирла ріки 

08.30 Стань диким з нами. 
Шляхом садів. 
Зачарований ліс 

09.00 Новини 
09.00 Мальовничі села 
09.55 АЗІЯ 360. Гра 

кочівників. 
Документальний цикл 

10.25 АЗІЯ 360. Іссик-Куль. 
Документальний цикл 

10.50 Забуті смаки 
12.00 Полдарк. Телевізійний 

серіал. Великобританія 

16+ 

13.10 Патагонія. Від Буенос-

Айреса до мису Баїа. 

Документальний серіал 

про природу

14.10 Ювілейний концерт 

Анатолія Говорадла. 

15.20 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Panivalkova. 

15.35 UA.МУЗИКА. Кліпи

15.45 Книга-мандрівка. 

Україна

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 

джунглів. Важливіше за 

закон. Мультфільм 

16.20 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 

джунглів. Самотній 

вовк. Мультфільм 

16.45 Монстри і пірати. 

Корабель капітана 

Прімо. Мультфільм 

17.00 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 28 

серія. План Абверу

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Стань диким з нами. 

Мис Доброї Надії. 

Равлики-яхтсмени

18.55 Мальовничі села 

19.20 Замки Британії. 

Кардифф. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

20.10 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 33 

серія. Брати 

21.00 Новини

21.25 UA.Культура на 

Берлінале 2020

22.00 Інше кіно на 

UA.КУЛЬТУРА. 

Запалюючи зірки. 

Художній фільм. 

Великобританія 16+

23.35 Новини 

00.00 Сильна доля. Антитіла 

00.55 UA.МУЗИКА. Кліпи

01.00 Дивацька історія 

України 

01.10 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/
Модуль знань

01.50 Спільно 
02.20 NA HI BA! 
02.30 У лісі, лісі темному, 

де ходить 5Vymir. 
Репортаж Громадського

02.40 Букоголіки 
03.10 РадіоДень 
03.30 Новини 
03.55 Енеїда. Григір Тютюнник 
04.20 Енеїда. Микола 

Вороний 
04.50 #ВУКРАЇНІ 
05.45 Візитівка Карпат
05.50 Погода
 

СТБ

05.50 «Ультиматум»

09.35 «МастерШеф»

16.25, 18.00 Т/с «Сліпа»

17.25, 21.55 «Відлік часу»

18.50 «Один за всіх»

20.00, 22.40 Т/с «Проти 

плину»

22.00 «Вікна-Новини»

00.35 «Я соромлюсь свого 

тіла»

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 «Прямий» 

трафік»

12.10, 14.10, 16.10 

«Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

21.30 «WATCHDOGS»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 7.50 Т/с «Удар у 
відповідь-3»

09.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50, 17.15 «Загублений 

світ»
12.50 «Цілком таємно-2017»
13.20 «Помста природи»
13.30, 0.40 Х/ф «Наутилус: 

Повелитель океану»
15.05 Х/ф «Спис долі»
19.25, 20.25 Т/с «Карпатський 

рейнджер»
21.20, 22.55 Т/с «CSI: Місце 

злочину-6»
01.55 «Облом.UA.»
03.50 19 тур ЧУ з футболу 

«Карпати» — «Дніпро-1»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Аталанта» — 
«Сассуоло». Чемпіонат 
Італії

07.45, 12.50 Огляд вівторка. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

08.15 «Челсі» — «Баварія». 
1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS

10.20 Журнал Ліги Європи
10.50 «Шахтар» — «Десна». 

Чемпіонат України
12.40, 3.05 Yellow
13.20 «Наполі» — 

«Барселона». 1/8 
фінала. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

15.10 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра

16.00, 20.20 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

16.40 «Реал» — «Ман 
Сіті». 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

18.30 «Ліон» — «Ювентус». 
1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

20.50, 23.55 «Шлях до 
Гданська»

21.55 LIVE. «Бенфіка» 

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

00.45 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

01.15 «Ліга Європи. ONLINE». 
Прем’єра

03.15 «Шлях до Ель Класіко». 
Чемпіонат Іспанії

04.10 «Гент» — «Рома». 1/16 
фіналу. Ліга Європи 
УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Шахтар» — «Десна». 

Чемпіонат України

07.50, 3.45 Топ-матч

08.00, 12.20 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

08.40 «Реал» — «Ман 

Сіті». 1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.30, 3.55 «Ліон» — 

«Ювентус». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

12.50, 19.10 Журнал Ліги 

Європи

13.15 «Вердер» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

15.00 «Челсі» — «Баварія. 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.45 «Наполі» 

— «Барселона. 1/8 

фінала. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

18.30 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.00, 1.45 Yellow

19.40 LIVE. «Гент» — 

«Рома». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

21.55 LIVE. «МЮ» — 

«Брюгге». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

23.55 «Арсенал» — 

«Олімпіакос». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

01.55 «Бенфіка» — 

«Шахтар». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.35, 1.35 Правда життя
09.45, 0.25 Речовий доказ
10.55, 18.10 Під іншим кутом
11.50 Сіяя: з нами у дику 

природу
12.50 Вижити в дикій природі
13.45 Код доступу
14.40, 20.00 У пошуках істини
15.30, 23.35 Загадки Всесвіту
16.20, 21.45 НЛО з минулого
17.10, 22.35 Народжені 

мусонами
19.10 Війна всередині нас
20.45 Заборонена історія
02.25 Бандитська Одеса

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.10 «Орел і решка. Шопінг»
09.10, 19.10 «Орел і решка. 

Рай та пекло»
11.00, 17.25, 0.00 Т/с 

«Мисливці за 
реліквіями»

14.30 «Орел і решка. Навколо 
світу»

15.30, 22.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. 
Морський сезон»

01.40 Т/с «Доктор Хто»
02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 9.00, 16.30, 17.30, 

20.00 Одного разу під 
Полтавою

08.30, 9.30, 23.00 Зірконавти
10.00, 18.00 4 весілля
12.00, 19.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «Так, можливо»
16.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
22.00 Т/с «Кухня»
00.00 Одного разу в Одесі
01.00 17+
02.30 Теорія зради
03.20 БарДак
04.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

12.30, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Жіночий рай»

10.40, 14.30 Телепродаж

11.00, 13.00 Скелетон. 

Чемпіонат світу. 

Альтенберг. Заїзд

12.40 Пліч-о-пліч

15.10, 17.25, 5.30 #ВУКРАЇНІ

15.55, 0.00 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Одиночна 

змішана естафета

18.20, 2.35 Тема дня

18.50, 3.30 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Змішана 

естафета

20.25 Д/ц «Боротьба за 

виживання»

21.30, 23.40, 2.25 UA:Спорт

21.40, 1.15 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Т/с «Епоха честі»

01.45 Своя земля

02.55 Перша шпальта
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 4.35 ТСН

09.25, 18.00 «Життя відомих 

людей-2020»

10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку-13»

13.00, 14.10 «Світ навиворіт-

10. Бразилія»

15.25 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.00 «Щоденник медіума»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.25 «Жіночий квартал»

22.15 «Ліга сміху»

00.20 Драма «Австралія»

03.05 «Розсміши коміка»

05.20 «Світське життя-2020»

ІНТЕР

05.25, 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»

10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати 

Мелек»
12.25 Х/ф «Крейсер 

«Індіанополіс»: Історія 
мужності»

14.50, 15.40, 23.45 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 
пристрасть»

18.00, 1.35 «Стосується 
кожного»

20.00 «Подробиці тижня»
03.05 «Орел і решка. Шопінг»
04.20 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30, 4.00 Реальна містика

12.30, 15.30 Т/с 

«Пробудження любові»

17.00 Історія одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Лист Надії»

01.45 Телемагазин

05.40 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

07.10 Вар’яти

09.00 Діти проти зірок

11.00, 23.50 Х/ф «Блакитна 

лагуна»

13.00 Х/ф «Повернення в 

Блакитну лагуну»

15.00 Х/ф «Блакитна лагуна: 

Пробудження»

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Пірати 

Карибського моря: 

Прокляття чорної 

перлини»

02.00 Служба розшуку дітей

02.05 Зона ночі

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 1.20 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

10.05 Антизомбі. Дайджест

10.55 Х/ф «Бадьорість духів»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20, 16.20, 22.40, 1.50 «На 

трьох»

18.45 Факти. Вечір

20.05 Дизель шоу

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.15, 8.55, 10.50 Огляд преси

06.25, 14.10, 23.15, 2.15 

Машина часу

07.00, 8.00, 21.30, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 7.30, 8.15 Хроніка дня

07.25 Драйв

07.55, 8.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 0.20 

Погода на курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 18.10, 

19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 

Україні

15.30 Невигадані історії

17.10 Кендзьор

21.25 Вечірній преЗЕдент

22.10 Лінійка документальних 

проєктів

00.50 ID JOURNAL

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія мандрів

05.15 Рандеву

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»
06.00 Х/ф «Ніагара»
07.50, 16.50, 20.50, 2.00 

«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.30 «Свідок»
09.00 Х/ф «Мій бойовий 

розрахунок»
10.55, 22.30 Т/с «Закон і 

порядок»
12.50, 3.30 «Правда життя»
14.05, 2.25 «Речовий доказ»
18.20 «Таємниці світу»
19.30 «Легенди карного 

розшуку»
00.15 «Таємниці 

кримінального світу»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте 
на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 
06.00 UA.МУЗИКА. Кліпи
06.10 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.00 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Сандокан. 
Мультфільм 

08.00 Новини 
08.00 Стань диким з нами. 

Шляхом садів. 
Зачарований ліс 

08.30 Стань диким з нами. 
Мис Доброї Надії. 
Хроніки мису 

09.00 Новини 
09.00 Мальовничі села 
09.55 АЗІЯ 360. Горці Паміру. 

Документальний цикл 
10.25 АЗІЯ 360. Люди 

миру (буддисти). 
Документальний цикл 

10.50 Забуті смаки 
12.00 Полдарк. Телевізійний 

серіал. Великобританія, 
16+ 

13.10 Кораловий риф. 
Мисливці і жертви. 
Документальний серіал 
про природу

14.10 Єднаймося!! Концертна 

програма Ольги 

Чубарєвої

15.40 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.45 Книга-мандрівка. 

Україна

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 

джунглів. Диявол у 

голові. Мультфільм 

16.20 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 

джунглів. Подорож, 

сповнена пригод. 

Мультфільм 

16.45 Монстри і пірати. Ключ 

до скарбів. Мльтфільм 

17.00 Епоха честі. 

Телевізійний 

серіал. 29 серія. 

Загін спеціального 

призначення

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Стань диким з нами. 

Мис Доброї Надії. Під 

водою

18.55 Мальовничі села 

19.20 Замки Британії. 

Йоркський замок. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії»

20.10 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 34 

серія. Замах 

21.00 Новини

21.25 UA.Культура на 

Берлінале 2020

22.00 Інше кіно. Тебе ніколи 

тут не було. Художній 

фільм. Великобританія, 

Франція, США, 18+

23.25 Новини 

23.50 Сильна доля. O. Torvald 

01.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

01.50 Спільно 

02.15 NA HI BA! 

02.30 Фільми,книги, два 

плакати. історія Дани 

Рвани. Репортаж 

Громадського 

02.40 Букоголіки 

03.05 РадіоДень 
03.25 Новини 
03.55 Енеїда. Микола 

Вороний 
04.20 Енеїда. Василь Стус 
04.50 #ВУКРАЇНІ
05.40 Візитівка Карпат
05.50 Погода

СТБ

05.50 «Ультиматум»
09.25 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
11.20 «МастерШеф»
17.25 «Відлік часу»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00, 22.40 «Хата на тата»
00.25 «Євробачення-2020. 

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 «Прямий» 
трафік»

12.15, 16.30 «Гаряча тема»
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»
16.10 «Кримінал.Підсумки»
17.00 «Ситуація»
18.30 Спецпроект «Влада 

реготала»
19.00 «Ехо України»
22.00 «Міністерство правди»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 7.50 Т/с «Удар у 

відповідь-3»

09.30, 18.15 

«Спецкор»

10.10 «ДжеДАІ»

10.50, 17.20 «Загублений 

світ»

13.50 «Помста природи»

14.10 Х/ф «Катастрофа на 
авіалінії»

15.55 Х/ф «Самоволка-72»
18.55 20-й тур ЧУ з 

футболу «Дніпро-1» 

— «Динамо»

21.00 Т/с «Перевізник»
00.40 «Облом.UA.»
03.50 «Цілком таємно-2017»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Наполі» — 

«Барселона». 1/8 

фінала. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

07.40 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.05, 2.20 «МЮ» — 

«Брюгге». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

09.50, 2.10 Yellow

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.25 «Арсенал» — 

«Олімпіакос». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

12.05 «Челсі» — «Баварія». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.40, 14.20 «Шлях до 

Гданська»

14.00 LIVE. Жеребкування 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

14.40 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

14.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

16.05, 18.50 «Шлях до 

Гданська»

17.05 «Бенфіка» — 

«Шахтар». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

19.40 «Ліга Європи. ONLINE»

21.25 LIVE. «Фортуна» 

— «Герта». Чемпіонат 

Німеччини

23.25 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

23.55 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

00.25 «Гент» — «Рома». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

04.05 «Сосьєдад» 

— «Вальядолід». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Інтер» 
— «Сампдорія». 
Чемпіонат Італії

07.50, 10.45, 0.25, 1.00 «Шлях 
до Гданська»

08.55 «Бенфіка» — «Шахтар. 
1/16 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА

11.35 «Гент» — «Рома». 1/16 
фіналу. Ліга Європи 
УЄФА

13.25, 22.45 Yellow
13.35 «Ліга Європи. ONLINE»
15.25 «Шлях до Ель Класіко». 

Чемпіонат Іспанії
16.20 «МЮ» — «Брюгге. 

1/16 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА

18.10 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА

19.05 Чемпіонат Італії. 
Передмова до туру. 
Прем’єра

19.35 «Арсенал» 
— «Олімпіакос. 1/16 
фіналу. Ліга Європи 
УЄФА

21.25 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру. 
Прем’єра

21.55 LIVE. «Сосьєдад» 
— «Вальядолід». 
Чемпіонат Іспанії

23.55 Чемпіонат Італії. 
Передмова до туру

00.40 Жеребкування 1/8 
фіналу. Ліга Європи 
УЄФА

01.20 «Челсі» — «Баварія». 
1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

03.10 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини

03.40 «Фортуна» — «Герта». 
Чемпіонат Німеччини

05.30 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
08.20, 1.35 Правда життя
09.25, 0.25 Речовий доказ
10.35, 18.10 Під іншим кутом
11.35 Сіяя: з нами у дику 

природу

12.35 Вижити в дикій природі
13.30 Код доступу
14.30, 20.00 У пошуках істини
15.20 Освенцім
16.20, 21.45 НЛО з минулого
17.10, 22.35 Народжені 

мусонами
19.10 Війна всередині нас
20.45 Заборонена історія
23.35 Загадки Всесвіту
02.35 Володимир Івасюк
03.25 Майор «Вихор»
04.20 Чорна піхота
05.15 Академік Корольов

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10, 1.00 «Орел і решка. 

Шопінг»

09.10 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

11.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.30, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

17.20 Х/ф «Легкі гроші»
19.00 Х/ф «Одержимість»
21.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 16.30, 20.00 

Одного разу під 

Полтавою

08.30, 9.30 Зірконавти

10.00 4 весілля

12.00, 19.00 Панянка-селянка

14.00 Х/ф «Три пера»
15.30 Країна У

17.00 Х/ф «Росомаха. 
Безсмертний»

21.00 Х/ф «Люди Ікс: Дні 
минулого майбутнього»

23.25 Х/ф «Дедпул-2»
01.30 17+

03.00 Теорія зради

03.50 БарДак

04.40 Віталька

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 16.30, 18.00, 

21.00, 23.10, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.45, 13.40 Телепродаж

12.00 Д/ц «Ремесло за 

призначенням»

13.10 Д/ц «Мегаполіси»

14.00, 15.30, 0.00, 3.30 

Скелетон. Чемпіонат 

Світу. Альтенберг. Заїзд

16.55 Д/ц «Дикі тварини»

17.25 Схеми. Корупція в 

деталях

17.55 «VoxCheck»

18.20, 2.35 Тема дня

19.20 Д/ц «Світ дикої 

природи»

19.55 Д/ц «Боротьба за 

виживання»

21.30, 23.40, 2.25 UA:Спорт

21.40 Перша шпальта

22.15 Т/с «Епоха честі»

01.15, 5.30 #ВУКРАЇНІ

01.45 Своя земля

04.30 Бюджетники

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 21—22 ЛЮТОГО 2020
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КАНАЛ «1+1»

06.05, 7.00 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 Бойовик «Шанхайський 

полудень»

12.10 Комедія «Отже, війна»

14.15 Бойовик «Команда А»

16.35, 21.30 «Вечірній 

квартал»

18.30, 3.15 «Розсміши 

коміка»

19.30, 5.20 ТСН

20.15 «Українські сенсації-

2020»

23.30, 0.30 «Світське життя-

2020»

01.30 «Ліга сміху»

ІНТЕР

05.50 «Чекай на мене. 
Україна»

07.25 Х/ф «Ключі від неба»
09.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Ласкаво просимо, 

або Стороннім вхід 
заборонений»

12.35 Х/ф «Сім старих і одна 
дівчина»

14.10 Х/ф «В бій ідуть одні 
«старі»

16.00 Х/ф «Не можу сказати 
«прощавай»

17.45, 20.30 Т/с «Голос 
янгола»

20.00 «Подробиці»
22.30 Х/ф «Про нього»
00.00 Х/ф «Казка про жінку 

та чоловіка»
01.45 «Орел і решка. Шопінг»
03.05 «Орел і решка. Івлєєва 

vs. Бєдняков»
03.50 «Орел і решка. Дива 

світу»
04.40 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 5.30 Зоряний шлях

09.00, 15.20 Т/с «Зникаючі 

сліди»

17.00, 21.00 Т/с «Ласкаво 

просимо на Канари»

20.00 Головна тема

23.00 Х/ф «Вальс-бостон»

01.00, 2.15 Х/ф «Везуча»

01.45 Телемагазин

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 8.20 Варьяти

07.00, 8.15 Kids Time

07.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

10.20 Хто зверху?

14.10 Х/ф «Сахара»

16.50 Х/ф «Змішані»

19.00 Х/ф «Книга джунглів»

21.00 Х/ф «Пірати 

Карибського моря: 

Скриня мерця»

00.05 Х/ф «Повернення в 

Блакитну лагуну»

02.05 Зона ночі

ICTV

05.00 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.15 Факти

05.45 Особливості 

національної роботи

07.30, 3.15 Я зняв!
08.20 Х/ф «Бадьорість духів»
10.05 Х/ф «Альфа»

11.45 «На трьох»

12.45 Факти. День

13.00 Дизель шоу
14.55 Х/ф «Падіння Олімпу»
17.00 Х/ф «Падіння Лондона»

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Джек Річер»
21.35 Х/ф «Джек Річер-2: Не 

відступай»
23.40 Х/ф «Людина людині 

вовк»
01.25 Х/ф «Прогулянка 

висотою»
5 канал

06.00 Час-Time

06.20, 10.10, 13.30, 14.15, 

0.20, 2.40, 4.10 Машина 

часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 12.55, 15.55, 

18.55, 23.55 Погода в 

Україні

07.20, 11.10, 3.40 Феєрія 

мандрів

07.45, 8.50, 21.55, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

20.55, 0.55 Погода на 

курортах

08.15, 15.40, 17.15 Хроніка 

тижня

09.15 Автопілот-новини

09.25 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.50 Афіша

12.10 Олімпійські історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.35 Медекспертиза

13.10 Невигадані історії

13.50 Навчайся з нами

16.15 Кендзьор

18.00 Є сенс

18.30, 23.15 Про військо

19.25 Особливий погляд

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.05 Лінійка документальних 

проєктів

02.15 Полігон

03.20 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.45 Х/ф «Через Гобі та 
Хінган»

08.45 Х/ф «Фронт за лінією 
фронту»

12.00 «Легенди карного 

розшуку»

15.35, 2.45 «Випадковий 

свідок»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.00 «Свідок»

19.30 Х/ф «Невловимі 
месники»

21.00 Х/ф «Багрові ріки»
23.10 Х/ф «Кров спокути»
00.50 «Хвороби-вбивці»

03.10 «Речовий доказ»

04.50 «Top Shop»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.00 UA.МУЗИКА. Кліпи

06.10 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Мультмарафон на 

UA.КУЛЬТУРА. Фархат 

— принц пустелі. 

Оманливий досвід 

07.30 Фархат — принц 

пустелі. Справжні сни 

08.05 Фархат — принц 

пустелі. Снарчков проти 

Снарчкова 

08.30 Фархат — принц 

пустелі. Під сонцем 

Егокхана 

09.00 Новини 

09.05 Війни за статки. Джоні 

Депп. Документальний 

цикл 

09.55 Війни за статки. 

Радіолегенда Кейсі 

Кейс. Документальна 

програма 

10.45 Музеї. Як це працює. 

Національний музей 

мистецтв ім. Богдана і 

Варвари Ханенків 

11.10 Королівський 

Тур. Мексика. 

Документальний цикл 

12.15 Чилі. дика подорож. 

Пума- королева 

Патагонії 

13.15 Чилі. дика подорож. 

Морські ссавці 

14.15 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл 

про природу

16.15 Двоколісні хроніки. 

Чанг Май Таїланд 

16.30 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. Новий рік 

16.50 Двоколісні хроніки. 

Тайсько-Лаоський 

пропускний пункт 

17.10 Двоколісні хроніки. 

Північний Лаос 

17.35 Двоколісні хроніки. 

Північний Лаос 

17.50 Війни за статки. 

Харрисон Форд. 

Документальний цикл 

18.45 Українська кінокласика 

на UA.КУЛЬТУРА Лісова 

пісня. Художній фільм 

20.25 НОВА. УКРАЇНСЬКА. 

ТВОЯ МУЗИКА-2020 на 

СУСПІЛЬНОМУ 

21.00 Новини 

21.25 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. 

Музичний квартет Kyiv 

Tango Project

22.35 UA.МУЗИКА. Кліпи

23.00 Новини 

23.20 Країна на смак 

01.30 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. 

«Концерт зламався» 

Ігор Завгородній 

— скрипка, Анатолій 

Баришевський 

— фортепіано, Тетяна 

Хорошун, електроніка 

02.35 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем 

03.25 Новини 

03.50 Енеїда. Василь Стус 

04.20 Енеїда. Ісмаїл 

Гаспринський 

04.45 #ВУКРАЇНІ 

05.10 Своя земля. 

Документальний цикл

05.35 Візитівка Карпат

05.45 Візитівка Полтавщини

05.50 Погода

СТБ

05.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

07.50 Т/с «Вир»

17.05 «Хата на тата»

19.00 «МастерШеф. 

Професіонали»

21.55 Х/ф «Діамантова рука»
23.45 «Діамантова рука: 

невідома версія»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10 «Ехо України»

10.10 «Кримінал»

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» 

з Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»

17.10 «Щасливе інтерв’ю»

18.00, 19.00, 20.00 Ток шоу 

в прямому ефірі з 

Лейлою Мамедовою

21.00 «Прямий доказ»

21.30 Спецпроект «Влада 

реготала»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Х/ф «Мічений»
07.55 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

09.55 «Загублений світ»

14.45 Х/ф «У пошуках 
бурштинової кімнати»

16.55 Х/ф «Солдати фортуни»
18.50 Х/ф «Хітмен: Агент 47»
20.40 Х/ф «Королі вулиць»
22.40 Х/ф «Королі вулиць-2»
00.15 Х/ф «Вбивство — не 

казка»
01.55 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Арсенал» — 

«Олімпіакос». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

07.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 «Ліга Європи. ONLINE»

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Yellow. Прем’єра

10.35 «Гент» — «Рома». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

12.15 «Реал» — «Ман 

Сіті». 1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.00 «Бенфіка» — 

«Шахтар». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

16.00 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

16.25 LIVE. «Боруссія» 

(Д) — «Фрайбург». 

Чемпіонат Німеччини

17.15, 19.45 Yellow

18.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

18.55 LIVE. «Удінезе» 

— «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

20.55, 2.00 Топ-матч

21.10 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.40 LIVE. «Наполі» 

— «Торіно». Чемпіонат 

Італії

23.40 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

00.10 «Львів» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

02.10 «Кельн» — «Шальке». 

Чемпіонат Німеччини

04.00 «Колос» — «Карпати». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

06.30 «Бенфіка» — 

«Шахтар». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

08.20, 15.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.50 «МЮ» — «Брюгге». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

10.40, 16.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

11.10 «Арсенал» — 

«Олімпіакос». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

13.00 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

13.55 LIVE. «Львів» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

14.45, 21.25, 22.45 Yellow

16.55 LIVE. «Колос» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

18.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

19.25 LIVE. «Кельн» — 

«Шальке». Чемпіонат 

Німеччини

20.15 Футбол NEWS

21.35, 23.55, 3.45 Топ-матч

21.55 LIVE. «Гранада» 

— «Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

00.05 «Удінезе» 

— «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

01.55 «Боруссія» (Д) — 

«Фрайбург». Чемпіонат 

Німеччини

03.55 «Наполі» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.00, 1.00 Містична Україна

07.50, 1.50 Код доступу

09.40 Речовий доказ

10.50 Заборонена історія

12.35 Як спокусити націю

15.20 Народжені мусонами

17.20 Сіяя: з нами у дику 

природу

18.15 Там, де нас нема

21.00 Очима пінгвінів

00.00 Під іншим кутом

03.30 Правда життя

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Земля до початку 

часів»

08.30 «Ух ти show»

09.10 Х/ф «Літо. 
Однокласники. Любов»

11.00 Х/ф «Фанатки 
на сніданок не 
залишаються»

12.50 Х/ф «Одержимість»
15.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

23.50 Х/ф «Місто на кордоні»
01.50 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 М/ф «Бі Муві: Медова 

змова»

12.05 М/ф «Тед-мандрівник і 

таємниця царя Мідаса»

13.35 Х/ф «Шестеро весь світ 
обійдуть»

14.45 4 весілля

17.30 Х/ф «Нянь»
19.00, 20.30 Одного разу під 

Полтавою

20.00, 21.30 Країна У

22.00 Ігри Приколів

23.00 Танька і Володька

01.00 17+

02.30 Теорія зради

03.20 БарДак

04.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.15, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.35, 

2.00, 5.30 Новини

09.30 Енеїда

10.30, 13.35 Телепродаж

10.45 Д/ц «Дикі тварини»

11.25 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Спринт, 10 км. 

Чоловіки

13.00, 1.00 Бюджетники

13.50 #ВУКРАЇНІ

14.25, 4.00 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Спринт, 7 км. 

Жінки
16.00 Х/ф «Грозовий 

перевал»

17.25 Т/с «Епоха честі»

19.20 Д/ц «Вижити в дикій 

природі»

20.25 Д/ц «Світ дикої 

природи»

21.20 Д/ц «Боротьба за 

виживання»
22.00 Х/ф «Служниця»

02.25 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Спринт, 10 км. 

Чоловіки
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КАНАЛ «1+1»

06.00 М/ф

06.25, 7.10 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45, 10.45 «Світ навиворіт 

11: Китай»

11.45 Мелодрама «Родинні 

зв’язки 2»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни 10»

23.20 Бойовик «Шанхайський 

полудень»

01.30 «Жіночий квартал»

02.55 «Світ навиворіт-10. 

Бразилія»

ІНТЕР

06.00 Х/ф «Ласкаво просимо, 
або Стороннім вхід 
заборонений»

07.25 Х/ф «Сім старих і одна 
дівчина»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Дива 

світу 2»

11.00 «Орел і решка. Івлєєва 

vs. Бєдняков»

12.00 «Роман з Ольгою»

14.15 Т/с «Мене звати 

Мелек»

17.50 Х/ф «Сліди апостолів»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Код Червоний»
22.25 Х/ф «Я, Тоня»

00.35 «Речдок»

03.05 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Ласкаво просимо 

на Канари»

12.50 Т/с «Лист Надії»

16.50, 21.00 Т/с «Кришталева 

мрія»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.10, 2.15 Т/с «Білі троянди 

надії»

01.45 Телемагазин

03.00 Х/ф «Вальс-бостон»

04.45 Х/ф «Везуча»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Вар’яти

07.50 Діти проти зірок

09.45, 11.35 Kids Time

09.50 М/ф «Прогулянки з 

динозаврами 3D»

11.40 Х/ф «Пірати 

Карибського моря: 

Прокляття чорної 

перлини»

14.40 Х/ф «Пірати 

Карибського моря: 

Скриня мерця»

17.40 Х/ф «Пірати 

Карибського моря. На 

краю світу»

21.00 Х/ф «Ласкаво просимо 

в рай»

23.10 Х/ф «Блакитна лагуна: 

Пробудження»

01.10 Зона ночі

ICTV

05.25 Скарб нації

05.35 Еврика!

05.40 Факти

06.05 Не дай себе обдурити!

07.00, 8.50 Громадянська 

оборона

07.55 Антизомбі. Дайджест

09.35, 13.00 Т/с «Відділ 44»

12.45 Факти. День

14.10 Х/ф «Джек Річер»

16.35 Х/ф «Джек Річер-2: Не 

відступай»

18.45 Факти тижня

20.30 Х/ф «Викрадення»

22.15 Х/ф «Викрадена-2»

23.50 Х/ф «Прогулянка 

висотою»

02.00 Х/ф «Людина людині 

вовк»
5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.25, 13.30, 14.10, 20.00, 2.15 

Машина часу
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
0.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.55, 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, 11.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55, 0.15 Погода на 
курортах

08.15, 19.25 Хроніка тижня
08.40 Натхнення
09.10 Автопілот-Тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.10, 3.15 Кіно з Я. 

Соколовою
10.50 Афіша
11.15 Vоїн — це я!

12.10, 23.15, 0.20 Невигадані 

історії

12.30 Континент

13.10 Медекспертиза

15.10 Про військо

15.30 Паспортний сервіс

16.10 Рандеву

17.10 Особливий погляд

18.00, 1.00, 5.10 Час. 

Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.40 Час-Time

22.05 Лінійка документальних 

проєктів

00.50, 1.55 Огляд преси

НТН

05.20 «Легенди карного 
розшуку»

05.50 Х/ф «Матрос Чижик»
07.25 «Страх у твоєму домі»
11.00 Х/ф «Чорна стріла»
12.40 Х/ф «Снігова королева»
14.15 Х/ф «Танцюй, танцюй»
17.00 Х/ф «Багряні ріки»
19.00 Х/ф «Знову невловимі»
21.40 Х/ф «Контракт»
23.30 Х/ф «Кров спокути»
01.10 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте 
на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 
06.00 UA.МУЗИКА. Кліпи
06.10 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.05 Мультмарафон на 

UA.КУЛЬТУРА. Фархат 
— принц пустелі. 
Павутина 

07.30 Фархат — принц 
пустелі. Долина майя 

08.05 Фархат — принц 
пустелі. У нутрощах 
Егокхана 

08.30 Фархат — принц 
пустелі. В облозі 

09.00 Новини 
09.05 Кінокласика на 

UA.КУЛЬТУРА. Банкір-
невдаха. Художній 
фільм. Італія 16+ 

11.00 Марія-Терезія. Художній 
фільм. Австрія, Італія 
16+ 

13.00 Полдарк. Телевізійний 
серіал. Великобританія 
16+ 

18.45 Українська кінокласика 
на UA.КУЛЬТУРА. Білий 
птах з чорною ознакою. 
Художній фільм 

20.25 НОВА. УКРАЇНСЬКА. 
ТВОЯ МУЗИКА 2020 на 
СУСПІЛЬНОМУ 

21.00 Новини 
21.25 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. Bouquet 
Kyiv Stage. Музичний 
дует ТЕЛЬНЮК. Сестри 

22.15 UA.МУЗИКА. Кліпи
23.00 Новини 
23.20 Країна на смак 
01.35 Міжнародний 

фестиваль «Парк 
мистецтв». Сергій 
Жадан у супроводі 
джазового піаніста 
Олексія Боголюбова

02.30 Іван Марчук. Темпера, 
сніги та неповторні 
випадковості. Репортаж 
Громадського

02.40 Кобзар, репер і Жадан. 
Репортаж громадського

02.50 Май у Херсоні. 
екскурсія містом. 
Репортаж Громадського

03.00 Село і класика.
музичний фестиваль у 
Дзензелівці. Репортаж 
Громадського

03.15 З Мюнхена до Києва. 
як Німеччина підтримує 
українську культуру. 
Репортаж Громадського

03.30 Новини 
03.50 Енеїда. Ісмаїл 

Гаспринський 
04.20 Енеїда. Олена Теліга 
04.45 По обіді-шоу
05.40 Візитівка Карпат
05.45 Візитівка Полтавщини
05.50 Погода

СТБ

06.05 «Хата на тата»
19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
19.55 «Один за всіх»
22.00 «Детектор брехні»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.45 «Репортер». 
Новини

09.10 «18 плюс»
10.10 «Медексперт» з 

Катериною Трушик
11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» 

з Наталкою Фіцич
14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»
17.15 «Про особисте» з 

Наталкою Фіцич
18.15, 19.00, 20.00 Ток шоу 

в прямому ефірі з 

Лейлою Мамедовою
21.00 «Великі новини»
22.00 «Вересень+1»
22.30 Спецпроект «Влада 

реготала»
23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 8.55 «Загублений світ»
07.55 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»
12.55 Х/ф «День, коли Земля 

зупинилась»
14.35 Х/ф «100 000 000 до 

н.е.»
16.05 Х/ф «Земля, забута 

часом»
17.45 Х/ф «Ера динозаврів»
19.20 Х/ф «Люта планета»
21.05 Х/ф «Куленепробивний 

чернець»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
00.20 Т/с «Команда»
02.40 «Облом.UA.»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Гранада» — 
«Сельта». Чемпіонат 
Іспанії

07.45 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини

08.15 «Боруссія» (Д) — 
«Фрайбург». Чемпіонат 
Німеччини

10.00, 15.15, 17.45, 23.00 
Футбол NEWS

10.25 Журнал Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра

10.55 «Наполі» — «Торіно». 
Чемпіонат Італії

12.40 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА

13.30 «Шлях до Ель Класіко». 
Чемпіонат Іспанії

14.25 LIVE. «Уніон» 
— «Вольфсбург». 
Чемпіонат Німеччини

16.25, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. «Ворскла» — 

«Шахтар». Чемпіонат 
України

19.20 LIVE. «Кальярі» 
— «Рома». Чемпіонат 
Італії

19.45, 21.10, 23.20 Yellow
20.55 Топ-матч
21.20 «Великий футбол»
23.30 «Мілан» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії
01.20 Журнал Ліги Чемпіонів
01.50 «Вердер» — 

«Айнтрахт». Чемпіонат 
Німеччини

03.35 Огляд вівторка. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

04.05 «Лечче» — 
«Аталанта». Чемпіонат 
Італії

ФУТБОЛ-2

06.00, 18.25 «Бундесліга 
weekly». Чемпіонат 
Німеччини

06.30 «Львів» 
— «Олександрія». 
Чемпіонат України

08.20, 15.25 Огляд вівторка. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

08.50 «Кельн» — «Шальке». 
Чемпіонат Німеччини

10.40 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

11.10 «Колос» — «Карпати». 
Чемпіонат України

12.55, 17.55, 1.45 Журнал 
Ліги Чемпіонів

13.25 LIVE. «Мілан» — 
«Дженоа». Чемпіонат 
Італії

14.15, 16.45, 19.45 Yellow
15.55 LIVE. «Лечче» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії
18.55 LIVE. «Вердер» — 

«Айнтрахт». Чемпіонат 
Німеччини

20.55 «Шлях до Ель Класіко». 
Чемпіонат Іспанії

21.50 Передмова до 
матчу «Реал» 
— «Барселона». 
Чемпіонат Іспанії

21.55 LIVE. «Реал» 
— «Барселона». 
Чемпіонат Іспанії

22.45 Футбол Tables
23.55 «Лейпциг» — «Баєр». 

Чемпіонат Німеччини. 
Прем’єра

02.15 «Ворскла» — 
«Шахтар». Чемпіонат 
України

04.05 «Уніон» 
— «Вольфсбург». 
Чемпіонат Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.55, 0.45 Містична Україна

07.45, 18.15 Там, де нас нема

09.35 Речовий доказ

10.45 Заборонена історія

12.30 Очима пінгвінів

15.25 Народжені мусонами

16.25 Сіяя: з нами у дику 

природу

21.00 Як спокусити націю
23.45 Під іншим кутом
01.35 Теорія Змови

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Земля до початку 

часів»
08.30 «Ух ти show»
09.45 Х/ф «Фанатки 

на сніданок не 
залишаються»

11.35 Х/ф «Літо. 
Однокласники. Любов»

13.20, 2.45 «Орел і решка. 
Навколо світу»

01.00 Х/ф «Суперстюард»
03.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Діномама»
12.30 Х/ф «Принцеса Мален»
13.40 4 весілля
16.40 Х/ф «Люди Ікс: Дні 

минулого майбутнього»
19.00, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
20.00, 21.30, 0.10 Країна У
22.00 Х/ф «Дедпул 2»
01.10 17+
02.40 Теорія зради
03.30 БарДак
04.20 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.15, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.40, 

2.15, 5.30 Новини

09.30 Енеїда

10.30, 13.05 Телепродаж

10.45 Д/ц «Дикі тварини»

11.25, 2.35 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Гонка 

переслідування, 12,5 

км. Чоловіки

13.25, 4.05 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Гонка 

переслідування, 10 км. 

Жінки

15.00 UA:Біатлон. Студія

15.25 #ВУКРАЇНІ

16.00 Х/ф «Грозовий 
перевал»

17.25 Т/с «Епоха честі»

19.20 Д/ц «Вижити в дикій 

природі»

20.25 Д/ц «Світ дикої 

природи»

21.20 Д/ц «Боротьба за 

виживання»

22.00 Х/ф «Тебе ніколи тут не 
було»

00.00 Х/ф «Служниця»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 21—22 ЛЮТОГО 2020

УКРАЇНА МОЛОДА12 ТБ-НЕДІЛЯ
1 березня

www.umoloda.kyiv.ua



13УКРАЇНА МОЛОДА

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 21—22 ЛЮТОГО 2020РЕГІОНИ
Ганна ЯРОШЕНКО

 Полтавці — батько й син Вік-
тор та Сергій Данилейки — од-
ними з перших в Україні поча-
ли займатися екзотичним «рав-
ликовим» бізнесом, створивши в 
селі Войнівка Чутівського райо-
ну фермерське господарство з ви-
рощування їстівних молюсків, 
що нині входить до сотні кращих 
українських брендів. Коли понад 
рік тому, показуючи свої володін-
ня площею у два гектари, де під 
дерев’яними щитами дрімали се-
редземноморські й африканські 
равлики, Віктор Данилейко пові-
домив мені про амбіційну мету — 
завоювати ринок Західної Євро-
пи, тоді ця заява, відверто кажу-
чи, видалася мені чимось зі сфери 
фантастики. Проте наполегливим 
підприємцям усе ж таки вдалося 
налагодити прямий експорт своєї 
продукції в країни Європейського 
Союзу. 
 — Ми єдині в Україні, хто цьо-
го досягнув, — констатує Сергій 
Данилейко. — Зазвичай усе відбу-
вається за такою схемою: підпри-
ємці з країн Балтії, співпрацюю-
чи з нашими перекупниками, ви-
возять партії їстівних молюсків 
через Білорусь та свої країни в 
Іспанію, де збувають їх за знач-
но вищою ціною. А ми працюємо 
напряму — задля цього відкрили 
в Іспанії власний склад. Звісно, 
то було не так легко — недарем-
но ж нам знадобилося на це цілих 
вісім місяців. Довелося обійти ба-
гато підводних каменів, подола-
ти чимало юридичних перешкод. 
Склад розрахований на зберіган-

ня 50 тонн їстівних молюсків. 
 Перше постачання виног-
радних равликів рейсом «Пол-
тава — Барселона» відбулося 15 
січня. Фермерське господарс-
тво «Равлик-2016» нині вийшло 
на «урожай» — 60 тонн їстівних 
молюсків (отримати їх можна із 
приблизно тонни особин племін-
ного стада). А планує експорту-
вати всі 500 тонн, допомагаючи 
зі збутом цієї продукції іншим ук-
раїнським равлиководам. От і за-
раз готують до відправки за кор-
дон чергову фуру. 
— На базі нашого господарства 
у Войнівці ми постійно навчає-
мо групи охочих започаткувати 
власний «равликовий» бізнес — 
у такий спосіб уже допомогли від-
крити в Україні 110 ферм. Цього 
року цей список поповниться ще 
30 подібними господарствами, — 
інформує Сергій Данилейко. — 
Поки ринок Західної Європи не 
насичений, вигідно працювати 
не самотужки, а спільно з компа-
ньйонами, якими стають наші ж 
учні, у такий спосіб виходячи на 
значний обсяг поставок. 
 Окрім усього, як ми вже пові-
домляли своїм читачам, у селі 
Щербані Полтавського району 

батько й син Данилейки створи-
ли цех із виробництва напівфаб-
рикатів із равликів. І якщо рані-
ше їх замовляли великі супер-
маркети, а також ресторани ба-
гатьох міст України, то нині, за 
словами Сергія Данилейка, під-
приємці хочуть постачати їх в 
Італію.
 — Зараз на стадії відкриття 
склад в Італії, — повідомив пан 
Сергій. — Окрім того, хочемо 
охопити складами такі країни, 
як Франція, Німеччина, Греція, 
Португалія. Усе це реально, прос-
то потрібні час, гроші й бажання.
 За словами Віктора Данилей-
ка, ринок Західної Європи гото-
вий споживати 300 тисяч тонн 
їстівних молюсків у рік, і поки 
він не насичений, це відкриває за-
манливі перспективи, зокрема й 
для українського «равликового» 
бізнесу. Ціни на равликів за кор-
доном коливаються від 2 до 4 євро 
за кілограм, а за їхнього дефіциту 
«стрибають» й до 6 євро. 
 У фермерському господарс-
тві Віктора та Сергія Данилей-
ків вирощують два види равли-
ків: Helix Aspersa Maxima і Helix 
Aspersa Muller. Якщо Muller 
продукує від 80 до 120 яєць, то 

Maxima — може й до 200, таким 
чином, одна особина дає близь-
ко кілограма равликів припло-
ду. Maxima має більший розмір і 
важить 20-25 грамів, але Muller, 
вага дорослої особини якого ста-
новить 8-12 грамів, вважається 
більшим делікатесом, його м’ясо 
ніжне, оксамитове, має вишука-

ний смак (і європейці, особливо 
французи, із задоволенням пої-
дають равликів цього різновиду 
у великій кількості). На ділянці 
площею півгектара можна зібра-
ти 5 тонн їстівних молюсків і 
більше. Щоб вирости з молодня-
ка в дорослу особину, равликам 
потрібно п’ять-шість місяців. ■

Демонструють справжні дива 
зі швидкості арифметичного 
рахунку
 Так брати-близнюки приїха-
ли з олімпіади в Туреччині пе-
реможцями. Хлопці й справді 
демонструють справжні дива зі 
швидкості арифметичного ра-
хунку: менш ніж за секунду до-
дають, віднімають або множать 
дво-, три- й уже навіть чотири-
значні числа.
 — Ми з чоловіком — еконо-
місти за фахом, проте сини ра-
хують швидше за нас, — порів-
нює мати близнюків Юлія Тара-
сова. — Коли разом робимо по-
купки, то при розрахунку на касі 
Юра й Рома моментально озвучу-
ють, скільки маю заплатити і яку 
решт у отримаю з тієї чи іншої ку-
пюри. Сини дуже добре орієнту-
ються у світі цифр, і щодо ариф-
метичних дій із дво-, три- й чоти-
ризначними числами, то тут для 
них немає ніяких складнощів. 
Можуть обраховувати й п’яти- 
чи шестизначні числа, але дещо 
повільніше. 
 Юлія й Сергій Тарасови прига-
дують, що цікавість до чисел, опе-
рацій із ними виявлялася в дітей 
із самого малечку. Під час поїз-
док чи то відпочинку малі розу-
маки самі просили в батьків зада-
вати їм приклади й розв’язували 
їх, мов горішки лущили. Це ста-
ло улюбленим заняттям близню-
ків. Батьки ж, підключившись 
до своєрідної сімейної гри, щора-
зу підвищували рівень складності 

таких завдань. Таблицю множен-
ня Юрій і Роман знали назубок 
уже в першому класі. Унікаль-
ні здібності братів Тарасових по-
мітила їхня перша вчителька Те-
тяна Боровик. Зрозумівши, що ті 
значно випереджають однолітків 
у швидкості рахунку, вона почала 
навантажувати їх додатково. Те-
тяна Олексіївна ж і порекоменду-
вала батькам записати близнюків 
до інноваційної школи усної ліч-
би «Соробан», що в місті Кремен-
чук. У підсумку розраховану на 
два роки програму цієї школи 
Юрій і Роман Тарасови освоїли 
всього за 10 місяців.
 — Щонеділі ми возили дітей 
на їхні улюблені заняття з усного 
рахунку до Кременчука. І коли 
й самі з чоловіком відвідували 
ці заняття, то помічали, як сини 
стають усе впевненішими у своїх 
знаннях і вміннях, — ділиться 
пані Юлія. — Обом їм арифмети-
ка дається однаково легко. Хоч 
у кожного якась своя «фішка»: 
Рома вільніше оперує три- та чо-
тиризначними числами, а Юра 
— одно- та двозначними. Відтак 
вони ніби доповнюють один одно-
го. 
 Першою нагодою продемонс-
трувати унікальні здібності пуб-
ліці, за словами матері диво-
близнюків, став конкурс «Гім-
назія має талант», який провели 
у Глобинській гімназії № 1. Ра-
зом із викладачем школи «Соро-
бан» Альоною Щербак Юрій та 
Роман Тарасови підготували но-

мер, який нікого не лишив байду-
жим: ані учнів, ані вчителів, ані 
членів журі конкурсу, котрі пе-
ревіряли правильність відпові-
дей близнюків на калькуляторі. 
Звичайно ж, хлопці отримали го-
ловний приз — і то був їхній пер-
ший тріумф. Із цього й почалися 
сходинки близнюків із Глобино-
го до слави. З гімназії Юрія й Ро-
мана делегували на престижний 
конкурс на здобуття Всеукраїнсь-
кої премії «Диво-дитина».

Діти нібито народилися з цими 
знаннями
 — Спочатку Юра й Рома мрія-
ли хоча б до десятки потрапити, 
бо на конкурс було подано по-
над тисячу анкет. А в підсумку 

потрапили спершу до десятки, 
потім — до трійки. Після цього 
мали продемонструвати свій та-
лант перед зірковим журі. Зви-
чайно, ми з чоловіком хвилюва-
лися, напевно, дужче за дітей: 
мало того що зіркове журі сла-
вилося прискіпливістю, так ще 
й конкурсанти були титуловані. 
А в наших дітей тоді ще ніяких 
титулів не було. Та їм вдалося 
вразити членів журі: на той час 
сини могли вільно множити на 
12 множників тризначні числа. 
Відтак вони перемогли в номі-
нації «Найдивовижніша дити-
на» й отримали першу премію в 
розмірі 7 тисяч гривень. А потім 
на нас вийшли представники од-
ного з центральних телеканалів 

і запропонували взяти участь у 
зйомках програми «Крутіше за 
всіх». Звісно ж, ми погодилися, 
адже діти давно хотіли потрапи-
ти на це дитяче талант-шоу.
 І цього разу диво-близнюки 
нікого не лишили байдужим до 
своїх здібностей. Розв’язуючи 
під час зйомок телепроєкту при-
клади різної складності, вони 
паралельно збирали механічну 
головоломку — кубик Рубіка. 
Жодної складності і в цьому за-
нятті для них не було — упевнені 
у своїх силах хлопчики, як завж-
ди, були на висоті й, у підсумку, 
стали «крутішими» за всіх.
 — Цього року Рома зафіксу-
вав рекорд школи «Соробан», ви-
конуючи операції з тризначними 
числами зі швидкістю 0,5 секун-
ди між діями. Юра наступає Ромі 
на п’яти — теж, думаю, от-от за-
фіксує цей рекорд. На сьогодні з 
такою швидкістю не рахує ніхто 
в Україні (в усякому разі, поки 
що цього ніхто не підтвердив), 
— зазначає Юлія Тарасова. — У 
школі швидкого рахунку Юра й 
Рома не вивчали операцій із ді-
ленням, та, користуючись набу-
тими навиками, досить швидко 
освоїли їх самостійно й невдовзі 
матимуть змогу продемонстру-
вати й ці вміння на міжнародній 
онлайн-олімпіаді, до якої зараз 
готуємося.
 За словами пані Юлії, сини її 
постійно дивують. Іще відтоді, 
як вони з чоловіком розказали 
їм про склад числа, користую-
чись для наочності сірниками. 
 — Діти вбирали інформацію, 
мов губка, їм не потрібно було 
повторювати двічі, — констатує 
молода жінка. — Уже в чотири-
річному віці в них було стовідсо-
ткове розуміння, що таке десят-
ки, сотні, тисячі, десятки тисяч. 
Як ніби вони народилися з цими 
знаннями. І кожна наступна пе-
ремога Юри й Роми ставала для 
нас із чоловіком несподіваним і 
захоплюючим відкриттям. Ким 
сини стануть, не знаю, але пере-
конана: цифри неодмінно будуть 
присутні в їхньому житті. ■

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Лізе далеченько равлик-равличенько
Вітчизняному фермерському господарству вдалося налагодити прямий експорт їстівних 
молюсків до країн Євросоюзу

■

Сергій Данилейко демонструє продукцію власного виробництва — 
напівфабрикати з равликів.
Фото автора.

❙
❙
❙

ВУНДЕРКІНДИ

Калькулятор у голові
10-річні брати-близнюки з Глобиного 
перемогли на Міжнародній олімпіаді 
з ментальної арифметики

■

Менш ніж за секунду Юрій і Роман Тарасови додають, 
віднімають або множать дво-, три- й чотиризначні числа. 
Фото з особистого архіву сім’ї Тарасових.

❙
❙
❙

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Четвертокласники Глобинської гімназії № 1 Юрій i Роман Тарасови зізна-
ються, що поїхати на олімпіаду такого рівня (а в ній узяли участь майже 
тисяча учасників із різних кінців світу!) було їхньою мрією. Відтак до під-
готовки до найбільш масштабного змагання у своєму житті близнюки 
поставилися дуже відповідально, щоденно витрачаючи на неї мінімум дві 
години. 
— На олімпіаді ми мали завдання на швидкість рахунку двозначних чисел, 
а також із техніки рахунку на уявному абакусі. За відведені чотири хвилини 
я розв’язав 60 завдань різної складності (скажімо, в одному прикладі було 
аж сім дій), а Рома — 59, — відтворює нещодавні події Юрій Тарасов. 
— А я на абакусі на один приклад більше розв’язав, — додає Роман. — 
Тож кількість набраних нами балів зрівнялася.
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Національний характер освіти
 Американець українського 
походження Ігор Трохимчук, 
приїжджаючи в Україну, щора-
зу ставить одне й те саме питан-
ня: «Чому на вулицях так рідко 
почуєш калинову-солов’їну?» 
«На уроці все нібито непогано 
— лунає рідне слово, заздале-
гідь підготовлені школярі жва-
во цікавляться моїми книжка-
ми. Проте щойно лунає дзві-
нок на перерву, як ситуація змі-
нюється. Наша калинова вмить 
уривається і повсюди лунає мова 
окупанта», — дивується інозе-
мець. 
 Як і кілька десятиліть тому, 
мовне питання й досі лишаєть-
ся дражливим. Чому ж навіть 
після Революції гідності рідна 
мова не здобула належного міс-
ця у державі? Аби відповісти на 
ці питання, звернімося до пра-
ць професора Омеляна Вишнев-
ського, в яких знайдемо чимало 
відповідей. 
 Омелян Вишневський 
(1931—2019) був активним по-
пуляризатором педагогічної 
спадщини Григорія Ващенка, 
автором таких відомих в Ук-
раїні праць, як «Теоретичні ос-
нови сучасної української педа-
гогіки», «Український вихов-
ний ідеал і національний харак-
тер», «На шляху до свободи». 
 Праці Омеляна Вишневсь-
кого придатні не лише для те-
оретичного вивчення. Це прак-
тичні поради на щодень — як 
наповнити освітній процес пат-
ріотичним змістом; як виховати 
характер та яким має бути нове 
педагогічне мислення. Омелян 
Вишневський був переконаний: 
для того, щоб українська мова 
панувала в освіті, вона повинна 
природно ввійти в життя усіх 
учасників навчально-виховно-
го процесу. 
 У своїх переконаннях Оме-
лян Вишневський спирався на 
авторитетні праці таких відо-
мих особистостей, як Костянтин 
Ушинський, Григорій Ващенко, 
Іван Огієнко. Ґрунтовне знання 
національної педагогіки дозво-
лило Омеляну Вишневському 
твердити, що без національно-
го наповнення освіти неможли-
во виховати патріотів, для яких 
Україна — понад усе. 
 «Характерною ознакою де-
яких педагогічних праць су-
часності є спроба вихолостити 
з нашої освіти і з нашого вихо-
вання національний дух, — пи-
сав Омелян Вишневський. — 
Нав’язується ідея, що вихован-
ня має наднаціональний, загаль-
нолюдський характер. Киваючи 
на Європу, деякі педагоги мету 
свого виховання вбачають у то-
тальній глобалізації свідомості 
людини, бо, мовляв, лише так 
станемо справжніми європейця-
ми. На відміну від європейських 
народів, які вже давно досягли 
своєї національної зрілості, ми 

потребуємо ще пережити роман-
тику власної національної пов-
ноцінності. Інакше ми взагалі не 
відбудемось».

Рідна мова — душа народу
 Якщо врахувати, що мова 
є засобом спілкування, вкрай 
важливо, аби вона стала при-
родною стихією для кожної ук-
раїнської дитини. Якщо з дитя-
чих років є можливість оволоді-
ти мовою на високому рівні, це 
формує в дитини впевненість у 
власних силах. «Формуються 
такі важливі чинники, як стій-
кість та самоповага, — наголо-
шував Омелян Вишневський. 
— Тому так важливо, щоб ди-
тина всюди і постійно говорила 
сама, а не лише слухала. До того 
часу, поки з боку вчителів став-
лення до рідної мови буде фор-
мальним (мовляв, урок відбув-
ся, а за перерву ми не відповідає-
мо), годі чекати «високих пори-
вань» від школярів. Рідна мова 
— кров національної культури, 
її титульна сторінка». Недарем-
но Іван Огієнко зазначав, що рід-
на мова — то душа народу, його 
живе серце; гине чи занепадає 
мова — гине й занепадає народ. 
Омелян Вишневський спирав-
ся не лише на праці Костянтина 
Ушинського, а й ретельно вив-

чав також праці галицьких пе-
дагогів 30-х років, Останні за-
значали: чужа мова гальмує 
розвиток дитини, натомість рід-
на — сприяє цьому процесові. 
 На думку педагога Василя Сі-
мовича, за зовнішньою схожіс-
тю споріднених мов приховані 
помітні розбіжності. «Найпер-
ше це стосується семантики, 
структура якої має завжди по-
мітні розбіжності, — аналі-
зує Омелян Вишневський. — 
Можна стверджувати, що саме 
споріднена мова і є найбільш не-
безпечним чинником, бо шанси 
її глибокого негативного впли-
ву значно більші, ніж мови ціл-
ком відмінної. Наприклад, сло-
ва з іспанської чи навіть англій-
ської мови запозичуються нами 
важче, ніж слова з мови російсь-
кої чи польської». Тож так важ-
ливо, щоб школярі, особливо 
молодших класів, спілкувалися 
винятково рідною мовою. «Нор-
мальним було б будувати бодай 
початкове навчання за етнічним 
принципом: мала дитина повин-
на «купатися» лише у своїй на-
ціональній культурі і мові», — 

радив Омелян Вишневський. 
 Цікаво, що видатний мовоз-
навець Олександр Потебня на-
полягав, що знання двох мов 
у ранньому віці утруднює до-
сягнення цільності світогля-
ду, заважає формуванню нау-
кової абстракції. Омелян Виш-
невський застерігав: процес 
експансії російської мови здій-
снюється двома шляхами. По-
перше, відбувається дискреди-
тація рідної мови через різно-
манітні російськомовні шоу, в 
яких принижують й упосліджу-
ють українців. По-друге, шля-
хом паралельної подачі двох 
мов на одному телеканалі від-
бувається процес утверджен-
ня ідеї «двомовності», завдяки 
чому формується малоприваб-
ливий імідж української мови. 
 «Немає насильства більш 
нестерпного, як те, що хоче 
відібрати в народу спадщину, 
створену незчисленними по-
коліннями його предків», — 
писав видатний педагог Костян-
тин Ушинський. Чому ж україн-
ці й досі байдужі до своєї рідної 
мови? Чому українська мова у 
свідомості багатьох наших гро-
мадян і досі не стала доміную-
чою? 
 «Це ганебне явище має своє 
глибоке психологічне підґрун-

тя, — аналізував ситуацію Оме-
лян Вишневський. — Мова — 
це засіб пристосування до зов-
нішнього середовища; засіб са-
моутвердження і виживання, 
і вибір мови диктується з одно-
го боку раннім родинним вихо-
ванням, а з другого — надійніс-
тю мови в побутовому, найпер-
ше матеріальному житті люди-
ни. В особі рабської психології 
діють ці чинники. Звідси логіч-
ними видаються три шляхи по-
долання цієї ситуації в нашій 
дер жаві: досягнення доброго 
життєвого рівня людей; залеж-
ність особистого успіху від знан-
ня державної мови; дошкільне і 
раннє шкільне виховання».

Убитий за мову
 Головне, щоб дитина змалку 
спостерігала шанобливе став-
лення до рідної мови у суспіль-
стві. Адже можна скільки за-
вгодно говорити про красу ка-
линової мови, проте ігнорувати 
її в реальному житті. Тип лю-
дини, у свідомості якої домінує 
чужа мова, й досі побутує в на-
шому суспільстві. Цьому явищу 

відомі особистості давали спра-
ведливу оцінку. На думку мит-
рополита Івана Огієнка, «кож-
ний, хто втрачає рідну мову, тим 
самим перестає бути органіч-
ним членом свого народу». Оме-
лян Вишневський наголошу-
вав: мова лише тоді стає ваго-
мим чинником виховання, коли 
входить у душу дитини, коли ця 
дитина живе і виховується в рід-
номовній культурі, починаючи з 
дитячого садка. 
 А от штучна гра в «україні-
зацію», особливо коли вона про-
вадиться з певним лукавством, 
— духовного розвитку українсь-
кої дитини забезпечити не може. 
І не лише української дитини. 
Чи не тому, що рідна мова так і 
не стала домінуючою в суспільс-
тві, останнім часом суспільство 
стає свідком приниження ста-
тусу державної мови? Наслідки 

штучної гри в «українізацію» 
спостерігаємо на кожному кро-
ці. Журналістка Олена Борзик 
зібрала факти, які свідчать про 
те, що толерантність українців 
до російськомовних громадян 
спонукає до нечуваного нахабс-
тва останніх, бо ж їхні права за-
хищають усі — від обивателя до 
нардепа. Ось вони, переконливі 
аргументи. У квітні 2017 року в 
Дніпрі побили багатодітну вдо-
ву кіборга за українську мову. 
Вдова загиблого бійця, оборон-
ця Донецького аеропорту з по-
зивним «Сім’янин», волонтер-
ка Анна Счасна-Гарус заявила, 
що її побили й образили в мага-
зині тканин, де вона хотіла при-
дбати червоні та чорні стрічки 
— з них родина виготовляла 
обереги воякам. Якби суспіль-
ство давало відповідну реак-
цію кожному такому факту — 
про подальші трагічні випадки 
можна було забути. 
 Проте переслідування за мову 
лише набирало обертів. 6 грудня 
2019 року в Бахмуті на Донеч-
чині після тижня у комі помер 
волонтер Артем Мирошничен-

ко. Помер після жорстокого по-
биття за українську мову. Артем 
був членом волонтерської групи 
«Бахмут український», постій-
но брав участь у патріотичних 
акціях, допомагав військовим. 
Подія не залишилася непомі-
ченою, проте акція «Убитий за 
мову» так і не стала загальноук-
раїнською. І жорстокі «ігри» не 
припинилися. 
 І от зовсім свіжі приклади. 27 
січня госпітальєрку Ярину Чор-
ногуз та волонтерку Анастасію 
Конфедерат висадили просто на 
трасі, коли дівчата повертали-
ся до Києва після похорону бій-
ця Миколи Сорочука. Поверта-
лися автобусом «Луцьк—Київ», 
у якому й розгорнулися драма-
тичні події. Конфлікт у салоні 
автобуса почався, коли водій 
увімкнув російський серіал. На 
прохання волонтерок вимкнути 
«окупантське» кіно, водій на-
відріз відмовився це зробити. І 
що з того, що волонтерки щой-
но поховали українського воїна, 
який загинув від кулі окупан-
та? Утім найбільше Ярину Чор-
ногуз обурила цілковита бай-
дужість пасажирів. За словами 
Ярини, за них не вступився жо-
ден із них…
 Складалося враження, що 
вони взагалі не розуміли, що 
насправді відбувається. Вре-
шті дівчат просто попросили… 
вийти з автобуса. Проте не мен-
ше вразила реакція влади на 
прикрий інцидент. «Героєм 
дня» вкотре став «слуга наро-
ду» Євген Брагар, який заявив, 
що звернеться із заявою до На-
ціональної поліції щодо дій 
двох волонтерок, які вийшли 
з автобуса через відмову водія 
вимкнути російський серіал. 
«Немає жодних законодавчих 
обмежень із приводу демонстра-
ції кінофільмів під час переве-
зення в автобусі», — обурював-
ся «слуга». 
 То що на нас чекає далі? 
Констатація фактів, обурення 
в соц мережах чи мовчазна зго-
да? Чи навпаки, усвідомлення 
того факту, що час, коли мова 
стає зброєю, вже настав? «І 
поки ставлення до рідної мови 
не стане по-справжньому ша-
нобливим, доти будуть загиблі, 
як Артем Мирошниченко», — 
переконана журналістка Оле-
на Борзик. І ставить риторич-
не запитання: «Мова — питан-
ня власної ідентичності. То хто 
ми?» ■

«Омелян Вишневський застерігав: процес експансії російської мови здійснюється 
двома шляхами. По-перше, відбувається дискредитація рідної мови через 
різноманітні російськомовні шоу, в яких принижують й упосліджують українців. 
По-друге, шляхом паралельної подачі двох мов на одному телеканалі 
відбувається процес утвердження ідеї «двомовності», завдяки чому формується 
малопривабливий імідж української мови».

Фото з сайта poglyad.tv.❙

НАЦІЯ

Час, коли слово стає зброєю
Чому переслідування за мову набирає обертів

■

Наталія ОСИПЧУК 

Українці 21 лютого традиційно відзначають День рідної мови. Почали це робити з 2002 року, відко-
ли президент України підписав відповідне розпорядження про відзначення Міжнародного дня рідної 
мови. 
За оцінками фахівців, заснування Дня рідної мови має велике значення, адже із 6 тисяч мов, які нині 
існують у світі, значна частина перебуває під загрозою зникнення в найближче десятиліття. Щороку 
перестають вживатися близько десяти мов. 
Для того щоб мова не зникла, за свідченням науковців, необхідно, аби нею спілкувалося принаймні 
сто тисяч людей. Тож чи загрожує нашій мові зникнення? І що маємо гуртом робити, аби наша рідна 
мова почувалася господинею, а не бідною пасербицею у власній домівці?
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Сергій ТРИМБАЧ,
спеціально для «України молодої»
Берлін

 Стартував уже 70-й за ліком 
один із найавторитетніших між-
народних кінофорумів. Філь-
мом відкриття стала картина 
«Рік роботи Селінджером» ка-
надійця Філіпа Фалардо. У го-
ловних ролях — знаменита аме-
риканка Сігурні Вівер, Марга-
рет Куеллі (недавно ми бачи-
ли її у фільмі «Одного разу... 
в Голлівуді»), а також Дуглас 
Бут. За романом американсь-
кої письменниці Джоанни Ра-
кофф — про поетесу-початків-

ця Джоан, що співпрацює з літ-
агентом. Агентство пишаєть-
ся одним зі своїх авторів, яким 
є Джером Девід Селінджер... 
Словом, це історія дорослішан-
ня душі, вростання її у світ, де 
так багато незнайомих порухів 
людського єства...
 Нагадаю, у великій конкур-
сній програмі є фільм, у про-
дукуванні якого взяла участь 
і Україна. Це картина «Дау. 
Наташа» режисерів Іллі Хр-
жановського та Катерини Ер-
тель, спільного виробництва 
Німеччини, України, Росії та 
Великої Британії. Частина ве-
личезного й абсолютно незви-

чайного проєкту, в основі яко-
го — біографія видатного фізи-
ка Льва Ландау (у побуті прос-
то Дау), котрий жив і працював 
у Харкові.
 А в секції Berlinale Special 
є філософська стрічка «Номе-
ри» за п’єсою Олега Сенцова. 
Фільм поставлений Ахтемом 
Сеїтаблаєвим разом із самим 
автором, хоча той ще сидів у 
російському таборі— реаліза-
ція задуму узгоджувалася дис-
танційно.
 У конкурсній програмі 
Generation 14plus! уже знаме-
нита, опісля американського 
фестивалю Sundence, українсь-

ка документальна картина 
«Земля блакитна, ніби апель-
син» режисерки Ірини Цілик. 
Про сім’ю, що живе у прифрон-
товій зоні, знімає про своє жит-
тя-буття аматорський фільм й 
аж ніяк не збирається занепа-
дати духом. 
 Звісно, що вже традиційно 
в одній із секцій фестивально-
го кіноринку є стенд, що пре-
зентує здобутки українського 
кіно. Нині є що показати, пред-
ставити, не те що раніше. При-
гадую, як сумно було бачити, 
що ось якісь маленькі зовсім 
країни показували «своє і про 
своє», а українці — ні два, ні 
півтора. Хочеться вірити, що 
це вже назавжди. 
 Попри зміни у керівництві 
фестивалю поки якихось особ-
ливо крутих перемін не видно. 
Хоча деякі все ж є. Скажімо, 
більше немає секції Culinary 
Cinema, яка, втім, для мене все 
одно «пролітала» мимо. Зате 
з’явилася нова конкурсна про-
грама Encounters, себто «Зіш-
товхування», де, за задумом її 
організаторів, мають презенту-
вати фільми з новими ідеями, 
новими естетичними платфор-
мами. Серед учасників тут — 
лідер румунської хвилі Крісті 
Пую («Смерть пана Лазарес-
ку», «Сьєраневада») — філо-
софська, судячи з анотації, дра-
ма про суперечності прогресу. 
Що ж, цікаво, тим більше що в 
сучасному кіно саме з новими 
ідеями не густо. У цій секції є 

своє журі, яке й визначить ав-
торів найцікавіших ідей. 
 Ну а велике журі очолює ак-
тор Джеремі Айронс, відомий 
багатьма знаменитими ролями. 
Працював із так само знамени-
тими режисерами Рідлі Скот-
том («Царство небесне»), Бер-
нардо Бертолуччі («Краса, що 
не дається»), Девідом Лінчем 
(«Внутрішня імперія»), Стіве-
ном Содербергом («Кафка»), 
Ендрю Лайном («Лоліта»)... 
 Серед найочікуваніших 
стрічок — «Сибір» Абеля Фер-
рари, фантазійні розмірко-
вування за темами «Червоної 
книги» Карла Юнга. Знамени-
тий актор Віллем Дефо і вико-
навець однієї з ролей, і персо-
наж фільму. 
 Цікавою обіцяє бути і кар-
тина «Перша корова» Келлі 
Рейхардт. Штат Орегона, ХІХ 
століття. Кухар приєднується 
до мисливців, потому знайо-
миться з китайцем, разом з 
яким вони зачинають дещо ри-
зиковану інтригу...
 А у фільмі «Невибрані до-
роги» Саллі Поттер гроно ві-
домих імен — Хав’єр Бардем, 
Ель Феннінг, Сальма Хайєк. 
Про те, як у житті поєднуєть-
ся непоєднуване.
 Власне, фестиваль на тому 
й стоїть — найвіддаленіші кі-
нофеномени сходяться на одно-
му кінематографічному небі. І 
за рухом тих зірок дивитися до-
волі цікаво. Або, іноді, й дуже 
цікаво! ■

Григорій ХАТА

 Попри те, що єдиний представник Ук-
раїни в поточному розіграші Ліги чем-
піонів — «Шахтар» — не подолав групо-
вий етап і вилетів до нижчої за рангом 
Ліги Європи, а в заключній фазі турніру 
залишилися лише представники п’яти 
«топових» європейських чемпіонатів, 
вітчизняні вболівальники й надалі ма-
тимуть у Суперлізі свій інтерес.
 Одразу два клуби, де виступають 
гравці національної збірної України, — 
«Аталанта» та «Манчестер Сіті» — про-
довжують боротьбу за Кубок чемпіонів. 
Щодо «МС» рішення УЄФА однознач-
не: незважаючи на заборону клубу зма-
гатися у двох наступних розіграшах ЛЧ, 
нинішній турнір колектив Хосепа Гвар-
діоли може дограти. При цьому свій пер-
ший поєдинок 1/8 фіналу проти мадрид-
ського «Реалу» команда Олександра 
Зінченка проведе наступної середи. На-
томість «Аталанта» Руслана Малиновсь-
кого свій перший у клубній історії поє-
динок «плей-оф» зіграла минулого «мід-
уїку» й здобула переконливу перемогу 
над іспанською «Валенсією» — 4:1.
 Із огляду на інші пари 1/8 фіналу, ду-
ель «Аталанти» та «Валенсії» виглядає 
найменш рейтинговим та слабо колорит-

ним протистоянням першої стадії «плей-
оф» ЛЧ-2019/2020. Хай там як, а дебю-
тант ЛЧ із Бергамо, котрий свої домашні 
матчі найпрестижнішого єврокубку, на-
гадаємо, грає на міланському «Сан Сіро», 
зробив серйозний крок на шляху до чвер-
тьфінальної стадії. 
 Український півзахисник «синьо-
чорних» Малиновський у домашньому 
матчі проти «кажанів» провів зовсім не-
багато часу, вийшовши на заміну на 81-й 
хвилині, коли в протистоянні вже були 
забиті всі п’ять м’ячів. Хоча у Руслана 
був шанс додатково збільшити перевагу 
своєї команди, проте реалізувати непо-
гану нагоду для взяття воріт українець 
не зміг. Через це журналісти авторитет-
ного місцевого видання «Ла Газзетта де-

лло Спорт» поставили Малиновському 
за гру одну з найнижчих у команді оцін-
ку — «шістку». Водночас вона виявила-
ся все одно вищою за відзнаки, на котрі 
напрацювала переважна більшість фут-
болістів «Валенсії».
 «Шкода, що пропустили вдома гол від 
іспанців та не забили їм ще більше», — 
бідкався після гри очільник «Аталанти» 
Джан П’єро Гасперіні, розуміючи, що в 
Лізі чемпіонів навіть три голи переваги 
не можуть гарантувати спокійного жит-
тя в матчі-відповіді.
 У трьох інших парах 1/8 фіналу ЛЧ, 

перші дуелі яких відбулися минулого 
вівторка та середи, слід очікувати значно 
більшої інтриги, ніж обіцяє повторне про-
тистояння «Валенсії» та «Аталанти».
 Обидва фіналісти попереднього 
розіграшу Суперліги — «Ліверпуль» та 
«Тоттенхем», зазнавши мінімальних по-
разок від «Атлетико» та «Лейпцига» від-
повідно, через три тижні спробують уряту-
вати своє реноме. Те саме після гостьової 
невдачі в Дортмунді (1:2) стосуватиметься 
й зіркового «ПСЖ», якому ніяк не вдаєть-
ся матеріалізувати у великий трофей свій 
величезний кадровий потенціал. ■

ФУТБОЛ

Гучний голос дебютанта
Після двомісячної перерви в Європі поновилися 
поєдинки найпрестижнішого клубного турніру

■

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів — проти дебютанта Ліги чемпіонів, 
«Аталанти», — футболісти «Валенсії» виглядали безсилими.
Фото з сайта uefa.com.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші мат-
чі. «Тоттенхем» (Англія) — «Лейпциг» (Ні-
меччина) — 0:1 (Вернер, 58 (пен.)), «Аталанта» 
(Італія) — «Валенсія» (Іспанія) — 4:1 (Хатебур, 
16, 63; Ілічич, 42; Фройлер, 57 — Черишев, 66), 
«Атлетико» (Іспанія) — «Ліверпуль» (Англія) 
— 1:0 (Сауль, 4), «Боруссія» (Д, Німеччина) — 
«ПСЖ» (Франція) — 2:1 (Холанн, 69, 77 — Ней-
мар, 75).

■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Берлінале розпочав 
тижневу кіногонку
У столиці Німеччини відкрився ювілейний кінофорум

■

«Рік роботи Селінджером» канадійця Філіпа Фалардо — фільм відкриття.
Фото з сайта dw.com.

❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Дружина:
 — Щось у мене ліва рука свер-
бить. Це, напевно, до грошей.
 Чоловік (не відриваючись від 
газети):
 — Не дам.

* * *
 — Ви не знаєте, де можна при-
дбати права на водіння бронетранс-
портера?
 — Навіщо вам права? Катайте-
ся так, хто вас зупинить?

* * *
 Лiкар — пацiєнту:
 — Ви вірите в реінкарнацію?
 — Нi.
 — Тоді в мене для вас немає хо-
роших новин.

* * *
 Чоловiка привезли в лікарню, 
прооперували, поклали відпочива-
ти. Медсестра запитує в лікаря:
 — Це водій? Дорожня аварія?
 — Ні. Вчитель хімії, помилка в 
підручнику.

* * *
 — Чи є у вас що-небудь iз пси-
хології виховання для дітей від 5 до 
12 років?
 — Ремінь солдатський, шкіря-
ний, у хорошому стані.

* * *
 — Любий, я зроблю тебе зараз 
дуже щасливим.
 — Мені буде тебе дуже не вис-
тачати.

Дорогі «Дорогожичі» 
Давнє дохристиянське слово наших предків, закарбоване у назву станції метро, підтверджує, 
що ми, українці, не вчорашні на цій землі, а наша історія сягає в глиб віків

По горизонталі:
 1. Пісня на вірші Дмитра Пав-
личка, з якою Віталій Свирид от-
римав диплом першого фестивалю 
«Червона рута» в Чернівцях. 4. Го-
лова парламенту. 9. Справжнє пріз-
вище Олександра Олеся та Олега 
Ольжича. 10. Вихід у світ готового 
до використання продукту, напри-
клад повідомлення, фільму, книги, 
платівки, комп’ютерної гри. 11. Гурт 
овець. 12. Знаменитий давньогрець-
кий математик. 13. Дерево або ча-
гарник родини шовковицевих, що 
містить у собі отруйні алкалоїди. 15. 
Найвища частина Карпат, розташо-
вана в Польщі та Словаччині. 20. 
Американський детективний серіал 
70-х років. 22. Багаторічна болотна 
трава з довгими гострими листками. 
24. Знаменитий бенгальський поет, 
перший з азійців лауреат Нобелівсь-
кої премії. 25. Аксесуар, приналеж-
ність, необхідна ознака. 26. Відпочи-
нок, розслаблення. 27. Химера, лев 
із головою людини.
По вертикалі:
 1. Президент Франції. 2. Час-
тинка ланцюга. 3. Популярний на 
початку 2000-х російський серіал 
про організовану злочиність. 5. Ви-
бухова речовина, яку рекомендують 
тримати сухою. 6. Головоногий мо-

люск, поширений у тропічних мо-
рях. 7. Трав’яниста декоративна рос-
лина з пахучими дрібними квітками, 
зібраними в колосоподібне суцвіт-
тя. 8. Тимчасове житло для найма-
них робітників чи в’язнів концта-
борів. 14. Мігрант, який потрапив 
до країни без належних на те під-
став. 16. Релігійний твір, не визна-
ний церквою. 17. Одномісний мото-
цикл чи гоночне судно, здатні розви-
вати значну швидкість. 18. Прізвище 
Лесі Українки та Олени Пчілки. 19. 
Прем’єр-міністр УНР часів Дирек-
торії. 21. Одесит Костя із відомої 
пісні. 23. Прем’єр-міністр Угорщи-
ни. ■

Кросворд №17
від 14—15 лютого

Дара ГАВАРРА

 У Лондоні відбулася 40-ва цере-
монія вручення престижних музич-
них нагород Brit Awards. Цього разу 
урочистість проходила на стадіоні 
О2, а серед запрошених були такі сві-
тові зірки, як Ед Ширан, Джастін Бі-
бер, Біллі Айліш, Аріана Гранде, Сем 
Сміт. Найкращими виконавцями 
року стали репер Стормзі та співач-
ка Мейбл, найкращою британською 
групою — інді-рокери Foals, а най-
кращим молодим виконавцем визна-
ли Льюїса Капальді.
 Приємно, що цьогоріч серед запро-
шених був і наш мультижанровий ви-
конавець MONATIK. Варто зауважи-
ти, що співак, режисер, суддя та тре-
нер шоу «Голос країни» представляє 
нашу країну як перший українець, 
запрошений на цю церемонію. Про це 
MONATIK розповів на своїй сторінці 
в «Інстаграмі», виклавши водночас і 

фото, де він позує зі своєю 
дружиною то в лондонсь-
кому таксі, а то вже на 
підмостках Brit Awards 
2020.
 Щоб не виглядати 
провінціалами, пара 
добре підготувалася до 
такої події: співак був 
одягнений у піджак 
від Стелли Маккар-
тні (що дуже сим-
волічно, адже бать-
ко модельєрки — відомий 
учасник групи «Бітлз») та 
чудернацький капелюх від 
Alexander Wang, а от його 
дружина обрала дуже стиль-
ний брючний костюм від віт-
чизняного кутюр’є Івана Фро-
лова. Загалом подружжя виг-
лядало дуже радісним і схви-
льованим. ■

ЗВУКИ МУЗИКИ

Пригоди українців 
у Британії 
MONATIK уперше був запрошений 
на Brit Awards

■

з 24 лютого до 1 березня

 Овен (21.03—20.04). Цей період може за-
гострити всі розбіжності у взаєминах. Вам дове-
деться визначитися, хто ж вороги, а хто — друзі.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

 Телець (21.04—21.05). Проблеми ви-
никнуть у тих, хто робив ставку на гроші та пар-
тнера, а не на власні сили. Життя часто пропо-
нуватиме брати на себе більше відповідаль-
ності, самостійності.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Близнюки (22.05—21.06). Якщо ви ще 
не знайшли соціальну нішу, то корисно буде 
закріпитися на досягнутому. Головнi критерії 
— показники особистісного зростання.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 26.

 Рак (22.06—23.07). Не намагайтеся схо-
ватися за спини інших людей, оскiльки можете 
потрапити в конфліктні ситуації. У ділових від-
носинах перегляньте колишні принципи.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.

 Лев (24.07—23.08). Несподівано може 
виявитися нечесна гра партнера, можливий 
бурхливий розрив стосункiв i частi конфлiк-
ти.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 1.

 Діва (24.08—23.09). Тим, чиє життя 
повністю залежить від партнера, бажано за-
вчасно знайти сфери для самостійної реалі-
зації творчих можливостей.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 27.

 Терези (24.09—23.10). Доречними 
будуть заняття спортом, позбавлення шкід-
ливих звичок. При цьому не варто занад-
то відмовляти собі в природних радощах 
життя.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Скорпіон (24.10—22.11). Якщо вам 
потрібна допомога юристів у вирішенні де-
яких питань, будьте уважні. Краще скориста-
тися допомогою кількох фахівців.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 29.

 Стрілець (23.11—21.12). Романтич-
ні зустрічі можуть стати причиною розладу 
в деяких сім’ях. Особливу увагу приділить ді-
тям, але пам’ятайте, що надмірна любов може 
зашкодити.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Козеріг (22.12—20.01). Ви прагнете ото-
чити турботою близьких, отримати доступ до 
їхнього особистого життя і таким чином забез-
печити собі центральну роль у сім’ї.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 1.

 Водолій (21.01—19.02). Зірки поперед-
жають, що егоїзм може мати для вас негатив-
ні наслідки. Настав час присвятити себе пов-
сякденній праці.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

 Риби (20.02—20.03). Займаючись улюб-
леними справами, ви відчуєте себе щасливою 
людиною. Це найвдаліший момент, коли необ-
хідно навчитися читати чужi думки.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 29. ■

MONATIK.❙

22—23 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер пiвден-
но-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi близько 0, удень 
+5...+7. Пiслязавтра температура вночi +2...+4, удень 
+5...+7.
.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночi -1...+1, удень +2...+4. Яремче: вночi0...+1,  
удень +5...+7. Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень +3...+5. Рахiв: 
уночi 0...+2, удень +2...+4.

20 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— немає, Стрий — немає, Славське — 5 см, Плай — 
76 см, Мiжгiр’я — 1 см, Рахiв — 1см, Долина — немає, 
Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коло-
мия — немає, Пожежевська — 35 см.
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