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Препарування 

тоталітаризму у фільмі 

про Харків кінця 

сталінського періоду

стор. 14»

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на другий квартал                                                стор. 7

Стали відомі лауреати 

Національної премії імені 

Тараса Шевченка

Нас запрошують у 
пекло

стор.5»

Колишні чільні 

політики ЄС охоче 

підробляють у Росії

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

стор. 3»

РИМА ТИЖНЯ

Елегія кінця зими
Олександр ІРВАНЕЦЬ

А час собі поволі, але мчить. 

Вже місяці збиваються у пари. 

Над Україною шкварчить — 

Зашквари змінюють зашквари. 

Їх безліч, незліченна множина. 

Погода теж не служить службу чесну. 

І невиразна, як прем’єр, зима 

Зміняється на невиразну весну. 

Коронавірус, як небесний бич, 

Підкреслює глибінь цієї кризи. 

І все частіше між нових облич 

Ми бачимо нові старі мармизи...

■

Перед роздачею 
«Тараса»

Прикормлені 
Кремлем

стор.4»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,649 грн 

1 € = 26,802 грн

1 рос. руб. = 0,376 грн

Бальзам 
для кацапiв

Антиукраїномовний каток запущено «слугами» 
та регіональними опозиціонерами
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«Не зрозуміло, чим харківським депутатам не подобається Петро Григоренко. Він 

теж, до речі, радянський воєначальник. Але їм у якості символу потрібен саме 
Жуков, який ненавидів Україну і все українське». Андрій Білецький

лідер партії «Національний корпус»

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
становлять 

безготівкові платежі в Україні, підрахува-
ли в НБУ.

1,8 трлн гривень
на одного суб’єк та об-

межать дотаціїну держпідтримку аграріїв цьогоріч, по-
передив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі 
й сільського господарства України Тарас Висоцький. 

тонн
з е р н о -

вих експортувала Україна станом 
на сьогодні, повідомили в компанії 
«Інтерфакс-Україна». 

віз
для 

в’їзду в Україну було оформлено ми-
нулоріч, йдеться у звіті Кабміну. 

жителів
окупованих територій 

Донецької та Луганської областей отримали російські 
паспорти, поінформував на засіданні ООН заступник 
міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

До 50 млн 152,6 тис. 125 тис.39 млн
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

СПРОТИВ 

Тріумф 
«ватників»
Усупереч рішенню 
суду місцеві депутати 
знову повернули 
проспекту генерала 
Григоренка 
ім’я маршала Жукова
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Незважаючи на те, що Хар-
ківський окружний адміністра-
тивний суд та Український ін-
ститут національної пам’яті 
поставили «у справі Жукова» 
крапку, депутати знову перей-
менували один із проспектів 
міста на честь одіозного мар-
шала. Приводом для воскресін-
ня «жукініани» стало чергове 
«звернення громадськості». 
 Як повідомив начальник 
відділу з питань топоніміки та 
охорони історико-культурного 
середовища Олексій Хорошко-
ватий, цього разу за воєначаль-
ника замовили слово «низка 
ветеранських організацій міс-
та», а також учасники громад-
ського обговорення, що трива-
ло з 19 листопада 2019 року по 
19 січня 2020 року. «За резуль-
татами поданих пропозицій 
на підтримку перейменуван-
ня цього проспекту висловило-
ся 11 тисяч 193 особи, що ста-
новить 86 відсотків від загаль-
ної кількості голосів, — сказав 
він. — Міська комісія з питань 
топоніміки погодила це питан-
ня на своєму засіданні, і 27 січ-
ня цього року відповідний про-
єкт рішення був офіційно опри-
люднений і поданий на розгляд 
депутатів міської ради». Остан-
ні проголосували за зміну пере-
важною кількістю голосів. 
 На знак протесту харківсь-
кі патріоти вже провели пікет 
біля дверей мерії. Вони вважа-
ють, що громадські обговорен-
ня не можуть суперечити за-
конам України, тому у даному 
випадку акція чиновників не 
є правочинною. Цю подію та-
кож прокоментував лідер «На-
ціонального корпусу» Андрій 
Білецький. «52 «ватники» під 
керівництвом Кернеса сьогод-
ні знову вирішили назвати про-
спект Григоренка іменем Жу-
кова, — написав він у своєму 
телеграм-каналі. — Не зрозумі-
ло, чим харківським депута-
там не подобається Петро Гри-
горенко. Він теж, до речі, ра-
дянський воєначальник. Але їм 
у якості символу потрібен саме 
Жуков, який ненавидів Украї-
ну і все українське. Вони знову 
плювали на закон, продемонс-
трувавши, що «вата» в Україні 
таки може підняти голови». ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 Українська сторона Спільно-
го центру з контролю та коорди-
нації питань припинення вогню 
та стабілізації лінії розмежуван-
ня сторін за результатами ми-
нулого тижня повідомляє про 
збільшення кількості обстрілів 
позицій підрозділів Об’єднаних 
сил із забороненого Мінськими 
домовленостями озброєння. За 
даними штабу Об’єднаних сил, 
збройні формування Російської 
Федерації протягом минулого 
тижня із заборонених Мінськи-
ми домовленостями артилерій-
ських систем калібру 152 мм 
та 122 мм, мінометів калібру 
120 мм та 82 мм, озброєння 
танку випустили близько 740 
боєприпасів, що у 4 рази більше 
у порівнянні з попереднім ана-
логічним періодом. 

 За минулі дві доби збройні 
формування Російської Феде-
рації та їхні посіпаки 15 разів 
порушили режим припинен-
ня вогню. Противник обстрі-
ляв наші позиції із забороне-
них Мінськими домовленостя-
ми міномету калібру 120 мм, 
гранатометів різних систем, 
великокаліберних кулеметів i 
стрілецької зброї. На донець-
кому напрямку в районі від-
повідальності оперативно-так-
тичного угруповання «Схід» 
обстріли зафіксовані поруч iз 
Мар’їнкою, Павлополем, Но-
вомихайлівкою, Красногорів-
кою, Талаківкою, Авдіївкою. 
На луганському напрямку в 
районі відповідальності опера-
тивно-тактичного угрупован-
ня «Північ» противник обстрі-
ляв позиції наших захисників 
поруч з Оріховим, Золотим-4, 

Новотошківським, Катеринів-
кою, Луганським. 
 26 лютого внаслідок підриву 
на невстановленому вибухово-
му пристрої поблизу Майорська 
(Донеччина) загинув 28-річ-
ний Дмитро Гринь, старший 
водій мотопіхотного відділення 
58-ї мотопіхотної бригади ЗСУ 
імені гетьмана Івана Виговсько-
го. Дмитро родом із міста Шос-
тка, що на Сумщині, він — тре-
тя бойова втрата Об’єднаних 
сил у лютому 2020 року. Також 
у результаті ворожих обстрілів 
один український захисник от-
римав поранення та ще один — 
бойове ураження. 
 За словами військового во-
лонтера та блогера Романа До-
ника, 26 лютого на окупованій 
території поблизу Кримсько-
го (Луганська область) бійці 
93-ї бригади підбили військо-

вий УАЗ російських бойови-
ків, двоє ворогів зазнали ура-
жень, несумісних із життям. 
 Також у районі операції 
Об’єднаних сил поряд із Вол-
новахою (Донецька області) в 
лісовій зоні між залізничною 
колією та центральною район-
ною лікарнею знайшли схрон 
із військовими засобами ура-
ження, залишеними, ймовір-
но, російськими окупантами 
для проведення диверсій. Вра-
ховуючи те, що місце розташу-
вання виявленого арсеналу — 
у безпосередній близькості від 
лінії зіткнення, цілком імовір-
но, що боєприпаси були при-
ховані невідомими особами 
з метою їх подальшого вико-
ристання у протиправній, зок-
рема диверсійній, діяльності, 
на шкоду державним інтересам 
України. Загалом у схованці зі 
зброєю було: кілька пострілів 
до ручних протитанкових гра-
натометів, більше десятка гра-
нат різних типів, сигнальна 
міна, набої різних калібрів. 
Боєприпаси підняли на повер-
хню, провели опис та фотофік-
сацію, після чого передали на 
відповідальне зберігання до 
інженерного підрозділу ЗС 
України. ■

НА ФРОНТІ 

Під прикриттям червоного хреста
Поблизу районної лікарні на Донеччині виявлено схрон 
із ворожими боєприпасами

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У столичному кіно-
театрі «Київська Русь» 
пройшов урочистий 
допрем’єрний показ воєн-
ної екшн-драми «Черка-
си», що ґрунтується на 
реальних подіях. Стріч-
ка розповідає історію од-
нойменного морського 
тральщика, який під час 
анексії Криму на початку 
2014 року був заблокова-
ний російськими судами 
в озері Донузлав і став ос-
таннім українським ко-
раблем, який чинив опір, 
та єдиним із дев’яти ук-
раїнських бойових суден, 
що не спустив державний 
прапор.
 П о в н о м е т р а ж н у  
стрічку представила зні-
мальна група: режисер 
Тимур Ященко, продю-
сери Ірина Клименко та 
Марта Лотиш, капітан 
справжнього тральщика 
«Черкаси» Юрій Федаш, 
актори Євген Ламах, 
Дмитро Сова, Руслан 
Коваль, Олег Щербина. 
Зйомки фільму трива-
ли 39 днів і проходили в 
Одесі, на Кінбурнській 
косі, у районі Очаківсь-
кого порту та в одному з 
сіл Чернігівської облас-
ті.
 Стрічка створювала-

ся у тісній співпраці та 
завдяки сприянню Вiйсь-
ково-Морських сил і Ген-
штабу ЗСУ. Силовими ві-
домствами були надані 
справжні кораблі флоту, 
спеціальне військове об-
ладнання, а для фільму-
вання екшн-сцен залу-
чалася бойова армійська 
авіація, військовослуж-
бовці, в тому числі спец-
призначенці (морські ко-
тики). Деякі епізоди зні-
мали під час навчань 
ВМС України.
 Екіпаж «Черкас» три 
тижні чинив опір ворогу. 
Це історія про звичайних 
людей, які в один момент 
зрозуміли, у чому їх при-
значення і що таке Бать-
ківщина. Це кіно про 
новітню історію Украї-
ни.
 Воєнним консультан-
том у стрічці став справж-
ній командир «Черкас» 
— Юрій Федаш. Під час 
подій 2014 року корабель 
він залишив останнім. 
Нині капітан 2-го рангу 
служить у штабі Коман-
дування ВМС в Одесі. За 
особисту мужність, вір-
ність військовій присязі 
під час подій у Криму 
офіцер, якому цьогоріч 
виповнюється 40 років, 
нагороджений орденом 
Данила Галицького. На 

екрані образ командира 
«Черкас» втілив Роман 
Семисал — актор театру 
та кіно, учасник Антите-
рористичної операції, ви-
конавець однієї з ролей у 
фільмі «Кіборги» (2017 
рік).
 Через те, що траль-
щик «Черкаси» зали-
шився у Криму, фільм 
знімали на схожому за 
формою і розміром бук-
сирі ВМС України «Ко-
рець». (У вересні 2018-го 
цей буксир разом із бро-
некатерами «Кремен-
чук», «Лубни» і пошу-
ково-рятувальним суд-
ном «Донбас» проходив 
через Керченську прото-

ку в Азовське море). Для 
зйомок на буксирі збу-
дували декілька декора-
цій відповідного типу оз-
броєння. Коли матроси 
і командир уперше по-
бачили «Корець» у но-
вому вигляді, не повіри-
ли очам. «Хоча справжні 
«Черкаси» були, звісно, 
більш бойовим кораб-
лем, більш грізним, ніж 
його екранна версiя», — 
зазначив режисер Юрій 
Федаш. 
 Із команди справжніх 
«Черкас» у фільмі зняли-
ся Михайло Воскобойнік, 
Антон Толмачов та Дмит-
ро Зайченко, який закін-
чив служити на «Черка-

сах» у 2012 році (за два 
роки до згаданих подій), 
але є прототипом пер-
сонажу «Зайця» у філь-
мі та грає роль другого 
плану. Також у масових 
сценах були задіяні мо-
ряки з команди буксира 
«Корець». Під час подій 
у Криму матросу-конт-
рактнику Михайлу Вос-
кобойніку було 20 років: 
«Усвідомлював, що ри-
зикуємо. Але, якщо по-
мирати, смерті хотілося 
швидкої».
 У фільмі також пока-
зано допомогу кримських 
татар команді тральщи-
ка «Черкаси» у спротиві 
росіянам, адже режисер 
чув про це від матросів 
із самого початку робо-
ти над сценарієм. Хлоп-
ці всі як один із гордістю 
та емоційно розповідали 
про моменти, коли пред-
ставники корінного на-
роду півострова свідомо 
йшли на ризики, щоб до-
помогти у тяжку хвили-
ну останньому українсь-
кому кораблю у Криму. 
Потім уже Юрій Федаш 
розповідав особисто та не-
одноразово дуже емоцій-
но наголошував, що до-
помогу кримських татар 
треба максимально ви-
світлити у фільмі, що це 
було дійсно важливо на 
той момент, коли траль-
щик «Черкаси», оточе-
ний ворогом, був по суті 
покинутий.
 В с е у к р а ї н с ь к а 
прем’єра фільму стар-
тувала 27 лютого, одни-
ми з перших стрічку по-
бачать жителі Полтави, 
Черкас, Маріуполя та За-
поріжжя. ■

ПРЕМ’ЄРА

Екіпаж
У Києві представили воєнну 
екшн-драму «Черкаси»

■
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російських військових
перебуває на окупованому Донбасі, звітував 
міністр оборони України Андрій Загороднюк.

Понад  25 тис. іноземців
намагалися незакон-

но перетнути державний кордон Украї-
ни минулоріч, зазначили в Держприкор-
донслужбі.

місце
посідає Україна се-

ред країн світу, які вважають найбез-
печнішими для подорожей, згідно зi 
щорічним рейтингом порталу Insurly.

українців
готові взяти до рук зброю 

для захисту своєї громадянської або політичної 
позиції, за результатами опитування Центру со-
ціальних i маркетингових досліджень Socis. 

щороку впро-
довж десятиліття 

знижуватиметься чисельність працездатних 
людей в Україні, спрогнозував представник 
МВФ в Україні Йости Люнгман.

1350 83-тє 4,6% На  1,2%
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ЕКОБЕЗПЕКА

Гроші — це 
сміття
Реконструкція найбільшого 
полігону твердих побутових 
відходів столиці обійдеться 
у сотні мільйонів гривень 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Однією з «ахілесових п’ят» сучасної 
цивілізації є навала побутових відходів, 
і Україна в цьому плані — не виняток, ба, 
більше: на відміну від європейських країн 
ми переробляємо мізерну частку сміття 
— усе інше йде на звалища, загальна пло-
ща яких у нашій державі дорівнює 7% 
від загальної території (це площа Данії). 
На вітчизняних чорноземах складується 
понад 54 млн кубометрів, або 12,5 млрд 
тонн сміття, тобто на кожного українця 
припадає близько 300 тонн відходів. 
 Київ тримає пальму першості, й сміт-
тя, яке викидають кілька мільйонів жи-
телів столиці, відвозиться для захоронен-
ня на полігон твердих побутових відходів 
(ТПВ) №5 у село Підгірці та полігон буді-
вельних відходів №6, що розташований у 
самому місті. Стан Підгірцівського полі-
гону викликає найбільше занепокоєн-
ня, тому компанія «Київспецтранс», яка 
здійснює вивіз і утилізацію сміття в сто-
лиці, оголосила тендер на реконструкцію 
і технічне переобладнання цього поліго-
ну, що в Обухівському районі Київщини. 
Часткова реконструкція цього гігантсь-
кого смітника коштуватиме, за розрахун-
ками, 403,2 млн гривень: такі дані зна-
ходимо в системі державних закупівель 
ProZorro.
 Згідно з кошторисом, виконавцю не-
обхідно буде змінити геометричні пара-
метри дамб обвалування, облаштувати 
дренаж у тілі дамб, побудувати насосну 
станцію перекачки дренажних вод, по-
будувати два протирадіаційних укриття 
на 20 осіб кожне тощо. Наголошується, 
що на полігоні захоронюють 40-45% від-
ходів Києва і частково відходи Обухівсь-
кого району, а обсяг поховання становить 
450-500 тис. тонн на рік. За умовами за-
мовника, термін виконання робіт не по-
винен перевищувати18 календарних мі-
сяців із дати підписання договору. Кін-
цевий термін подачі пропозицій — 26 бе-
резня, а аукціон призначено на 4 травня 
2020 року.
 Здавалося б, справа благородна й пот-
рібна, але... викликає певне здивування 
той факт, що не так давно, а саме в жовт-
ні 2018 року, вже розпочиналася реконс-
трукція полігону ТПВ №5 й заявлена тоді 
її загальна вартість становила більше 326 
млн  гривень. «Гроші минулого разу мали 
виділити з бюджету Києва, а в конкурсі 
на реконструкцію полігону перемогло 
ТОВ «Будівельна компанія «Адамант», 
яка заявляла, що пріоритетними захо-
дами в ході реконструкції є облаштуван-
ня підпірної стіни довжиною 270 метрів 
та посилення дамби №2, що убезпечить 
від витоків фільтрату з території поліго-
ну. Також у переліку робіт були: реконс-
трукція дамби першої карти, утеплення 
приміщення станції очистки фільтрату та 
модернізація насосного обладнання полі-
гону.
 Виникає риторичне запитання: ви-
ходить, що два роки тому компанія-пе-
реможець не виконала свої зобов’язання 
й «профукала» сотні мільйонів наших із 
вами грошей? Якщо так, то, можливо, й 
нові інвестиції чекає така сама доля. ■

■

Інф. «УМ»

 Комітет iз Національ-
ної премії України імені 
Тараса Шевченка визна-
чив лауреатів премії 2020 
року, повідомляє Суспіль-
не.UA. Переможців на-
звали в п’яти номінаціях. 
Зокрема:
 — у номінації «Літе-
ратура» визначено двох 
переможців — це Маріан-
на Кіяновська з книгою 
поезій «Бабин Яр. Голо-
сами» й Тарас Прохась-
ко зі збіркою есеїв «Так, 
але...»;
 — у номінації «Публі-
цистика, журналістика» 
— воєнна кореспондентка 
Євгенія Подобна з книгою 
«Дівчата зрізають коси»;
 — у номінації «Музич-
не мистецтво» — етно-хаос 
гурт «ДахаБраха» (Мар-
ко Галаневич, Ніна Гаре-
нецька, Олена Цибуль-
ська, Ірина Коваленко) з 
альбомом «Шлях» (2016);
 — у  номінації «Ві-
зуальні мистецтва» — 
мистецький проєкт «Кару-
сель» Олександра Глядє-
лова;
 — у номінації «Теат-
ральне мистецтво» — опе-
ра-реквієм «Йов» (Iyov) 

Влада Троїцького, Рома-
на Григоріва та Іллі Разу-
мейка.
 Цього року не вруча-
тимуть премію в номінації 
«Кіномистецтво», оскіль-
ки, на думку членів коміте-
ту, представлені номінанти 
— фільм «Какофонія Дон-
басу» Ігоря Мінаєва та до-
кументальний фільм «Бу-
динок «Слово» Тараса То-
менка — не відповідають 
за масштабом суті премії. 
«Ми намагаємося зробити 
премію такою, яка б виз-
начала перспективні трен-
ди. Всі цьогорічні лауреати 
— енергетичні та сучасні, 
новаторські, відповідають 
баченню Тараса Шевчен-
ка як брендоутворюючого 
фактора», – сказав голова 
Комітету з Національної 
премії України імені Тара-
са Шевченка Юрій Мака-
ров.
 Переможців премії, 
згідно з відповідними По-
ложеннями про нагоро-
ду, визначили шляхом 
таємного голосування. За 
результатами конкурсу 
найближчим часом Комі-
тет підготує і внесе на роз-
гляд президенту України 
подання про присудження 
Національної премії. ■Гурт «ДахаБраха».❙

ПРЕМІАЛЬНІ

Перед роздачею 
«Тараса»
Стали відомі лауреати Національної премії 
імені Тараса Шевченка

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 У Черкаській обласній бібліотеці 
імені Тараса Шевченка відбулося засі-
дання краєзнавчого клубу «Моя Черка-
щина», тема якого — «Симиренки: фено-
мен одного роду». 
 Про родину славних земляків, ус-
пішних підприємців i меценатів, котрі 
вийшли з кріпаків і свого часу успішно 
розбудовували Україну, розповіли Ва-
силь Мельниченко, голова обласної ор-
ганізації НСКУ, професор Черкаського 
національного університуту імені Бог-
дана Хмельницького та співголова клу-
бу — Людмила Дядик, завідувачка від-

ділом краєзнавства обласної бібліотеки.
 Вони наголосили на тому, що завдяки 
зусиллям представників родини Сими-
ренків на Черкащині з’явилися парост-
ки українського підприємництва та було 
закладено основи національної економі-
ки — керівники торговельно-промисло-
вої фірми «Брати Яхненки-Симиренки» 
ще на початку XIX століття розробили 
та впровадили в життя унікальну мо-
дель господарювання, забезпечили доб-
робут та соціальний захист своїм праців-
никам. Видатні українські підприємці 
Симиренки та Яхненки в 1840-х роках 
побудували на Городищині сучасні цук-
ровий та машинобудівний заводи. Упро-
довж кількох десятиліть фірма «Брати 

Яхненки-Симиренки» була монополіс-
том у виробництві та торгівлі цукром не 
лише в Російській імперії, а й на ринках 
Західної Європи.
 Симиренки були заможними і щед-
рими людьми, тож вони фінансували ви-
дання майже всіх українських часописів, 
етнографічних та історичних наукових 
праць, надавали матеріальну підтрим-
ку українським науковцям, письменни-
кам, художникам, артистам та громадсь-
ким діячам. Наприклад, коштом Плато-
на Симиренка було видано «Кобзар» Та-
раса Шевченка.
 Із цієї родини вийшли і відомі вчені-
садівники — Левко та Володимир Сими-
ренки, які виростили сорт яблуні — Ре-
нет Симиренка.
 Також на зібранні клубу «Моя Чер-
кащина» почесний краєзнавець України 
Микола Борщ прочитав уривки зі своєї 
поеми «Платонів хутір — геніїв колис-
ка», було переглянуто документальний 
фільм про родину Симиренків та тема-
тичну книжкову виставку.
 «Такі зібрання клубу краєзнавців 
Черкащини ми проводимо, як правило, 
раз у місяць. Але буває і частіше. При-
міром, не так давно презентували фунда-
ментальну книгу «Драбів і Драбівщина. 
Нариси з історії рідного краю» журналіс-
та-краєзнавця Віктора Козоріза, який 
живе у Харкові, але не пориває звязків 
із малою батьківщиною», — говорить 
«Україні молодій» головний краєзна-
вець Черкащини Василь Мельниченко.
 За його словами, вже найближчим 
часом краєзнавці Шевченкового краю 
планують провести презентацію черго-
вого номера «Краєзнавство Черкащи-
ни». Потім у Богуславці дослідники зби-
раються презентувати репринтне видан-
ня книги Михайла Максимовича «Ук-
раїнські народні пісні».
 Нагадаємо, що 2020 рік Городи-
щенська районна рада Черкащини ого-
лосила Роком родини Симиренків. Адже 
цього року виповнилося 165 років із дня 
народження Левка Симиренка, Василю 
Симиренку буде 185 років, 200 років — 
Платону Симиренку та 230 років — Фе-
дору Симиренку, основоположнику цьо-
го славетного роду. ■

ВІДОМІ УКРАЇНЦІ

Дерево роду — яблуня 
Краєзнавці згадували славних земляків — родину 
Симиренків, яка розбудовувала Україну

■

Співголова клубу Людмила Дядик, завідувачка відділом краєзнавства Черкаської обласної
бібліотеки імені Тараса Шевченка демонструє раритетне останнє прижиттєве видання 
«Кобзаря», видане у 1860 році коштом Платона Симиренка у Санкт-Петербурзі.
Фото автора.

❙
❙
❙
❙
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А в Кабмiну 
— спина в 
крейдi
Соціологічна ЗЕсклянка 
напівповна. 
Чи напівпорожня? 
Ірма БЕРГ

 Рівень електоральної підтримки 
«Слуги народу» знизився — такий за-
гальний висновок останнього заміру со-
ціологічної служби «Центру Разумко-
ва». У порівнянні з результатами січ-
невого опитування рівень електораль-
ної підтримки владної партії знизився 
з 45% до 36%.
 Отже, якби найближчим часом від-
бувалися вибори до Верховної Ради, то 
найбільшу підтримку, за даними «Цен-
тру Разумкова», все ще отримала б пар-
тія «Слуга народу» — за неї готові про-
голосувати 36% тих, хто братиме участь 
у виборах та визначився, за кого голо-
суватиме. За «Опозиційну платформу 
— За життя» готові віддати свій голос 
15% тих опитаних, які вже визначи-
лися, за «Європейську Солідарність» 
— 13%, за «Батьківщину» — 10%, а за 
«Силу i Честь» — 5% респондентів.
 А якби найближчим часом відбу-
валися президентські вибори, то най-
більше голосів отримав би Володимир 
Зеленський, за якого сьогодні готові го-
лосувати 40% опитаних. Ще 15% рес-
пондентів віддали б свої голоси за Юрія 
Бойка, за Петра Порошенка проголосу-
вали б 13,5%, за Юлію Тимошенко — 
10%.
 Водночас опитування Київсько-
го міжнародного інституту соціології 
демонструють, що якби дострокові ви-
бори до Верховної Ради проходили най-
ближчим часом, то 5-вiдсотковий бар’єр 
подолали б чотири партії. Це — «Слуга 
народу» (39,1%, мінус 4,1% порівняно 
з минулим роком); «Опозиційна плат-
форма — За життя» (15,6% порівня-
но з 2019 роком +2,5%), «Європейська 
Солідарність» (10,8% порівняно з 2019 
роком +2,7%), ВО «Батьківщина» (9% 
порівняно з 2019 роком +0,8%).
 Близькі до прохідного бар’єра «Сила 
і Честь» (4,6% порівняно з 2019 роком 
+0,8%) та Радикальна партія (4,2% 
порівняно з 2019 роком +0,2%), ВО 
«Свобода» (3,4% порівняно з 2019 ро-
ком +1,2%), «Опозиційний блок» 
(3,4% порівняно з 2019 роком +0,3%).
 Соціологічна група «Рейтинг» ствер-
джує, що найближчим часом до парла-
менту пройшло б п’ять партій : «Слу-
га народу» — 47,1% виборців; «Опози-
ційна платформа — За життя» (11,1%), 
партія «Голос» (8,1%), «Батьківщина» 
(7,3%), «Європейська Солідарність» 
(5,0%).
 Зазначимо, що, за цим дещо дивним 
опитуванням, порівняно з попереднім 
рейтинг партії «Голос» Святослава Ва-
карчука виріс iз 6,4% до 8,1%, а рей-
тинг партії Петра Порошенка «Євро-
пейська Солідарність» знизився з 7,9% 
до 5,0%.
 Більше половини опитаних гру-
пою «Социс», вірять у те, що «Слуга 
народу» подолає 5-вiдсотковий бар’єр 
і потрапить до наступного парламен-
ту. Близько 40% так кажуть про пар-
тію «Батьківщина», третина — про пар-
тію ОПЗЖ; чверть — про «Європейську 
Солідарність».
 Активісти самої провладної партії 
у падінні рейтингу Зеленського про-
блем не вбачають. Зокрема, заступник 
голови фракції «Слуга народу» Євгенія 
Кравчук заявила, що рейтинг прези-
дента Володимира Зеленського падає 
повільніше, ніж Кабінету Міністрів та 
Верховної Ради. Тому, мовляв, будемо 
вимагати результатів від Кабміну. ■

■

Тетяна ПАРХОМЧУК

 Неспокійно в кабмінівсь-
ких лабіринтах, а нещодав-
но стався новий переполох. 
Котрий місяць охоплена тре-
мором керівна верхівка ви-
конавчої влади проводить во-
рожіння на кавовій гущі: на 
кого ж президент Володимир 
Зеленський зрештою поміняє 
прем’єр-міністра Олексія Гон-
чарука? Прізвищ озвучується 
чимало. Зрозуміло, бо в полю-
ванні за головним кріслом на 
Грушевського, 12/2 змагають-
ся далеко не бідні люди в на-
шій країні. Звісно, не власни-
ми персонами, а своїми ставле-
никами. Аналітики передріка-
ли зміну або глави уряду, або 
чимале перезавантаження в 
уряді навесні. Час уже піджи-
має. 
 І от вистрілила чергова но-
вина: президент Володимир 
Зеленський розглядає мож-
ливість призначення Сергія 
Тігіпка прем’єр-міністром Ук-
раїни. 
 Офіційно цю інформа-
цію ніхто не підтверджує і не 
спростовує. Ні комунікацій-
ники глави держави, ні в прес-
службі компанії Сергія Тігіп-
ка ТАС. Проте Тігіпка бачили 
в офісі президента Володими-
ра Зеленського, та й сам пре-
зидент не заперечує, що зуст-
річався з політиком і бізнесме-
ном. 
 І доки історія з можливим 
переформатуванням скла-
дається із вторинних ознак 
можливого призначення ве-
терана української політики, 
нові чутки видали на-гора, що 
Тігіпко й сам не проти зайняти 
крісло прем’єра. Ну, побачи-
мо, можливо, колишній віце-

прем’єр азаровського уряду 
Сергій Тігіпко сам про щось 
повідомить суспільству?
 Однак знавці тонкощів 
хитросплетінь у вищих еше-
лонах влади відносять цю ін-
формацію до розряду теорії 
ймовірностей і стверджують, 
що навряд чи Сергій Тігіп-
ко стане наступним прем’єр-
міністром України. Швидше 
за все, ЗЕвлада взялась за ко-
туванння відомих прізвищ. 
Аби самій для себе розуміти 
вплив, цінність, масштаб пев-
них знакових фігур, котрі ще 
можуть бути почутими сус-
пільством, а відтак, і корисни-
ми владі. Адже ціна політиків 
так само швидкомінлива, як, 
наприклад, на біржі товарів. І 
взагалі — для чогось же прово-
дяться ці зустрічі?
 Що про це кажуть самі 
урядовці? Скажімо, чинний 
прем’єр Олексій Гончарук у 
ході брифінгу за підсумками 
засідання Кабінету Міністрів 
заявив, що зустрічався з ко-
лишнім віцепрем’єр-мініст-
ром України Сергієм Тігіпком, 
тому що шукає радників. 
 Мовляв, за останній міся-
ць переглянув більше 20 осіб. 
«Нам дійсно необхідно поси-
лити уряд радниками, котрі 
добре розуміють, що таке про-
мисловість», — визнав Олек-
сій Гончарук. А щодо своєї 
ймовірної відставки, то Гон-
чарук заявив, що у відставку 

йти не збирається.
 Дійсно, Сергія Тігіпка вва-
жають достатньо фаховою лю-
диною у сфері промисловості й 
економіки. Йому 60 років. У 
1997—1999 роках Тігіпко був 
віцепрем’єр-мінстром в уря-
дах Павла Лазаренка та Ва-
лерія Пустовойтенка, у 2010-
12 роках — в уряді Миколи 
Азарова. У 2002-04 роках очо-
лював Національний банк Ук-
раїни. Також він два рази ба-
лотувався в президенти Ук-
раїни — у 2010-му та 2014 ро-
ках.
 Нагадаємо, уряд на чолі з 
Гончаруком було сформова-
но у перший день роботи Вер-
ховної Ради нового скликан-
ня, 29 серпня 2019 року. А про 
ймовірну відставку нинішньо-
го глави уряду говорити поча-
ли ще до «касетного» сканда-
лу. Експерти з перших місяців 
почали називати діючий уряд 
фахово слабким. Обнародуван-
ня аудіозапису розмов, котрі 
нібито відбулись між Олек-
сієм Гончаруком, міністром 
фінансів Оксаною Маркаро-
вою та його заступницею гла-
ви Нацбанку Катериною Рож-
ковою, додали Кабміну попу-
лярності, але не переконали 
суспільство у відповідності та 
професійності адекватній зай-
маним посадам чималої кіль-
кості урядовців. 
 На згаданому аудіозаписі 
людина з голосом, схожим 

на голос Гончарука, визнає, 
що в президента Зеленського 
«дуже примітивне розуміння 
економічних процесів». На-
ступного дня після обнаро-
дування, 17 січня, прем’єр-
міністр заявив, що написав за-
яву про відставку і передав її 
президенту з правом внесення 
до парламенту, щоб «прибра-
ти будь-які сумніви в повазі 
і довірі до глави держави». 
Можна собі тільки уявити, 
яку напругу довелось пережи-
ти Олексію Гончаруку, напев-
не, усе життя до дрібниць про-
майнуло перед очима за лічені 
години після обнародуван-
ня запису. І, ймовірно, це, — 
тобто просто Зеленському ста-
ло шкода Гончарука, — впли-
нуло на рішення президента 
працювати з цим главою уря-
ду далі. Хоча, хто знає, чим на-
справді нас здивує ця весна… 
 Ясно одне, що кризу про-
фесійності у нинішній владі 
необхідно негайно вирішува-
ти. Наразі є нагальна потреба 
у фахівцях, котрі дійсно ро-
зуміють, що таке економіка і 
як вона працює. Також потрі-
бен президент, який знає, що 
таке державність, та розуміє, 
для чого вона потрібна. Ще 
є величезна потреба в парла-
ментаріях, які розуміються у 
законотворчості та усвідомлю-
ють наслідки своїх помилок. 
 Країні потрібне повне пере-
завантаження. ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Нянь для молодих облич
Сергій Тігіпко: приціл на прем’єрство?

■

Ярина КОРЧИНСЬКА

 Напевне, Україну таки колись зачис-
лять до країн, де мешкає чимало дивних 
людей, для котрих телевізійне задзер-
калля важливіше за реальність, інакше 
вони не притягнули б його в сьогодення 
в образі чинної влади і наша держава не 
стояла б перед новим викликом втрати 
ідентичності. 
 Ідеться про все ту ж проблему згор-
тання в Україні рідної мови як держав-
ної руками чинної влади. 
 Як уже повідомляла «УМ», у 
грудні нардеп Максим Бужанський 
повідомив, що вніс до парламенту законо-
проєкт про скасування закону про мову. 
Народний депутат, колега по фракції Бу-
жанського — Олександр Ткаченко тоді 
прокоментував, що народні депутати ще 
не бачили тексту цього законопроєкту, але 
«цензури на подання проєктів немає».
 У січні 2020 року Олександр Ткаченко 
розповідав, як змусив колегу по фракції 
Максима Бужанського відмовитись від 
поданого законопроєкту про скасування 
мовного закону.
 І вже в лютому нинішній глава Ко-
мітету Верховної Ради з питань гумані-
тарної та інформаційної політики, член 
президентської фракції «Слуга народу» 
Олександр Ткаченко заявив, що прий-
няття мовного закону створило багато ри-
зиків для суспільства в цілому і для нових 
депутатів, зокрема.
 Антиукраїнський маховик запуще-
но. Днями все той же депутат від фракції 
«Слуга народу» Максим Бужанський i де-
путат від фракції «Опозиційна платфор-
ма — За життя» Олег Волошин внесли до 
Верховної Ради законопроєкт, який пере-

дбачає використання народними депута-
тами російської та інших мов національ-
них меншин України в парламенті. За-
конопроєкт «Про внесення змін до Рег-
ламенту Верховної Ради України (щодо 
мови роботи)» №3084 пропонує, щоб 
нардепи та посадовці Верховної Ради, на 
яких не поширюється дія Закону «Про де-
ржаву службу», у своїй роботі могли ви-
користовувати російську та інші мови 
нацменшин. Зокрема, на пленарних засі-
даннях Верховної Ради, парламентських 
слуханнях, у роботі органів парламенту.
 «У такому разі, за потреби, апарат 
Верховної Ради України забезпечує пе-
реклад iз мов національних меншин Ук-
раїни на державну мову і навпаки», — 
йдеться у документі.
 Нагадаємо, Верховна Рада 25 квітня 
2019 ухвалила в другому читанні та в ці-

лому законопроєкт «Про функціонуван-
ня української мови як державної». За-
кон підтримали 278 нардепів. Закон на-
був чинності 16 липня.
 Згідно з цим документом, єдиною де-
ржавною (офіційною) мовою в Україні є 
українська мова, її статус як єдиної дер-
жавної мови зумовлений державотворчим 
самовизначенням української нації. Цей 
закон також регулює функціонування 
і застосування української мови як де-
ржавної у сферах суспільного життя по 
всій території України.
 То що це за нові законопроєкти, за 
які, ймовірно, голосуватимуть iз виг-
ляду пристойні люди. Хоча... От сидить 
собі людина й чує шум у голові. Запитує: 
«Хто це?» — Це я, черв’як-мозкоїд! — А 
що там робиш?
 — Голодую!». ■

Олег Волошин i Макс Бужанський — ганьба України.❙

ГАНЬБА!

Бальзам для кацапiв
Антиукраїномовний каток запущено «слугами» та регіональними опозиціонерами

■
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Ігор ВІТОВИЧ

 Російська влада може провести все-
народне опитування про зміни до Кон-
ституції РФ 22 квітня. Таку дату уз-
годив президент Володимир Путін. Її 
збираються закріпити в законі, де буде 
також вказано, що цей день стає святко-
вим вихідним, розповів співголова робо-
чої групи з підготовки поправок до Кон-
ституції Павло Крашенинніков. Поло-
ження про «всеросійське голосування» 
внесено у вигляді додаткової статті до 
президентського проєкту поправок до 
основного закону країни, зазначає «Єв-
роньюз». В оприлюдненій версії доку-
мента не уточнюється, яку силу матиме 
ця процедура. Наразі ініціатива готуєть-
ся до другого читання в Держдумі, а до 
квітня вона може бути розглянута і Ра-
дою Федерації.
 Формально «всеросійське голосуван-
ня» не має сили референдуму, результат 
якого є обов’язковим до виконання. Але 

Путін усе ж згадав, що якщо більшість 
громадян не підтримає змін до Консти-
туції, то він може не підписати законо-
проєкт про поправки та про всеросійське 
голосування. Чи пропишуть такий поря-
док та статус цієї події в іншому феде-
ральному законі, чи громадянам запро-
понують оцінити вже прийнятий доку-
мент, президент не уточнив.
 Співголова робочої групи з підго-
товки поправок сенатор Андрій Клішас 
пояснив в інтерв’ю виданню «Комер-
сант», що до опитування документ уже 
має бути підписаним главою держави, а 
після всеросійського голосування Путін 
повинен видати «спеціальний акт, яким 
поправки будуть включені в текст Конс-
титуції». На згаданій зустрічі з робочою 
групою з підготовки поправок Володи-
мир Путін також підтримав ініціативу, 
щоб у Конституції Росії містився запис 
про захист правди стосовно Другої сві-
тової війни. Він наголосив, що тепер роб-
ляться спроби «вкрасти» у його країни 

перемогу в цій війні. «Але це неможли-
во, — запевнив Путін — Хто штурмував 
Берлін? Чий прапор майорів над Рейх-
стагом? Цього ніхто не забуде», — за-
певнив він. Тому визнав за основне, аби 
в Конституції містився запис про те, що 
Росія протидіятиме інакшому тракту-
ванню тих подій. Також у середу глава 
російського МЗС Сергій Лавров заявив, 
що здійснюються спроби визнання Росії 
та «народів Радянського Союзу» винни-
ми у розв’язанні Другої світової війни, 
наголосивши, що такі спроби «позбав-
лені перспектив». 

 Тим часом узгоджена дата всенарод-
ного опитування викликає певне здиву-
вання, оскільки воно має відбутися не в 
вихідний день, що є традицією для біль-
шості країн Європи та світу, як і власне 
Росії. Чому саме в середу, 22 квітня, у 
звичайний робочий день? Для кожного, 
хто виріс у СРСР, відповідь єдина: бо це 
день народження «вождя світового про-
летаріату» Володимира Ульянова (Лені-
на). Таким чином день народження Іллі-
ча зроблять святковим вихідним, а Кон-
ституцію Росії можна буде з повним пра-
вом називати путінсько-ленінською. ■

ОСНОВНИЙ ЗАКОН

Легітимізація населенням
Конституцію Росії винесуть на голосування 22 квітня

■

Ідея відновлення тоталітарного СРСР в Росії жила, живе і, схоже, підживлюватиметься 
при нинішньому очільнику за будь-яку ціну.

❙
❙

ПРОТЕСТ

Віддай хату 
дядям...
На грецьких островах 
тривають протести проти 
напливу мігрантів
Олег БОРОВСЬКИЙ

 На грецьких островах Лесбос та 
Хіос другий тиждень тривають бурх-
ливі виступи місцевих мешканців 
проти планів центрального уряду в 
Афінах збудувати нові табори для 
мігрантів, повідомляє «Євроньюс». 
Біля села Мантамадос, поруч з яким 
має з’явитися такий табір, відбули-
ся жорсткі зіткнення маніфестан-
тів з поліцією. Є десятки потерпілих 
з обох сторін. Маніфестанти ствер-
джують, що правоохоронці застосу-
вали проти них непропорційну силу. 
Місцеві мешканці не проти, аби міг-
ранти приїздили сюди та отримува-
ли потрібні документи, але потім їха-
ли далі. Вони кажуть, що в попередні 
роки допомагали мігрантам, робили 
все, що в силах, але в підсумку самі 
втратили свободу.
 Як повідомляють грецькі ЗМІ, 
впродовж останніх двох днів сути-
чок загони спеціального призначен-
ня, надіслані з материкової Греції на 
ці острови, витратили на розгін мані-
фестантів весь сльозогінний газ. Уряд 
пообіцяв прислати додаткові запаси 
та дещо скоротити кількість спецна-
зівців.
 На Лесбосі демонстранти бло-
кують військову базу, де сховали-
ся загони спеціального призначен-
ня. Але уряд залишається незлам-
ним. Прем’єр-міністр Греції Кіріа-
кос Міцотакіс заявив: «Після дуже 
непростого діалогу наголошую: при-
йняті нами рішення нарешті ре-
алізуються». Місцеве населення не 
вважає «діалогом» те, що у деяких 
мешканців островів, які жили тут з 
діда-прадіда, влада експропріювала 
будинки, організовуючи там табори 
для прибульців.
 Уряд планує закінчити будівниц-
тво закритих центрів для мігрантів 
на п’яти островах Егейського моря 
до літа. Наразі в таборах, де мешкає 
більше 38 тисяч людей, панує анархія 
та антисанітарія, поширюються зло-
чинність та «екзотичні» хвороби. ■

■Олег БОРОВСЬКИЙ

 Приклад колишнього канцлера Ні-
меччини Герхарда Шредера, який піс-
ля закінчення владного терміну в своїй 
країні пішов працювати на російський 
«Газпром» за значно більші гроші, ніж 
заробляв на чолі німецького уряду, є 
одночасно і прикладом політичного за-
проданства, і спокусливим зразком для 
інших політиків, які в себе на батьків-
щині пішли «в запас». Список колишніх 
німецьких політиків, які тепер працю-
ють на Росію, довгий. Виникає питання, 
а чи не працювали вони на Росію, ще пе-
ребуваючи на посадах у себе на батьків-
щині? Новини останніх днів дають під-
стави для ствердної відповіді на це запи-
тання.
 Сайт Польського радіо 17 лютого 
повідомив iз посиланням на бельгійсь-
кі ЗМІ, що глава бельгійської контр-
розвідки підозрюється у шпигунстві на 
користь Росії. За повідомленням ЗМІ, 
кілька тижнів тому бельгійська служ-
ба GISS (відповідник Служби військової 
розвідки Польщі та військової контр-
розвідки) відсторонила керівника своєї 
контррозвідувальної служби. Його офіс 
опечатано, а він сам перебуває під до-
машнім арештом. Газети інформують та-
кож, що GISS проводить окреме розслі-
дування щодо офіцера, якого підозрю-
ють у співпраці з Росією, але це, можли-
во, та сама особа. Офіцер підозрюється в 
інтимних стосунках iз громадянкою Сер-
бії, яка офіційно працює в сербській роз-
відці, а неофіційно співпрацює з росій-
ською розвідкою. Він мав надати їй до-
кументи своєї служби. Якщо ця інфор-
мація знайде підтвердження, то це стане 
найбільшим шпигунським скандалом у 
ЄС за багато років.
 Бельгійська контррозвідка посідає 
особливе місце в ЄС. Бельгійці відповіда-
ють за безпеку та контррозвідувальний 
захист штабів ЄС і НАТО. Обидві ці уста-
нови розташованi у Брюсселі. Згідно з ос-
таннім звітом Ради Європи, нині у Брюс-
селі працює 250 китайських і 200 росій-
ських шпигунів. Минулого року глава 
австрійської контррозвідки заявив, що у 
світі шпигунів столиця Бельгії замінила 
Відень, який під час холодної війни був 
улюбленою ареною війни розвідок Схо-
ду і Заходу. Досі у Брюсселі оприлюдне-
но дуже мало інформації про шпигунсь-
кі скандали. Винятком стало виявлення 
в 2003 році пристроїв для підслуховуван-
ня, встановлених у кабінах перекладачів 
у будинку Європейської ради.
 А ось свіжа інформація від Міжна-
родного французького радіо (RFI) про 
те, що колишній глава зовнішньої роз-
відки Франції 77-річний Ален Жює ста-
не ведучим на кремлівському пропаган-
дистському телеканалі іномовлення RT 
(«Раша Тудей»). Він буде вести на каналі 

RT 13-хвилинну програму про геополіти-
ку під назвою La Source («Джерело»), яка 
виходитиме в етер двічі на місяць. Про це 
повідомила в понеділок, 24 лютого, глава 
RT France Ксенія Федорова у розповсюд-
женому телеканалом комюніке. Перший 
випуск призначений на березень. Федоро-
ва додала вже від себе, що «дуже щасли-
ва», що людина «такого масштабу» пра-
цюватиме в редакції російського телека-
нала. Ален Жює і раніше не раз виступав 
із прокремлівських позицій. Зокрема він 
називав історію з отруєнням колишньо-
го агента ГРУ Росії Сергія Скрипаля та 
його доньки в Англії «англосаксонською 
маніпуляцією», вихваляв прогрес Росії 
в галузі озброєнь, запевняв, що Росія не 
становить жодної загрози країнам Захо-
ду, підтримував російську інтервенцію в 
Сирії та засуджував «залежність» Фран-
ції від США.
 Не бракує і чинних політиків, які, 
перебуваючи на посадах своїх країн, 
фактично відстоюють політику Кремля. 
Посол Люксембургу в Москві Жан-Клод 
Кнебелер заявив, що Росії і НАТО пот-
рібно вести діалог, а не «мовчати», пові-
домляє в четвер, 27 лютого, РІА «Ново-
сті». «Потрібно зміцнити, підсилити рі-
вень діалогу», — заявив посол. За слова-
ми Кнебелера, було б непогано створити 
архітектуру безпеки, яка об’єднала б 
Російську Федерацію та Північноат-
лантичний блок за зразком ОБСЄ. Жан-
Клод Кнебелер також повідомив, що ве-
ликий герцог Люксембургу Анрі отри-
мав від РФ запрошення на урочисті за-
ходи в Москві з нагоди святкування 

75-річчя перемоги над нацистською Ні-
меччиною. Візит узгоджується між мо-
наршим двором та адміністрацією пре-
зидента РФ. Він також зазначив, що 
глава Люксембургу «проникнутий ве-
ликою симпатією до Росії та російсько-
го народу».
 26 лютого озвався ще один «симпа-
тик Росії та російського народу» — ні-
мецький політик Фрідріх Мерц. Під 
час висування своєї кандидатури на по-
саду голови правлячої в Німеччині пар-
тії ХДС Фрідріх Мерц заявив, що вва-
жає, що ФРН та ЄС варто піти назуст-
річ Росії. Щоправда, можливість для 
такої політики може з’явитися після 
закінчення президентства Путіна, при-
пустив Мерц. Варто брати до уваги, що 
Мерц є потенційним наступником Ан-
гели Меркель на посаді канцлера ФРН. 
Зараз в Україні часто лунає критика на 
адресу Меркель, що вона недостатньо 
відстоює наші інтереси. Що ми скаже-
мо, коли їй на зміну прийде такий собі 
Герхард Шредер-2? Фрідріх Мерц кон-
статував: «Зараз Росія дуже ускладнює 
нам життя». Але при цьому зробив ви-
сновок, що «без Росії чи у протидії цій 
країні не вдасться досягнути політич-
ної стабільності в Європі», — цитує сло-
ва політика «Німецька хвиля». «Німеч-
чина та Європа мають іти назустріч Росії 
та використовувати всі способи для того, 
щоби в ХХІ столітті точок дотику стало 
більше», — заявив Мерц. Нового голову 
правлячої партії ХДС оберуть 25 квітня 
на позачерговому з’їзді політичної сили 
в Берліні. ■

ДВОРУШНИКИ

Прикормлені Кремлем
Колишні чільні політики ЄС охоче підробляють у Росії

■

Колишній глава зовнішньої розвідки Франції відтепер розважатиме телеглядачів 
у якості ведучого пропагандистського каналу РФ «Раша тудей».

❙
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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, 14.05 «Світ навиворіт-

10. Бразилія»

15.05 Т/с «Величне століття. 

Роксолан»

17.00 «Щоденник медіума»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.40 Т/с «Мишоловка 

для кота»

22.45 «Гроші-2020»

00.00 «Дубінізми-2020»

00.30 «Голос країни-10»

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 «Ранок з «Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 1.45 

«Стосується кожного»

11.10, 12.25 Х/ф «Сліди 
апостолів»

14.00 Х/ф «Код Червоний»

15.50 «Чекай на мене. 

Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Кінці у воду»

23.45 Т/с «Голос янгола»

00.45 Т/с «Банкірши»

03.15 «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, 3.10 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Три сестри»

23.30 Т/с «Ключі від 

минулого»

01.30 Телемагазин

02.00 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

05.00, 4.10 Абзац

06.00, 7.45 Kids Time

06.05 М/ф «Прогулянки з 

динозаврами 3D»

07.50 Вар’яти

09.20 Діти проти зірок

11.20 Х/ф «Книга джунглів»

13.20 Х/ф «Пірати 

Карибського моря: На 

краю світу»

16.50, 19.00 Від пацанки до 

панянки

21.00 Х/ф «Я — робот»

23.10 Х/ф «Дитя робота»

01.20 Т/с «Чаклунки»

02.20 Служба розшуку дітей

02.25 Зона ночі

ICTV

04.45 Скарб нації

04.55 Еврика!

05.05 Служба розшуку дітей

05.10 Т/с «Відділ 44»

05.55 Громадянська оборона

06.45 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.20 Х/ф «Підривники»

12.35, 13.20 Х/ф «Біла імла»

12.45, 15.45 Факти. День

14.50, 16.20 Х/ф «Викрадена-

2»

17.00 Х/ф «Викрадення»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.05, 21.30 Х/ф «Повітряний 

маршал»

22.20 Свобода слова

23.55 Т/с «Перевірка на 

міцність»

03.20 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 «Top Shop»

06.00, 16.50, 20.50, 3.05 

«Випадковий свідок»

06.35 Х/ф «Невловимі 
месники»

08.05 Х/ф «Знову невловимі»
10.45 Т/с «Закон і порядок»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.35 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.00, 3.30 «Речовий доказ»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Т/с «Міст»

00.45 Х/ф «Контракт»
04.10 «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 Мексики. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.00 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Сандокан. 

Мультфільм 

08.00 Новини 

08.00 Стань диким з нами. 

Мис Доброї Надії. 

Хроніки мису 

08.30 Стань диким з нами. 

Мис Доброї Надії. 

Равлики-яхтсмени 

09.00 Новини 

09.00 Мальовничі села 

09.55 АЗІЯ 360. Люди 

миру (буддисти). 

Документальний цикл 

10.25 АЗІЯ 360. Алмати. 

Документальний цикл 

10.50 Забуті смаки 

12.00 Полдарк. Телевізійний 

серіал. Великобританія, 

16+ 

13.10 Острови. 

Багамські острови. 

таємничі печери і 

затонулі кораблі. 

Документальний цикл 

14.10 Діма Андрієць. 

Ти можеш летіти. 

Концертна програма 

15.30 UA.МУЗИКА. Кліпи

15.45 Книга-мандрівка. 

Україна

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 

джунглів. Повернення 

героя. Мультфільм 

16.20 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 

джунглів. Холодний 

барліг. Мультфільм 

16.45 Монстри і пірати. 

Погоня за ураганом 

«Джоу». Мультфільм 

17.00 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 30 

серія. Зрадники

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Стань диким з нами. 

Мис Доброї Надії. 

Крутий підйом 

18.55 Мальовничі села 

19.20 Двоколісні хроніки. 

Малайзія. Змії, 

каучсьорфінг і підсумки 

про країну 

19.35 Мегаполіси. 

Документальна 

програма 1

20.10 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 

35 серія. Операція 

«Генерал» 

21.00 Новини

21.25 UA.Культура на 

Берлінале 2020

22.00 Гніздо горлиці. 

Художній фільм. 

Україна, 16+ 

23.40 Суспільно-політичне ток-

шоу «Зворотний відлік» 

(із сурдоперекладом) 

01.10 Тема дня

02.05 Спільно 

02.30 NA HI BA! 

02.40 Букоголіки. Авторське 

право 

03.10 Вікно в Америку

03.30 Новини 

03.55 UA.Фольк. Спогади 

04.50 По обіді-шоу 

05.45 Візитівка Карпат

05.50 Погода

СТБ

06.30 ЕксперименТИ

10.15 Т/с «Коли ми вдома»

12.10 Т/с «Коли ми вдома». 

Нова історія»

13.10 МастерШеф

16.30, 18.05 Т/с «Сліпа»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.55, 22.40 Один за всіх

20.00 Т/с «Спіймати 

Кайдаша»

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»

14.25 Х/ф «Королі вулиць»
16.25 Х/ф «Хітмен: Агент 47»
19.25, 20.20 Т/с «Карпатський 

рейнджер»

21.20, 22.50 Т/с «CSI: Місце 

злочину-6»

00.40 Х/ф «Королі вулиць-2»
02.05 «Облом.UA.»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 11.45, 22.20 Yellow

06.10 «Лейпциг» — «Баєр». 

Чемпіонат Німеччини

08.00, 13.45 Топ-матч

08.10 «Ворскла» — 

«Шахтар». Чемпіонат 

України

10.00 «Великий футбол»

11.55 «Реал» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

13.55 «Лечче» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00, 20.00 Журнал Ліги 

Чемпіонів

16.30 «Колос» — «Карпати». 

Чемпіонат України

18.15 «Боруссія» (Д) — 

«Фрайбург». Чемпіонат 

Німеччини

20.30 Хет-трик: Рівалдо. 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів. Прем’єра

20.35 «Мілан» — «Барселона» 

(2000р. / 2001 р.) Золота 

колекція Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

22.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

23.45 «Львів» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

01.30 Профілактика

05.00 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

ФУТБОЛ-2

06.00, 18.40 «Реал» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

07.50, 20.30, 23.40 Yellow

08.00 «Мілан» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії

09.50 Топ-матч

10.00 «Львів» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

11.50 «Вердер» — 

«Айнтрахт». Чемпіонат 

Німеччини

13.40 Журнал Ліги Чемпіонів

14.10 «Ворскла» — 

«Шахтар». Чемпіонат 

України

16.00 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру. Прем’єра

16.55, 23.50 «Великий 

футбол»

20.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

21.40 LIVE. «Сампдорія» — 

«Верона». Чемпіонат 

Італії

01.30 Профілактика

05.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.20, 1.30 Правда життя

10.05, 0.20 Речовий доказ

11.15 Технології їжі

12.05, 20.00 Мисливці за 

торнадо

12.55 Вижити в дикій природі

13.50 Місця сили

14.40 Історія Києва

15.30, 23.30 Загадки Всесвіту

16.20, 21.45 НЛО з минулого

17.10 Сіяя: з нами у дику 

природу

18.10 Під іншим кутом

19.10 Війна всередині нас

20.55 Заборонена історія

22.30 Замерзла планета

02.25 Скептик

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Дай Лапу»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

09.30 Х/ф «Легкі гроші»
11.00, 17.25 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.30 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

15.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»

19.10 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

21.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Х/ф «Місто на кордоні»
02.00 Х/ф «Суперстюард»
03.30 «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, 15.30, 23.30 

Країна У

10.00, 18.00 4 весілля

12.00, 19.00 Панянка-селянка

14.00 М/ф «Тед-мандрівник і 

таємниця царя Мідаса»

16.00 Сімейка У

17.00 Танька і Володька

22.00 Т/с «Кухня»

23.00 Одного разу в Одесі

00.00 Зірконавти

01.00 17+

02.30 Теорія зради

03.20 БарДак

04.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Чорний пірат»

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 «Ремесло за 

призначенням»

13.10, 5.25 #ВУКРАЇНІ

13.40, 3.30 Бюджетники

14.25 «Аромати Колумбії»

15.10 UA:Фольк

16.15 «Дикі тварини»

17.25 Перша шпальта

18.20, 2.35 Тема дня

19.20 «Світ дикої природи»

19.55 «Боротьба за 

виживання»

21.25, 2.20 UA:Спорт

21.35 «Зворотний відлік»

00.00 Х/ф «Тебе ніколи тут не 
було»

01.30 Схеми. Корупція в 

деталях

04.05 UA:Фольк. Спогади
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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»

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.00 «Щоденник медіума»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Т/с «Мишоловка 

для кота»

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»
11.05 Т/с «Мене звати 

Мелек»
12.25 Х/ф «Святковий 

переполох»
14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже 
багатство»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 
кожного»

20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Кінці у воду»
23.45 Т/с «Голос янгола»
00.50 Т/с «Банкірші»
03.20 «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, 2.25 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30, 3.15 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Три сестри»

23.20 Контролер

00.00, 2.15 Т/с «Ключі від 

минулого»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.20 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.25 Вар’яти

09.20 Х/ф «Безсоромна 

подорож»

11.00 Т/с «Завзяті 

домогосподарки»

13.00, 19.00 Хто проти 

блондинок

21.00 Х/ф «Робот Чаппі»

23.10 Х/ф «Четверо проти 

банку»

01.10 Т/с «Чаклунки»

02.10 Зона ночі

04.10 Абзац

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

10.15 Х/ф «Біла імла»
12.05, 13.20 Х/ф «Повітряний 

маршал»
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Т/с «Пес»
17.00, 21.20 Т/с «Дільничний 

із ДВРЗ»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
22.15 Х/ф «Ігри патріотів»
00.25 Х/ф «Бездоганна 

репутація»
02.10 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

05.00 «Top Shop»
06.00 Х/ф «Вбивство у 

зимовій Ялті»
07.55, 16.50, 20.50, 3.50 

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

22.00, 3.20 «Свідок»
09.00 Х/ф «У моїй смерті 

прошу винуватити 
Клаву К.»

10.30, 22.30 Т/с «Міст»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.00 «Речовий доказ»
18.2 «Будьте здоровi»
19.30 «Легенди карного 

розшуку»
00.45 Т/с «Закон і порядок»
02.25 «Таємниці 

кримінального світу»
04.10 «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 Мексики. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.00 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Сандокан. 
Мультфільм 

08.00 Новини 
08.00 Стань диким з нами. 

Мис Доброї Надії. 
Равлики-яхтсмени 

08.30 Стань диким з нами. 
Мис Доброї Надії. Під 
водою 

09.00 Новини 
09.00 Мальовничі села 
09.55 АЗІЯ 360. Саумалколь. 

Документальний цикл 
10.25 АЗІЯ 360. Гра 

кочівників. 
Документальний цикл 

10.50 Забуті смаки 
12.00 Полдарк. Телевізійний 

серіал. Великобританія, 
16+ 

13.10 Острови. Азорські 
острови. Акули, кити, 
манти. Документальний 
цикл 

14.10 Діма Андрієць. 
Ти можеш летіти. 
Концертна програма 

15.25 UA.Музика. Кліпи
15.45 Книга-мандрівка. 

Україна
15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 
джунглів. Люди. 
Мультфільм 

16.20 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Книга 
джунглів. Розбите 
серце. Мультфільм 

16.45 Монстри і пірати. Острів 
Молох. Мультфільм 

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

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.20 Стань диким з нами. 
ЮАР. Національний 
парк West Coast 

18.55 Мальовничі села 
19.20 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. Тато, мама і 
дитя докрутили педалі 
до нової країни! 

19.35 Мегаполіси. 
Документальна 
програма 

20.10 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 36 
серія. Останній раунд 

21.00 Новини
21.25 UA.Культура на 

Берлінале 2020
22.00 Дустардс. 

Документальний фільм, 
16+ 

23.00 Новини 
23.25 Сильна доля. Плач 

Єремії 
00.20 Тема дня
01.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

01.50 Спільно 
02.15 NA HI BA! 
02.40 Букоголіки. Літературні 

премії України та світу 
03.10 РадіоДень 
03.30 Новини 
03.55 Енеїда. Богдан-Ігор 

Антонич 
04.20 Енеїда. Тарас Шевченко 
04.50 #ВУКРАЇНІ 
05.50 Погода 
 

СТБ

05.35 ЕксперименТИ
09.25 Т/с «Коли ми вдома»
11.55 Т/с «Коли ми вдома». 

Нова історія»
12.55 МастерШеф
16.30, 18.05 Т/с «Сліпа»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.55 Один за всіх
20.00 Т/с «Спіймати 

Кайдаша»
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-4»

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

світ»
12.40 «Помста природи»
13.10 Х/ф «У пошуках 

бурштинової кімнати»
15.20 Х/ф «Куленепробивний 

чернець»
19.25 21-й тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — «Колос»
21.25, 23.10 Т/с «CSI: Місце 

злочину-6»
22.15 Т/с «CSI: Місце 

злочину-7»
00.50 «Облом.UA.»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Наполі» — «Торіно». 
Чемпіонат Італії

07.45 Журнал Ліги Чемпіонів
08.10, 17.50 Чемпіонат 

Німеччини. Огляд туру
09.05, 19.45 Чемпіонат Іспанії. 

Огляд туру
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.20 Yellow. Прем’єра
10.30 «Ворскла» — 

«Шахтар». Чемпіонат 
України

12.15 «Великий футбол»
13.55 «Мілан» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії
16.00 «Львів» 

— «Олександрія». 
Чемпіонат України

18.45 Yellow
19.00 LIVE. Жеребкування 

групової стадії. Ліга 
Націй УЄФА

20.40 «Реал» 
— «Барселона». 
Чемпіонат Іспанії

22.50 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

23.45 «Кельн» — «Шальке». 
Чемпіонат Німеччини

01.35, 3.40 Топ-матч

01.50 «Кальярі» — «Рома». 
Чемпіонат Італії

03.55 «Гранада» — 
«Сельта». Чемпіонат 
Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Колос» — «Карпати». 
Чемпіонат України

07.45 «Лечче» — 
«Аталанта». Чемпіонат 
Італії

09.30 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

10.25 «Лейпциг» — «Баєр». 
Чемпіонат Німеччини

12.10, 21.55 Чемпіонат 
Німеччини. Огляд туру

13.00 «Сампдорія» — 
«Верона». Чемпіонат 
Італії

14.45, 19.55 Yellow
14.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру
15.45 «Реал» 

— «Барселона». 
Чемпіонат Іспанії

17.30, 1.45 Журнал Ліги 
Чемпіонів

18.00 Хет-трик: Рівалдо. 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

18.05 «Мілан» — 
«Барселона» (2000 р. / 
2001 р.) Золота колекція 
Ліги Чемпіонів

20.05 «Львів» 
— «Олександрія». 

Чемпіонат України
22.50 «Мілан» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії
00.40 Топ-матч
01.00 Жеребкування групової 

стадії. Ліга Націй УЄФА
02.15 «Ворскла» — 

«Шахтар». Чемпіонат 
України

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

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.35, 1.30 Правда життя
10.00, 0.20 Речовий доказ
11.10 Технології їжі
12.00, 19.55 Мисливці за 

торнадо
12.50, 17.10 Сіяя: з нами у 

дику природу
13.50 Місця сили
14.35 Історія українських 

земель
15.20, 23.30 Загадки Всесвіту
16.10, 21.45 НЛО з минулого
18.10 Під іншим кутом
19.05 Війна всередині нас
20.45 Заборонена історія
22.30 Замерзла планета
02.30 Брама часу
03.50 Зворотний бік Місяця
04.35 Ліліпути
05.30 Дракула та інші

К1

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

пекло»
11.00, 17.25, 0.00 Т/с 

«Мисливці за 
реліквіями»

14.30 «Орел і решка. 
Мегаполіси»

15.30 «Орел і решка. Навколо 
світу»

19.10 «Орел і решка. Рай та 
пекло-2»

21.00 «Орел і решка. 
Морський сезон»

22.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження»

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, 0.00 Зірконавти
10.00, 18.00 4 весілля
12.00, 19.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «Принцеса Мален»
15.10, 23.30 Країна У
16.00 Сімейка У
17.00 Танька і Володька
22.00 Т/с «Кухня»
23.00 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 «Чорний пірат»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30, 4.05 Т/с «Жіночий рай»

11.45, 14.10 Телепродаж

12.00 «Ремесло за 

призначенням»

13.10 Сильна доля

14.25 «Аромати Колумбії»

15.10 Бюджетники

15.45, 3.30, 5.25 #ВУКРАЇНІ

16.15 «Тваринна зброя»

17.25 Схеми. Корупція в 

деталях

18.20, 2.35 Тема дня

19.20 «Світ дикої природи»

19.55 «Особливий загін»

21.30, 23.50, 2.25 UA:Спорт

21.40 Наші гроші

22.10 Святі та грішні

00.00 «Зворотний відлік»

01.45 Своя земля

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 28—29 ЛЮТОГО 2020
3 березня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

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

ПЕРЕДПЛАТА-2020■



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 Т/с «Мишоловка 

для кота»

22.45, 23.45, 0.40 «Світ 

навиворіт 11: Китай»

01.05 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 «Кохання та 

пристрасть. Даліда»
14.50, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже 

багатство»

18.00, 19.00, 1.45 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Кінці у воду»

23.45 Т/с «Голос янгола»

00.50 Т/с «Банкірши»

03.15 «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, 3.10 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Три сестри»

23.30 Т/с «Ключі від 

минулого»

01.30 Телемагазин

02.00 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.10 Вар’яти

09.10 Х/ф «50 перших 

поцілунків»

11.00 Т/с «Завзяті 

домогосподарки»

13.20, 19.00 Суперінтуїція

21.00 Х/ф «Викрасти за 60 

секунд»

23.20 Х/ф «Літак президента»

01.50 Т/с «Чаклунки»

02.50 Служба розшуку дітей

02.55 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашинґтон

04.30 Факти

04.50 Т/с “Відділ 44”

05.40, 10.05 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 “Ігри 
патріотів”

12.45, 15.45 Факти. День

14.25, 16.20 Т/с “Пес”

16.55, 21.20 Т/с “Дільничний 

із ДВРЗ”

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

22.15 Х/ф “Пряма та 
очевидна загроза”

00.50 Х/ф “Троє амігос”

02.35 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 

проєктів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 «Top Shop»
06.00 Х/ф «Заграва»
07.50, 16.50, 20.50, 3.55 

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

22.00, 3.25 «Свідок»
09.00 Х/ф «Чужі тут не 

ходять»
10.25, 22.30 Т/с «Міст»
12.50 «Будьте здоровi»
14.05 «Речовий доказ»
18.20 «Вартість життя»
19.30 «Легенди карного 

розшуку»
00.40 Т/с «Закон і порядок»
02.25 «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 UA.МУЗИКА. Кліпи

06.10 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

06.35 Аромати 

Південної Африки. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.00 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Сандокан. 

Мультфільм 

08.00 Новини 

08.00 Стань диким з нами. 

Мис Доброї Надії. Під 

водою 

08.30 Стань диким з нами. 

Мис Доброї Надії. 

Крутий підйом 

09.00 Новини 

09.00 Мальовничі села 

09.55 АЗІЯ 360. Люлі. 

Документальний цикл 

10.25 АЗІЯ 360. Самарканд. 

Документальний цикл 

10.50 Забуті смаки 

12.00 Полдарк. Телевізійний 
серіал. Великобританія, 
16+ 

13.10 Острови. Азорські 
острови. Відкривачі, 
кити, вулкани. 
Документальний цикл 

14.10 Наталя Фаліон та 
Лісапетний батальйон. 
Великий ювілейний 
концерт

15.25 UA.Музика. Кліпи
15.45 Книга-мандрівка. 

Україна
15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 
джунглів. Прощавай, 
мамо. Мультфільм 

16.20 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Книга 
джунглів. Незнайомі 
джунглі. Мультфільм 

16.45 Монстри і пірати. Усі 
додому! Мультфільм 

17.00 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 32 
серія. Інга 

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.20 Стань диким з нами. 
ЮАР. Пустельне 
узбережжя. 
Національний парк 
Намаква 

18.55 Мальовничі села 
19.20 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. Остров Булоне. 
між цивілізацією та 
раєм 

19.35 Мегаполіси. 
Документальна 
програма

20.10 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 37 
серія. Листівка з Хайфи 

21.00 Новини
21.25 UA.Культура на 

Берлінале 2020

22.00 Інше кіно на 

UA.КУЛЬТУРА. Сільвіо 

та інші. Художній фільм 

Італія, 18+

00.30 Тема дня
01.20 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

02.00 Спільно 
02.25 NA HI BA! 
02.40 Букоголіки. Бестселери 
03.10 РадіоДень 
03.30 Новини 
03.55 Енеїда. Кіно про кіно 
04.50 #ВУКРАЇНІ 
05.50 Погода

СТБ

05.50 ЕксперименТИ

09.30 Т/с «Коли ми вдома»

12.20 Т/с «Коли ми вдома». 

Нова історія»

13.15 МастерШеф

16.30, 18.05 Т/с «Сліпа»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.55 Один за всіх

20.00 Т/с «Спіймати 

Кайдаша»

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-4»

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

світ»
11.50 «Помста природи»
12.20 Х/ф «100 000 000 років 

до н.е.»
14.00 Х/ф «Земля, забута 

часом»
15.30 Х/ф «Ера динозаврів»
19.25, 20.20 Т/с «Карпатський 

рейнджер»
21.20, 23.45 Т/с «CSI: Місце 

злочину-7»
22.50 Т/с «CSI: Місце 

злочину-6»
00.35 «Облом.UA.»
03.50 20-й тур ЧУ з футболу 

«Зоря» — «Олімпік»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 18.20, 22.20, 1.35, 

3.40 Топ-матч

06.10 «Сампдорія» — 

«Верона». Чемпіонат 

Італії

08.10 «Колос» — «Карпати». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Реал» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

12.05 «Ворскла» — 

«Шахтар». Чемпіонат 

України

13.45, 19.45 Yellow

13.55 «Лейпциг» — «Баєр». 

Чемпіонат Німеччини

16.00 «Мілан» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії

17.50 Журнал Ліги Чемпіонів

18.30, 20.55 «Тур ONLINE»

18.55 LIVE. «Шахтар» — 

«Дніпро-1». Чемпіонат 

України

21.25 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

22.50 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

23.45 «Маріуполь» — 
«Ворскла». Чемпіонат 
України

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

03.55 «Олімпік» — «Десна». 
Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Сосьєдад» 
— «Вальядолід». 
Чемпіонат Іспанії

07.45 «Удінезе» 
— «Фіорентина». 
Чемпіонат Італії

09.30, 1.00 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру

10.25 «Кельн» — «Шальке». 
Чемпіонат Німеччини

12.10, 1.55 «Наполі» 
— «Торіно». Чемпіонат 
Італії

13.55 LIVE. «Маріуполь» — 
«Ворскла». Чемпіонат 
України

14.45, 17.45 Yellow
15.55 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру
16.50, 18.55, 21.00, 23.00, 3.45 

Топ-матч
16.55 LIVE. «Олімпік» 

— «Десна». Чемпіонат 
України

19.10 «Лейпциг» — «Баєр». 
Чемпіонат Німеччини

21.10 «Реал» 
— «Барселона». 
Чемпіонат Іспанії

23.10 «Шахтар» — «Дніпро-
1». Чемпіонат України

03.55 «Фортуна» — «Герта». 
Чемпіонат Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
08.40, 1.30 Правда життя
10.15, 0.20 Речовий доказ
11.25, 18.15 Технології їжі
12.15, 19.55 Мисливці за 

торнадо
13.05 Сіяя: з нами у дику 

природу
14.05 Місця сили
14.55 Історія українських 

земель
15.40, 23.30 Загадки Всесвіту
16.30, 21.45 НЛО з минулого
17.20 Вижити в дикій природі
19.05 Війна всередині нас
20.45 Заборонена історія
22.30 Замерзла планета
02.20 Бандитський Київ

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 2»
11.00, 17.25, 0.00 Т/с 

«Мисливці за 
реліквіями»

14.30 «Орел і решка. 
Мегаполіси»

15.30 «Орел і решка. Навколо 
світу»

21.00 «Орел і решка. 
Морський сезон»

22.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження»

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, 0.00 Зірконавти
10.00, 18.00 4 весілля
12.00, 19.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «Нянь»
15.30, 23.30 Країна У
16.00 Сімейка У
17.00 Танька і Володька
22.00 Т/с «Кухня»
23.00 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 «Чорний пірат»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.45, 14.10 Телепродаж

12.00 «Ремесло за 

призначенням»

12.30 «Аромати Мексики»

13.10 Енеїда

14.25 «Аромати Колумбії»

15.10 Король контрабанди

16.15 «Тваринна зброя»

17.25 Наші гроші

18.20, 2.35 Тема дня

19.20 «Світ дикої природи»

19.55 «Особливий загін»

21.30, 23.50, 2.25 UA:Спорт

21.40 Бюджетники

22.15 Т/с «Епоха честі»

00.00 Святі та грішні

00.55 Розсекречена історія

01.45 Своя земля

03.30 Спільно

04.05 UA:Фольк. Спогади

05.25 #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»

13.00, 14.00 «Світ навиворіт-

10. Бразилія»

15.05 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.00 «Щоденник медіума»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45, 21.45 Т/с «Мишоловка 

для кота»

22.30 «Право на владу-2020»

01.00 «Гроші-2020»

02.05 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 «День матері»
14.45, 15.40 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже 

багатство»

18.00, 19.00, 1.45 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Кінці у воду»

23.45 Т/с «Голос янгола»

00.45 Т/с «Банкірши»

03.15 «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, 3.10 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Три сестри»

23.20 Слідами

00.00, 2.15 Т/с «Ключі від 

минулого»

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.10 Вар’яти

09.00 Х/ф «Ласкаво просимо 

в рай!»

11.00 Т/с «Завзяті 

домогосподарки»

13.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Суддя Дредд»

22.50 Х/ф «Командир 

ескадрильї»

00.50 Т/с «Чаклунки»

01.50 Служба розшуку дітей

01.55 Зона ночі

04.00 Абзац

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Студія Вашингтон

04.35 Факти

04.55 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 Секретний фронт

11.15, 13.20 Х/ф «Пряма та 

очевидна загроза»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25, 16.20 Т/с «Пес»

17.00, 21.20 Т/с «Дільничний 

із ДВРЗ»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі. Дайджест

22.10 Х/ф «Втікач»

00.40 Х/ф «Іграшкові 

солдатики»

02.30 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 «Ні пуху, ні пера»
07.55, 16.50, 20.50, 2.25 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.55 «Свідок»

09.00 Х/ф «Без права на 
провал»

10.35, 22.30 Т/с «Міст»

12.50 «Вартість життя»

14.00, 2.45 «Речовий доказ»

18.20, 4.15 «Правда життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.45 «Таємниці 

кримінального світу»

03.30 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.00 UA.Музика. Кліпи

06.10 Аромати 

Південної Африки. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.00 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Сандокан. 

Мультфільм 

08.00 Новини 

08.00 Стань диким з нами. 

Мис Доброї Надії. 

Крутий підйом

08.30 Стань диким з нами. 

ПАР. Національний парк 

West Coast 

09.00 Новини 

09.00 Мальовничі села 

09.55 АЗІЯ 360. Іссик-Куль. 

Документальний цикл 

10.25 АЗІЯ 360. Мургаб. 

Документальний цикл 

10.50 Забуті смаки 

12.00 Полдарк. Телевізійний 

серіал. Великобританія, 

16+ 

13.10 Острови. Карибські 

острови. занурення 

з акулами. 

Документальний цикл 

14.10 Наталя Фаліон та 

Лісапетний батальйон. 

Великий ювілейний 

концерт 

15.35 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.45 Книга-мандрівка. 

Україна

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 

джунглів. Повернення 

додому. Мультфільм 

16.20 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 

джунглів. Нора Мауглі. 

Мультфільм 

16.45 UA.Культура для 

найменших. Рівень 

Маркуса. мультфільм 

17.00 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 33 

серія. Брати 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Стань диким з нами. 

ПАР. Квітуча пустеля. 

Намаква Ленд 

18.55 Мальовничі села 

19.20 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. Дресовані 

мавпи і перший зуб в 

кокосовому раю 

19.35 Мегаполіси. 

Документальна 

програма 

20.10 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 38 

серія. Перед судом

21.00 Новини

21.25 UA.Культура на 

Берлінале-2020

22.00 Інше кіно на 

UA.Культура. Не 

хвилюйся, він далеко не 

піде. Художній фільм 

США 16+ 

23.45 Новини 

00.15 Тема дня

01.05 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

01.45 Спільно 

02.10 NA HI BA! 

02.40 Букоголіки. Місце 

української літератури у 

світі 

03.10 РадіоДень 

03.30 Новини 

03.55 Енеїда. Віктор Павлік 

04.50 #ВУКРАЇНІ 

05.50 Погода

 

СТБ

06.05 ЕксперименТИ

09.50 Т/с «Коли ми вдома»

10.50 Т/с «Коли ми вдома». 

Нова історія»

13.30 МастерШеф

16.30, 18.05 Т/с «Сліпа»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.55 Один за всіх

20.00 Т/с «Спіймати 

Кайдаша»

22.40 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-4»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50, 17.15 «Загублений 

світ»

13.50 «Помста природи»

14.00 Х/ф «Швидкий і 
жорстокий»

15.30 Х/ф «Обман»
19.25, 20.20 Т/с «Карпатський 

рейнджер»

21.20, 22.50 Т/с «CSI: Місце 

злочину-7»

00.35 «Облом.UA.»

03.50 20-й тур ЧУ з 

футболу «Десна» 

— «Маріуполь»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.10 «Кельн» — «Шальке». 

Чемпіонат Німеччини

08.00, 20.30 Yellow

08.10 «Наполі» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Шахтар» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

12.05 «Лечче» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

13.55 «Боруссія» (Д) — 

«Фрайбург». Чемпіонат 

Німеччини

16.00 «Маріуполь» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

17.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

18.45 «Реал» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

20.40 «Олімпік» — «Десна». 

Чемпіонат України

22.50 Журнал Ліги Чемпіонів

23.20 «Кальярі» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

01.10 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

02.05 «Сосьєдад» 

— «Вальядолід». 

Чемпіонат Іспанії

03.55 «Вердер» — 

«Айнтрахт». Чемпіонат 

Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 «Маріуполь» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

07.50, 0.50 Чемпіонат Італії. 

Огляд туру

08.45 «Кальярі» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

10.35, 3.45 Чемпіонат 

Німеччини. Огляд туру

11.30 «Олімпік» — «Десна». 

Чемпіонат України

13.20, 4.50 Чемпіонат Іспанії. 

Огляд туру

14.15 «Удінезе» 

— «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

16.00 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

16.30 «Шахтар» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

18.15 Журнал Ліги Чемпіонів

18.45, 1.45 Yellow

18.55 «Мілан» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії

20.45, 22.45, 4.40 Топ-матч

20.55 «Кельн» — «Шальке». 

Чемпіонат Німеччини

23.00 «Гранада» — 

«Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

01.55 «Лечче» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.30, 1.30 Правда життя

10.05, 0.20 Речовий доказ

11.15 Під іншим кутом

12.15, 19.55 Мисливці за 

торнадо

13.05 Сіяя: з нами у дику 

природу

14.05 Місця сили

14.55 Історія українських 

земель

15.35, 23.30 Загадки Всесвіту

16.25, 21.45 НЛО з минулого

17.15, 22.30 Замерзла 

планета

18.15 Технології їжі

19.05 Війна всередині нас

20.45 Заборонена історія

02.25 Володимир Івасюк

03.15 Майор «Вихор»

04.10 Чорна піхота

05.00 Академік Корольов

05.45 Смартшоу

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 2»
11.00, 17.25, 0.00 Т/с 

«Мисливці за 
реліквіями»

14.30 «Орел і решка. 
Мегаполіси»

15.30 «Орел і решка. Навколо 
світу»

21.00 «Орел і решка. 
Морський сезон»

22.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження»

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, 0.00 Зірконавти
10.00, 18.00 4 весілля
12.00, 19.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «Русалонька»
15.30, 23.30 Країна У
16.00 Сімейка У
17.00 Танька і Володька
22.00 Т/с «Кухня»
23.00 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 «Чорний пірат»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.45, 14.10 Телепродаж

12.00 «Аромати Мексики»

13.10, 4.05 UA:Фольк. Спогади

14.25 «Аромати Колумбії»

15.10 Енеїда

16.15 «Тваринна зброя»

17.25, 5.25 #ВУКРАЇНІ

18.25 Біатлон. Кубок світу. 

VII етап. Спринт 7,5 км. 

Жінки

20.00 «Особливий загін»

21.30, 23.50, 2.25 UA:Спорт

21.40, 1.30 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Т/с «Епоха честі»

00.00 Біатлон. Кубок світу. 

VII етап. Спринт 7, 5км. 

Жінки

02.35 Розсекречена історія

03.30 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»

13.10, 14.20 «Світ навиворіт-

10. Бразилія»

15.20 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.00 «Щоденник медіума»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.15 «Чистоnews-2020»

20.25, 22.25, 2.15 «Ліга сміху-

2020»

00.25 Комедія «Отже, війна»

05.20 «Світське життя.-2020»

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 «Сабрина»
14.50, 15.40, 23.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже 

багатство»

18.00, 1.30 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

03.00 «Орел і решка. Шопінг»

04.25 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

05.15 «Чекай на мене. 

Україна»

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

11.20 Реальна містика

12.20, 15.30 Т/с «Кришталева 

мрія»

17.00 Історія одного злочину

20.00 Гучна справа

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Рідні серця»

01.45 Телемагазин

03.45 Х/ф «Мама виходить 
заміж»

05.15 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.10 Вар’яти

08.40 Діти проти зірок

10.40 Х/ф «Робот Чаппі»

12.50 Х/ф «Суддя Дредд»

14.50 Х/ф «Викрасти за 60 

секунд»

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Руйнівник»

23.20 Х/ф «24 години на 

життя»

01.10 Служба розшуку дітей

01.15 Зона ночі

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 1.40 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

11.10 Х/ф «Гарячі голови»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Х/ф «Гарячі голови-2»

14.50, 16.20, 22.50 «На трьох»

18.45 Факти. Вечір

20.05 Дизель шоу

02.05 Х/ф «Бездоганна 

репутація»

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

05.05, 4.55 «Top Shop»

06.05 Х/ф «Тупик»
07.50, 16.50, 20.50, 2.25 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.55 «Свідок»

09.00 Х/ф «У квадраті 45»
10.20, 22.30 Т/с «Міст»

12.50, 4.00 «Правда життя»

14.05, 2.45 «Речовий доказ»

18.20 «Таємниці світу»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.45 «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 

Південної Африки. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.00 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Сандокан. 

Мультфільм 

08.00 Новини 

08.00 Стань диким з нами. 

ЮАР. Національний 

парк West Coast

08.30 Стань диким з нами. 

ЮАР. Пустельне 

узбережжя. 

Національний парк 

Намаква 

09.00 Новини 

09.00 Мальовничі села 

09.55 АЗІЯ 360. Кизил. 

Документальний цикл 

10.20 АЗІЯ 360. Бухара. 

Документальний цикл 

10.50 Забуті смаки 

12.00 Полдарк. Телевізійний 

серіал. Великобританія, 

16+ 

13.10 Острови. Південна 

Америка. Унікальні 

Галапагоські острови. 

Документальний цикл

14.10 Наталя Фаліон та 

Лісапетний батальйон. 

Великий ювілейний 

концерт

15.20 UA.МУЗИКА. Кліпи

15.45 Книга-мандрівка. 

Україна

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 

джунглів. Тимчасове 

перемир’я біля 

водопою. Мультфільм 

16.20 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 

джунглів. Прийшов жах. 

Мультфільм 

16.45 UA.Культура для 

найменших. Рівень 

Маркуса. Мультфільм

17.00 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 34 

серія. Замах 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Стань диким з нами. 

ЮАР. Національний 

парк Мапунгубве 

18.55 Мальовничі села 

19.20 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. 9 днів на 

Самуї, або Чим цікава 

тутешня туристична 

мекка 

19.35 Мегаполіси. 

Документальна 

програма 

20.10 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 39 

серія. Вечір в Ідені 

21.00 Новини

21.25 UA.Культура на 

Берлінале 2020

22.00 Інше кіно на 

UA.Культура. Тримай 

дистанцію. Художній 

фільм. Італія, 16+

23.45 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Це Шо

00.10 Тема дня

01.05 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

01.45 Спільно 

02.10 NA HI BA! 

02.40 Букоголіки. Літературна 

освіта 

03.10 РадіоДень 

03.30 Новини 

03.55 Енеїда. Істан Розумний 

04.50 #ВУКРАЇНІ 

05.50 Погода

СТБ

05.45, 18.00 Хата на тата

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

19.00, 22.40 Холостяк

23.45 Х/ф «Вид згори 
кращий»

01.20 Небачене Євробачення 

2020 р.

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 СпецпроЄкт «Влада 

реготала»
19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 7.50 Т/с «Удар у 

відповідь-4»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50, 17.20, 0.45 

«Загублений світ»

13.50 «Помста природи»

14.05 Х/ф «Винищувачі»
15.35 Х/ф «Літак проти 

вулкана»
19.25 Х/ф «Інтерв’ю з 

вбивцею»

21.15 Х/ф «За лінією вогню»
22.55 Х/ф «Бейтаун поза 

законом»
02.20 «Облом.UA.»

03.50 «Цілком таємно-2017»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 Yellow

06.10 «Шахтар» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

08.00 Топ-матч

08.10 «Гранада» — 

«Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

10.00, 15.40, 21.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Маріуполь» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

12.05 «Мілан» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії

13.55 «Реал» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

16.15 «Боруссія» (Д) — 

«Фрайбург». Чемпіонат 

Німеччини

18.05 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

18.35 «Олімпік» — «Десна». 

Чемпіонат України

20.25 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

20.55 LIVE. «Падерборн» 

— «Кельн». Чемпіонат 

Німеччини

22.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

23.25 «Лечче» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

01.15 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

01.45 «Уніон» 

— «Вольфсбург». 

Чемпіонат Німеччини

03.35 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

04.05 «Алавес» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Удінезе» 

— «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

07.50, 14.30 Топ-матч

08.00 «Уніон» 

— «Вольфсбург». 

Чемпіонат Німеччини

09.50, 16.45 Журнал Ліги 

Чемпіонів

10.20 «Сампдорія» — 

«Верона». Чемпіонат 

Італії

12.10, 23.55 

«Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

12.40 «Кельн» — «Шальке». 

Чемпіонат Німеччини

14.45, 22.45 Yellow

14.55 «Олімпік» — «Десна». 

Чемпіонат України

17.15 «Кальярі» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

19.05 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

19.35 «Шахтар» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

21.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

21.55 LIVE. «Алавес» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

00.25 «Маріуполь» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

02.15 «Реал» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

04.05 «Падерборн» 

— «Кельн». Чемпіонат 

Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.20, 1.30 Правда життя

10.00, 0.20 Речовий доказ

11.10 Вижити в дикій природі

12.05, 19.55 Мисливці за 

торнадо

12.55 Сіяя: з нами у дику 

природу

13.55 Місця сили

14.45 Легендарні замки 

України

15.35, 23.30 Загадки Всесвіту

16.25, 21.45 НЛО з минулого

17.15, 22.30 Замерзла 

планета

18.15 Технології їжі

19.05 Війна всередині нас

20.45 Заборонена історія

02.30 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Дай Лапу»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

09.15 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»

11.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.40 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

15.40, 0.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.40 Х/ф «Красунчик»
19.50 Х/ф «Красунчик-2»
22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.50 «Бійцівський клуб»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 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 «Лускунчик і 
мишачий король»

15.10 Країна У

16.05 Сімейка У

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

21.00 Х/ф «DZIDZIO Перший 
раз»

22.45 Х/ф «Святий Вінсент»
00.45 17+

02.15 Теорія зради

03.05 БарДак

03.55 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Чорний пірат»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.45, 14.10 Телепродаж

12.00 «Аромати Мексики»

13.10 «Браво, шеф!»

14.25 «Аромати Колумбії»

15.10, 4.05 UA:Фольк. Спогади

16.15 «Тваринна зброя»

17.25, 3.30 Схеми. Корупція в 

деталях

17.55 VoxCheck

18.20, 0.00 Біатлон. Кубок 

світу. VII етап. Спринт 

10 км. Чоловіки

20.00 «Особливий загін»

21.30, 23.50, 2.25 UA:Спорт

21.40 Перша шпальта

22.15 Т/с «Епоха честі»

01.25, 5.25 #ВУКРАЇНІ

02.35 Розсекречена історія
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КАНАЛ «1+1»

06.05, 7.00 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 Бойовик «Команда А»

12.10 Бойовик «Найкращий 

стрілець»

14.15 Бойовик «Зроблено в 

америці»

16.35, 21.30 «Вечірній 

квартал»

18.30, 3.55 «Розсміши 

коміка»

19.30, 5.20 ТСН

20.15 «Чистоnews-2020»

20.25 «Українські сенсації-

2020»

23.30, 0.30 «Світське життя-

2020»

01.30 «Ліга сміху-2020»

ІНТЕР

06.55 Х/ф «День матері»

09.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.00 Х/ф «Бережіть жінок»
13.30 Х/ф «Суєта суєт»
15.00 Х/ф «Найчарівніша та 

найпривабливіша»
16.30 Х/ф «Дівчата»

18.30, 20.30 Т/с «Два серця»

20.00, 2.55 «Подробиці»

23.00 Х/ф «Кохання та 
пристрасть. Даліда»

01.20 Х/ф «Сповідь Дон 
Жуана»

03.25 «Орел і решка. Дива 

світу-2»

04.15 «Орел і решка. Івлєєва 

vs. Бєдняков»

05.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 5.05 Зоряний шлях

09.00, 15.20 Т/с «Чужі рідні»

16.50 Х/ф «Весільна сукня»

20.00 Головна тема

21.00 Концерт «Роксолана»

23.10 Музична платформа

01.35 Телемагазин

02.05 Т/с «Коли на південь 

відлетять журавлі»

НОВИЙ КАНАЛ

05.30 Стендап шоу

06.30, 23.50 Вар’яти

10.20 Хто зверху?

14.15, 16.05 Kids Time

14.20 М/ф «Робінзон Крузо: 

Дуже населений 

острів»

16.10 Х/ф «Я — робот»

18.20 Х/ф «Реальна сталь»

21.00 Х/ф «Пірати 

Карибського моря: На 

дивних берегах»

01.50 Зона ночі

ICTV

04.50 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.05 Факти

05.35 Особливості 

національної роботи

07.10, 3.35 Я зняв!

08.00 Х/ф «Немовля на 
прогулянці»

09.50 «На трьох»

12.45 Факти. День

13.00 Дизель шоу

14.00 Х/ф «Втікач»
16.25 Х/ф «Служителі 

закону»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Крокодил Данді»
20.55 Х/ф «Крокодил Данді-

2»
22.55 Х/ф «Гарячі голови»
00.30 Х/ф «Гарячі голови-2»
01.55 Х/ф «Троє амігос»

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

008.15, 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

05.25 Х/ф «У квадраті 45»
06.45 Х/ф «Було у батька три 

сини»
09.20 Х/ф «Слухати у 

відсіках»
12.00 «Легенди карного 

розшуку»

15.35, 3.45 «Випадковий 

свідок»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 3.00 «Свідок»

19.30 Х/ф «Дівчина без 
адреси»

21.15 Х/ф «Наречена-
втікачка»

23.30 Концерт «Весна на 

Зарічній вулиці»

01.45 «Професії»

03.55 «Речовий доказ»

04.45 «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 

Південної Африки. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Мультмарафон на 

UA.КУЛЬТУРА. Фархат 

— принц пустелі. 

Поклик королеви 

Долинай 

07.30 Фархат — принц 

пустелі. Пастка у тумані 

08.05 Фархат — принц 

пустелі. Безхатьки 

08.30 Фархат — принц 

пустелі. Зрадник Бен 

09.00 Новини 

09.05 Війни за статки. 

Мадонна. 

Документальний цикл 

09.50 Війни за статки. Брітні 

Спірс. Документальний 

цикл 

10.45 Музеї. Як це працює. 

Національний музей 

Тараса Шевченка 

11.15 Королівський 

тур. Еквадор. 

Документальний цикл 

12.20 Чилі.Дика мандрівка. 

Морські ссавці 

13.20 Чилі. Дика мандрівка. 

Південний морський 

слон 

14.20 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл 

про природу

15.15 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл 

про природу 

16.15 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. Лазня, потяг 

і затори по-тайськи 

(№59)

16.30 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. 9 днів на 

Самуї, або Чим цікава 

тутешня туристична 

мекка 

16.35 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. Лазня, потяг і 

затори по-тайськи 

16.45 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. Блиск і 

убогість Бангкока 

17.00 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. Чанг Май 

17.15 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. Новий рік 

17.35 Двоколісні хроніки. 

Таїландсько-Лаоський 

пропускний пункт 

17.50 Війни за статки. Робін 

Вільямс, програма 8

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 

21.20 Концерт на UA.Культура. 

Метт Елліот. Нуар, 

неофолк та слоукор 

23.00 Новини 

23.20 Країна на смак 

02.10 Міжнародний 

фестиваль «Парк 

мистецтв». Сергій 

Жадан у супроводі 

джазового піаніста 

Олексія Боголюбова

03.00 Село і класика.

музичний фестиваль у 

Дзензелівці. Репортаж 

«Громадського»

03.15 Візитівка Полтавщини. 

Гончарі

03.20 Глава львівського 

репу.Кашляючий Ед і 

Ванпангмен. Репортаж 

«Громадського»

03.30 Новини 

03.50 Візитівка Карпат

03.55 Енеїда. Ярослава 

Кравченко 

04.50 #ВУКРАЇНІ 

05.50 Погода

СТБ

06.05 Прокинься з Ектором!

08.00 Т/с «Спіймати 

Кайдаша»

15.00, 19.00 МайстерШеф 

Професіонали

21.45 Х/ф «Іван Васильович 
змінює професію»

23.30 Іван Васильович змінює 

професію: невідома 

версія

00.25 Т/с «Коли ми вдома». 

Нова історія»

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

20.30 «Війна за 

незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

21.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

22.00 THE WEEK 

Міжнародний огляд

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 9.00, 1.20 «Загублений 

світ»

08.00 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

13.00 Х/ф «Атлантичний 
рубіж»

14.40 Х/ф «Атлантичний 
рубіж: Воскресіння»

16.10 Х/ф «Широко 
крокуючи»

17.35 Х/ф «Широко 
крокуючи-2»

19.25 Х/ф «Роман у 
джунглях»

21.30 Х/ф «Заручниця-3»
23.30 Х/ф «Кривавий орел»
02.45 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Мілан» — «Дженоа». 
Чемпіонат Італії

07.45, 16.30 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру

08.15 «Реал» 
— «Барселона». 
Чемпіонат Іспанії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.25 Yellow. Прем’єра
10.35 «Алавес» — 

«Валенсія». Чемпіонат 
Іспанії

12.15 «Шахтар» — «Дніпро-
1». Чемпіонат України

14.00 «Падерборн» 
— «Кельн». Чемпіонат 
Німеччини

16.00 Чемпіонат Італії. 
Передмова до туру

16.55 LIVE. «Атлетіко» — 
«Севілья». Чемпіонат 
Іспанії

17.45, 21.25 Yellow
18.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини
19.25 LIVE. «Боруссія» (М) 

— «Боруссія» (Д). 
Чемпіонат Німеччини

21.40 LIVE. «СПАЛ» — 
«Кальярі». Чемпіонат 
Італії

23.40, 1.40, 3.45 Топ-матч
23.50 «Ворскла» — 

«Олімпік». Чемпіонат 
України

01.55 «Барселона» — 
«Сосьєдад». Чемпіонат 
Іспанії

03.55 «Олександрія» — 
«Динамо». Чемпіонат 
України

ФУТБОЛ-2

06.00 Журнал Ліги Чемпіонів
06.30, 13.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру
07.00 «Олімпік» — «Десна». 

Чемпіонат України
08.45, 16.00, 21.25 

«Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини

09.15 «Падерборн» 
— «Кельн». Чемпіонат 
Німеччини

11.05 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру

11.35 «Маріуполь» — 
«Ворскла». Чемпіонат 
України

13.55 LIVE. «Ворскла» — 
«Олімпік». Чемпіонат 
України

14.45, 22.45, 23.55 Yellow
15.55, 1.55 Топ-матч
16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. «Олександрія» — 

«Динамо». Чемпіонат 
України

17.45 Футбол Tables
19.25 LIVE. «Барселона» 

— «Сосьєдад». 
Чемпіонат Іспанії

20.15 Футбол NEWS
21.55 LIVE. «Хетафе» 

— «Сельта». Чемпіонат 
Іспанії

00.05 «Боруссія» (М) 
— «Боруссія» (Д). 
Чемпіонат Німеччини

02.10 «Атлетіко» — 
«Севілья». Чемпіонат 
Іспанії

04.00 «СПАЛ» — «Кальярі». 
Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.55, 0.55 Містична Україна

07.45 Україна: забута історія

09.30 Речовий доказ

10.40 Заборонена історія

12.25 Останній день Помпеї

13.20 Мисливці за скарбами

15.20 Замерзла планета

18.05 Ілюзії сучасності

21.00 Ігри імператорів

23.55 Сіяя: з нами у дику 

природу

01.45 Війна всередині нас

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Земля до початку 

часів»

08.30 «Ух ти show»

09.10 Х/ф «Кекс у великому 
місті»

10.50 Х/ф «Майже молодята»
12.20 Х/ф «Випадковий 

чоловік»
14.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

00.00 Х/ф «Чоловіки у 
великому місті-2»

02.00 «Бійцівський клуб»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 М/ф «Гніздо дракона»

12.00 М/ф «Спарк: Герой 

Всесвіту»

13.10 4 весілля

17.00 Х/ф «Пригоди у Вегасі»
19.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Х/ф «Трішки вагітна»
00.00 Країна У

01.00 17+

02.30 Теорія зради

03.20 БарДак

04.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Чорний пірат»

06.30, 7.15, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 2.00, 

5.30 Новини

09.30 Енеїда

10.30, 14.30 Телепродаж

10.45 М/с «Книга джунглів»

12.05 Х/ф «Король 
Дроздовик»

13.55 «Дикі тварини»

14.50, 23.50 Біатлон. Кубок 

світу. VII етап. Естафета 

4х6 км. Жінки

16.30 #ВУКРАЇНІ

17.05, 1.25, 5.00 Бюджетники

17.50, 2.20 Біатлон. Кубок 

світу.VII етап. Естафета 

4х7,5 км. Чоловіки

19.30 «Вижити в дикій 

природі»

20.25 «Світ дикої природи»

21.20 «Боротьба за 

виживання»

22.00 Х/ф «Кохання живе три 
роки»

03.50 Своя земля

04.10 Сильна доля
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КАНАЛ «1+1»

06.00 М/ф

06.15, 7.10 «Життя відомих 

людей-2020»

08.05 «Сніданок. Вихідний»

09.05 Лотерея «Лото-забава»

09.50, 10.50 «Світ навиворіт 

11: Китай»

11.50 Т/с «Мишоловка для 

кота»

19.30, 5.05 «ТСН-тиждень»

21.05 «Голос країни-10»

23.25 Бойовик «Найкращий 

стрілець»

01.25 «Світ навиворіт-10. 

Бразилія»

ІНТЕР

06.30 Х/ф «Сабрина»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Дива 

світу-2»

11.00 «Орел і решка. Івлєєва 

vs. Бєдняков»

12.00 Т/с «Два серця»

16.00 Т/с «Не відпускай мою 

руку»

17.45, 20.30 Т/с «Мама буде 

проти»

20.00 «Подробиці»

22.15 «Ювілейний вечір 

Михайла Гуцерієва»

00.30 «Речдок»

03.00 «Орел і решка. Шопінг»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00 Ранок на підборах

09.00 Т/с «Рідні серця»

12.45 Т/с «Веселка в небі»

16.30, 21.00 Т/с «Утікачка-2»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

22.15 Великий весняний 

концерт

23.55 Концерт «7»

01.50 Х/ф «Мама виходить 

заміж»

03.20 Х/ф «Весільна сукня»

НОВИЙ КАНАЛ

05.00 Стендап шоу

07.00 Діти проти зірок

09.00, 10.45 Kids Time

09.05 М/ф «Робінзон Крузо: 

Дуже населений 

острів»

10.50 Х/ф «Диявол носить 

Prada»

13.00 Х/ф «Чого хочуть 

жінки»

15.40 Х/ф «Пірати 

Карибського моря: На 

дивних берегах»

18.20 Х/ф «Пірати 

Карибського моря-5: 

Помста Салазара»

21.00 Х/ф «Містер і місіс 

Сміт»

23.20 Х/ф «Секс-відео»

01.20 Зона ночі

ICTV

05.25 Скарб нації

05.35 Еврика!

05.40 Факти

06.05 Антизомбі. Дайджест

07.00 Громадянська оборона

07.50 Секретний фронт. 

Дайджест

08.45, 13.00 Т/с «Відділ 44»

12.45 Факти. День

13.15 Х/ф «Підняти перископ»

14.55 Х/ф «Крокодил Данді»

16.45 Х/ф «Крокодил Данді-2»

18.45 Факти тижня

20.30 Х/ф «Люсі»

22.05 Х/ф «Привид у броні»

00.00 Х/ф «Дилер»

01.35 «На трьох»
06.00, 9.30 Вікно в Америку

5 канал

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

05.45 Х/ф «Ключі від неба»
07.10 «Страх у твоєму домі»
10.45 Х/ф «Дівчина без 

адреси»
12.25 Х/ф «Садко»
14.00 Х/ф «Танцюрист диско»
16.45 Х/ф «Наречена-

втікачка»
19.00 Х/ф «Висота»
20.50 Х/ф «За сірниками»
22.45 Х/ф «Жіноча робота з 

ризиком для життя»
01.05 «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 

Південної Африки. 
Документальний цикл, 
4 серія

07.00 Новини 
07.05 Мультмарафон на 

UA.КУЛЬТУРА. Фархат 
— принц пустелі. 
Дуелянти 

07.30 Фархат — принц 
пустелі. Троянда для 
Алі 

08.05 Фархат — принц 
пустелі. Розлючений 
Бен 

08.30 Фархат — принц 
пустелі. Спадок Зенона 

09.00 Новини 
09.05 Кінокласика на 

UA.КУЛЬТУРА. 
Невезучий папарацці. 
Художній фільм. Італія, 
12+ 

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

13.00 Полдарк. Телевізійний 
серіал. Великобританія, 
16+ 

18.45 До дня народження 
режисера Леоніда 
Осики. Українська 
кінокласика на 

UA.КУЛЬТУРА. 
Камінний Хрест. 
Художній фільм 

20.10 НОВА. УКРАЇНСЬКА. 
ТВОЯ МУЗИКА 2020 на 
«СУСПІЛЬНОМУ» 

21.00 Новини 
21.20 Концерт на UA.Культура 

Музичний квартет Kyiv 
Tango Project

22.30 UA.Музика. Кліпи
23.00 Новини 
23.20 Країна на смак 
01.15 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Марія Бурмака та 
симфонічний оркестр 
Українського радіо

03.10 Май у Херсоні. екскурсія 
містом. Репортаж 
«Громадського»

03.20 Від композитора 
до менеджера. 
Історія директора 
філармонії. Репортаж 
«Громадського»

03.30 Новини 
03.50 Візитівка Карпат
03.55 Енеїда. Даша Кольцова 
04.50 По обіді-шоу 
05.50 Погода

СТБ

05.50 Х/ф «Вид згори 
кращий»

07.20 Прокинься з Ектором!
09.15 Х/ф «Іван Васильович 

змінює професію»
11.05 Хата на тата
19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
20.00 Один за всіх
21.50 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 WATCHDOGS
22.30 Спецпроект «Влада 

реготала»
23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 9.00 «Загублений світ»
08.00 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»
12.55 Х/ф «І гримнув грім»
14.45 Х/ф «Мисливці за 

скарбами»
16.40 Х/ф «По сліду»
18.40 Х/ф «Той, що біжить 

лабіринтом»
20.45 Х/ф «Облівіон»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
00.20 Т/с «Зустрічна смуга»
02.35 «Облом.UA.»
04.40 «Цілком таємно-2017»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Хетафе» — «Сельта». 
Чемпіонат Іспанії

07.45, 12.45 «Бундесліга 
weekly». Чемпіонат 
Німеччини

08.15 «Атлетіко» — 
«Севілья». Чемпіонат 
Іспанії

10.00, 15.55, 17.45, 23.00 
Футбол NEWS

10.25 Журнал Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра

10.55 «Боруссія» (М) 
— «Боруссія» (Д). 
Чемпіонат Німеччини

13.15, 16.20, 20.15 Yellow
13.25, 1.10 Журнал Ліги 

Чемпіонів
13.55 LIVE. «Львів» — 

«Карпати». Чемпіонат 
України

14.45 Футбол Tables
16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. «Колос» — 

«Шахтар». Чемпіонат 

України
19.25 LIVE. «Вільярреал» — 

«Леганес». Чемпіонат 
Іспанії

21.20 «Великий футбол»
23.20 «Рома» 

— «Сампдорія». 
Чемпіонат Італії. 
Прем’єра

01.40 «Баварія» — 
«Аугсбург». Чемпіонат 
Німеччини

03.30, 5.30 Топ-матч
03.40 «Болонья» — 

«Ювентус». Чемпіонат 
Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ворскла» — 
«Олімпік». Чемпіонат 
України

07.50 «Падерборн» 
— «Кельн». Чемпіонат 
Німеччини

09.40 «Олександрія» — 
«Динамо». Чемпіонат 
України

11.30 «Барселона» — 
«Сосьєдад». Чемпіонат 
Іспанії

13.20, 23.55, 1.55 Топ-матч
13.25 LIVE. «Фіорентина» — 

«Брешія». Чемпіонат 

Італії
14.15, 17.15, 22.45 Yellow
15.25, 16.10, 20.55, 21.40 

LALIGA ZAP. Чемпіонат 
Іспанії

15.40, 21.10 Журнал Ліги 
Чемпіонів

16.25 LIVE. «Баварія» — 
«Аугсбург». Чемпіонат 
Німеччини

18.25 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини

18.55 LIVE. «Болонья» — 
«Ювентус». Чемпіонат 
Італії

19.45 Футбол Tables
21.55 LIVE. «Бетіс» 

— «Реал». Чемпіонат 
Іспанії

00.05 «Львів» — «Карпати». 
Чемпіонат України

02.10 «Вільярреал» — 
«Леганес». Чемпіонат 
Іспанії

04.00 «Колос» — «Шахтар». 
Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
06.45, 0.55 Містична Україна
07.35 Україна: забута історія
09.25 Речовий доказ
10.35 Заборонена історія

12.20, 21.00 Ігри імператорів
15.15 Замерзла планета
16.10, 23.45 Сіяя: з нами у 

дику природу
18.00 Ілюзії сучасності
01.45 Підроблена історія

К1

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

часів»
08.30 «Ух ти show»
09.30 Х/ф «Красунчик»
11.30 Х/ф «Красунчик-2»
13.50 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

01.15 Х/ф «Він і Вона»
03.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
12.00 Х/ф «Попелюшка»
13.10 4 весілля
17.1 Х/ф «DZIDZIO Перший 

раз»
19.00 Одного разу під 

Полтавою
23.00 Д/ф «Андре Тан»
00.10 Краина У
01.10 17+
02.40 Теорія зради
03.30 БарДак
04.20 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Чорний пірат»

06.30, 7.15, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 2.00, 

5.30 Новини

09.30, 3.15 Енеїда

10.30, 12.15 Телепродаж

10.45 М/с «Книга джунглів»

12.40, 23.50 Біатлон. Кубок 

світу. VII етап. Мас-

старт 12,5 км. Жінки

13.45 «Дикі тварини»

14.35, 0.50 Біатлон. Кубок 

світу. VII етап. Мас-

старт 15 км. Чоловіки

15.30 UA:Біатлон. Студія

16.00, 2.20, 5.00 Бюджетники

16.35, 2.45 #ВУКРАЇНІ

17.10, 1.40 Своя земля

17.25 Т/с «Епоха честі»

19.20 «Вижити в дикій 

природі»

20.25 «Світ дикої природи»

21.20 «Боротьба за 

виживання»

22.00 Х/ф «Брехати, щоб бути 

ідеальною»

04.10 Сильна доля
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На житті, як на довгій ниві, усьо-
го доводиться скуштувати...
Отож, шановне київське това-
риство нещодавно запросило 
мене, скромного автора цих ряд-
ків, на зустріч із випускником 
Києво-Могилянської академії, 
який навчається зараз в одному 
з університетів Норвегії. Хлопцю 
22 роки, талановитий до науки. 
На тому зібранні молодий кия-
нин пригощав не тільки цікави-
ми розповідями, а й норвезь-
кою горілкою, яка мала назву 
AQUAVIT.
Відразу пригадалась латинська 
AQUA VITА і трансформація в ук-
раїнську-оковита.

Назва «оковита» народилася 
у Січі
 Походження цього слова 
я дізнався від кандидата істо-
ричних наук, автора статті «За-
порожская Сечь» в БСЭ (Боль-
шая советская энциклопедия. 
— Ред.) Михайла Івановича Ки-
риченка. Вперше почув про Ми-
хайла Івановича у 1970 році від 
брата моєї матері Петра Мико-
лайовича Ткача, на той час про-
фесора Військово-медичної ака-
демії у Ленінграді.
 Десь у 1942-му госпіталь, 
яким керував військовий лікар 
Петро Ткач, був розташований 
неподалік від Москви, у Великих 
Луках. Там Петро Миколайович 
познайомився з Михайлом Іва-
новичем, директором місцевого 
технікуму. Як українці, миттє-
во здружилися, не стали на чу-
жині хахлами-яничарами, ша-
нували свою мову, історію, нень-
ку-Україну, хоча обидва довгий 
час проживали поза її межами.
 Принагідно зазначу, що ук-
раїнці в європейських країнах, 
у західній півкулі — від Канади 
до Австралії мають свої грома-
ди, храми, школи, подекуди уні-
верситети. Шанують свою куль-
туру та її основу — мову. А от в 
імперії зла — Моксель-Московії 
— українці чомусь дуже швидко 
зрікаються свого українства, за-
бувають мову і, перетворившись 
на яничарів, називають нас «фа-
шисты, бандеровцы», а Револю-
цію гідності — «государствен-
ным переворотом». 
 Але повернемося до Михай-
ла Кириченка. Багато років 
тому він працював разом з ук-
раїнським комуністом Миколою 
Скрипником, який наївно вірив 
у ленінські ідеї «міровой рево-
люціі». Михайло Іванович був 
секретарем одного з райкомів 
партії тодішньої столиці Украї-
ни — Харкова, захистив дисер-
тацію та написав низку праць з 
історії України і, зокрема, вже 
згадану статтю для БСЭ.
 Коли Скрипник зрозумів, що 
творять більшовики в Україні, 
незадовго до самогубства у лип-
ні 1933-го зібрав своїх соратни-
ків і сказав:
 — Коли вам буде тяжко, звер-
тайтесь до Надії Костянтинівни 
Крупської (тоді наркома освіти 
СРСР).
 Незабаром Кириченка звіль-
няють з посади секретаря райко-
му партії у Харкові й направля-
ють секретарем Ізюмського сіль-
ського райкому.
 Слід зазначити, що людей 
високого калібру, щоб знищи-
ти, звільняли з посад, «направ-
ляли» на таку ж посаду, але в 
інше місце, а там уже на них че-
кали «соколи» тов. Сталіна, і не-
щасні самі «чистосердечно» виз-
навали себе «ворогами народу».
 Михайло Іванович це зро-
зумів і кинувся до Крупської, 
яка ще займала високу посаду.
 — А на партоблік ви не ста-

ли? — запитала вона.
 — Ні, — відповів Киричен-
ко.
 Тоді Крупська направила 
його директором технікуму в Са-
ратов, а згодом — перейшов пра-
цювати і жити у Великі Луки.
 У 1971 році я переслав Пет-
ру Миколайовичу, а той Михай-
лу Івановичу «Собор» Олеся Гон-
чара, який страшенно «не спо-
добався» компартії. «Михайло 
Іванович вважає цей твір епо-
хальним, а я теж», — писав Пет-
ро Миколайович. Мені була при-
ємна така оцінка твору Гончара 
двома вченими-українцями.
 Згодом від Михайла Іванови-
ча взнав, що назва «оковита» на-
родилася у Січі.
 Запорожці були вельми вче-
ними людьми на той час, зна-
ли латинь і латинське AQUA 
VITА (вода життя або жива вода) 
трансформували в «оковиту», а в 
народі поруч з «оковитою» вжи-
валося «горілка».
 «Масса сичевого войска, — 
пише академік Дмитро Яворни-
цький, — в своей грамотности и 
начитанности стояла столь вы-
соко, что превосходила в этом 
отношении среднее, а может 
быть и высшее сословие людей 
великорусского (москалів. — 
Авт.) звания своего времени... В 
сичи находились лица, умевшие 
сочинять латинские вирши и ду-
ховные канты».
 Із Запоріжжя, вважав Ми-
хайло Іванович, «оковита», як 
термін, незабаром розповсюди-
лось по всій Україні. Хоча не 
виключено, що це слово заро-
дилося десь, паралельно, і в ін-
шому регіоні України. Підстави 
для цього були.
 Заглянемо в інші джерела. У 
відомому, майже хрестоматій-
ному творі Павла Халебсько-
го «Україна — земля козаків» 
читаємо: «Усі вони (українці, і 
це XVII століття! — Авт.) за ви-
нятком небагатьох, навіть біль-
шість їхніх дружин і доньок, 
уміють читати і знають порядок 
церковних служб та церковні 
піснеспіви».
 Численні джерела тих часів 
свідчать про високий рівень ос-
віти поза Січчю в Україні. «Все 
юне покоління навчалося у вій-
ськові школі, отаманом якої за-
вше був чоловік не тільки гра-
мотний, а й письменний», — 
писав відомий історик Апполон 
Скальковський.
 На період існування Гетьман-
щини та Січі Україна була вкри-
та густою сіткою народних шкіл. 
Наприклад, «статистические 
сведения об украинских школах 
в Малоросии в XVIII веке»: Ні-
жинський полк нараховував 217 
шкіл, Лубенський — 172, Чер-
нігівський — 134, Переяславсь-
кий — 119. 
 Ми не маємо даних про чи-
сельність учнів тих народ-
них (полкових) шкіл, але вона 
була значною. Як пише Іван 
Крип’якевич: «За Мазепи, що 
щедро допомагав Академії і по-
будував їй нові будинки... Ака-
демія була великою школою, в 
деяких роках мала до 2000 сту-

дентів: це були сини козаків, 
міщан, духовенства з різних 
сторін України, а також Біло-
русії, Московщини, балкансь-
ких країн.
 У XVIII столітті кожне біль-
ше селище мало свою школу. 
Так само в Гетьманщині та Сло-
божанщині, як і в Галичині» 
(10).
 Жахливими були наслідки 
«воссоединения двух братских 
народов», як це трактувала про-
паганда Моксель-Московії, ко-
муністичної та імперської Росії. 
Так, Г. І. Петровський у своїй 
промові на засіданні Держав-

ної думи Росії 20 травня 1913 р. 
відзначав: «Наш великоруський 
націоналізм і поміщицький пат-
ріотизм не має, здається, нині 
рівних в Європі... але навіть і в 
Азії. У всьому світі не знайти ні-
чого гіршого, нічого ганебнішо-
го, ніж те, що виробляють у нас 
над пригнобленими народностя-
ми.
 Про письменність:
 — у Катеринославській гу-
бернії письменних лише 28 про-
центів населення, а в решті гу-
берній (українських. — Авт.) їх 
кількість зменшується до 20;
 — перепис 1897 року пока-
зав, що найбільш неписьмен-
ний народ у Росії — українці. 
Вони перебувають на найниж-
чому ступені.
 Це було в 1897 році, коли на 
100 душ населення припадало 
13 письменних» (11).
 Але все ж український на-
род нижче певного рівня культу-
ри ніколи не опускався, а моско-
вити ніколи до нього (того рівня 
культури) не піднімалися.

«Мерзавчик» від «мерзить»
 До слова, порівняймо назви 
популярного напою. У них — 
водка, водяра, у нас — оковита, 
горілка.
 У творі Миколи Гоголя «Ніч 

перед Різдвом» читаємо:
 «Треба ж було, — казав далі 
Чуб, утираючи рукавом вуса, — 
якомусь дідькові, бодай йому не 
довелося, собаці, зранку чарку 
горілки випити, устряти!... 
 До речі, про лайку. Олесь 
Гончар писав, що в українців 
навіть черкнутися було гріхом. 
Мій дід Мирон Григорович Ва-
сильченко (1860—1961), коли 
хотів вилаятися, говорив: «Бий 
тебе сила Божа!».
 Натомість у москалів, як пи-
сав Мандельштам, «в России ма-
том не ругаются, на нем там раз-
гаваривают!».

 Відвідавши історичний 
музей Дмитра Яворницько-
го у Дніпропетровську, Мак-
сим Рильський писав: «Еле-
менти гумору давалось бачити 
і в самій експозиції музею. Зга-
даю, наприклад, таке: біля тієї 
викопаної з запорізької пляшки 
з оковитою, був підпис, здаєть-
ся, такий: «Запорізька горіл-
ка». А поруч стояла малень-
ка пляшечка «сотка» царських 
часів, і її супроводжував напис: 
«А це казенний мерзавчик... цей 
кумедний «п’яницький термін. 
Він потрапив навіть у словник 
Даля, у гніздо «мерзить», «мер-
завчик».
 Отже, наші пращури розумі-
лись не тільки на назві, а й на 
тому, як шляхетно вживати око-
виту.
 А що ж споживачі «мерзав-
чиків»?
 Читаємо Павла Штепу «Мос-
ковство»: «Датський дипломат, 
що був у Московщині, пише: 
«московський митрополит дає 
за добрі гроші дозвіл продавати 
біля церкви горілку. Люди біля 
церкви пиячать, співають со-
роміцьких пісень і розпутству-
ють».
 «При московських церквах 
існували так звані «братчики», 
щоб спільно святкувати церков-

ні свята, на тих святкуваннях 
москвини напивалися так, що 
билися і навіть убивали. Жінки 
не відставали і билися не менше 
за паству. Пиячили і жебраки, і 
сліпі каліки. На вулицях валя-
лися десятки і сотні п’яних, що 
чисто замерзали на смерть. До 
того всі жахливо матюкалися. 
Взагалі у Московщині всі матю-
каються, навіть жінки, дівчата і 
діти, просто люд і аристократія. 
Матюкаються навіть у церкві: 
навіть священники і ченці», — 
пише Павло Штепа. 

«Наши мужеченки спились»
 Розповідав мені Борис Івано-
вич Савенко (1936 р.н.), колиш-
ній начальник механізованої ко-
лони № 35 Міністерства енерге-
тики СРСР, яка будувала елект-
ролінії та підстанції. У 1975 році 
мехколоні дали завдання побу-
дувати лінію електропередач у 
Тверській (тоді Калінінській) об-
ласті. На місці будівництва було 
споруджено «містечко» (вагон-
чики для проживання монтаж-
ників, кухня, техніка, склади).
 «Приїджаю я на місце розта-
шування моїх хлопців, — роз-
повідає Борис Іванович, — була 
неділя, на лінії нікого немає, але 
й на базі — нема. Іду по «дєрєв-
нє». Зустрічаю двох статних мо-
лодиць. Питаю, де монтажни-
ки.
 — Какие монтажники, хох-
лы, чтоль?
 Почувши ствердну відповідь, 
жінки заговорили:
 — Э, начальник, ты их не 
ищи! Наши мужеченки спились 
и никуда не годные, так их, хох-
лов-то, мы по домам растащи-
ли!»
 Водка чи горілка, «водяра» 
чи оковита. Певною мірою як 
назва, так і вживання цих на-
поїв характеризують ще одну 
суттєву різницю між монголо-
москалями та слов’янами-ук-
раїнцями.
 Іван Гаврилович Прижов, 
російський історик, етнограф і 
публіцист, учасник революцій-
ного руху 60-х років XIX ст., так 
характеризує «руський народ»: 
«у великоруського народа мало-
помалу сложилось новое прави-
ло жизни, что не пить — так и 
на свете не жить!». Испивая да 
запивая, человек начинал пить 
горькую непробудную чашу, за-
пивал навек, до самой могилы. 
И вставал на ноги страшный, чу-
довищный, нигде в божьем мире 
не слыханный запой, и шел он 
по всей русской земле, подни-
мая всеобщее пьянство».
 Як кожний європеєць, ук-
раїнець теж вживає спиртні на-
пої, але як в минулому, так і те-
пер, це далеко не те, що у моско-
вита.
 Академік Яворницький кон-
стантує: «Сами о себе запорож-
цы на этот счет говорили: «У нас 
в Січі норов — хто «Отче наш» 
знає, той вранці встає, умиваєть-
ся та й чарку шукає». Только во 
время военных походов запо-
рожские козаки избегали пьянс-
тва, ибо тогда всякого пьяного 
кошевой атаман немедленно вы-
брасывал «За борт части». Вооб-
ще, всякое пьянство запорожс-
кий киш считал «пороком... бо-
ролся с этим злом, строго запре-
щая особенно тайные шинки».
 Юрій Іллєнко, один із кра-
щих 100 режисерів світу, пише, 
що Іван Миколайчук з гумором 
говорив: «Не за те батько сина 
бив, що пив, а за те, що похме-
лявся». Тобто, батько вчив сина 
мати розум і міру навіть тоді, 
коли йшлося про оковиту.
 Ось так, навіть в назві одного 
й того ж напою проявляється ко-
лосальна відмінність одного на-
роду від іншого. ■

ПІД КУТОМ 40°

Водка, водяра чи 
оковита, або ж горілка
Навіть у назві одного й того ж напою проявляється колосальна 
відмінність одного народу від іншого

■

Проблема п’янства в Росії в різні часи з’являлася на полотнах художників. 
Іван Богданов, «Новачок» (1893 рік).

❙
❙

«Не за те батько сина бив, що пив, а за те, 
що похмелявся».
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 Стати невидимим, бодай на хвилин-
ку — така знайома багатьом мрія дитинс-
тва. Фантастика? А може, результат ро-
боти вчених, який не змусить на себе дов-
го чекати, зважаючи на стрімкий науко-
вий прогрес? Невидимість — феномен, 
який не раз обігрували в мистецтві. Цьо-
го разу — у фільмі «Людина-невидим-
ка», який 27 лютого вийшов в українсь-
кий прокат.
 Режисер стрічки Лі Воннелла відомий 
поціновувачам жанру кіножахів участю 
в створенні таких стрічок, як «Астрал», 
«Апргрейд», «Пила». Роль головної ге-
роїні Сесилії дісталася Елізабет Мосс, 
власниці «Золотого глобуса» (2014; 2018) 
й «Еммі» (2017). Розробка фільму старту-
вала ще 2007-го. Основні зйомки розпо-
чалися 16 липня минулого року, а завер-

шилися у вересні в Сіднеї в Австралії. 
 При створенні фільму автори, очевид-
но, зверталися до всесвітньо відомої кни-
ги-бестселлера Герберта Велса «Люди-
на-невидимка». Однак від літературного 
твору режисер нового фільму запозичив 
лише назву та лейтмотив своєї картини. 
Стрічка не є осучасненою екранізацією 
книги. Кіноробота Лі Уонелла оригіналь-
на, з нелінійним сюжетом та неочікува-
ною для фільмів жаху розв’язкою. 
 У центрі подій — взаємини між при-

гніченою Сесилією та її тираном Едріа-
ном, вченим-міліонером. Не витримав-
ши знущань, героїня наважується втек-
ти. Вона оселяється у друга та намагаєть-
ся повернутися до нормального життя, 
однак спогади про минуле її не відпуска-
ють. Через деякий час Сесилія дізнаєть-
ся, що її колишній наклав на себе руки. 
Утім очікуваний спокій не настав. 
 Кінострічка не лякає глядачів неочі-
куваною появою страшних картинок на 
екрані (скримерів). Вона напружує ат-

мосферою страху та відчаю. Інтригує до 
фіналу. ■

Фільм, заборонений в Росії 
 Минулої середи на екранах 
Берлінського фестивалю пока-
зали конкурсний фільм, до тво-
рення та виробництва якого при-
четна й Україна. Йдеться про 
картину «Дау. Наташа» (спіль-
на продукція Німеччини, Украї-
ни, Росії, Нідерландів) режисерів 
Іллі Хржановського та Катерини 
Оертел. Проєкт, який триває від 
2008 року і який розрісся надз-
вичайно — по суті справи маємо 
цикл фільмів, де, як зазначено у 
фестивальній анотації, зроблено 
«аналізи тоталітаризму».
 Чому «Дау»? Бо все починало-
ся із задуму фільму, у центрі яко-
го видатний фізик Лев Ландау, у 
побуті просто «Дау». Учений, як 
відомо, працював у відповідному 
секретному інституті у Харкові 
— цим передусім і пояснюється 
участь українців у проєкті. Од-
наче минали роки, фільм ріс-ріс і 
ніяк не хотів завершуватися. Бо 
первісний, наскільки я розумію, 
задум пішов далі: Хржановський 
(нині йому 44 роки, в його активі 
досі була тільки дебютна стрічка 
«4») наважився на мультимедій-
ний, мультидисциплінарний про-
єкт, метою якого є докладний і не-
щадний аналіз сталінського та 
постсталінського тоталітаризму.
 Крім власне конкурсної стріч-
ки, у програмі Berlinale Special 
покажуть картину «Дау. Деге-
нерація» (режисерську пару з 
Хржановським тут складає Ілля 
Пермяков). Її демонструють в ос-
танній буквально день фестива-
лю, і я, на жаль, не побачу її. Та-
ких фільмів декілька — усіх не 
бачив, здається, ніхто.
 Утім не всі й хочуть бачити. 
«Дау. Наташа» уже заборонили 
в Росії — за нібито порнографіч-
ний характер ряду епізодів. Хоча 
справжня причина є очевидною: 
критикувати совітський режим у 
такий радикальний спосіб, який 
дозволили собі автори, нікому не 
дозволено. 
 Отже, Харків, кінець сталінсь-
кого періоду. Секретний інститут, 
де учені-фізики розробляють тео-
ретичні та практичні основи су-
часної зброї. Хоча війна тільки-но 
скінчилась, однак уже готують-
ся до нової. Проте ми тут, у «Дау. 
Наташа», майже не бачимо нау-
кових працівників за роботою — 
центром подій є буфет, де царю-
ють-владарюють Наталя (Наталя 
Бережна) і Ольга (Ольга Шкабар-

на). До речі, всі персонажі стріч-
ки мають ім’я і прізвище акторів, 
які виконують відповідні ролі. На-
віть коли йдеться про французько-
го вченого Люка (в цій ролі Люк 
Біге), котрий залучений до части-
ни робіт (французи ще в ролі союз-
ників, вочевидь так).
 Тут панує «буфетний ко-
мунізм» — ніяких грошей, кож-
ному за потребою, бо ж і від кож-
ного — за максимумом. Науков-
ці сходяться тут світською ком-
панією, п’ють-їдять, весело й 
іронічно спілкуються. А вже 
коли вони зникають, тоді настає 
час двох жіночок — Наталі (вона 
тут головна, їй років сорок) і Оль-
ги, ще молодої й звабливої. Вони 
зачиняються й напиваються (на-
певно це трапляється часто) до 
нестями і повної «веселості духа 
і плоті», заїдаючи все те продук-
тами, які були на той час стовід-
сотковим дефіцитом. 
 Підігріта алкогольними па-
рами свідомість жіночок сприяє 
розробці всіляких цікавих тем — 
про вірність любові, наприклад. 
До речі, починається фільм (ще 
до титрів), за темного екрана, 
звучанням української народної 
ліричної пісні, яку співає Ната-
ля. Про свою українськість вона 
згадає ще раз, ніжачись у ванній 
— мовляв, ми, українки, люби-
мо воду... Й на цьому — все; одіж 
совітська (із знаменитою жіно-
чою білизною тих часів включно), 
мова спілкування так само. Тут 
немає українців, росіян чи ще ко-
гось: тут усі совєтскіє, ну і фран-
цуз на додачу, потенційно «анті-
совєтскій» елемент...

Чому жертва починає любити 
ката?
 Із тим Люком, веселим фран-
цузом, Наталя і переспала, з усі-
ма цікавими публіці подробиця-
ми. Це був вінець бравурної вечір-
ки на квартирі Ольги. Напевно, 
що передусім ці епізоди дозво-
лили російській цензурі скласти 
свій негативний вердикт. Ступінь 
одвертості тут справді майже за-
межева, але ж у фільмі практич-
но всі епізоди такі: сказати б ан-
тропологічні. Ні камера операто-
ра, ні «ножиці» режисера, ні самі 
актори і акторки не встановлю-
ють обмежувальну рамку кадру 
чи епізоду. Що є — те й показу-
ють, те й відтворюють.
 Так само у наступних епізо-
дах, де ми бачимо, як і в який 

спосіб Наталю приймає майор 
Держбезпеки Азіппо (природ-
но, що саме так і прозивається 
актор Владімір Азіппо). Його ці-
кавить, у першу чергу, компро-
мат на Люка, його нібито «ан-
тирадянська, підривна» діяль-
ність. Від Наталки й вимагаєть-
ся той ком промат. Спершу вона 
тримається з гідністю, але недов-
го: суперцинічними, просто шо-
ковими (у тому числі для гляда-
ча) методами майор швидко опус-
кає жінку нижче уявної життєвої 
лінії. І та погоджується та все на-
пише. Понад те, у фіналі зробить 
усе, аби викликати у майора ін-
терес до себе як жінки. Знайомий 
мотив: жертва іноді починає лю-
бити ката... Ну, хоча б для того, 
аби той не схрумкав усю її «наліч-
ку» до останньої кісточки.
 У контексті усього фільму 
його перша половина викликає 
вже інше ставлення: тоталіта-
ризм не тільки у діях озвірілої 
влади, її носіїв, нездорова тоталь-
ність визначає навіть поведінку 
двох буфетниць, простих тобі гро-
мадянок СРСР, які, потрапивши 
у зону, закриту для таких самих 
громадян, у своїй поведінці втра-
чають краї, відпускають гальма. 
Бога ж немає — і все дозволено: і 
низам, і верхам. А бог тоталітар-
ний — він же ніби свій...
 Ось для чого знадобилися тут 
от сі уявні «археологічні щіточ-
ки», якими автори відгрібають 
пізніші барвники і фарбочки іс-
торії і тенденційних істориків. І 
ми бачимо, що пекло було й тут, 
унизу. Людина з легкістю «від-
пускає» себе на волю внутрішніх 
поривів (а там, усередині, скільки 
демонів!), тож і не дивно, що, зуст-
рівшись, у натурі, зі справжнім де-
моном (в образі того самого майора 
Азіппо), Наталя намагається узго-
дити свої «лекала» й «трафарети» 
з демонськими. Свій свояка пізнає 
без особливих випружень... 
 У Росії фільм (повторюю, це 
тільки фрагмент величезного 
екранного полотна) заборонили. 
А як показати його в Україні? Теж 
непросте завдання. Хоча б тому, 
що у фонограмі неміряно нецен-
зурної лексики. Одверті епізоди 
злягань — тут простіше: віковий 
ценз. Але треба, треба показува-
ти: гіркі, але справжні ліки від за-
хоплення тотальними і тоталітар-
ними доктринами.
 Минулої ж середи у великій 

фестивальній програмі показа-
ли очікуваний всіма фільм «Бер-
лін. Александер Платц» 39-річно-
го німецького режисера Бурхана 
Курбані (сам він афганець за похо-
дженням). Колись було знято доб-
ре відомий однойменний фільм 
Фассбіндера, який став класикою 
сучасного кіно. Курбані перено-
сить події стрічки у ХХІ століття. 
Його герой, чорношкірий Френсіс 
(Велкет Бункуе), із тих, хто дістав-
ся з африканського континенту до 
Європи, в надії отримати шанс на 
інше, достойне життя. Образ того 
життя виплеканий у нього спіль-
но з коханою жінкою, яку засмок-
тала морська безодня. Видиво тієї 
смерті раз по раз виникає у свідо-
мості Френсіса — і не випадково: 
так само життя німецької столи-
ці, такої далекої нібито від будь-
якого тоталітаризму, з його пе-
кельними подробицями, тягне 
на дно молодого африканця. Одне 
пекло римується з іншим.
 Картина вимагає докладнішо-
го аналізу, поки що скажу тільки 
— тригодинний фільм виглядає 
переобтяженим зайвими подро-
бицями, тягучістю ритму. Хоча 
в цілому його пафос, у тому чис-
лі критичний (щодо сучасного за-
хідного суспільства), викликає 
повагу і увагу.

Котлован прохань і прокльонів
 У фестивальній програмі 
Panorama Documente показали 
документальну картину «Котло-
ван» російського режисера Анд-
рєя Грязєва. Її автор нічого сам не 
знімав — він використав ряд те-
левізійних сюжетів російських 
телеканалів (як там і сям у Росії 
провалюються під землю люди, 

будинки і машини, враження — 
сама Росія суцільний тобі котло-
ван), а також відеоролики з Ю-
Туба. Ролики, зняті простими 
російськими громадянами, які 
покликують до президента Путі-
на: порятуйте, даруйте надію, за-
мініть підле і ненажерливе чинов-
ництво російське, природа якого 
навряд чи змінилась з часів Мико-
ли Гоголя. 
 А потім екран вибухає прокльо-
нами. Найбільше дістається само-
му Путіну (знищив Росію, його че-
лядь убиває все живе), хоча саме 
перед його образом час від часу 
люди опускаються на коліна.
 Картина російського життя 
справді пекельна: повна розру-
ха, люди живуть у немислимих 
часто умовах. І — нічогісінько 
не робиться. Мат лунає стопо-
верховий... 
 «У таких нелюдських умо-
вах,— пояснив Грязєв, виступа-
ючи після показу стрічки,— живе 
75-80 відсотків Росії. Звичай-
но, якщо відмінусувати Москву, 
Санкт-Петербург і ще пару вели-
ких міст — там життя інше...». 
 Словом, пекло влаштовуєть-
ся не всім. Російський президент 
надто добре знає історію: револю-
ції відбуваються тільки у столи-
цях, там пекельного вогнику по-
винно бути поменше. А інші — 
хай гріються за життя, готують-
ся до пекла майбутнього...
 Берлінале завершується в су-
боту, коли вручатимуть «Золо-
того» та «Срібного ведмедів». Не 
буду гадати щодо можливих пере-
можців — вибір цього разу доволі 
широкий. Фестиваль вочевидь ці-
кавіший і різноманітніший, аніж 
це було в останні роки. ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Нас запрошують у пекло
Препарування 
тоталітаризму у фільмі 
про Харків кінця 
сталінського періоду

■

ПРОКАТ

Тиран наклав руки
Лінійна «Людина-невидимка» режисера Лі Воннелла

■

Сесилія — Елізабет Мосс.
Фото надане B&H film distribution.

❙
❙

«Дау. Наташа» — спільна продукція Німеччини, України, Росії та Нідерландів.❙

Сергій ТРИМБАЧ, спеціально для «України молодої»
Берлін

Історія не може нічому навчити людей. Так вважає дехто з авторів філь-
мів з програми Берлінського кінофестивалю. І має рацію!
Ну, справді — історичні події можуть нажахати тільки їхніх безпосеред-
ніх учасників. Скінчилась Перша світова війна — усі клялися-божили-
ся і навіть свято вірили: подібне божевілля більше не повториться. Те 
саме було після Другої світової — нині людство знову біля такої крихкої 
і такої страшної риски. Ще недавно Гітлер і Сталін видавалися більшості 
страшними потворами, а зараз чимало росіян із замилуванням вдивля-
ються у портрет вусатого «миляги-генераліссімуса». Не такий страш-
ний, мовляв, той тоталітаризм, яким його ліберали малюють...
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«Герої спортивного року» — це дійсно наш «Спортивний оскар», 

де на червоній доріжці часом навіть складно впізнати наших успішних, 
вишуканих і красивих спортсменів. Спортсмени з нетерпінням очікують 

і готуються до цієї події».

Сергій Бубка
президент Національного олімпійського 
комітету України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 У поточному сезоні вперше в історії 
Ліги чемпіонів до стадії «плей-оф» про-
билися лише клуби, котрі представля-
ють п’ять кращих клубних чемпіонатів 
Старого світу — Англії, Іспанії, Італії, 
Німеччини та Франції. За таких умов на-
віть умовний статус сіяного в першому 
раунді «на виліт» не дозволяє його воло-
дарю почуватися вільно й розкуто.
 Фаворити 1/8 фіналу перші поєдин-
ки двораундової дуелі проводили в гос-
тях — і на гостьовий успіх спромоглися 
лише три з восьми клубів. 
 Минулого тижня сенсаційний «Лей-
пциг» на Туманному Альбіоні переграв 
«Тоттенхем», цього ж «мід-уїку» гос-
тьової перемоги вдалося відсвяткувати 
«Баварії», котра розгромила лондонсь-
кий «Челсі», та «Манчестер Сіті», перед 
яким на рідному «Сантьяго Бернабеу» не 
встояв іменитий мадридський «Реал». 
 Іще одна команда з «сіяної» когор-
ти — «Барселона» — спромоглася на 
гостьову нічию в Неаполі. У чотирьох 
інших дуелях першої фази 1/8 фіналу 
ЛЧ-2019/2020 перемоги здобули пред-
ставники «несіяного» пулу. Цікаво, що 
невдач у цих матчах зазнали беззапере-

чні лідери англійського, французького 
та італійського чемпіонатів — «Лівер-
пуль», «ПСЖ» та «Ювентус», відповід-
но.
 «Практично від самого початку мат-
чу я відчув, що щось пішло не так. У пер-
шому таймі ми поступалися супернику 
майже в кожному епізоді, дозволяючи 
йому без особливих зусиль контролюва-
ти гру. Аби виправити ситуацію, нам до-
ведеться наполегливо готуватися до пов-
торного поєдинку», — сказав після міні-
мальної поразки «Ліону» (0:1) захисник 
«Юве» Леонардо Бонуччі.
 У непростому становищі перед мат-
чем-відповіддю в Манчестері опинив-

ся титулований «Реал», який, нагадає-
мо, в останні чотири сезони тричі виграв 
Лігу чемпіонів. Щоправда, в минулому 
розіграші Суперліги колектив Зінеді-
на Зідана припинив боротьбу за трофей 
на стадії 1/8 фіналу. Не виключено, що 
історія повториться й цього разу, адже 
після отримання дворічної заборони від 
УЄФА змагатися в Лізі чемпіонів «Ман-
честер Сіті» прагнутиме сказати своє 
вагоме слово.
 Попрощавшись у 2012 році з «Бар-
селоною», іспанський наставник «го-
родян» Хосеп Гвардіола вже не перший 
сезон безрезультатно намагається під-
корити єврокубкову вершину з інши-
ми «грандами». Після кількох невда-
лих підходів виграти Кубок чемпіонів із 
«Баварією» наразі 49-річний іспанець 
робить уже четверту спробу взяти мак-
симальну єврокубкову висоту з «МС». 

Перемігши на «Сантьяго Бернабеу» з 
рахунком 2:1, у «блакитних» з’явився 
чудовий плацдарм для подальшого про-
сування турнірною сіткою. «Виграти на 
«Бернабеу» — велике задоволення. Ми 
не звикли до таких результатів, але це 
говорить про те, що ми можемо приїха-
ти на будь-який стадіон і перемогти», — 
заявив очільник «МС».
 Як свідчить статистика, завдяки цій 
перемозі над «вершковими» Гвардіола-
тренер здобув свою рекордну 28-му пе-
ремогу в «плей-оф» Ліги чемпіонів, ви-
передивши за цим показником інших 
метрів — Карло Анчелотті, Жозе Мо-
уріньйо та Алекса Фергюсона. Заува-
жимо, що в заявку на гру проти «Реалу» 
Гвардіола включив українця Олексан-
дра Зінченка, щоправда, на поле «Сан-
тьяго Бернабеу» наш співвітчизник так 
і не вийшов. ■

ФУТБОЛ

Результативне 
задоволення
Лише троє з восьми «сіяних» колективів здобули 
перемоги в перших поєдинках 1/8 фіналу Ліги 
чемпіонів

■

Перегравши в гостях мадридський «Реал», «Манчестер Сіті» Хосепа Гвардіоли зробив 
вагому заявку на вихід до чвертьфіналу Суперліги.
Фото з сайта uefa.com.

❙
❙
❙

Валерія ЗАПОЛЬСЬКА

 Зовсім скоро, 9 березня, в 
Київському національному ака-
демічному театрі оперети На-
ціональний олімпійський комі-
тет України оголосить імена кра-
щих дійових осіб минулого спор-
тивного року. Напередодні ж цієї 
знакової події в НОК познайоми-
ли вітчизняних шанувальників 
спорту з деталями процедури об-
рання майбутніх переможців.
 Тож за два тижні до урочис-
тостей, на котрих і роздаватимуть 
спортивні «оскари», в Олімпій-
ському домі відбулося офіційне 
засідання Української академії 
спорту, де визначили головних 
претендентів на здобуття все-
української премії «Герої спор-
тивного року». Заснована в 2007 
році за ініціативи президента 
НОК України Сергія Бубки  Ака-
демія налічує чималу кількість 
легендарних українських олім-
пійців, які завершили активну 
спортивну діяльність. Віднедав-
на до неї долучилося ще семеро 
знаних спортсменів. Серед них 
— олімпійський чемпіон літніх 
Ігор 1996 року та багаторазовий 
чемпіон світу в суперважкій вазі 
Володимир Кличко, брат якого 
— Віталій — став членом Ака-
демії три роки тому. При цьо-
му, аби забезпечити у структурі 
представництва гендерну рів-
ність, до Української академії 
спорту включили шістьох олім-
пійських призерок: гімнастку 
Ганну Різатдінову, біатлоніст-
ку Олену Петрову, легкоатлет-
ку Олену Говорову, важкоатлет-
ку Наталію Скакун, веслуваль-
ницю Діну Міфтахутдінову, а та-
кож гандболістку Ларису Заспу.

 Як наголосила президент 
Академії Ніна Уманець, процеду-
ра обрання претендентів на отри-
мання почесної нагороди прохо-
дить у три етапи. Передусім, екс-
перти НОК та громадськості про-
водять детальний аналіз виступів 
українських спортсменів на го-
ловних стартах року, після чого 
формується список, де містяться 
6-8 осіб у кожній номінації. На-
ступним кроком є голосування 
спортивних журналістів нашої 
країни впродовж двох тижнів. У 
підсумку, було обрано троє кан-
дидатів у кожній з 12 існуючих 
номінацій.
 Так, до трійки претендентів 
на перемогу в номінації «Най-
кращий спортсмен року» пот-
рапили борець греко-римського 
стилю Жан Беленюк, який торік 
тріумфував одразу на трьох тур-
нірах — чемпіонаті світу, Єв-
ропи та II Європейських іграх; 
біатлоніст Дмитро Підручний 
— чемпіон світу в гонці переслі-
дування; плавець Михайло Ро-
манчук, який у 2019 році вибо-
ров планетарне «срібло» на 1500 
м вільним стилем та встановив 
рекорд Кубка світу.
 У жінок трійку основних пре-
тенденток на звання «Найкра-
щої спортсменки року» сформу-
вали: чемпіонка світу, Європи та 

ІІ Європейських ігор з дзюдо — 
Дар’я Білодід; срібна призерка 
чемпіонату світу, володарка сві-
тового рекорду серед спортсменів 
до 20 років у стрибках у висоту, 
найкраща, за версією Європей-
ських олімпійських комітетів, 
юна спортсменка Європи Ярос-
лава Магучих; чемпіонка світу, 
чемпіонка Європи з фехтування, 
володарка Кубка світу з фехту-
вання на шаблях Ольга Харлан.
 До фіналістів у номінації 
«Найкращий тренер року» пот-
рапили: особистий тренер Ольги 
Харлан — Юрій Марченко; тре-
нерський дует — Світлана Куз-
нєцова і Геннадій Білодід, які 
одночасно виконують роль бать-
ків та персональних наставни-
ків Дар’ї Білодід, а також Воло-
димир Шацьких — тренер Жана 
Беленюка.
 Головними претендентами в 
номінації «Сенсація року» ста-
ли: Марина Бех-Романчук — 
срібна призерка чемпіонату сві-
ту, чемпіонка ІІ Європейських 
ігор зі стрибків у довжину; Дмит-
ро Підучний — чемпіон світу з 
біатлону; Олексій Середа — най-
молодший в історії чемпіон Євро-
пи зі стрибків у воду.
 У рядах фіналістів перегонів 
у боротьбі за звання «Найкра-
щої збірної команди року» опи-

нилися: жіноча збірна з біатло-
ну, на рахунку котрої «бронза» 
чемпіонату світу в естафетній 
гонці; так само «бронзова» збір-
на України з артистичного пла-
вання та команда вітчизняних 
шпажистів, яка виграла срібні 
медалі ЧС-2019.
 На право називатися голо-
вною «Олімпійською надією 
України», за підсумками 2019 
року, претендували: дворазова 
чемпіонка світу з біатлону серед 
юніорів Катерина Бех; чемпіон-
ка Європи зі стрибків у воду се-
ред дорослих — Софія Лискун; 
найкраща юна спортсменка Єв-
ропи — Ярослава Магучих.
 Найбільше шансів здобу-
ти в Україні титул «Зірки, що 
сходить» мали: стрибун у воду 
Олексій Середа, переможниця 
юніорського Уїмблдону — Дар’я 

Снігур та чемпіон (вправа на пе-
рекладині) і срібний (команд-
ні змагання) призер чемпіонату 
світу серед юніорів зі спортивної 
гімнастики — Назар Чепурний.
 Оголосивши ж трійки фі-
налістів, вітчизняні спортивні 
«академіки» провели таємне го-
лосування, де й визначили лау-
реатів премії. Їхні ж імена ста-
нуть відомими на урочистій це-
ремонії у столичному театрі 
оперети, де на її учасників че-
катимуть червона доріжка, гуч-
ні привітання та престижні на-
городи. «Ми прагнемо того, щоб 
наших героїв знали у країні, 
суспільстві, щоб їхніми досяг-
неннями пишався наш народ і 
на прикладах цих яскравих осо-
бистостей зростала сильна і здо-
рова нація», — наголосив Сер-
гій Бубка. ■

ОЛІМПІЗМ

Секретний вибір
У НОК України визначили майбутніх 
володарів спортивних «оскарів» 2019 року

■

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші мат-
чі (поєдинки другого тижня). «Реал» (Іспанія) 
— «Манчестер Сіті» (Англія) — 1:2 (Іско, 60 — 
Жезус, 78; де Брюйне, 83 (пен.); вилучення: Ра-
мос, 86 («Р»)), «Ліон» (Франція) — «Ювентус» 
(Італія) — 1:0 (Тусар, 31), «Челсі» (Англія) — 
«Баварія» (Німеччина) — 0:3 (Гнабрі, 51, 54; Р. 
Левандовський, 76; вилучення: Алонсо, 83 («Ч»)), 
«Наполі» (Італія) — «Барселона» (Іспанія) — 
1:1 (Мертенс, 30 — Грізманн, 57; вилучення: Ві-
даль, 89 («Б»)).

■

Легенди вітчизняного спорту — Віталій Кличко та Сергій Бубка — 
під час виборів лауреатів премії «Герої спортивного року».
Фото з сайта noc-ukr.org.
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 — А як ви дні народження в ро-
дині відзначаєте?
 — Та дуже просто. Якщо це 
день народження дружини — то в 
ресторані, а якщо мій — то черво-
ним олівцем у календарі.

* * *
 Жінка виходить замiж за 
мільйонера. Подруга її запитує:
 — Це, напевно, любов iз першо-
го погляду?
 — Ні, з другого. При першо-
му погляді я ще не знала, що він 
мільйонер.

* * *
 Поліцейський посеред ночі зу-
пиняє на дорозі машину:
 — Пане професоре, ви усві-
домлюєте, що вашу машину мотає 
по всій дорозі?

 — Вибачте, я випив вісім ча-
рок.
 — Але це ж не привід пускати 
дружину за кермо.

* * *
 Два сусіди зустрілися біля 
під’їзду:
 — Звідки ти?
 — Із магазину, ковбаски взяв, 
курочку копчену, рулон туалетного 
паперу.
 — Я якось таку курочку теж ку-
пив, так мені одного рулону не вис-
тачило.

* * *
 — Я тебе прошу, посидь хви-
линку мовчки, — звертається чо-
ловік до дружини в автомобілі. — 
А то ніяк не можу зрозуміти, завів-
ся двигун чи ні.

Ринок землі чи території?
Чим плануємо торгувати: ґрунтом як засобом сільськогосподарського виробництва чи землею, 
яка є територією держави?

По горизонталі: 
 3. Релігійний мандрівник, який 
здійснює паломництво святими 
місцями. 7. Стиль у європейському 
мистецтві та архітектурі, що прий-
шов на зміну ренесансу. 8. Індійсь-
кий штат, а також попередня назва 
міста Ченнай. 10. Французька коро-
лева, остання з роду Валуа, істин-
на натхненниця Варфоломіївської 
ночі. 11. «За лісом, за пралісом зо-
лота ... сходить» (загадка). 12. Дав-
ньогрецький історик. 14. Металеві 
або дерев’яні прути для запобіган-
ня втечі з в’язниці. 16. Алегорич-
на оповідь з повчальним фіналом, 
часто у віршованій формі. 17. Гу-
цульський народний музичний інс-
трумент. 21. Коханка Маяковсько-
го. 23. «Ивась? Какой милый!». 
Берлин рушив, а Івася ... покри-
ла». (Тарас Шевченко). 24. Над-
мірна емоційність, напруження. 
25. Лікар, що допомагає при по-
логах. 26. Головний пропагандист 
Гітлера.
По вертикалі:
 1. Мексиканський ніж для ру-
бання цукрової тростини. 2. Ма-
теріал, з якого зробили Буратіно. 3. 
Червонопикий синьйор із казки про 

Чіпполіно. 4. Передовик, автори-
тет, той, що веде за собою. 5. Дощ 
із льодом. 6. М’яке шкіряне взуття 
північноамериканських індіанців. 9. 
Індійський народний інструмент із 
гарбуза. 12. Прізвище останнього 
цісаря Австро-Угорщини. 13. Відо-
мий радянський гуморист єврейсь-
кого походження. 15. Барна стійка 
в шинку. 18. Плащ із цупкої вовня-
ної тканини з каптуром у арабів. 19. 
Уніформа лакея. 20. Матеріал для 
виготовлення найпопулярнішого в 
Україні намиста. 22. Знак, зарубка 
на пам’ять, тавро.■

Кросворд №20
від 21—22 лютого

Дара ГАВАРРА

 Почесним послом на VІI Чілдрен 
Кінофесті стане цьогоріч лідер гурту 
«Бумбокс» Андрій Хливнюк. Анд-
рій зізнається, що з дитинства любив 
кіно, книжки, що й дозволило йому 
стати тим, ким він є сьогодні. «Не зу-
пиняйтесь ніколи: «маленькі ми» че-
кають на це чудо, і хочуть натхнен-
ня, сміху, сліз і просто кольорового 
щастя під назвою «кіно», — закли-
кав музикант. 
 Цьогоріч фестиваль дитячого 
кіно охопить 22 міста України і прой-
де з 29 травня по 7 червня. Нагадає-
мо, послами цього свята кінематог-
рафії були в різні роки співаки Дмит-
ро Шнуров, Джамала і Фагот, актор 
Ахтем Сеїтаблаєв, письменниці Ка-
терина Бабкіна та Лариса Денисен-
ко, тож Андрій Хливнюк поповнить 
ряди цих достойників. Та й кому ж і 
цікавитися дитячим кіно, як не бать-

кові двох маленьких дітей, 
яким є Андрій.
 Чілдрен Кінофест — це 
щорічний міжнародний фес-
тиваль мистецтва кіно для ді-
тей та підлітків, який знайо-
мить молоду українську  
ауди торію як із найновіши-
ми європейськими стріч-
ками, так і зі світовою кі-
нокласикою. Фільми-пе-
реможці визначають самі 
глядачі шляхом прямого го-
лосування — вони заповню-
ють бюлетень, який і відда-
ють після перегляду фільму.
 Фестиваль відбувається 
за підтримки Представництва 
Європейського Союзу в Україні, 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 
і Державного агентства Украї-
ни з питань кіно, посольств і 
культурних представництв 
країн-учасниць. ■

з 2 до 8 березня

 Овен (21.03—20.04). Настав період ста-
більних взаємин iз колегами. Домашні турбо-
ти змiняться приємними клопотами. У вихiднi 
вiдвiдайте друзiв.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

 Телець (21.04—21.05). Вiдмовтеся від 
авантюрних і ризикованих справ. Спекулятив-
на діяльність може призвести до втрати пос-
тійного джерела прибутку.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 5.

 Близнюки (22.05—21.06). Ви впевни-
теся, що не хлібом єдиним живе людина. Свої 
переконання і цінності доведеться змінити під 
тиском дійсності.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Рак (22.06—23.07). Основними завдан-
нями тижня буде включення в інформацій-
ний потік і вміння вирішувати життєві питан-
ня, читати й бачити прикмети.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7.

 Лев (24.07—23.08). Ви впевнитеся, що 
випадковостей не буває. Треба реальнiше ди-
витися на речi, тодi ви зможете уникнути бага-
тьох негараздiв.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 6.

 Діва (24.08—23.09). Спілкування з при-
родою принесе зміни в особистому житті, а 
також незмірну допомогу здоров’ю та вирі-
шення побутових проблем.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

 Терези (24.09—23.10). Зберігаючи ритм 
у роботі, ви ризикуєте серйозно підірвати своє 
здоров’я або втратити те, заради чого ви жи-
вете.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви вмiєте до-
лати будь-якi труднощi за допомогою віри та 
інтуїції. Ваша сила полягає в умінні приймати 
правильне рiшення.
 Дні: спр. —3; неспр. — 5.

 Стрілець (23.11—21.12). У вас несподi-
вано можуть відкритися таємні потоки знань. І 
в цьому випадку таємні думки і бажання знай-
дуть реальну форму.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.

 Козеріг (22.12—20.01). Людям, якi ба-
гато уваги приділяли здоров’ю, дуже важливо 
відмовитися від звичного лікування. Краще ско-
ристайтеся методами нетрадицiйної медицини.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 7.

 Водолій (21.01—19.02). Треба не ховати-
ся за правила i не придушувати в собі природні 
інстинкти. Чим раніше ви внутрішньо звільните-
ся, тим радiснiшим буде ваше життя.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.

Риби (20.02—20.03). З’явиться величез-
не бажання навести лад удома i встановлюва-
ти свої правила в сім’ї. Занадто поглиблене ро-
зуміння внутрішніх процесів може довести до 
нервового зриву.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4. ■

ПОФЕСТИВАЛИМО

Андрій Хливнюк — 
поціновувач прекрасного
Фронтмен «Бумбоксу» стане Почесним послом 
Чілдрен Кінофесту

■

Андрій 
Хливнюк.

❙
❙

29 лютого — 1 березня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-захiдний, 
3-8 м/с. Температура вночi 0...-2, удень +5...+7. Пiслязавтра 
температура вночi 0...-2, удень +5...+7.
.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славське: 
вночi 0...-2, удень +5...+7. Яремче: вночi 0...-2, удень +5...+7. 
Мiжгiр’я: вночi 0...-2, удень +5...+7. Рахiв: уночi 0...-2, удень 
+5...+7.

27 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — 1 см, Плай — 74 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — 
немає, Пожежевська — 63 см.
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