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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,88 грн 

1 € = 28,55 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Чи врятує владу 
блокада?
Прихильники повної заборони економічних відносин 
з ОРДЛО перемогли: РНБО прийняла рішення припинити 
переміщення вантажів через лінію зіткнення
стор. 4 »

Чужі тут 
не ходять

Нечуване 

беззаконня у стінах 

парламенту як 

загроза демократії
стор. 2 »

Коли Нідерланди 
сказали «стоп»...

Правим радикалам 

не вдалося перемогти 

на парламентських 

виборах у Голландії
стор. 5 »

«Щоб зіграти Дездемону,  
я мовчала цілий день»

Акторка Світлана Орліченко каже, 

що про її дружбу 

з Адою Роговцевою 

можна знімати кіно
стор. 14 »

І владі «дійшло»... ❙
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«Кримінальна шпана з БПП і «Народного фронту» вирішила захопити Верховну 
Раду України. Ці фракції повинні бути негайно розпущені через свою антизаконну 
діяльність, а організатори і співучасники злочину з так званих правоохоронних 
органів притягнуті до кримінальної відповідальності».

Степан Хмара
колишнiй народний депутат України, 

полiтв’язень

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
в и д і л и в 
К а б і н е т 

Міністрів на програму безплатних ліків 
для хронічно хворих, інформує «Урядо-
вий портал».

500 млн.
пенсіонерів, 
які живуть на непідкон-
трольних Україні тери-

торіях, не отримують пенсій із листопада 2014 року. 
Цим фактом занепокоєна голова Моніторингової 
місії ООН із прав людини в Україні Фіона Фрейзер.

гектарів
лісів планують 
посадити впро-

довж цього року в Україні, про що роз-
повіла т. в. о. голови Державного агентс-
тва лісових ресурсів Христина Юшкевич.

військових
вiд початку 2017 року 
уклали контракт на 

проходження військової служби у Збройних 
силах України, за словами речника Міністерс-
тва оборони України Дмитра Гуцуляка.

томів
матеріалів 
нараховує 

слідство y «справі Межигір’я», повідомив  
Генеральний прокурор України Юрій Лу-
ценко.

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

160 тис. 50 тис. 6,7 тис. 1 тис. 500

ЗАРАДИ ДЕРЖАВИ

Боже, дай 
нам розуму 
і збережи 
Україну!
Діалогом, а не 
силою, можна знайти 
порозуміння в 
суспільстві
Олег ЛЯШКО, 
лідер Радикальної 
партії

 У чварах і 
взаємопоборю-
ванні ми, українці, наступаємо на 
історичні граблі 1917—21 років. 
Коли боротьба за владу і політич-
ний капітал була вище збереження 
Державності. 
 Конфлікти українців між собою 
закінчились хаосом, більшовиць-
кою окупацією, Голодоморами і реп-
ресіями, мільйонними жертвами.
 Сьогодні через взаємознищення і 
чвари політиків, які хочуть дорвати-
ся до влади, через імпотентність і без-
діяльність існуючої влади наша краї-
на знову за півкроку від того, щоб 
повторити трагічні помилки мину-
лого, перетворити Україну в Руїну.
 І сьогодні ситуація лише заго-
стрилась, з одного боку — всупереч 
Регламенту в сесійну залу Верхов-
ної Ради заводять співробітни-
ків Нацполіції (при всій повазі до 
них), нівелюючи парламент. З ін-
шого — віце-спікер Оксана Сироїд 
самовільно закриває пленарне за-
сідання замість того, щоб оголо-
сити перерву і зібрати керівників 
фракцій на нараду. Це абсолютний 
бардак!
 У цей драматичний час парла-
мент, навпаки, має бути місцем 
для дискусії і центром прийняття 
рішень, опорою Державності.
 Будь-які силові акції проти бло-
кадників ми засуджуємо, оскільки 
це збурює суспільство і провокує ву-
лицю. Діалогом, а не силою, можна 
знайти порозуміння в країні.
 Відтак ми вимагаємо:
 1. Від спікера Парубія — провес-
ти закрите засідання парламенту за 
участю Президента України, уря-
ду і силовиків. Де обговорити си-
туацію, загрози і виклики, що сто-
ять перед країною. Знайти шлях 
розв’язання напруженої ситуації в 
суспільстві. 
 2. Від Президента Порошенка — 
негайно скликати засідання РНБО 
за участю лідерів парламентських 
фракції і спільними зусиллями вре-
гулювати ситуацію.
 В країні має бути Закон і по-
рядок, а не анархія і вседозво-
леність! Здоровий глузд має пере-
могти емоції і політичну лозунгов-
щину. Я звертаюся до всіх патріотів 
об’єднати наші зусилля і не допус-
тити втрати Держави. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Учора на ранковому засі-
данні спікер Верховної Ради 
Андрій Парубій дав доручення 
провести розслідування конф-
лікту, який виник у парламенті 
15 березня. Нагадаємо, що на-
передодні у стінах ВРУ сталася 
безпрецедентна за всю історію 
незалежного парламентаризму 
в Україні подія. У середу вран-
ці група невідомих людей у ка-
муфляжі з допомогою нардепа 
Антона Геращенка (за «суміс-
ництвом» — радника міністра 
внутрішніх справ Арсена Ава-
кова) несподівано зайшла до 
зали засідань ВРУ (ця витів-
ка радника є по суті злочином, 
адже існує законна процедура 
потрапляння до «святая свя-
тих» сторонніх осіб). Як згодом 
з’ясувалося, це були полісме-
ни, ображені на блокпосту нар-
депом Володимиром Парасю-
ком, яких привели, аби вони 
публічно «поплакалися» (що 
останні успішно й зробили). 
 Оскільки на той час пан Па-
рубій перебував на екстреному 

засіданні РНБО, то віце-спікер 
Оксана Сироїд, яка вела сесію 
— негайно закрила засідання 
парламенту, коли трибуну зай-
няли представники «Народно-
го фронту» та «Блоку Петра 
Порошенка», вимагаючи дати 
слово правоохоронцям щодо 
інциденту з учасниками бло-
кади Донбасу. Вже в кулуарах, 
не приховуючи обурення, вона 
заявила журналістам: «Парла-
мент повинен працювати згід-
но з певним порядком. У залі 
засідань можуть перебувати 
тільки народні депутати або 
інші особи на відведених міс-
цях. Інші особи також мають 
право виступати у залі пленар-
них засідань, якщо за це прого-
лосує 150 народних депутатів і 
відповідно до процедури». Та-
кож Сироїд додала, що одне з 
критичних правил, критичних 
вимог демократії — органи 
правопорядку не мають права 
ступати на підлогу, де відбува-
ються парламентські дебати — 
та розцінила дії поліцейських, 
як захоплення зали й трибуни 
парламенту.

 Дивує й оперативність пана 
Авакова, який того самого дня 
нагородив поліціянтів «за гід-
не виконання служби і вірність 
принципу рівності перед зако-
ном», про що прозвітував гро-
мадськості у Twitter. 
 Інцидент викликав ланцюго-
ву реакцію негативних відгуків 
нардепів, як чинних, так і ко-
лишніх. Зокрема, Степан Хма-
ра, особливо не добираючи слів, 
сказав, що «кримінальна шпа-
на з БПП і «Народного фрон-
ту» вирішила захопити Верхов-
ну Раду України. Ці фракції по-
винні бути негайно розпущені 
через свою антизаконну діяль-
ність, а організатори і співучас-
ники злочину з так званих пра-
воохоронних органів притягнуті 

до кримінальної відповідаль-
ності». «Крім того, — наголосив 
колишній політв’язень, — тре-
ба негайно вимагати звільнення 
міністра внутрішніх справ і при-
тягнення його до відповідаль-
ності. А також провести зміни 
в керівництві СБУ, яка давно 
вже не виконує покладених на 
неї обов’язків».
 У день захоплення трибу-
ни пані Сироїд (чию відстав-
ку вже збираються ініціювати 
«народофронтівці», і це ски-
дається на помсту) — зверну-
лася до прокуратури та СБУ у 
зв’язку з цією екстраординар-
ною подією, аби вони провели 
розслідування і дали відповідь 
на питання «Хто це спланував 
і навіщо?» ■

НЕБЕЗПЕЧНИЙ ПРЕЦЕДЕНТ

Чужі тут не ходять
Нечуване беззаконня у стінах парламенту 
як загроза демократії

■

Неочiкуванi персони в камуфляжi на трибунi Верховної Ради.
Фото УНІАН.

❙
❙

Іван БОЙКО

 Російські окупанти не вга-
мовуються: впродовж остан-
ніх діб вони відкривали во-
гонь у бік українських пози-
цій по всій лінії фронту. Штаб 
АТО зазначає, що ситуація за-
лишається напруженою, але 
контрольованою. 
 За минулу добу зафіксува-

ли 91 ворожий обстріл позицій 
українських військових. При 
цьому найважче захисникам 
Авдіївки. Внаслідок чергово-
го ворожого обстрілу на око-
лиці міста було пошкоджено 
приватний будинок.
 «На донецькому напрямку 
російські терористи не залиша-
ють у спокої захисників Авдіїв-
ки, обстрілюючи позиції з усіх 

видів озброєння, включно з важ-
кими мінометами та танками. 
По шахті Бутівка, позиціях біля 
Кам’янки і Троїцького ворог га-
тив із мінометів калібру 120», — 
повідомляють у штабі АТО.
 У ніч на четвер близько 
23.00 ворог з артустановок 
калібру 152 мм здійснив про-
вокаційні обстріли в напрям-
ку села Клещівка, що на Бах-
мутській трасі, яке розташо-
ване навіть не на лінії зіткнен-
ня. По цьому тиловому району 
було випущено 80 ворожих сна-
рядів. Українські розвідники 
вже з’ясували, що артилерій-
ські системи ворог розмістив 
на північно-західних околицях 
окупованої Горлівки.
 «Бойові дії минулої доби 
відбулися в Попаснянському 

та Новоайдарському районах. 
Найгарячішими точками за-
лишаються Троїцьке, околиці 
Попасної та Кримське. І вдень, 
і вночі на цих рубежах ворог 
широко застосовував міноме-
ти, випустивши впродовж доби 
понад 140 мін. Після заходу 
сонця бойовики провели епізо-
дичні артилерійські обстріли, 
випустивши по вiсiм снарядів 
по Новозванівці та Кримсько-
му», — повідомив речник Мі-
ноборони з питань АТО Олек-
сандр Мотузяник.
 За даними Міноборони, 
впродовж доби внаслідок бой-
ових дій на сході України жо-
ден з українських військово-
службовців не загинув, проте 
четверо бійців було поранено 
і травмовано. ■

НА ФРОНТІ

Снаряди в тилу 
Ворог обстріляв iз важкої артилерії 
тиловий район на Бахмутській трасі 

■

Олена КАПНІК

 Українська сторона вже три місяці намагається роз-
блокувати процес обміну полоненими, яких утримують 
самопроголошені «ДНР» і «ЛНР». Останні обміни від-
булися ще в грудні минулого року. Саме тоді терористи 
після двох років переговорів звільнили десантника 80-ї 
аеромобільної бригади, захисника Донецького аеропор-
ту Тараса Колодія. 
 За два роки війни з полону «ДНР» та «ЛНР» уда-
лося  звільнити близько 70 осіб. Ще трьох полонених 
українців — Надію Савченко, Юрія Солошенка та Ген-
надія Афанасьєва — Росія передала Україні минулого 
року. Попри це у заручниках у бойовиків залишаються 
ще 113 українських громадян. У списку зниклих безвіс-
ти наразі 485 наших співвітчизників. 
 Попри блокування звільнення заручників бо-
йовиками українська сторона готова йти на компромі-
си та співпрацювати в рамках Мінських домовленостей. 
«Ми готові віддавати всіх, кого можемо законно пере-

давати. Серед полонених Україною бо йовиків є ті люди, 
які не хочуть повертатися назад. Вони розуміють, що мо-
жуть знову стати м’ясом і їх можуть змусити йти в око-

пи. Вони воювали проти української влади, проти зако-
ну. І багато з них просто не хочуть більше цього роби-
ти», — коментує ситуацію радник очільника СБУ Юрій 
Тандіт. За його словами, СБУ запропонувала представ-
никам міжнародних організацій, зокрема місії ООН, про-
вести повну експертизу. Україна просить їх поспілкувати-
ся з тими людьми, які не хотіли б повертатися в ОРДЛО, 
втім є членами списку. Місія ООН попередньо погоди-
лась на пропозицію України.
 Російська влада відмовила правозахисниці Зої Свє-
товій відвідати y Якутській колонії полоненого українсь-
кого режисера Олега Сенцова. Наразі вона планує оскар-
жити в суді це рішення. За її словами, ФСВП посилається 
на норму Кримінально-виконавчого кодексу Російської 
Федерації. Утім там чітких формулювань про заборону 
немає. Свєтова вважає це порушенням свободи слова і 
дискредитацією засудженого. Правозахисниця каже, що 
всі питання щодо Сенцова «вирішуються не на рівні ко-
лонії, а на рівні якихось інших органів, які контролюють 
долю Олега Сенцова та його справу». ■

ЗАРУЧНИКИ

Великий торг
Через блокування 
бойовиками процесу 
обміну полоненими 
вдалося звільнити лише 
70 українців 

■
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Дар’я БАВЗАЛУК

 У Львові встановили перші два 
холодильники на вул. Героїв Крут, 
3 та у подвір’ї будинків на вул. Во-
лодимира Великого, в яких мож-
на залишити їжу для безхатьків 
та тих, хто потребує допомоги.
 «Ми перейняли цю ініціативу 
від киян. Там уже є 20 таких холо-
дильників у різних частинах міс-
та. Перші довго не простояли, їх 
вкрали, але на ті ж місця постави-
ли нові, і люди з низьким достат-
ком часто беруть їжу з них», — за-
значив один з організаторів ініціа-
тиви, львів’янин Артем.
 За його словами, львівські хо-
лодильники наразі не підклю-
чені до мережі електропостачан-
ня і використовуються поки що 
як шафи для їжі. «Ми залишаємо 
там хліб, печиво, продукти, які не 
дуже швидко псуються. Ми хоче-

мо побачити, чи холодильниками 
користуються. Якщо вони будуть 
потрібні, то у подальшому пла-
нуємо домовитися із мережею су-
пермаркетів, щоб встановити вже 
підключені до електропостачання 
холодильники біля магазинів», — 
сказав хлопець.
 До речі, холодильник із вул. 
Героїв Крут уже намагалися від-
нести у пункт прийому мета-
лобрухту, але за ним наглядають 
мешканці будинку, котрі не дали 
цього зробити.
 Так званий «фудшерінг» до-
волі поширена форма благодій-
ності у світі. Зокрема, він попу-
лярний у Німеччині та Індії. Там 
холодильники встановлюють 
біля кафе, пекарень, магазинів. 
У пункти «фудшерінгу» потрап-
ляють зайві продукти, і ті, в яких 
скоро закінчиться термін придат-
ності. ■

Ірина КИРПА

 Жертвами незаконних 
дій з боку російських силови-
ків найчастіше стають люди 
кримськотатарської націо-
нальності, а також усі, хто 
відкрито висловлює своє не-
задоволення умовами жит-
тя у Криму. Істотно розв’язав 
руки правоохоронним орга-
нам нещодавно прийнятий 
окупаційною владою Кри-
му закон, так званий «пакет 
Ярової—Озерова», яким фак-
тично легалізували анонімні 
доноси та суттєво розширили 
права силовиків.
 — Ув’язнених перевозять 
iз території Криму до Росії, 
саме там над ними тривають 
знущання, — заявила глава 
моніторингової місії ООН iз 
прав людини Фіона Фрейзер. 
— Ми зафіксували як міні-
мум одну смерть ув’язненого 
у російській в’язниці та бага-
то фактів, коли людям свідо-
мо відмовляли у наданні ме-
дичної допомоги.
 За словами представника 
всесвітньої організації з за-
хисту прав людини, репресії 
проти інакодумців тривають 
в окупованому Криму вже 
більше двох років. У своїй до-
повіді Фіона Фрейзер особли-
во відзначила, що втручан-
ня співробітників ФСБ Росії 
ускладнює роботу адвокатів 
i правозахисників. Особли-
во цинічно розправляються з 

тими, хто займається справа-
ми, пов’язаними з порушен-
нями прав людини.
 Нагадаємо, з моменту 
анексії Криму Росією слід-
чі ФСБ проводять регуляр-
ні обшуки та допити серед 
представників кримсько-
татарського населення. Рік 
тому підконтрольний Росії 
Верховний суд Криму забо-
ронив діяльність Меджлі-
су на території анексовано-
го півострова. За цей час без-
вісти зникли кілька десятків 
представників кримськота-
тарського народу. Ще декіль-
ка сотень людей мучаться у 
тюремних катівнях без мож-
ливості повною мірою дізна-
тися про справжні причини 
свого затримання.
 У немилість російсь-
кої влади потрапив і 67-річ-
ний заслужений журналіст 
України Микола Семена за 
серію статей, оприлюднених 
у виданні «Крим. Реалії» 
та за свої відверті виступи в 
ефірі «Радіо «Свобода». Слід-
чі ФСБ звинувачують відо-
мого журналіста у закликах 
до порушення територіаль-
ної цілісності Росії та вима-
гають засудити його за стат-
тею 280.1 КК РФ («Публічні 
заклики до здійснення дій, 
спрямованих на порушен-
ня територіальної цілісності 
Російської Федерації»). А ось 
представники Росфінмоніто-
рингу внесли журналіста до 

Федерального переліку те-
рористів та екстремістів, в 
який уже включено понад 20 
кримчан.
 — Незадовго до затриман-
ня я бачив агентів, які стежи-
ли за мною при пересуван-
нях містом, — розповідає Се-
мена. — Відчувалося сторон-
нє втручання й у роботу мого 
персонального комп’ютера. 
Я вимикав телефон, але ні-
чого не допомогло уникнути 
арешту.
 У квітні минулого року 
співробітники ФСБ прове-
ли обшуки у будинках жур-
наліста Семени та ще шести 
його колег, яких підозрюва-
ли у співпраці з «Радіо «Сво-
бода». Їх усіх відкрито зви-
нуватили у шпигунстві. Так, 
міністр внутрішньої полі-
тики, інформації та зв’язку 
Криму Дмитро Полонський 
заявив, що Микола Семена 
виконував роль іноземного 
агента та працював на півос-
трові як засланий шпигун.
 — Усі без винятку жур-
налісти видання «Крим.Ре-
алії» змушені використовува-
ти шифровані канали зв’язку 
через неможливість працю-
вати на півострові легально, 
— заявив головний редактор 
проекту Володимир Приту-
ла. — Журналісти, які чесно 
виконують свої професійні 
обов’язки, змушені працюва-
ти підпільно.
 Кримський журналіст Ми-

кола Семена ось уже рік пере-
буває на підписці про невиїзд, 
однак перше, «технічне», за-
сідання у його справі пройш-
ло тільки навесні нинішнього 
року. У Залізничному райсуді 
Сімферополя літнього чолові-
ка змусили надати повні ан-
кетні дані, а також деякі до-
кументи щодо даної справи.
 В очікуванні чергового су-
дового засідання Микола Се-
мена розповів, на чому ба-
зуватиметься його захист у 
суді. За словами журналіс-
та, між Росією та Україною 
ще й досі діє договір про де-
ржавний кордон, і навіть у 
самій Росії ще не змінений 
відповідний закон. Згідно з 
цими документами та існу-
ючим міжнародним правом, 
Крим — український. Також 
Микола Семена переконаний, 
що взяти участь у дискусії на 
тему статусу Криму має пра-
во будь-яка людина, незалеж-
но від релігійних переконань 
i професії.
 Адвокат Миколи Семе-
ни Еміль Курбедінов заяв-
ляє про тиск, який чинять на 
нього співробітники ФСБ, та 
слабо вірить у можливість ви-
правдального вироку від вла-
ди Російської Федерації для 
свого підзахисного. Правоза-
хисник висловив надію, що 
журналіста Миколу Семену 
підтримають представники 
світової громадськості. Саме 
це дозволить добитися вине-
сення умовного вироку з ура-
хуванням похилого віку та 
поганого стану здоров’я чо-
ловіка. Уже відомо, що пос-
тійне представництво США 
в ОБСЄ звернулося до керів-
ників структур цієї організа-
ції, наполягаючи на тому, що 
вони повинні взяти під свій 
контроль хід судового про-
цесу над українським жур-
налістом Миколою Семеною 
в окупованому Росією Кри-
му. ■

ОГОЛОШЕННЯ

 Втрачений диплом, серія КВ 
№ 018118, виданий Київським де-
ржавним економічним університе-
том 26 червня 1993 року на ім’я Ти-
таренко Таміли Олександрівни, вва-
жати недійсним.

■

ОСВІТА

Учитися 
допомагати
У Черкасах відкрили 
школу волонтерів, які 
популяризуватимуть 
здоровий спосіб життя
Людмила НІКІТЕНКО 

 У Черкасах розпочала свою робо-
ту школа волонтерів. Вона запрацю-
вала на базі Черкаської благодійної 
організації ЛЖВ «Від серця до сер-
ця».
 На першому установочному занят-
ті зібралися активні черкащани, які 
виявили бажання присвятити себе со-
ціальній роботі, хочуть оволодіти ос-
новними знаннями та вміннями цієї 
справи і готові працювати у галузі 
профілактики негативних явищ, по-
пуляризуючи здоровий спосіб жит-
тя. 
 «Під час занять, а групи у нас по 
10-15 осіб, відвідувачі школи отрима-
ють інформацію про профілактичну 
роботу волонтера, навчаться працю-
вати з уразливими групами населен-
ня, контактувати з владою та молод-
дю», — розповідають «УМ» у Чер-
каській благодійній організації ЛЖВ 
«Від серця до серця».
 За словами фахівця цієї організа-
ції Марини Здоровець, навчання для 
волонтерів — безплатне. Воно скла-
дається з блоків за такими напряма-
ми роботи: з тими, хто вживає нар-
котики; протидія торгівлі людьми; 
Центр реінтеграції тощо. Також уч-
нів навчатимуть основ організації ма-
сових заходів. А здобуті знання мож-
на буде застосовувати на практиці ще 
під час занять. Адже заняття у школі 
допоможуть волонтерам оволодіти ос-
новними знаннями та вміннями, не-
обхідними для здійснення соціальної 
роботи у межах діяльності Черкась-
кої благодійної організації ЛЖВ «Від 
серця до серця». 
 Тож волонтери школи, наголошує 
пані Марина, братимуть участь в ак-
ціях та інших заходах організації, а 
ще проводитимуть тематичні заняття 
за методикою «Рівний—рівному».
 «Наразі у навчальному плані шко-
ли — 14 тематичних блоків, але за 
потреби, ми їх ще додаватимемо. До 
викладання у школі будемо залуча-
ти спеціалістів — соціальних праців-
ників організації, які детально змо-
жуть розповісти про специфіку робо-
ти. А саме навчання відбуватиметься 
у формі міні-тренінгів», — наголошує 
Марина Здоровець.
 Вона каже, що в процесі роботи 
школи будуть відібрані креативні 
люди з можливістю подальшого їх-
нього навчання вже як тренерів, а та-
кож із перспективою працевлашту-
вання.
 Заняття у черкаській школі во-
лонтерів проводитимуть двічі на мі-
сяць. ■

■

пасажирів
проїхали безплатно в київському 
метро 9 березня — y день наро-

дження Тараса Шевченка. Тоді працівники під-
земки провели акцію — безплатно пропускали 
людей, які читали вірші поета. 

147
бійців
добровольчих батальйонів от-
римали відомчі відзнаки МВС і 

Верховної Ради з нагоди Дня українсько-
го добровольця. Нагороди вручив міністр 
МВС Арсен Аваков.

порядковий номер
отримав представник Украї-
ни на Євробаченні рок-гурт 

O.Torvald. Під цим номером колектив висту-
пить y фіналі пісенного конкурсу, інформує 
UA:Перший.

кримінальних 
проваджень
порушено за фактами не-

законного вивантаження львівського 
сміття, такі дані оприлюднила  прес-
служба МВС.

київських тролейбусів
№ 5, 6, 18, 25, 28, 33, 35, 41 об-
ладнали безплатним Wi-Fi. Про це 

повідомляє прес-служба «Київпастранс».
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СУДИЛИЩЕ

Катівня народів 
За даними представництва ООН в Україні, на окупованому 
Росією півострові незаконно заарештовують людей 
i піддають тортурам ув’язнених

■

ДОБРА СПРАВА

Нагодуй ближнього
Львівські безхатьки тепер мають у своєму 
користуванні два холодильники

■

Когось ці симпатичні холодильники можуть врятувати 
від голоду.
Фото Оксани ОЛЕКСЮК. 

❙
❙
❙
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«Вітаю країну і всіх, хто організував блокаду торгівлі на крові! 
Суспільство знову перемогло боягузливу владу — товаропотік з ОРДЛО зупинений. 
Борітеся і поборемо!»

Інна Богословська
екс-народний депутат

УКРАЇНА МОЛОДА

Чаювання з Садовим
 Від сенсаційної середи повер-
немося до вечора вівторка, коли 
з’явилася інформація про те, 
що мера Львова Андрія Садово-
го можуть відсторонити від по-
сади у випадку, якщо йому вру-
чать підозру щодо недбалості зі 
смертельними випадками. Про 
це в ефірі телеканалу ZIK ска-
зав Генпрокурор Юрій Луценко. 
Йдеться, як нескладно здогада-
тися, про трагедію на сміттєзва-
лищі біля львівських Грибови-
чів, де в травні 2016-го загинуло 
троє людей. Із висуненням Са-
довому підозри Генпрокурату-
ра явно не квапилася: незабаром 
тим подіям виповниться вже 10 
місяців. Здавалося б, до чого тут 
блокада ОРДЛО?..
 Річ у тім, що минулої суботи, 
тобто буквально за пару днів до 
заяви Луценка, Андрій Садовий 
зустрічався з іншим силовиком 
— міністром МВС Арсеном Ава-
ковим. Причому рандеву це мало 
несподіваний формат. «Коли ми 
були в Авакова, міністр пові-
домив, що Президент знає про 
нашу зустріч і запрошує мене на 
чай. Це було спонтанне запро-
шення, — розповідав пізніше 
Садовий. — Ми достатньо довго 
говорили на різні теми, розмова 
була дуже непроста (...). Також 
ми говорили про блокаду, зву-
чало прізвище Семенченка, Со-
болєва, Пастуха, він аргументу-
вав, що і як треба робити. Я маю 
своє розуміння з цього приводу. 
Розмова була дуже важка, Ава-
ков здебільшого слухав».
 Повертаючись до цієї теми на 
своєму «Фейсбуці», Садовий на-
голосив: «Пане Президенте, в су-
боту Ви цікавились моєю думкою 
щодо блокади. Впевнений, що не 
лише моєю. Так от, той, хто по-
радив Вам піти на цей крок — 
зробив Вам ведмежу послугу. Це 
шлях у нікуди. Зробіть зараз те, 
що у Ваших силах — звільніть 
негайно всіх захоплених вете-

ранів-активістів. Це брутальна 
провокація внутрішнього конф-
лікту!» — звернувся Садовий до 
Петра Порошенка.
 Але Порошенко більше не 
кликав Садового на чай, щоб під-
тримати або припинити цю дис-
кусію. Садовому відповів рад-
ник Президента Олег Медведєв. 
«Те, як керувати партією, влас-
не, ваша справа. Але ви адвока-
туєте право озброєних банд віль-
но мандрувати країною, і тим са-
мим створюєте велику небезпеку 
для держави. І для мене як гро-
мадянина».
 Після цього слово взяв Ген-
прокурор Луценко — зі своєю 
майже незавуальованою погро-
зою. Ще пізніше знову заговорив 
Президент Порошенко: «Те, що 
дії наших блокадників влетять 
Україні в копієчку, це очевидно. 
В яку саме, покаже калькуля-
ція. І ці рахунки ми виставимо не 
лише самопроголошеним респуб-
лікам, а й «Самопомочі», «Бать-
ківщині» та іншим зачинщикам 
та промоутерам блокади».
 І хоч сам Порошенко бло-
каду зрештою підтримав, його 
гнів, очевидно, шукав і не знахо-
див виходу. «Хіба годиться в та-
кий от спосіб відволікати увагу 
від провалів свого лідера, який 
за два з половиною мерські тер-
міни не спромігся вирішити най-
гострішого комунального питан-
ня і буквально засипав сміттям 
найкрасивіше місто України?» 
— додав він, маючи на увазі Са-
дового.

Чорні справи на «чорному 
золоті»
 Нагадаємо, що торгова бло-
када основних транспортних ар-
терій з окупованими регіонами 
Донбасу розпочалася 25 січня за 
ініціативи ветеранів АТО та ок-
ремих народних депутатів. Тоді, 
наприкінці січня, обговорювали-
ся дві взаємовиключні конспіро-
логічні теорії. За однією з них, 

власник донбаського вугілля 
Рінат Ахметов став союзником 
Петра Порошенка, а відтак й от-
римав захист своєї вугільної ло-
гістики, в яку вирішили втрути-
тися організатори блокади. За ін-
шою ж версією, все відбувалося 
навпаки — це Ахметова «відти-
рали» від його бізнесу, за що той 
буцімто активно мстився, вико-
ристовуючи зв’язки з бойовика-
ми, котрі організували обстріли 
Авдіївки.
 Зараз, із плином часу, стає 
очевидним, що обґрунтованішим 
є все-таки перший сценарій. Щоб 
зрозуміти, чому це саме так, слід 
ненадовго заглибитися у недав-
ню історію і згадати, як саме пи-
сали «вугільну історію» колиш-
ні та чинні високопосадовці.
 У 2014 році тодішній уряд 
під проводом Яценюка зайняв 
недвозначну позицію щодо тор-
говельних відносин із ОРДЛО. 
«Ми не купуватимемо вугілля в 
«ДНР» / «ЛНР». Це злочин, це 
фінансування тероризму. Ми ро-
зуміємо, що це вугілля дешевше, 
але вони на ці гроші купують зб-
рою і вбивають наших хлопців», 
— говорив Яценюк 2,5 року тому. 
«Ми не ведемо жодних перего-
ворів із жодними так званими 
республіками», — вторив Яце-
нюкові тодішній міністр енерге-
тики Юрій Продан. А вже у 2015 
році наступник Продана Володи-
мир Демчишин зробив одне ма-
леньке, але вагоме уточнення: ми 
не купуватимемо вугілля у сепа-
ратистів... за завищеною ціною. 
Тобто якщо злочинці готові дем-
пінгувати, на фінансування теро-
ризму можна й заплющити очі.
 «Ми погодилися купува-
ти вугілля за тією ж ціною, за 
якою купуємо в українських 
виробників — це 1100 гривень 
плюс ПДВ. Щонайменше поло-
вина вугілля, що видобувається 
на непідконтрольній території, 
має собівартість, значно ниж-
чу, ніж ця цифра», — говорив 
Демчишин у вересні 2015-го. А 
на початку 2016 року той-таки 
Демчишин заявив, що Украї-
на припиняє закупівлю вугіл-
ля з ПАР. І хоч раніше йшлося 
про те, що південноафрикансь-
ке вугілля буцімто не підходить 
для наших ТЕС, рік тому Де-
мчишин називав уже іншу при-
чину для відмови від співпраці 
з ПАР: нам, мовляв, вистачає й 
власного палива, тож немає сен-
су доставляти його аж з Афри-
ки. Втім велике питання ще й у 
тому, а чи існувало воно взагалі 
— вугілля з ПАР? Рік тому було 

актуальним одне журналістське 
розслідування, ініціатори яко-
го стверджували: під виглядом 
африканського палива в Украї-
ну постачається антрацит з оку-
пованого Донбасу. 
 Наприкінці 2016-го — на по-
чатку 2017-го постачань вугілля 
з ОРДЛО українські чиновники 
перестали соромитися взагалі. 
Виникла нова концепція: так, 
антрацит надходить з окупо-
ваних територій, але компанії-
постачальники зареєстровані в 
Україні. Вугілля отримало ін-
дульгенцію — його проголоси-
ли «ворожим» лише на поло-
вину. При цьому про тероризм, 
«убивство наших хлопців» і про 
імпорт із ПАР перестали згаду-
вати взагалі. 
 «Ми одержуємо з окупованих 
територій вугілля в обсязі до 9 
млн. тонн на рік. Його там видо-
бувають українські компанії, які 
зареєстровані на території Ук-
раїни і сплачують податки в де-
ржавний бюджет», — коментує 
ситуацію віце-прем’єр Володи-
мир Кістіон. «Це наша земля, це 
наші надра, всі підприємства за-
реєстровані на українській зем-
лі — нашій, контрольованій, і я 
не бачу сьогодні іншого варіан-
та, окрім як отримувати це вугіл-
ля», — заявляє й шеф Кістіона, 
глава українського уряду Воло-
димир Гройсман. 
 До сказаного слід додати одне 
невеличке уточнення: «наша зем-
ля» і «наші надра» мають цілком 
конкретні адреси. Одна з них — 
«ДТЕК Енерго» — компанія, що 
належить Ахметову. В листопаді 
минулого року директор із логіс-
тики цієї компанії Орест Логунов 
заявляв, що «ДТЕК Енерго» за-
цікавлена у збільшенні видобут-
ку та вивезення вугілля антра-
цитної групи з окупованого Дон-
басу. В цьому, власне, ніхто й не 
сумнівався. 
 Іншими словами, Рінат Ах-
метов сам у себе вугілля видобу-
ває, а потім компанії, котрі нале-
жать йому ж, купують це вугіл-
ля у Ахметова і перепродують 
його Україні. Та ще й за форму-
лою «Роттердам плюс», яку, од-
нак, Ахметов вигадав не сам, а 
у співавторстві з головою Нац-
комісії з держрегулювання у га-
лузі енергетики та комунальних 
послуг (НКДЕКП) Дмитром Вов-
ком, призначеним на цю посаду 
особисто Петром Порошенком. 

Приватні інтереси
 Однак це ще не кінець історії. 
Все має свою ціну, і Рінат Ахме-

тов у даному випадку змушений 
поділитися мільярдами з оточен-
ням Президента Петра Порошен-
ка. Справа в тому, що інвестком-
панія ICU скупила значний обсяг 
облігацій ДТЕК із терміном пога-
шення в 2018 році. Облігації ску-
повували за мінімальною ціною, 
однак після вигідних для ДТЕК 
рішень НКДЕКП їхня ціна зрос-
ла на 40%. Таким чином, вклав-
ши, наприклад 100 мільйонів до-
ларів у скупку дешевих обліга-
цій і продавши їх після зростан-
ня за 140 млн., ICU матимете 40 
мільйонів чистого прибутку.
 Зазначимо, що інвестком-
панія ICU відома багаторічною 
співпрацею зі структурами Пет-
ра Порошенка. Після його обран-
ня Президентом України у 2014 
році співвласники фірми отри-
мали призначення у владу. Так, 
Валерія Гонтарева стала головою 
Нацбанку, а Володимир Демчи-
шин очолив Міністерство енер-
гетики та вуглепрому. Помічни-
ком віце-президента ICU Гонта-
ревої працював свого часу і очіль-
ник НКДЕКП Дмитро Вовк.
 Отже, мотиви противників 
блокади (а у їхньому складі пере-
бували вся президентська коман-
да, в тому числі й силовий блок) 
є зрозумілими. Але в чому поля-
гає інтерес іншої сторони — Іго-
ря Коломойського та Андрія Са-
дового, котрі нині грають за одну 
команду? Тут усе також доволі 
просто. Річ у тім, що Порошенко 
таки має рацію: «Самопомочі» та 
її лідеру потрібно виправляти ре-
путацію після гучного «сміттєво-
го скандалу» у Львові, який бо-
ляче вдарив по рейтингах Андрія 
Садового і його політичної сили. 
Що ж стосується Ігоря Коломой-
ського, то цей політик пересліду-
вав щонайменше дві мети. 
 По-перше, він зацікавлений 
у тому, щоб посилити свою пе-
реговорну позицію із владою 
щодо боргів по «Приватбанку». 
До 1 липня цього року колишні 
акціонери «Приватбанку» по-
винні погасити частину боргів 
по рефінансуванню та креди-
тах, виданих банком компаніям 
групи «Приват». Якщо ж цього 
не відбудеться, держава має на-
мір націоналізувати низку ак-
тивів Коломойського в Україні. 
Ставши одним із негласних лі-
дерів блокади, Коломойський, 
імовірно, сподівався щонай-
менше на пом’якшення умов ре-
структуризації. Або ж — у кра-
щому для нього варіанті — спи-
сання частини боргу. По-дру-
ге, він міг сподіватися на те, що 
якщо блокада триватиме, Ук-
раїні доведеться заміщати ант-
рацит для ТЕС і ТЕЦ мазутом. А 
90% мазуту в Україні виробляє 
Кременчуцький НПЗ — струк-
тура «Укртатнафти» Ігоря Коло-
мойського. 
 Хто виграє, а хто остаточно 
програє від пролонгації блока-
ди, дізнаємося найближчим ча-
сом. Чи продасть Коломойський 
свій мазут, чи збереже Садовий 
посаду, чи підніме Порошенко 
рейтинг і чи знайде застосуван-
ня вугіллю Ахметов? Поки що 
оглядачі стверджують, що най-
більших збитків зазнав Ахметов. 
Навряд чи це так, адже, за слова-
ми енергетичного експерта Анд-
рія Геруса, лише за друге півріч-
чя 2016 року завдяки завищеним 
тарифам власники теплової гене-
рації отримали 10,4 млрд. грн. 
додаткового прибутку. При ць-
ому 76% ринку теплової генера-
ції припадає саме на ДТЕК Ріна-
та Ахметова. Якщо це збитки, то 
що ж тоді є доходами?.. ■

КОЛІЗІЇ

Чи врятує владу блокада?
Прихильники повної заборони економічних відносин з ОРДЛО перемогли: 
РНБО прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення

■

Наталія ЛЕБІДЬ

Події довкола блокади ОРДЛО, що тривала без малого два місяці, 
набули у середу несподіваного прискорення. Президент Петро По-
рошенко, який весь цей час залишався переконаним противником 
блокади, заявив про таке. «Сьогодні пропоную Раді національної 
безпеки та оборони ухвалити рішення про тимчасову повну зупин-
ку транспортного — і не лише залізничного — сполучення з оку-
пованою територією», — сказав Порошенко на засіданні РНБО.
Президент зазначив, що негативний ефект блокади для всієї Ук-
раїни абсолютно очевидний, адже вона «кардинально вплинути на 
окупантів не здатна». Він також додав, що блокадники не набли-
зили, а віддалили перспективу повернення окупованих районів. За 
його ініціативою РНБО перекрила транспортні артерії на схід аж 
«до реалізації пунктів 1-2 Комплексу заходів із виконання Мінсь-
ких домовленостей від 12 лютого 2015 року, а також до повернен-
ня під українську юрисдикцію захоплених підприємств».
Згадка про захоплені підприємства звучить доволі цинічно. Адже 
всі чудово розуміють, що йдеться про вугільний бізнес Ріната Ах-
метова, котрий останнім часом отримав протекцію глави держави. 
Завдяки цій протекції доходи як першого, так і останнього суттєво 
зросли. Детальніше про це буде сказано далі, а поки що хотілося б 
зауважити, що весь сценарій блокади ОРДЛО був виписаний таким 
чином, що «хороших» політиків, задіяних у цій грі, просто не існує.
Кожен з них тією чи іншою мірою переслідував та переслідує свій 
власний меркантильний інтерес. І те, що по різні боки барикад 
опинилися тандеми Порошенко + Ахметов та Садовий + Коломой-
ський, не робить жодну з цих пар борцями за добробут України. 
Що ж стосується змін у настроях Президента Порошенка, то це 
більше скидається на запізнілий порятунок реноме та виправлення 
помилок. А їх у нього останнім часом тільки більшає.

Рішенням РНБО блокада триватиме. Та чи буде вона справжньою?..❙
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Небезпечні «Джунглі»
В аквапарку через перевищення концентрації 
хлору у воді до лікарні потрапили діти

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Значна частина мешканців 
Шевченківського району доб-
ре знає колекціонера птахів 
Юрія Руголя. Саме цей чоловік 
пенсійного віку за власні кош-
ти утримував близько 50 рідкіс-
них птахів у дворі двоповерхо-
вого будинку на вулиці Копер-
ника.  Птахи привертали ува-
гу іноземців та науковців, адже 
в колекції пана Юрія були уні-
кальні види. «На Лук’янівці за 
кінотеатром «Київська Русь» є 
двоповерховий будинок, який 
1913 року збудував козак Чер-
нігівської губернії. Його онук 
— потомствений козак, інженер 
Юрій Руголь.  15 років він зби-
рає колекцію птахів — качок, 
фазанів, журавлів, павичів», — 
написав активіст Дмитро Пиги-
да, який першим дізнався про 
знищення пернатих. Проте це 
не перший випадок війни з пта-
хами. Близько десятка загризли 
собаки. «Хто міг сипати отрує-
не зерно у двір, хто міг запуска-
ти вночі у двір псів, які давили 
птахів — питання до суспільс-
тва. А от металевий козирок над 
будиночком Руголя зварив забу-
довник нових багатоповерхівок. 
За словами пана Юрія, мета ко-
зирка — захистити новобуд від 
пожежі, коли сусідній двопо-
верховий будинок горітиме», — 
додав Пигида. Трисекційну 25-
поверхівку на вулиці Коперни-
ка, 7 звів «Київміськбуд». Бу-
динки здали 2016 року. У дворі 
новобудови облаштовують пар-
кінг, дитячий і спортивний май-
данчики. 

 Поки що активісти не зна-
ють, хто саме виявився «птахо-
хантером». Проте вже є пев-
на реакція громадськості та 
користувачів соціальних ме-
реж. У тому, що трапилося, 
однi звинувачують представ-
ників компанії-забудовника, 
яка поруч зводить елітну ви-
сотку, інші ж вважають це збі-
гом обставин і співчувають. 
Проте зазначають, що не ро-
зуміють вчинку власника уні-
кальної колекції, який пороз-
кладав мертвих птахів просто 
неба. Адже навпроти розташо-
вана школа. «Я можу зрозумі-
ти горе пана Юрія, ми часто з 
дитиною заходили і дивилися 
на птахів, яких він розводив. 
Проте навіщо все це виклада-
ти, адже і видовище неприєм-
не, і запах жахливий, а діти 
поруч ходять до школи», — за-
значила мати школярки Марія 
Ставропільська. 
 Так учинити Юрій Руголь 
вирішив із метою привернен-
ня уваги громадськості до про-
блеми та неодноразові його кон-
флікти з «Київміськбудом». У 
2014 році представники за-
будовника стверджували, що 
пенсіонер стріляв по будівель-
никах із мисливської рушниці, 
адже був незадоволений тим, 
що будівництво руйнує його 
двоповерховий будинок. Нато-
мість у 2016 році Юрій Руголь 
скаржився на «Київміськбуд» 
iз приводу побиття (нібито буді-
вельна компанія найняла «тіту-
шок», що влаштували провока-
цію проти киянина та його ро-
дини). ■

ЛЮДИ ЧИ ЗВІРІ?

Пернаті не винні
У столиці  невідомі отруїли близько 
20 рідкісних птахів

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Відпочинок в аквапарку 
«Джунглі» для харківських 
дітлахів завершися чималою 
проблемою. Шестеро з них пот-
рапили до лікарні, ще двадцять 
поїхали додому з кашлем та го-
ловним болем. Як з’ясували 
фахівці, причиною надзвичай-
ної події стало отруєння пара-
ми хлору, концентрація якого 
майже у 24 рази перевищувала 
норму. Невдовзі всіх дітей піс-
ля крапельниць виписали додо-
му, але батьки скаржаться, що 
для повної реабілітації ще пот-
рібен час. 
 За словами очевидців, їд-
кий запах, що викликав нудоту, 
вони відчули одразу, як пересту-
пили поріг розважального закла-
ду. Але оскільки в аквапарку за-
вжди сильно хлорують воду, 
спочатку не звернули на це ува-
гу. Проте коли на тілі в деяких 
відвідувачів почали з’являтися 
підозрілі плями, а в дітей почав-
ся задушливий кашель, бать-
ки викликали «швидку». Зго-
дом сюди приїхали і правоохо-
ронці, але взяти пробу на хіміч-
ний аналіз їм удалося не одразу. 

«З боку керівництва аквапар-
ку «Джунглі» були спроби пе-
решкоджати проведенню слід-
чих дій, — повідомив заступ-
ник голови облдержадміністра-
ції Олександр Скакун. — Узяти 
проби води вдалося лише після 
втручання керівництва облас-
ті». 
 Цікаво, що вже наступного 
дня аквапарк працював у штат-
ному режимі, ніби нічого не ста-
лося. Натомість правоохоронці 
отримали шість заяв від родин 
хворих дітей і відкрили кримі-
нальне провадження за стат-
тею «Неналежне виконання 
обов’язків з охорони життя та 
здоров’я дітей». За таку провину 
підозрювані можуть сплатити до-
сить умовну суму — 850 гривень. 
Водночас у поліції скаржаться на 
складнощі у проведенні слідства. 
«Є перевищення хлору, однак си-
туація потребує подальшого до-
слідження, — повідомив стар-
ший слідчий Слобідського відді-
лу поліції ГУНП у Харківській 
області Владислав Шейнін. — 
Проводять слідчі дії, але оскіль-
ки це заклад приватний, то без 
рішення суду неможливо дослі-
дити деякі приміщення аквапар-
ку». ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Консервативно-ліберальна 
«Народна партія за свободу та 
демократію» (VVD), лідером 
якої є чинний прем’єр Марк 
Рютте, посіла перше місце на 
парламентських виборах, що 
відбулися в Нідерландах 15 
березня, повідомляє «Німець-
ка хвиля». За даними підра-
хунку 93% голосів, VVD здо-
була прихильність 21,3 від-
сотка виборців та отримає 33 
мандати в парламенті на 150 
місць.
 Другою фінішувала право-
популістська «Партія за сво-
боду» (PVV) Герта Вілдерса — 
13,1 відсотка (20 мандатів). 
12,4 відсотка здобула партія 
«Християнсько-демократич-
ний заклик» Сібранда Бюми 
(19 місць), а 12,1 відсотка — 
партія «Демократи 66» Алек-
сандра Пехтольда (19 місць). 
А партія «Зелені ліві» під ору-
дою молодого політика Ессе 
Клавера показала найкращий 
результат у своїй історії — 15 
місць. Це на 11 більше, ніж 
у попередньому складі пар-
ламенту. Соціалістична пар-
тія здобула 14 мандатів — 
на один менше, ніж дотепер. 
Одна з найбільших голланд-
ських партій — Партія пра-
ці, що входить до чинної ко-
аліції, втрачає рекордну кіль-
кість мандатів. До цих виборів 
вона мала 38 депутатів у пар-
ламенті, тепер — лише 9. Ре-
шта мандатів буде розподіле-
на між дрібнішими партіями.
 Для того, аби сформувати 
коаліційний уряд, знадобить-
ся чотири партії , а коаліція 
має налічувати щонайменше 
76 депутатів. Партії «Народ-
на партія за свободу та демо-
кратію», «Християнсько-де-
мократичний заклик» та «Де-
мократи 66» раніше виклю-
чили можливість входження 
до коаліції разом iз правопо-
пулістською «Партією за сво-
боду». Тобто праві популісти 
не мають жодних шансів по-
трапити у владну коаліцію.
 Марк Рютте висловив за-
доволення результатом своєї 
партії на виборах, хоча вона 

здобула на вісім мандатів 
менше, ніж на попередніх 
виборах, назвавши день го-
лосування «святом для демо-
кратії». «Це також ніч, коли 
Нідерланди після Брекзиту, 
після американських виборів 
сказали «стоп» хибному зраз-
ку популізму», — заявив Рют-
те, який готується до третьо-
го поспіль терміну на посаді 
прем’єр-міністра.
 Головний конкурент Мар-
ка Рютте — лідер голландсь-
ких ультраправих Герт Віл-
дерс — визнав перемогу пар-
тії прем’єра, однак налашто-
ваний на подальшу боротьбу. 
«Я хотів би бути на його місці, 
бути переможцем виборів, але, 
водночас, народники втратили 
приблизно 10 мандатів, а ми 
збільшили присутність у пар-
ламенті на 4, можливо 5 депу-
татів. Тож я налаштований на 
боротьбу», — заявив Вілдерс.
 Із перемогою на вибо-
рах привітала Марка Рют-
те канцлер Німеччини Анґе-
ла Меркель. «Я очікую на 
продовження нашої співпра-
ці як друзів, сусідів та євро-
пейців», — зазначила вона 

в телефонній розмові з Рют-
те. Президент Франції Фран-
суа Олланд назвав результат 
правлячої партії VVD «чіт-
кою перемогою над екстреміз-
мом». За його словами, від-
критість, повага до інших та 
віра в об’єднану Європу є єди-
ною можливою відповіддю на 
націоналізм та роз’єднаність. 
Інтерес лідерів Франції та Ні-
меччини до виборів у Голлан-
дії невипадковий, оскільки в 
цих країнах також відбудуть-
ся президентські та парла-
ментські вибори, на яких до 
влади можуть прийти праві 
радикали. Саме тому голова 
фракції «зелених» у Європар-
ламенті Райн гард Бютікофер 
назвав результат виборів у Ні-
дерландах хорошим знаком 
перед квітневими президент-
ськими виборами у Франції та 
парламентськими виборами 
у Німеччині, які відбудуться 
пізніше цьогоріч. «Після ви-
борів в Австрії це вже другі 
вибори впродовж останнього 
року, на яких сподівання ав-
торитарних популістів на пе-
ремогу зазнали фіаско», — 
наголосив політик. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Польсько-українські від-
носини переживають не кра-
щі часи, тому позавчораш-
ній візит до Варшави глави 
МЗС України Павла Клімкі-
на та його зустріч iз польсь-
ким колегою Вітольдом Ва-
щиковським мали за мету 
«змастити» дещо заіржаві-
лий механізм відносин між 
двома сусідніми країнами. 
Під час спільної прес-конфе-
ренції у Варшаві глава МЗС 
Польщі Ващиковський за-
явив, що його країна підтри-
мує європейські прагнення 
України ти мирне вирішення 

конфлікту, започаткованого 
в Україні Росією. «Як нор-
мандський, так і мінський 
формати посприяли затри-
манню великого російсько-
го наступу на Україну, але не 
привели до довготривалого 
миру в Україні. Рано чи піз-
но визріє думка, що потрібен 
новий формат за участі аме-
риканців», — сказав Ващи-
ковський. Оскільки, на його 
думку, «конфлікти в Європі, 
починаючи з ХХ століття, за-
кінчуються лише тоді, коли 
разом із європейцями до їх 
вирішення беруться амери-
канці».
 Пан Ващиковський за-

значив, що говорив iз Клім-
кіним про останні «акти ван-
далізму» або «політичні 
провокації», що стосували-
ся польських пам’ятників в 
Україні. «Історична спадщи-
на польського народу важли-
ва для України так, як і для 
поляків важлива спадщи-
на українського народу», — 
заявив Павло Клімкін. «Ми 
знаємо про акти вандалізму і 
знаємо, що вони не є випад-
ковими. Ми знаємо, що це ви-
користовують абсолютно сві-
домим способом», — заявив 
керівник українського МЗС. 
 Візит Павла Клімкіна 
до Варшави мав приємне 

та символічне закінчення: у 
польській столиці відкрили 
сквер імені закатованого в 
радянському концтаборі ук-
раїнського дисидента Васи-
ля Стуса. «У тоталітарному 
світі немає жодного іншо-
го народу, який би так від-
дано захищав своє людське 
й національне право. Поль-
ща подає Україні приклад», 
— ці слова українського по-
ета про Польщу процитував 
під час церемонії відкрит-
тя  Павло Клімкін. У люто-
му Рада міста Варшава під-
тримала ініціативу депу-
татів «Громадянської плат-
форми» надати ім’я Василя 
Стуса скверу в центрі поль-
ської столиці. В обґрунтуван-
ні рішення зазначено, що він 
є «українським поетом і опо-
зиційним діячем», а також 
«полонофілом i речником 
польсько-українського єд-
нання», повідомляє «Радіо 
«Свобода». ■

ВІЗИТИ 

Про Стуса та Америку
На честь українського поета у Варшаві назвали сквер 

■

ЇХНІЙ ВИБІР

Коли Нідерланди сказали «стоп»...
Правим радикалам не вдалося перемогти на парламентських 
виборах у Голландії

■

ДО РЕЧІ

 Явка виборців у Голландії була надзвичайно високою — 81%. Це — найви-
щий показник за три минулі десятиліття. П’ять років тому явка становила 75%. 
Організатори обладнали виборчі дільниці на вокзалах, що дозволило багатьом 
проголосувати дорогою на роботу і з роботи. На активність виборців і підтрим-
ку правлячої партії вплинув цілком несподіваний чинник — конфлікт iз Туреччи-
ною. Після того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав голланд-
ське керівництво «нацистами» та «фашистами», люди відповіли на ці образи 
об’єднанням навколо своїх лідерів.

■

Представники національних меншин голосували в місцевих мечетях.❙



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 1.10 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.55, 12.20 Міняю жінку

12.50, 13.50 Мольфар

14.45, 15.45 Сімейні мелодрами

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Драма «Життя після 

життя»

22.00 Гроші

23.15, 1.25 Бойовик 

«Центуріон»

04.25 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.40 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Х/ф «Бідна Liz»
11.10, 12.25 Х/ф «Навмисно 

не придумаєш»
15.20 Чекай на мене

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 1.35, 5.10 Подробиці

21.00 Т/с «Заради кохання я 

все зможу!»

00.00 Т/с «Територія краси»

02.20 Х/ф «Дитина до 
листопада»

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 1.40 Сьогодні

09.15, 3.30 Зоряний шлях

10.50, 5.20 Реальна 

містика

11.50 Х/ф «Сріблястий 

дзвін струмка»

13.45, 15.30 Т/с «Берег 

надії»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45, 2.30 Говорить Україна

21.00 Т/с «Анжеліка»

23.30 Х/ф «Контрабанда»

ICTV

05.00, 4.50 Дивитись усім!

05.50, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.40 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.10 Антизомбі

11.05 Секретний фронт. 

Дайджест

12.45, 15.45 Факти. День

13.10 Х/ф «Останній 
кіногерой»

16.10 Х/ф «Форсаж-6»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.20 Т/с «Майор і магія»

22.20 Свобода слова

00.25 Х/ф «Мерзенна 
вісімка»

03.15 Стоп-10

04.30 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.05, 18.00 Абзац

06.03, 7.19 Kids Time

06.05 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

06.40 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.20 Т/с «Бібліотекарі-3»

11.50 Х/ф «Дуже погані 
матусі»

13.50 Х/ф «Ми — Міллери»

16.00, 19.00 Ревізор Спешл

21.00 Таємний агент

22.00 Таємний агент. Пост-

шоу

00.00 Х/ф «Принцеса і 
жебрак»

02.00 Х/ф «Яма»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 2Час 

бізнесу

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.00, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.30 Т/с «Одного разу в 

Ростові»

07.55, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.20, 17.25 Т/с «Детективи»

11.50 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір-2»

14.00, 19.00, 23.15, 2.20 Свідок

15.45 Т/с «Грейспойнт»

23.45 Т/с «Під куполом-3»

00.40 Т/с «Морський 

патруль»

02.50 Випадковий свідок

02.55 Речовий доказ

03.25 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Музичний фільм 

«Музика весни» 

06.25 Клуб імені Миколи 

Амосова 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45 Новини. Культура. 

Тиждень 

08.05 Києвотека. Київ у 

старих довідниках 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Мовою мистецтва.

Академія. Майстерня 

графічного дизайну 

09.50 Парадигма. Історія 

однієї прем’єри 

10.20 В. Гібсон «Мене 

прислав доктор Хоу». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках 

12.00 «Інкрустації». Поетична 

вистава за віршами 

Ліни Костенко на 

сцені Київського 

академічного Молодого 

театру 

13.05 Мальована кераміка 

14.00, 02.00 О. Галін 

«Ретро» Фільм-

вистава Національного 

академічного 

українського 

драматичного театру ім. 

І. Франка 

15.30, 03.30 Д/ф «Свята 

Софія. У фокусі драми 

та воскресіння»

16.00 Азбука ремесел

16.20, 00.50 Поезія і музика

17.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Іван 

Мазепа

17.30, 01.30 Чернігів. 

Архітектура раннього 

християнства. Болдина 

гора. Антонієви печери

18.00 Напам’ять. Тарас Стецьків

18.15, 00.00 Новинний блок 

19.00, 00.35 Новини. Культура

19.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Іван 

Малкович (антологія)

19.50 Анатолій Криволап. Ігор 

Ступаченко. Дорога до 

храму

20.20 О. Кобилянська 

«Земля». Вистава 

Чернівецького 

обласного академічного 

музично-драматичного 

театру 

ім. О. Кобилянської

23.05 Д/ф «І дні, мов глечики 

з Опішні...». Іван Драч» 

04.00 Анна Ахматова. Видатна 

поетеса в музиці

05.15 Незнаний Шевченко. 

Шевченкові заповіти

 

СТБ

06.50, 16.00 Все буде добре!

08.50 Все буде смачно!

10.45, 18.30 За живе!

12.05 Х/ф «Аварія — дочка 
мента»

14.00 Битва екстрасенсів-16

18.00, 22.00 Вікна-новини

19.55, 22.35, 1.30 Слідство 

ведуть екстрасенси

23.35 Давай поговоримо про 

секс

ТОНІС

06.05 Останній шанс побачити

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50, 4.20 Цивілізація 

Incognita

10.45 Завтра-сьогодні

11.55 Євромакс

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

19.55, 23.10 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

21.35 Вікно в Європу Михайла 

Поплавського

22.00, 5.00 DW — Візерунок 

дня

22.05, 5.10 Заклинач акул

00.15 Ніч чорних краваток

02.00 Життя на вершині

02.55 Після опівночі

03.55 Світські хроніки

04.35 Модні історії 

05.35 Rock Time з Петром 

Полтарєвим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Відеобімба

09.40 Т/с «Загублений світ»

13.10 Х/ф «Ураган 500 
миль на годину»

14.55 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

16.45 Х/ф «Суперциклон» 
18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

19.20, 20.15 Т/с «Команда» 

21.15 Х/ф «Зубастий 
торнадо-2» 

23.05 Х/ф «Відкрите море: 
нові жертви» 

00.45 Х/ф «Планета жаху» 
02.25 Х/ф «Лісова пісня»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 16.55 Топ-матч

06.10 «Атлетіко» — 

«Севілья». ЧІ

08.10 «Шахтар» — 

«Олімпік». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Великий футбол

12.00 «Барселона» — 

«Валенсія». ЧІ

13.50 «Ворскла» — «Зірка». ЧУ

16.00 ЧІ. Огляд туру

17.05 «Мідлсбро» — «МЮ». 

ЧА

18.55 ЧА. Огляд туру

19.50 «Інтер» — 

«Ліверпуль». 1/8 

фіналу (2007/2008 рр.) 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

21.40 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

22.50 «Атлетік» — «Реал». ЧІ

00.40 ЧА. Огляд туру

01.35 «Сталь» — 

«Олександрія». ЧУ

03.25 Журнал Ліги чемпіонів

03.55 «Вест Бромвіч» 

— «Арсенал». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 14.10, 16.10, 

23.50, 1.50, 3.45 Топ-

матч

06.10 «Вест Бромвіч» 

— «Арсенал». ЧА

08.10 «Леганес» — «Малага. 

10.00 «Ман Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

11.50 Журнал Ліги чемпіонів

12.20 «Сталь» — 

«Олександрія». ЧУ

14.20 «Атлетіко» — 

«Севілья». ЧІ

16.20 «Шахтар» — 

«Олімпік». ЧУ

18.10, 2.00 Великий футбол

19.50 ЧІ. Огляд туру

20.40 Європейський 

WEEKEND

22.00 «Барселона» — 

«Валенсія». ЧІ

00.00 «Інтер» — 

«Ліверпуль». 1/8 

фіналу (2007/2008 рр.) 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

03.55 «Атлетік» — «Реал». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Україна: забута історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Вижити попри все

10.50, 17.00 Найдивовижніші 

тварини

11.50 Морські парки

13.40 Містична Україна

14.30, 19.50 Нечисть

15.20, 23.40 І світова: 

апокаліпсис

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

18.00, 22.40 Загадки планети

19.00 Бандитський Київ

00.30 У пошуках істини

04.40 Юрій Нікулін

05.20 Два Миронови

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 Чи знаєте ви, що...

08.40 М/ф

10.00 Три сестри

11.00, 16.20 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

18.00 Звана вечеря

22.00 Х/ф «Весільний 
переполох»

00.00 Т/с «Сонна Лощина»

01.35 Вечірній квартал

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.40 М/с «Лис Микита»

07.50 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 Мультмікс

10.05 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.35 Т/с «Баффі — 

винищувачка 

вампірів»

11.25, 17.50 Панянка-

селянка

13.25, 16.50, 0.35 Казки У Кіно

14.30, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 20.00, 4.25 Віталька

18.55 Найгірший водій країни

22.00, 2.45 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Отже»

01.25 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»

01.55 Теорія зради

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.35 На слуху

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Біатлон. Кубок світу. ІХ 

етап. Мас-старт 12, 5 

км. (жінки)

09.55 Біатлон. Кубок світу. ІХ 

етап. Мас-старт 15 км. 

(чоловіки)

11.00 Д/ф «Приватний лист 

світові»

12.00 Орегонський путівник

12.30 Суспільний університет

13.15 Борхес

13.55 Д/ф «Секрети 

Вільнюса»

15.20 Фольк-music

16.30 Твій дім-

16.50 Д/с «Національні парки 

Америки»

17.50, 4.20 Вікно в Америку

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50 Що там з 

Євробаченням?

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Перша шпальта

19.55 Вересень

20.20, 4.40 Про головне

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

22.50 З перших вуст

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

02.10 Д/ф «Воскові крила 

Ікара»

02.40 Чоловічий клуб. Спорт

03.45 Чоловічий клуб
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 1.40 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 
«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля»
10.50, 12.20 Міняю жінку
12.50, 13.50 Мольфар
14.45, 15.45 Сімейні мелодрами
17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»
20.30 Секретні матеріали
21.00 Драма «Життя після 

життя»
22.00 На ножах
23.35, 1.55 Бойовик 

«Тринадцятий воїн»
05.05 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.15 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.00, 12.25, 21.00 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.25 Стосується 

кожного

20.00, 1.35, 5.10 Подробиці

00.00 Т/с «Територія краси»

02.25 Х/ф «Будьте моїм 
чоловіком»

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 4.30 Реальна містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.30 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 4.15 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30 Т/с «Черговий лікар-2»

15.30 Т/с «Черговий лікар»

16.10, 5.20 Т/с «Адвокат»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00, 23.30 Т/с «Анжеліка»

00.20 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

01.50 Х/ф «Контрабанда»

ICTV

05.35, 20.20 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

09.55 Більше ніж правда

11.40, 17.45 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»

12.35, 13.10 Х/ф «Останній 
кіногерой»

12.45, 15.45 Факти. День

15.30, 16.10, 21.25 Т/с «Майор 

і магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.20 Х/ф «Людина, що 
біжить»

01.15 Т/с «Лас-Вегас-3»

02.40 Стоп-10

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Студія Вашингтон

04.35 Факти

04.55 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.55 Служба розшуку дітей

04.00 Зона ночі

05.15, 8.00 Т/с «Друзі»

05.45, 18.00 Абзац

06.40, 7.55 Kids Time

06.45 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

10.50 Т/с «Щасливі разом»

16.00, 19.00 Серця трьох

20.50 Х/ф «Сутінки»

23.10 Х/ф «Ідеальний 
незнайомець»

01.20 Х/ф «Принцеса і 
жебрак»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

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 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.00, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Агрокраїна

22.30 Кордон держави

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.30, 4.15 Правда життя. 

Професії

05.00 Х/ф «Сто грамів» для 
хоробрості...»

06.10 Х/ф «Акселератка»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір-2»

14.00, 19.00, 23.15, 2.20 Свідок

15.45, 0.40 Т/с «Морський 

патруль»

23.45 Т/с «Під куполом-3»

02.50 Випадковий свідок

03.00 Речовий доказ

03.50 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Азбука ремесел 

06.25 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Іван Мазепа 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Іван 

Малкович (антологія) 

09.50 Анатолій Криволап. Ігор 

Ступаченко. Дорога до 

храму 

10.20 О. Кобилянська 

«Земля». Вистава 

Чернівецького обласного 

академічного музично-

драматичного театру ім. 

О. Кобилянської 

13.05 Д/ф «І дні, мов глечики з 

Опішні...». Іван Драч» 

14.00, 02.00 Х/ф «Марія» 
15.10, 03.10 Д/ф «Гнат Юра. На 

перехресті часу»

16.00 Скарби роду. Художня 

обробка шкіри

16.20 Д/ф «Юрій Рибчинський. 

Музика слів»

17.00, 00.50 Згадуючи 

Олександра 

Вертинського

17.55, 01.40 Логос

19.20 Прямостояння

20.20 Немеркнучі зірки. Юрій 

Мушкетик 

20.50 Д/ф «Бути сама 

собі ціллю. Ольга 

Кобилянська»

21.20 Фольк-music 

22.20 Д/ф «Персона грата. Іван 

Фундуклей»

22.45 Музика Йоганна 

Себастьяна Баха

04.00 Три літа Тараса Шевченка

05.35 Майстри великої родини. 

Шкрібляк 

 

СТБ

07.10, 16.00 Все буде добре!

09.10 Все буде смачно!

10.10, 18.30 За живе!

11.25 МастерШеф-3

18.00, 22.00 Вікна-новини

20.00, 22.45 МастерШеф. 

Діти-2

23.25 Т/с «Коли ми вдома»

01.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

05.50, 20.10, 22.50 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

06.55, 22.00, 5.10 DW — 

Візерунок дня

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Будьте здорові!

10.45 Teen-клуб

11.50 Соціальний статус

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.20, 4.40 Відлуння

22.15 Заклинач акул

00.05 Ніч чорних краваток

01.30 Життя на вершині

03.00 Після опівночі

04.00 Світські хроніки

04.25 Цивілізація Incognita

05.25 Rock Time з Петром 

Полтарєвим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Д/ф «Помста природи»

11.00 Шоумухослон

11.30 Облом.UA.

15.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

16.50 Х/ф «Природжений 
гонщик» 

19.20, 20.15 Т/с «Команда» 

21.15 Х/ф «Заручник» 
23.25 Х/ф «Гальмо» 
01.00 Т/с «Секта» 

01.50 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 Європейський 

WEEKEND

07.20 «Барселона» — 

«Валенсія». ЧІ

09.05, 0.40 ЧІ. Огляд туру

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Шахтар» — 

«Олімпік». ЧУ

12.05 Великий футбол

13.50 «Атлетік» — «Реал». ЧІ

17.25 «Ман Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

19.15 Журнал Ліги чемпіонів

19.45 «Атлетіко» — 

«Севілья». ЧІ

21.35 ЧА. Огляд туру

22.50 «Ворскла» — 

«Зірка». ЧУ

01.35 «Тоттенгем» — 

«Саутгемптон». ЧА

03.25, 5.30 Топ-матч

03.40 «Алавес» — 

«Сосьєдад». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 16.20, 23.25, 

1.30, 3.30, 5.30 Топ-матч

06.10 «Ворскла» — «Зірка». ЧУ

08.10 «Ман Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

10.20, 18.20 

Європейський WEEKEND

11.45 «Спортінг» — 

«Гранада». ЧІ

13.35 ЧА. Огляд туру

14.30 «Вест Бромвіч» 

— «Арсенал». ЧА

16.30 «Алавес» — 

«Сосьєдад». ЧІ

19.15 «Шахтар» — «Олімпік». ЧУ

21.05 Журнал Ліги чемпіонів

21.35 «Мідлсбро» — «МЮ». ЧА

23.40 «Сталь» — 

«Олександрія». ЧУ

01.40 «Барселона» — 

«Валенсія». ЧІ

03.40 «Леганес» — «Малага». ЧІ

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитський Київ

07.20 Україна: забута історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00, 0.30 Правда життя

10.00, 21.40 Вижити попри все

10.50, 17.00 Найдивовижніші 

тварини

11.50 Морські парки

13.40 Містична Україна

14.30, 19.50 Нечисть

15.20, 23.40 І Світова: 

апокаліпсис

16.10, 20.50 Скарби зі звалища

18.00, 22.40 Загадки планети

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 Чи знаєте ви, що...

08.40 М/ф

10.00 Три сестри

11.00 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.40 М/с «Лис Микита»

07.50 М/с «Елвін і бурундуки»

08.00 Мультмікс

10.05 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.35 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

11.25, 17.50 Панянка-селянка

12.25, 18.55 Найгірший водій 

країни

13.25, 16.50, 0.35 Казки У Кіно

14.30, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 20.00, 4.25 Віталька

22.00, 2.45 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Отже»

01.25 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»

01.55 Теорія зради

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.30 Смакота

07.25, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.25 Лайфхак

09.35 Т/с «Аристократи»

10.30, 16.30 Т/с «Лінія захисту»

11.15 Д/ф «Бути сама 

собі ціллю. Ольга 

Кобилянська»

11.45 Орегонський путівник

12.15 Суспільний університет

12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

Спорт

13.15, 4.15 Уряд на зв’язку з 

громадянами

14.00 Книга.ua

14.30 Вересень

15.20 Театральні сезони

15.45 Спогади

16.10 Мистецькі історії

17.20 Хто в домі господар?

17.40 М/с «Гон»

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням?

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Борис 

Мозолевський. Знак 

Скіфії»

19.55 Наші гроші

20.20, 4.40 Про головне

21.50 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

22.50 З перших вуст

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

02.10 Д/ф «Після прем’єри 

— розстріл»

03.00 Д/ф «Секрети Вільнюса»

03.55 Д/ф «Формула життя 

Олександра Палладіна»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 17-—18 БЕРЕЗНЯ 2017
21 березня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на травень

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на два місяці — 100 грн. 98 коп.,
до кінця року — 403 грн. 92 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на два місяці — 140 грн. 98 коп.,
до кінця року — 563 грн. 92 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на два місяці — 36 грн. 82 коп.,
до кінця року — 147 грн. 28 коп.
Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 95 
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., 
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на 
рік — 4 грн. 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 В умовах постійного зростання цін на все і вся 
ми не тільки не підвищили, а навіть трохи змен-
шили передплатну вартість «України молодої» 
у  2017 році.  Якщо хто з вас, шановні читачі, не 
встиг передплатити газету на цей рік або не про-
довжив передплату на наступні місяці, це можна 
зробити до 5 квітня в селах і райцентрах, до 10-го 
— в обласних центрах та в Києві, і ви отримувати-
мете «Україну молоду» з 1 травня.
 Оформити передплату можна у відділен-
нях поштового зв’язку, в операційних залах 
поштамтів, у пунктах приймання передплати, 
на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачує-
те «Україну молоду» — порадьте передплату i 
своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 2.00 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.55, 12.20 Міняю жінку-6

12.50, 13.50 Мольфар

14.45, 15.45 Сімейні 

мелодрами

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Драма «Життя після 

життя»

22.00 Одруження наосліп-3

23.30, 2.15 Драма «Великі 

надії»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.15 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.00, 12.25, 21.00 Т/с 

«Заради кохання я все 

зможу!»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.25 Стосується 

кожного

20.00, 1.40, 5.10 Подробиці

00.00 Т/с «Територія краси»

02.30 Х/ф «Дідька лисого»
03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 16.10, 5.20 Т/с 

«Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 3.30 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30 Т/с «Черговий лікар-2»

15.30 Т/с «Черговий лікар»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00, 23.30 Т/с «Анжеліка»

00.20 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

04.30 Реальна містика

ICTV

05.30, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.05 Більше ніж правда

12.00, 17.45 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Х/ф «Людина, що 
біжить»

15.25, 16.10, 21.25 Т/с 

«Майор і магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.15 Х/ф «Без 
компромісів»

01.20 Т/с «Лас-Вегас-4»

02.40 Стоп-10

04.30 Студія Вашингтон

04.35 Факти

04.55 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.15 Зона ночі

05.05, 7.55 Т/с «Друзі»

05.40, 18.00 Абзац

06.35, 7.53 Kids Time

06.40 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

10.40 Т/с «СашаТаня»

15.45, 19.00 Від пацанки до 

панянки

21.10 Х/ф «Сутінки. Сага. 
Новий місяць»

23.45 Х/ф «Спокуса»
02.00 Х/ф «Ідеальний 

незнайомець»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.00, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.15 Х/ф «Той самий 
Мюнхгаузен»

07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір-2»

14.00, 19.00, 23.15, 2.15 

Свідок

15.45, 0.40 Т/с «Морський 

патруль»

23.45 Т/с «Під куполом-3»

02.45 Випадковий свідок

02.55 Речовий доказ

03.45 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Православний 

календар 

06.15 Скарби роду. Художня 

обробка шкіри 

06.35 Церква Святого Духа

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Прямостояння 

10.20 Немеркнучі зірки. Юрій 

Мушкетик 

10.50 Д/ф «Бути сама 

собі ціллю. Ольга 

Кобилянська» 

11.20 Фольк-music 

12.20 Д/ф «Персона грата. 

Іван Фундуклей» 

12.45 Музика Йоганна 

Себастьяна Баха 

14.00, 02.00 Х/ф «Наталка 
Полтавка» 

15.35, 03.35 Буковинська 

«пташка» . 

О. Кобилянська 

15.50 Православний календар 

16.00 Обереги. Вишивальниці 

16.20 Мелодії української 

душі. М. В. Лисенко

16.35 Д/ф «А льон цвіте...» 

17.00, 00.50 Д/ф «Борис 

Гмиря» 

18.00, 01.45 І постала церква

19.20 Джерела з минулого

19.50 Центр уваги. Вуличні 

музиканти 

20.20 Немеркнучі зірки. 

Платон Майборода

21.20 Д/ф «Марія Капніст. 

Три свята»

22.10 Д/ф «Микола Лисенко» 

23.10 Про книгу. Юрій 

Щербак «Зброя судного 

дня»

03.45 Православний 

календар 

03.55 Співочий дивосвіт

05.10 Ольга Чубарева. 

Стежина до Леді Опери 

СТБ

06.55, 16.00 Все буде добре!

08.55 Все буде смачно!

09.55, 18.30 За живе!

11.10 МастерШеф-3

18.00, 22.00 Вікна-новини

20.00, 22.45 МастерШеф. 

Діти-2

23.15 Т/с «Коли ми вдома»

00.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.15, 22.10 Заклинач акул

06.45, 22.00, 4.40 DW 

— Візерунок дня

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.45, 4.25 Цивілізація 

Incognita

10.40 Модні історії 

11.15 Кумири

12.00 Зимою і літом 

мандруємо світом

14.00 Оглядач. LIVE

19.05 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.00, 22.45 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

21.30, 4.55 Глобал-300

23.55 Натхнення

00.05 Ніч чорних краваток

01.55 Життя на вершині

03.00 Після опівночі

03.55 Світські хроніки

05.25 Rock Time з Петром 

Полтарєвим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Секретні матеріали

11.00 Шоумухослон

11.30 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

14.55 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

16.45 Х/ф «Гальмо» 
19.20, 20.15 Т/с «Команда» 

21.15 Х/ф «На одного 
менше» 

23.25 Х/ф «Ліфт» 
01.05 Т/с «Секта» 

01.55 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.35, 3.30, 5.30 

Топ-матч

06.10 «Мідлсбро» — 

«МЮ». ЧА

08.10 «Атлетік» — «Реал». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 ЧА. Огляд туру

11.15 «Сталь» — 

«Олександрія». ЧУ

13.00 ЧІ. Огляд туру

13.55 «Тоттенгем» — 

«Саутгемптон». ЧА

16.00 «LaLiga Docs». ЧІ

16.55 «Барселона» — 

«Валенсія». ЧІ

18.45 «Вест Бромвіч» 

— «Арсенал». ЧА

20.40 «Шахтар» — 

«Олімпік». ЧУ

22.50 Сіткорізи

23.20 «Спортінг» — 

«Гранада». ЧІ

01.10 Журнал Ліги чемпіонів

01.40 «Ворскла» — 

«Зірка». ЧУ

03.40 «Ман Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

17.50, 1.20, 5.40 Топ-

матч

06.10 «Сталь» — 

«Олександрія». ЧУ

08.10 «Вест Бромвіч» 

— «Арсенал». ЧА

10.10 «Барселона» — 

«Валенсія». ЧІ

12.15 «Шахтар» — 

«Олімпік». ЧУ

14.05 Європейський 

WEEKEND

15.30, 3.20 Сіткорізи

16.00 «Атлетік- Реал». ЧІ

18.00 «Ворскла» — 

«Зірка». ЧУ

19.50 «LaLiga Docs». ЧІ

20.45 «Тоттенгем» — 

«Саутгемптон». ЧА

22.35 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

23.30 «Мідлсбро» — 

«МЮ». ЧА

01.30 «Алавес» — 

«Сосьєдад». ЧІ

03.50 «Лас-Пальмас» 

— «Вільярреал». ЧІ

МЕГА

06.00, 0.30 Бандитська Одеса

07.20 Україна: забута історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Вижити 

попри все

10.50, 17.00 Найдивовижніші 

тварини

11.50 Морські парки

13.40 Містична Україна

14.30, 19.50 Нечисть

15.20, 23.40 І світова: 

апокаліпсис

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

18.00, 22.40 Загадки планети

19.00 Бандитський Київ

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 Чи знаєте ви, що...

08.40 М/ф

10.00 Три сестри

11.00 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.40 М/с «Лис Микита»

07.50 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 Мультмікс

10.05 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.35 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

11.25, 17.50 Панянка-селянка

12.25, 18.55 Найгірший водій 

країни

13.25, 16.50, 0.35 Казки 

У Кіно

14.30, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 20.00, 4.25 Віталька

22.00, 2.45 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Отже»

01.25 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»

01.55 Теорія зради

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.25 Лайфхак

09.35 Т/с «Аристократи»

10.30 Д/ф «Борис 

Мозолевський. Знак 

Скіфії»

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.15 Наші гроші

14.00 Війна і мир

15.20 Світло

16.05 На пам’ять

16.30 Т/с «Лінія захисту»

17.20 Хочу бути

17.40 М/с «Гон»

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50 Що там з 

Євробаченням?

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Дворянин Микола 

Лисенко»

19.55 Слідство. Інфо

20.20, 4.40 Про головне

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

22.40 Мегалот

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

02.10 Д/ф «Іван Драч. Крізь 

час і слово»

03.05 Д/с «Національні парки 

Америки»

03.55 Д/ф «Приватний лист 

світові»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 17-—18 БЕРЕЗНЯ 2017
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.55, 12.20 Міняю жінку-6

12.50, 13.50 Мольфар

14.45, 15.45 Сімейні 

мелодрами

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Драма «Життя після 

життя»

22.00 Чотири весілля

23.00 Право на владу-2017

00.45, 2.40 Драма 

«Одержимість»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.20 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.05, 12.25, 21.00 Т/с 

«Заради кохання я все 

зможу!»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.25 Стосується 

кожного

20.00, 1.35, 5.10 Подробиці

00.00 Т/с «Територія краси»

02.25 Х/ф «Самотня 
жінка бажає 
познайомитись...»

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.10, 16.10, 5.20 Т/с 

«Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 3.30 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»

15.30 Т/с «Черговий лікар»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00, 23.30 Т/с «Анжеліка»

00.20 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

04.30 Реальна містика

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.05 Більше ніж правда

12.00, 17.50 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Х/ф «Без 
компромісів»

15.30, 16.10, 21.25 Т/с 

«Майор і магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.15 Х/ф «Відшкодування 
збитків»

01.20 Т/с «Лас-Вегас-4»

02.40 Стоп-10

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.55 Служба розшуку дітей

04.00 Зона ночі

05.10, 8.00 Т/с «Друзі»

05.40, 18.00 Абзац

06.39, 7.55 Kids Time

06.40 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

10.50 Т/с «Щасливі разом»

16.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 
Затемнення»

23.10 Х/ф «Вовки»
01.00 Х/ф «Спокуса»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.00, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.30, 4.20 Правда життя. 

Професії

05.00 Х/ф «Звинувачується 
весілля»

06.15 Х/ф «Корупція»
07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір-2»

14.00, 19.00, 23.15, 2.20 

Свідок

15.45, 0.40 Т/с «Морський 

патруль»

23.45 Т/с «Елементарно»

02.50 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

03.55 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.00 Обереги. Вишивальниці 

06.20 Мелодії української 

душі. М. В. Лисенко 

06.35 Д/ф «А льон цвіте...» 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Джерела з минулого 

09.50 Центр уваги. Вуличні 

музиканти 

10.20 Немеркнучі зірки. 

Платон Майборода 

11.20 Д/ф «Марія Капніст. 

Три свята» 

12.10 Д/ф «Микола 

Лисенко» 

13.10 Про книгу. Юрій 

Щербак «Зброя судного 

дня» 

14.00, 02.00 Ювілейний 

концерт хору 

ім. Г. Верьовки під 

керуванням 

А. Авдієвського, ч. 1 

15.05, 03.05 Гравці. Театр ХХІ. 

«Грек Зорба», ч. 1

16.00, 00.50 Невигадані 

історії. Доля 

примадонни

16.30, 01.20 Кіно і час. 

Олександр Коваль, ч. 1

17.00 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен «Суток»

18.00 Гра долі. Дуель 

19.20 Дійові особи

20.20 Концерт капели 

бандуристів, 

присвячений Івану 

Козловському 

21.40 Анатолій Крим 

«Постіль брати 

будете?». Вистава 

Київської академічної 

майстерні театрального 

мистецтва «Сузір’я»

23.05 Д/ф «Клавдія 

Шульженко»

04.00 Т/с «Братство», с. 1

05.30 Знамениті українці. 

Леонід Осика

СТБ

06.55, 16.00 Все буде добре!

08.55 Все буде смачно!

09.50, 18.30 За живе!

11.10 МастерШеф-3

18.00, 22.00 Вікна-новини

20.00, 22.45 Я соромлюсь 

свого тіла

00.00 Один за всіх

01.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.20, 22.15 Заклинач акул

06.50, 22.00, 5.15 DW 

— Візерунок дня

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50, 4.30 Цивілізація 

Incognita

10.45 Модні історії

11.50 Соціальний статус

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.05, 22.55 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

21.20, 4.45 Відлуння

00.10 Ніч чорних краваток

01.30 Життя на Вершині

03.00 Після опівночі

04.05 Світські хроніки

05.30 Rock Time з Петром 

Полтарєвим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Люстратор

11.00 Шоумухослон

11.30 Відеобімба

14.20 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

16.10 Х/ф «На одного 
менше» 

19.20, 20.15 Т/с «Команда» 

21.15 Х/ф «Нокаут» 
23.05 Х/ф «Самоволка» 
01.05 Т/с «Секта» 

01.55 Х/ф «Страчені 
світанки»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Бетіс — Осасуна». ЧІ

08.10 «Тоттенгем» — 

«Саутгемптон». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Ворскла» — «Зірка». 

ЧУ

12.05 «Атлетіко» — 

«Севілья». ЧІ

13.50 «Ман Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

16.00 Журнал Ліги 

чемпіонів

16.30 «Сталь» — 

«Олександрія». ЧУ

18.20 «Атлетік» — «Реал». ЧІ

20.10, 1.35 Сіткорізи

20.40 «Мідлсбро» — 

«МЮ». ЧА

22.50 «LaLiga Docs»». ЧІ

23.45 «Шахтар» — 

«Олімпік». ЧУ

02.05 «Вест Бромвіч» 

— «Арсенал». ЧА

03.55 «Барселона» — 

«Валенсія». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 14.45, 

16.45, 21.05, 1.25, 3.30, 

5.30 Топ-матч

06.10 «Шахтар» — 

«Олімпік». ЧУ

08.10 «Барселона» — 

«Валенсія». ЧІ

10.10 «Мідлсбро» — 

«МЮ». ЧА

12.00 «LaLiga Docs»». ЧІ

12.55 «Атлетік- Реал». ЧІ

14.55, 3.40 «Тоттенгем» 

— «Саутгемптон». ЧА

16.55 «Атлетіко» — 

«Севілья». ЧІ

18.45 Сіткорізи

19.15 «Ман Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

21.15 «Ворскла» — 

«Зірка». ЧУ

23.05 Журнал Ліги чемпіонів

23.35 «Бетіс» — 

«Осасуна». ЧІ

01.40 «Спортінг» — 

«Гранада». ЧІ

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитський Київ

07.20 Україна: забута історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Вижити попри все

10.50, 17.00 Найдивовижніші 

тварини

11.50 Морські парки

13.40 Містична Україна

14.30, 19.50 Нечисть

15.20 І світова: апокаліпсис

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

18.00, 22.40 Загадки планети

23.40 Охоронці Гітлера

00.30 Війна всередині нас

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 Чи знаєте ви, що...

08.40 М/ф

10.00 Три сестри

11.00 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.40 М/с «Лис Микита»

07.50 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 Мультмікс

10.05 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.35 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

11.25, 17.50 Панянка-селянка

12.25, 18.55 Найгірший водій 

країни

13.25, 16.50, 0.35 Казки У Кіно

14.30, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 20.00, 4.25 Віталька

22.00, 2.45 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Отже»

01.25 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»

01.55 Теорія зради

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.30 Смакота

07.25, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.25 Лайфхак

09.35 Т/с «Площа Берклі»

10.30, 16.30 Т/с «Лінія 

захисту»

11.15, 4.05 Д/ф «Дворянин 

Микола Лисенко»

11.45 Мистецький пульс 

Америки

12.15 Суспільний університет

12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

Спорт

13.15 Слідство. Інфо

14.05 Д/ф «Світ Максима»

15.20 Надвечір’я. Долі

16.15 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

17.20 Казки Лірника Сашка

17.40 Школа Мері Поппінс

18.05 Voxcheck

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням?

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Клоун іде на 

манеж. М. Яковченко»

19.55 Схеми

20.20, 4.40 Про головне

21.50 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

22.50 З перших вуст

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

02.10 Д/ф «Сергій Данченко 

і сто лицарів навколо 

круглого столу»

03.00 Телевистава «Назар 

Стодоля»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.55, 12.20 Міняю жінку

12.50, 13.50 Мольфар

14.45, 15.45 Сімейні 

мелодрами

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.15, 1.50 Розсміши коміка. 

Діти

21.45 Вечірній квартал

23.45 Комедія «Закони 

привабливості»

03.10 Секретні матеріали

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.20 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.00, 12.25 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!»

15.50, 16.45 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00, 2.15 Подробиці

21.00 Чорне дзеркало

23.00 Х/ф «Рецепт її 
молодості»

00.50 Х/ф «Жінка для всіх»
03.05 Х/ф «Без року 

тиждень»
04.15 Чекай на мене

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 16.10 Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.50, 3.00 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 5.30 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»

15.30 Т/с «Черговий лікар»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.35 Футбол. Кваліфікація 

ЧС-2018. Хорватія 

— Україна

00.10 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

03.50 Реальна містика

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

11.05 Більше ніж правда

11.55, 17.45 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Х/ф «Відшкодування 
збитків»

15.30, 16.10 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.35 Х/ф «Саботаж»

01.40 Т/с «Лас-Вегас-4»

03.00 Стоп-10

04.30 Факти

04.50 Х/ф «Тільки для 
твоїх очей»

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Служба розшуку дітей

03.15 Зона ночі

04.55, 8.05 Т/с «Друзі»

05.45, 18.00 Абзац

06.43, 8.03 Kids Time

06.45 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

14.15 Серця трьох

16.10 Х/ф «Вовки»
19.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок-1»
21.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок-2»
23.10 Х/ф «Яма»
01.10 Х/ф «Трикутник»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.00, 1.00 Час. 

Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

03.35 В кабінетах

04.25, 5.25 Будемо жити

04.45 Невигадані історії

05.55 Рандеву

НТН

04.50 Х/ф «Дикий пляж»
05.55 Х/ф «Свавілля»
07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 14.20 Т/с «CSI: 

кіберпростір-2»

14.00, 19.00, 23.15, 2.15 

Свідок

15.45, 0.40 Т/с «Морський 

патруль»

21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк-6»

23.45 Т/с «Елементарно»

02.45 Випадковий свідок

02.50 Речовий доказ

03.40 Легенди бандитської 

Одеси

04.25 Правда життя. 

Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен «Суток» 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Дійові особи 

10.20 Концерт капели 

бандуристів, 

присвячений Івану 

Козловському 

11.40 Анатолій Крим «Постіль 

брати будете?». Вистава 

Київської академічної 

майстерні театрального 

мистецтва «Сузір’я» 

13.05 Д/ф «Клавдія 

Шульженко» 

14.00, 02.00 Ювілейний 

концерт хору 

ім. Г. Верьовки під 

керуванням 

А. Авдієвського, ч. 2

 15.10, 03.10 Гравці. Театр ХХІ. 

«Грек Зорба», ч. 2

16.00 Стежками Мауглі й 

Багіри 

16.15, 00.50 Музика без меж 

16.30, 01.05 Кіно і час. 

Олександр Коваль, ч. 2

17.00 Садиба-музей 

В’ячеслава Чорновола

17.30, 01.35 А у нас кіно 

знімали... «Земля» 

18.00 Так було і так буде 

довіку 

19.20 Територія Кіно

19.50 Антракт

20.20 Іван Козловський. 

Назавжди з Україною

21.10 «Старовинний вальс. 

Клавдія Шульженко». 

Вистава Національного 

академічного театру 

російської драми 

ім. Лесі Українки

22.40 Композитор Володимир 

Губа. Згадуючи Миколу 

Вінграновського

23.10 Карлен Мкртчан. Серце 

мандрів

04.00 Т/с «Братство», с. 2

05.30 Д/ф «Андрій 

Меленський» 

СТБ

08.45 Х/ф «Екіпаж»
11.15 Х/ф «Мати й мачуха»
18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 22.45 Холостяк-7

01.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.15 Заклинач акул

06.45, 22.00, 5.00 DW 

— Візерунок дня

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

10.35 Модні історії 

11.10 Будьте здорові!

11.55 Teen-клуб

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.05 Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем

21.20, 4.25 Відлуння

22.15 Х/ф «Шляхетний 
венеціанець»

00.20 Ніч чорних краваток

02.10 Життя на Вершині

03.10 Вихідний, після опівночі

04.00 Світські хроніки

05.15 Rock Time з Петром 

Полтарєвим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Бушидо

11.00 Шоумухослон

11.30 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

14.55 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

16.45 Х/ф «Нокаут» 
19.20 Х/ф «Самоволка» 
21.25 Х/ф «Списаний» 
23.00 Змішані єдиноборства. 

UFC.

01.20 Т/с «Секта» 

02.10 Роби бізнес

02.40 Секретні матеріали

03.30 Х/ф «Чорна долина»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 Вірменія — Чорногорія. 

Відбір до ЧС-2018

08.10 Португалія — Латвія. 

Відбір до ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Франція — Швеція. 

Відбір до ЧС-2018

12.05 Туреччина — Косово. 

Відбір до ЧС-2018

13.55 Іспанія — Македонія. 

Відбір до ЧС-2018

16.00 Україна — Фінляндія. 

Відбір до ЧС-2018

17.50 «LaLiga Docs»». ЧІ

18.45 Хорватія — Ісландія. 

Відбір до ЧС-2018

20.30, 23.40 Головна команда

21.35 Хорватія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

00.40 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

02.15 Туреччина — 

Фінляндія. Відбір до 

ЧС-2018

04.05 Іспанія — Ізраїль. 

Відбір до ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 12.45, 5.40 Топ-

матч

06.10 Румунія — Польща. 

Відбір до ЧС-2018

08.10 Україна — Фінляндія. 

Відбір до ЧС-2018

10.00 «LaLiga Docs»». ЧІ

10.55 Бельгія — Естонія. 

Відбір до ЧС-2018

12.50 Люксембург — 

Нідерланди. Відбір до 

ЧС-2018

14.40 Вельс — Сербія. Відбір 

до ЧС-2018

16.30 Світ Прем’єр-ліги

17.00 Англія — Шотландія. 

Відбір до ЧС-2018

18.50 Туреччина — 

Фінляндія. Відбір до 

ЧС-2018

20.55, 3.20 Світ Прем’єр-ліги

21.25 Огляд матчу «Грузія—

Сербія». Відбір до 

ЧС-2018

21.35 Іспанія — Ізраїль. 

Відбір до ЧС-2018

23.40 Італія — Албанія. 

Відбір до ЧС-2018 

01.30 Косово — Ісландія. 

Відбір до ЧС-2018

03.50 Хорватія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Україна: забута історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Вижити 

попри все

10.50, 17.00 Найдивовижніші 

тварини

11.50 Морські парки

13.40 Містична Україна

14.30, 19.50 Нечисть

15.20 І світова: апокаліпсис

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

18.00, 22.40 Загадки 

планети

19.00 Бандитський Київ

23.40 Охоронці Гітлера

00.30 Підроблена історія

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 Чи знаєте ви, що...

08.40 М/ф

10.00 Три сестри

11.00, 16.20 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

23.00 КВК

01.10 Розсміши коміка

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.40 М/с «Лис Микита»

07.50 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 Мультмікс

09.35 Х/ф «Рам і Ліла»
12.25, 18.55 Найгірший водій 

країни

13.25, 16.50 Казки У Кіно

14.30 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 4.15 Віталька

17.50 Панянка-селянка

20.00 Х/ф «Діти шпигунів-2: 
острів утрачених 
мрій»

21.50 Х/ф «Агент під 
прикриттям»

23.25 Х/ф «Як утратити 
друзів і примусити 
всіх тебе ненавидіти»

01.25 Х/ф «День 
переможених»

03.00 Країна У

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25 Життєлюб

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.35 На слуху

08.35 Територія закону

08.40 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/ф «Суші на експорт»

09.35 Т/с «Площа Берклі»

10.30, 16.30 Т/с «Лінія 

захисту»

11.15 Д/ф «Клоун іде на 

манеж. М. Яковченко»

11.45 Мистецький пульс 

Америки

12.15 Суспільний університет

12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

Спорт

12.55 Voxcheck

13.15 Схеми

14.05 Д/ф «Винниченко без 

брому»

15.20 Віра. Надія. Любов

16.15 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

17.20 Казки Лірника Сашка

17.40 М/с «Гон»

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50 Що там з 

Євробаченням?

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.25 Війна і мир

20.20, 4.35 Про головне

21.50 Богатирські ігри

22.40 З перших вуст

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00 Золотий гусак

23.15 Підсумки

02.10 Музичне турне

03.10 Надвечір’я. Долі

04.00 Д/ф «Щедрик, 

щедрик...»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30, 2.15 ТСН

06.45 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00 Таємний код віри

10.50, 23.10 Світське життя

11.50 Одруження наосліп

13.25 Голос країни-7

16.30 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка

20.15 Українські сенсації

21.15 Вечірній квартал-2017

00.10 Вечірній Київ

05.15 Комедія «Закони 

привабливості»

ІНТЕР

06.00, 20.00, 5.20 Подробиці

06.55 М/ф

07.15, 4.00 Х/ф «На вас 
чекає громадянка 
Никанорова»

09.00 Україна вражає

10.00, 2.15 Док.проект «Бомби, 

які підірвали світ»

10.45 Х/ф «Вокзал для двох»
13.50, 20.30 Т/с «Одну тебе 

кохаю»

22.30 Х/ф «Кохати не 
можна забути»

00.20 Х/ф «Полювання 
Ханта»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.15 

Сьогодні

07.15, 4.50 Зоряний шлях

09.30 Х/ф «Руда»
11.20, 15.20 Т/с «Анжеліка»

17.00, 19.40 Т/с «Щоб 

побачити веселку»

21.15 Х/ф «Героїня свого 
роману»

23.10 Реальна містика

02.00 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

07.00 Дивитись усім!

07.55 М і Ж

08.55 Я зняв! 

09.50 Дизель-шоу. Дайджест

10.55, 11.50 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «На трьох»

13.25 Х/ф «Ясон та 
аргонавти»

17.00 Х/ф «Еон Флакс»
18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Джі Ай Джо. 
Атака кобри»

22.20 Х/ф «Джі Ай Джо. 
Атака кобри-2»

00.20 Х/ф «Саботаж»
02.00 Т/с «Прокурори»

04.40 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.05 Служба розшуку дітей

03.10, 1.15, 2.00 Зона ночі

05.49, 7.09 Kids Time

05.50 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.10 Ревізор Спешл

09.05 Таємний агент

10.10 Таємний агент. Пост-

шоу

12.10 Від пацанки до панянки

14.20 Хто зверху?

16.20 М/ф «Шрек назавжди»

18.00 Х/ф «Дивергент»

21.00 Х/ф «Інсургент»
23.10 Х/ф «Філософи: урок 

виживання»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 0.20, 5.15 

Рандеву

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

08.20 Не перший погляд

08.50 Солодко з Іскрою

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up LIFE

13.10, 2.20 Кіно з 

Я. Соколовою

13.30 Історія успіху

13.40 Сучасний фермер

14.10 Відкрита церква

15.15, 4.15 Феєрія мандрів

16.30 Особливий погляд

17.10 «За Чай.com»

18.15, 2.35 Фактор безпеки

19.25 Машина часу 

(В. Чорновіл)

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 1.15, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

23.25 Машина часу

02.15 В кабінетах

04.35 Час інтерв’ю

НТН

05.25 Х/ф «Без строку 
давнини»

07.00 Х/ф «Два капітани»
11.30 Речовий доказ

13.50 Склад злочину

15.20 Т/с «Детективи»

19.00, 2.30 Свідок

19.30 Х/ф «Висота»
21.15 Х/ф «Клин клином»
23.00 Т/с «Чорні вітрила»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Стежками Мауглі й 

Багіри 

06.20 Музика без меж 

06.35 Кіно і час. Олександр 

Коваль, ч. 2 

07.05 Садиба-музей 

В’ячеслава Чорновола 

07.35 А у нас кіно знімали... 

«Земля» 

08.00 Так було і так буде 

довіку 

08.10 Православний календар 

08.25 Новинний блок 

09.00 Новини. Культура 

09.20 Територія Кіно 

09.50 Антракт 

10.20 Іван Козловський. 

Назавжди з Україною 

11.10 «Старовинний вальс. 

Клавдія Шульженко». 

Вистава Національного 

академічного театру 

російської драми 

ім. Лесі Українки 

12.40 Національний Києво-

Печерський історико-

культурний заповідник

13.00 Казки Лірника Сашка 

13.10 Л. Розумовська 

«Русалонька». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру за мотивами 

казки Г. Х. Андерсена

14.20 Скульптор радості

14.40 Світ дітей. У ритмі 

спорту

14.50 Дитячі таємниці

15.20 Валерій Невєдров. Так 

твориться мистецтво, 

ч. 1. Фонд Івана 

Кавалерідзе

15.50 Освіта як мистецтво

16.20 Валентин Сильвестров. 

Симфонія №8 

17.00 Мистецькі історії. 

Барвистий світ 

музичного бароко

17.40 Луцьк на розвої віків 

17.50 Православний календар 

18.00 Таємниці старого замку

18.30 Зелений бум. 

Стороженець

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Тиждень

19.20 Позиція. Інеш Кдирова. 

Моє ім’я — моя позиція

19.50 Музика і музиканти. 

Олександр Цимбалюк

20.15 Православний календар

20.25 Світ у прямокутнику. 

Олена Бурковська

20.55 Запалим пам’яті свічу...

Віталій Кирейко

22.30 Згадуючи В’ячеслава 

Чорновола

23.30 Jazz Коло. Лемківська 

сюїта, ч. 1

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Василь 

Забашта, ч. 1, 2

01.10 Франсуа Вебер 

«Випадок у готелі 

«Дю Комерс». 

Вистава Київського 

академічного театру 

«Колесо»

  УВАГА!!! ПЕРЕХІД НА 

ЛІТНІЙ ЧАС 

04.00 Композитор Володимир 

Губа. Згадуючи Миколу 

Вінграновського

04.35 Карлен Мкртчан. Серце 

мандрів

05.20 Руслан Найда. Козацька 

уява

СТБ

05.50 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

09.55 Холостяк-7

13.25 МастерШеф. Діти-2

19.00 Україна має талант! 

Діти-2

22.05 Т/с «Коли ми вдома»

23.40 Давай поговоримо про 

секс

01.35 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.05 Х/ф «Весна»
09.55 Шеф-кухар країни

10.35, 20.40 Заклинач акул

13.35 Іпостасі спорту

14.05 Завтра-сьогодні

15.30 Соціальний статус: 

ваша пенсія

16.10 Х/ф «Шляхетний 
венеціанець»

18.10 Концерт «Весна 

прийшла»

21.05 Останній шанс побачити

22.15 Х/ф «Школа 
грабіжників»

00.10 Вихідний, після опівночі

01.20 Ніч чорних краваток

02.30 Життя на вершині

04.00 Світські хроніки

04.25 Модні історії

04.45 Цивілізація Incognita

05.00 Кумири

05.15 Rock Time з Петром 

Полтарєвим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

12.00 Top Gear

13.05 Х/ф «Пекельний 
смерч» 

14.50 Х/ф «Списаний» 
16.15 Х/ф «У пошуках 

скарбів нібелунгів» 
18.50 Х/ф «У пошуках 

бурштинової 
кімнати» 

21.00 Х/ф «Зубастий 
торнадо-3» 

22.50 Х/ф «Литовське 
весілля» 

00.45 Х/ф «Останній день 
на Землі» 

02.10 Секретні матеріали

03.00 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.05 Італія — Албанія. 

Відбір до ЧС-2018

07.55 Журнал Ліги чемпіонів

08.25, 20.55 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.25 Косово — Ісландія. 

Відбір до ЧС-2018

12.10 Туреччина — 

Фінляндія. Відбір до 

ЧС-2018

13.55 Ірландія — Вельс. 

Відбір до ЧС-2018 

16.05 Хорватія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

17.55 Головна команда

18.55 «Шлях на Мундіаль. 

ONLINE». Відбір до ЧС-

2018

21.35 Бельгія — Греція. 

Відбір до ЧС-2018

23.40 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018 

01.15 Швеція — Білорусь. 

Відбір до ЧС-2018

04.05 Португалія — 

Угорщина. Відбір до 

ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 15.15, 5.10 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

07.35 Туреччина — 

Фінляндія. Відбір до 

ЧС-2018

09.25, 12.25 Головна команда

10.35 Хорватія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

13.25 Іспанія — Ізраїль. 

Відбір до ЧС-2018

16.10 Італія — Албанія. 

Відбір до ЧС-2018

18.00, 20.55, 23.40 Шлях на 

Мундіаль

18.50 Швеція — Білорусь. 

Відбір до ЧС-2018

21.35 Португалія — 

Угорщина. Відбір до 

ЧС-2018

00.30 Болгарія — 

Нідерланди. Відбір до 

ЧС-2018 

02.20 «Шлях на Мундіаль. 

ONLINE». Відбір до ЧС-

2018

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Прихована реальність

09.00, 19.30 У пошуках 

істини

10.40 Охоронці Гітлера

12.30, 21.10 Диво-винаходи

14.20 Загадки планети

16.20 Морські парки

18.20 Наші

23.50 Аджимушкай. 

Підземелля смерті

00.40 Доктор Хайм

01.30 Майор «Вихор»

02.10 Професія-альфонс

02.20 Єврорабині

04.00 Ліліпути

04.50 Секти. Контроль 

свідомості

05.40 Бандитська Одеса

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 Чи знаєте ви, що...

08.40 М/ф

11.45 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.10 Х/ф «Фанфан-
Тюльпан»

15.00, 19.00 Орел і решка. 

Ювілейний сезон

18.00 Навколо М

00.00 Т/с «Сонна Лощина»

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.40 М/с «Лис Микита»

07.50 М/ф «Як Петрик 

П’яточкін слоників 

рахував»

08.00 Мультмікс

10.05 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 

друзів»

10.25 М/ф «Тітоф»

12.00 Х/ф «Чого чекати, 
коли чекаєш на 
дитину»

14.00 Казки У Кіно

16.15 Х/ф «Агент під 
прикриттям»

18.00 Х/ф «Діти шпигунів-2: 
острів утрачених 
мрій»

19.50 Одного разу під 

Полтавою

20.55 Танька і Володька

22.00 Одного разу в Одесі

23.00, 3.15 Країна У

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Х/ф «Рам і Ліла»
04.30 Віталька

УТ-1

06.00 У просторі буття

06.35 Підсумки

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.20 Шеф-кухар країни

08.05 Смакота

08.30, 00.00 Золотий гусак

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Книга джунглів»

09.55 Хто в домі господар?

10.15 Хочу бути

11.00 Фольк-music

12.30 Т/с «Площа Берклі»

14.35 Книга.ua

15.05 Український корт

15.35 Чоловічий клуб

16.15 Чоловічий клуб. Спорт

17.50 Богатирські ігри

18.45 Х/ф «Шопен. 
Бажання любові»

21.00, 5.35 Новини

21.30 Концертна програма

22.40 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.25 Життєлюб

01.20 Музичне турне

02.00 Перехід на літній час

02.20 Світло

04.00 Х/ф «Наталка 
Полтавка»
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КАНАЛ «1+1»

07.00 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

09.50 ТСН

10.50, 12.00, 13.25, 14.30 Світ 

навиворіт

15.35 Драма «Життя після 

життя»

19.30, 5.00 ТСН-тиждень

21.00 Голос країни-7

23.30 Viva! Найкрасивіші-2017

01.25 Аргумент кiно

02.05 Світське життя

02.55 Таємний код віри

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.15 Х/ф «Рецепт її 
молодості»

08.00 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00, 11.00 Орел і решка

12.00 Х/ф «Кохати не 
можна забути»

13.50, 21.30 Т/с «Одну тебе 

кохаю»

20.00 Подробиці тижня

23.40 Х/ф «Вокзал для 
двох»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.40 Зоряний шлях

09.30 Х/ф «Героїня свого 
роману»

11.20 Т/с «Анжеліка»

16.45, 20.00 Т/с «Сонячне 

затемнення»

19.00, 5.50 Події тижня 

21.20 Т/с «Щоб побачити 

веселку»

01.00 Реальна містика

01.50 Т/с «Райське місце»

ICTV

05.10 Х/ф «Завтра не помре 
ніколи»

07.10 Т/с «Відділ 44»

09.55 Ньюзмейкер: Анатолій 

Матіос

10.50, 13.00 Х/ф «Ясон та 
аргонавти»

12.45 Факти. День

14.25 Х/ф «Джі Ай Джо. 
Атака кобри»

16.45 Х/ф «Джі Ай Джо. 
Атака кобри-2»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.30 Х/ф «Джек Ричер»

23.05 Х/ф «Джек Раян. 
Теорія хаосу»

01.00 Х/ф «Операція 
«Відплата»

02.25 Т/с «Прокурори»

НОВИЙ КАНАЛ

05.00, 6.15 Kids Time

05.02 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

06.20 Х/ф «Сутінки»
08.50 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Новий місяць»
11.15 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Затемнення»
13.40 Х/ф «Дивергент»
16.35 Х/ф «Інсургент»
18.45 Х/ф «Дивергент, 

частина- 3: Віддана»
21.00 Х/ф «Макс Стіл»

22.50 Х/ф «Трикутник»
00.50 Х/ф «Філософи: урок 

виживання»

5 канал

06.00, 9.30, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час: Важливо

06.15, 21.00, 1.15 Час: 

підсумки тижня 

06.25, 18.10 Велика політика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

08.10 Гра інтересів

08.30, 3.15 Феєрія мандрів

08.50 Солодко з Іскрою

09.20 Автопілот-тест

09.25 Технопарк

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.10 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up BUSINESS

13.10 Модне здоров’я

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 «За Чай.com»

19.25, 0.20 Невигадані історії

20.05 Машина часу (В. 

Чорновіл)

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

23.35, 2.15, 5.15 Машина часу

01.55 Огляд преси

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.00 Легенди бандитської 

Одеси

05.20 Правда життя. Професії

05.50 Х/ф «Через Гобі та 
Хінган»

08.55 Т/с «Діти Арбата»

13.40 Х/ф «Висота»
15.15 Х/ф «Добре сидимо!»
16.45 Легенди карного розшуку

19.00 Т/с «Одного разу в 

Ростові»

22.40 Т/с «Чорні вітрила»

03.15 Х/ф «Клин клином»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Валерій Невєдров. Так 

твориться мистецтво, 

ч. 1. Фонд Івана 

Кавалерідзе 

06.30 Освіта як мистецтво 

06.55 Валентин Сильвестров. 

Симфонія №8 

07.35 Світ дітей. У ритмі спорту 

07.45 Дитячі таємниці 

08.15 Православний календар 

08.20 Мистецькі історії. 

Барвистий світ 

музичного бароко 

09.00 Луцьк на розвої віків 

09.10 Православний календар

09.20 Позиція. Інеш Кдирова. 

Моє ім’я — моя позиція 

09.50 Музика і музиканти. 

Олександр Цимбалюк 

10.15 Православний календар 

10.25 Світ у прямокутнику. 

Олена Бурковська 

10.55 Запалим пам’яті свічу...

Віталій Кирейко 

12.30 Згадуючи В’ячеслава 

Чорновола 

13.30 Jazz Коло. Лемківська 

сюїта, ч. 1 

14.00, 02.00 Л. Малюгін 

«Насмішкувате моє 

щастя». Фільм-

вистава Національного 

академічного театру 

російської драми ім. 

Лесі Українки 

15.25, 03.20 Д/ф «Марія 

Левитська. Театральний 

роман»

16.00 Музичний фільм «Ти 

плюс я — весна»

17.00 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Заповіт». «Давно це 

діялось колись»

17.40 Місто біля Раю

18.20 Києвотека. Київ у 

кіно. «Звинувачується 

весілля»

18.45 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Тодось Осьмачка

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Тиждень

19.20 Мовою мистецтва

19.50 Сценограй

20.20 О. Грибоєдов «Горе 

з розуму». Вистава 

Київського академічного 

Молодого театру

23.00 Княждвір

23.10 Православний календар 

23.20 Життєві відчуття Євгена 

Ройтмана

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Василь 

Забашта, ч. 3, 4

01.10 Незнаний Шевченко. 

Аристократ духу

04.00 А. Міллер «Вид iз 

мосту». Вистава 

Національного 

академічного театру 

російської драми ім. 

Лесі Українки 

05.45 І постала церква

 

СТБ

05.50 Все буде добре!

07.45 Холостяк-7

09.00 Все буде смачно!

09.55 Караоке на майдані

11.10 Україна має талант! 

Діти-2

14.20 Х/ф «За двома 
зайцями»

16.00, 23.15 Я соромлюсь 

свого тіла

18.00, 22.15, 0.25 Слідство 

ведуть екстрасенси

21.00 Один за всіх

ТОНІС

06.05 Х/ф «Школа 
грабіжників»

07.50 Натхнення

09.55 Останній шанс побачити

11.45 Життя в цифрі

13.25 Будьте здорові!

14.00 Баскетбол. Суперліга. 

«Дніпро» — 

«Запоріжжя»

16.50 Соціальний статус: ваша 

пенсія

17.25 Заклинач акул

18.05 Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс 

«Трускавецька Фієста»

20.00, 4.15 Цивілізація Incognita

20.15, 4.30 Кумири

20.35, 3.45 Світські хроніки

21.05 Шеф-кухар країни

21.40 Євромакс

22.10 Х/ф «Школа 
грабіжників-2»

00.00 Ніч чорних краваток

01.45 Життя на вершині

02.45 Вихідний, після опівночі

04.40 Модні історії 

05.05 Rock Time з Петром 

Полтарєвим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Роби бізнес

09.00 Бушидо

12.00 Х/ф «У пошуках 
скарбів нібелунгів»  

14.20 Х/ф «У пошуках 
бурштинової кімнати» 

16.45 Х/ф «Волл-стріт»
19.05 Х/ф «Ведмежатник» 
21.30 Профутбол

23.15 Змішані єдиноборства. 

UFC.

01.30 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.05 Іспанія — Ізраїль. 

Відбір до ЧС-2018

07.55 Світ Прем’єр-ліги

08.25, 12.40 Огляд 2-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

10.00, 15.55, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Журнал Ліги чемпіонів

10.50 Болгарія — Нідерланди. 

Відбір до ЧС-2018

13.55 Олімпік — Карпати». ЧУ

16.15 Швеція — Білорусь. 

Відбір до ЧС-2018

18.00, 23.40 Шлях на Мундіаль

18.50 Англія — Литва. Відбір 

до ЧС-2018

20.55 Великий футбол

21.45 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

00.30 Румунія — Данія. Відбір 

до ЧС-2018 

02.20 Азербайджан 

— Німеччина. Відбір до 

ЧС-2018

04.05 Чорногорія — Польща. 

Відбір до ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 17.20 Огляд 2-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

07.35 Бельгія — Греція. Відбір 

до ЧС-2018

09.25, 12.05, 14.35 Шлях на 

Мундіаль

10.15 Швеція — Білорусь. 

Відбір до ЧС-2018

12.45 Португалія — Угорщина. 

Відбір до ЧС-2018

15.30 Ірландія — Вельс. 

Відбір до ЧС-2018

18.50 Азербайджан 

— Німеччина. Відбір до 

ЧС-2018

20.55, 4.55 Журнал Ліги 

чемпіонів

21.25 Огляд матчу «Англія-

Литва». Відбір до 

ЧС-2018

21.35 Чорногорія — Польща. 

Відбір до ЧС-2018

23.40 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018 

01.15 Шотландія — Словенія. 

Відбір до ЧС-2018 

03.05 Англія — Литва. Відбір 

до ЧС-2018

05.25 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 23.50 Прихована 

реальність

09.00, 19.30 У пошуках істини

10.40 Охоронці Гітлера

12.30, 21.10 Диво-винаходи

14.20 Загадки планети

16.20 Морські парки

18.20 Наші

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 Чи знаєте ви, що...

08.40 М/ф

09.45 Т/с «H2O: просто додай 

води»

11.10 Х/ф «Фанфан-
Тюльпан»

13.00 Навколо М

14.00 Орел і решка

22.00 Х/ф «Наречена з того 
світу»

23.50 КВК

02.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.40 М/с «Лис Микита»

07.50 М/ф «Ходить гарбуз по 

городу»

08.00 Мультмікс

09.15 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

10.55 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 

друзів»

12.00 М/ф «Тітоф»

13.40 Х/ф «Чого чекати, 
коли чекаєш на 
дитину»

15.40, 4.25 Віталька

17.45 Казки У Кіно

19.50 Одного разу під 

Полтавою

20.55 Танька і Володька

22.00 Одного разу в Одесі

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Х/ф «Як утратити 
друзів і примусити 
всіх тебе ненавидіти»

02.30 Х/ф «День 
переможених»

04.00 Країна У

УТ-1

06.00 Світ православ’я

06.35 На слуху

07.05, 23.30 Золотий гусак

07.25 Життєлюб

08.10 Смакота

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Воїни миру. Рустам 

Хамраєв

09.35 Х/ф «Хоча зі мною 
ніхто не йде»

11.35 Спогади

12.00 Театральні сезони

12.35 Х/ф «Кохання. Це 
слово із семи букв»

14.15 Мистецькі історії

14.35 Фольк-music

15.40 Перший на селі

16.05 Твій дім

16.30 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

20.30 Перша шпальта

21.00, 5.35 Новини

21.25 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

21.50 Що там з 

Євробаченням?

22.20 Д/ф «Марія Левитська. 

Театральний роман»

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.20 Територія закону

01.20 Музичне турне

02.20 Д/ф «Сімдесятники. 

Микола Вінграновський. 

Український Орфей»

02.40 Віра. Надія. Любов

03.30 Х/ф «Суперник»
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Вийшли із «зони ризикованого 
виноградарства»
 Саме за такими показниками оціню-
вали на VII Дегустаційному з’їзді клубу 
«Виноградарі Прикарпаття» найкращі 
твори місцевих виноробів. Дегустацій-
ною комісією були всі присутні — й ви-
ноградарі з Івано-Франківщини, і гості 
з Хмельниччини та Буковини, що зібра-
лися в найбільшому залі  одного з ресто-
ранів  в обласному центрі. Таке надзви-
чайно широке «народне журі» й умови 
цілковитої анонімності авторів вин дали 
можливість максимально об’єктивно оці-
нювати представлені на конкурс напої, а 
відтак — стимулювати зростання майс-
терності аматорів виноробства, тради-
ції якого на Галичині були втрачені в ра-
дянський період. Адже регіон охрестили 
«зоною ризикованого виноградарства».
 Але хіба труднощі — привід склас-
ти руки? Прикарпатці вирішили: це — 
шанс стати вправнішими й кращими. 
Відтак, об’єднавшись у клуб, почали ра-
зом розв’язувати проблеми, з якими ко-
жен колись стикався поодинці: створи-
ли справжнє професійне середовище, де 
люди різного віку й фаху, але зі спіль-
ним хобі — виноградарством — ділять-
ся досвідом, аналізують свої хиби, тору-
ють шлях до успіхів. І щороку ніби скла-
дають головний іспит за увесь поперед-
ній трудовий сезон — привозять на суд 
колег свої найкращі вина.
 Результат семирічних з’їздів від-
значає голова клубу «Виноградарі При-
карпаття» Дмитро Семенів, який доб-
ре пам’ятає початки. Якими невдалими 
були перші вина, скільки помилок роби-
лося! Але люди вчилися, запрошували 
до себе досвідченіших колег зі Львова, 
Чернівців, радилися, перевертали гори 
спеціальної літератури, їздили на най-
більші виноградники країни, добирали 
сорти, самі експериментували з техноло-
гіями й так росли. І ось сьогодні можуть 
пишатися визнанням майстрів з інших 
регіонів, і тим, що місцеві вина стають 
упізнаваними, так би мовити, зі своїм 
лицем.

Вино з характером 
і детективною історією
 Власне, один із таких трунків і здо-
був на VII Дегустаційному з’їзді найви-
щу відзнаку — Перехідний кубок клу-
бу «Виноградарі Прикарпаття», на яко-
му щороку карбується ім’я нового пе-
реможця й назва його тріумфального 
вина. Цього разу це буде ім’я Івана Піти 
та його вина «Бурлінгтон», що набрало 
найвищу кількість балів з усіх представ-
лених на суд дегустаторів 38 вин.
 Сам призер у відповідь на розпиту-
вання колег про секрет найвишукані-
шого вина з’їзду сміється: «Якби ви зна-
ли, як його роблю, то й приза не дали б. 
Бо все просто до елементарного. Нічо-
го в нім немає, крім винограду, цукру й 
води. Своїм успіхом завдячую винятко-
во сорту лози — це її найкращі властиво-

сті відбилися в ароматі і смаку напою».
 А лоза й справді дивовижна. Не лише 
тому, що на українських теренах вона 
рідкісна, а й історія її появи на Прикар-
патті — майже детективна. Справа в тім, 
що такого сорту, «Бурлінгтон», насправ-
ді не існує. Бурлінгтон — то назва однієї 
з провінцій Канади, де приблизно із се-
редини ХХ століття вирощують духмя-
ний і смаковитий технічний сорт ви-
нограду. І ще за радянських часів один 
косівчанин вибрався туди в гості, до сво-
го дядька, який жив неподалік Ніагари 
й займався селекцією лози та здавав, як 
і багато хто в тій місцевості, свій врожай 
на маленький винзавод. Племінник цей 
сорт дуже вподобав. 
 Тільки як його доправити на Украї-
ну? Вивозити заборонено! Але чоловіки 
не шукали легких шляхів і ризикнули 
вдатися до контрабанди: чубук транс-
портували захованим у піжонській бам-
буковій тростині, яка тимчасово стала 
частиною модного іміджу косівчанина. 
Криміналу уникли, а канадійський ви-
ноград щасливо прижився на Косівщині 
й помаленьку «пустив вуса» в багатьох 
тамтешніх обійстях. Місцеві господарі 
його люблять, але оригінальної назви 
не знають. Просто на честь батьківщи-
ни сорту нарекли його «Бурлінгтон».
 Під цим «псевдо» напій і перемагає 
на виноробських конкурсах. Іван Піта 

вже вдруге бере з ним призи клубу «Ви-
ноградарі Прикарпаття», а його това-
риш, від якого й отримав свого часу цю 
лозу, Роман Паламар, виборював перші 
місця на Святі винограду й вина, де були 
представлені трунки виноробів із цілої 
України. Виходить, недарма сорт ман-
дрував у таку далечінь із небезпечними 
пригодами.

Домашні шедеври — виноробський 
«от кутюр»
 У назвах вин-переможців VII  Дегус-
таційного з’їзду простежуються назви й 
інших сортів, які успішно вирощують у 
Західному регіоні. Найкращими сухи-
ми виноградними винами були визнані  
«Хриплинське» (автор Богдан Іваничок), 
що посіло третє місце; «Дублянське» (ав-
тор Дмитро Семенів), що посіло друге міс-
це, та  «Августа» (автор Василь Кукуруд-
зяк), що отримало перше місце.
 Серед напівсолодких виноградних 
вин третє місце присудили «Цитронно-
му Магарачу» авторства Василя Короб-
ка, друге — «Лівадійському чорному» 

Василя Кукурудзяка, а перший щабель 
п’єдесталу пошани зайняло згадане вино 
«Бурлінгтон» Івана Піти.
 Найкращими серед виноградних 
десертних вин були визнані «Чорний 
Принц» Олександра Лебедя (третє міс-
це), «Ізабелла» Геннадія Павликівсько-
го (друге місце) та «Мускат Станіслава» 
Сергія Ляшенка (перше місце).
 Переможцями категорії плодово-
ягідних вин стали «Вишнево-малинове» 
Олега Яремчука (третє місце), «Яблуко» 
Олександра Лебедя (друге місце) й «Ма-
лина» Ігора Мельниченка (перше місце). 
Але присудження найвищої клубної на-
городи саме столовому вину свідчить про 
зростання майстерності місцевих вино-
робів, адже його виготовлення потребує 
високої технологічної грамотності. 
 Одна прикрість — скуштувати роз-
кішне призове вино може невелике коло 
родичів та друзів, бо воно — як одяг «от 
кутюр», з’являється на світ в обмеженій 
кількості. Для широкого загалу — мас-
штаби промислового виробництва й інші 
технології, що, зокрема, передбачають 
застосування консервантів. То, мабуть, 
уже заради справжнього ексклюзиву в 
келиху й варто братися за домашнє вино-
робство. А досягти в ньому високого рів-
ня цілком реально. Яскравий приклад — 
американський аматор Джеф Кокс, автор 
книжки «Все про виноград і вино. Вичер-
пний посібник для виноградарів і вино-
робів», яку репрезентувала учасникам 
з’їзду її перекладач Уляна Джаман. Роз-
повідає, що задумала серію книжок про 
бізнес, у стилі дорожньої карти, яка до-
поможе кожному охочому пройти шлях 
від нуля до кінцевого продукту, як це 
практикується в Америці:
 — Мені часто доводиться бачити лю-
дей, які мають земельні паї, хотіли би 
започаткувати власний бізнес. Саме їм 
і адресовані такі книжки. Існує, напри-
клад, посібник, присвячений вирощу-
ванню горішника (ліщини чи волосько-

го горіха), інших культур. Але відкри-
ває серію книга про виноград. Про те, як 
вибрати правильний сорт під певний клі-
мат, ґрунт, про вина, історію сортів, тех-
нологію догляду — все пояснється мак-
симально легко й просто. Також сподіва-
юся, що вона спричинить  підвищення в 
Україні загальної культури споживання 
вина. Я — перекладач, але, поки працю-
вала над цим виданням, мені й самій за-
хотілося стати землеробом. 
 Воно й не дивно. Адже мистецтво виро-
щування виноградної лози, мабуть, у ге-
нах  людини. Воно дійшло до нас від часів 
Ноя, налічує тисячі років і, напевно, ще 
не одна тисяча у нього попереду... ■

ПРОБІРНА ПАЛАТА

Келих Бахуса
Як канадійський виноград щасливо прижився на 
Косівщині й помаленьку «пустив вуса» в багатьох 
тамтешніх обійстях  і чому вино смакують, а не не п’ють?
Наталія ЯСНА

Яскравий букет багатого кольору, ще й чудово смакує… Що ж воно таке, як вам 
здається? Відповідь на цю загадку для дорослих дуже проста: звісно, вино! І нехай не 
дивують його барвисті характеристики, бо в цьому трунку насправді є висока поезія. 
Оцініть самі: колір може бути глибоким, насиченим, сонячним, солом’яним, буршти-
новим — відтінків не злічити, ще й прозорим, як кришталь. А пахощі! Знавці розріз-
няють квіткові (трояндові, жасмину, акації, фіалки), фруктові (смородини, малини, 
яблука, вишні), рослинні (трави, папороті), пряні (імбиру, мускатного горіха).
Окрім того, якщо молоді вина дарують нам виразний аромат, то у витриманих він 
змінюється на букет. І остаточну крапку в цьому витворі мистецтва ставлять смакові 
відчуття. Осягнути весь їх діапазон можна тільки шляхом неквапливого куштування. 
Бо ж недарма кажуть, що вино не п’ють, його смакують. Тому, аби не пропустити 
найважливішого, невелику кількість трунку затримують у роті і немовби повільно 
жують. Лише тоді воно нагрівається і розкриває всі свої властивості — в’язкість, 
терпкість, спіртуозність, кислотність… І що триваліший післясмак, тим кращої 
якості вино у вашому келиху.

■

Кубок Клубу виноградарів Прикарпаття.❙

Сергій Ляшенко оцінює колір напою. 
Фото Наталії ЯСНОЇ.

❙
❙

Мистецтво вирощування виноградної лози, мабуть, у генах  людини. 
Воно дійшло до нас від часів Ноя, налічує тисячі років і, 
напевно, ще не одна тисяча у нього попереду.
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Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Світлана Орліченко понад 
двадцять років — прима 
Київського академічно-
го Театру драми і комедії 
на Лівому березі Дніпра. 
Репертуар заслуженої 
артистки насичений і різ-
ноплановий: Дездемона 
(«Отелло»), Сваха («Одру-
ження»), Варвара ( «Біс»), 
журналістка («Черга»), 
маркіза («Небезпечні 
зв’язки»), Варя («Вишне-
вий сад»), Пацієнтка, Ад-
вокат («Мотузка»)... Не-
перевершено грає Сільвію 
в однойменній виставі. 
Хтось влучно зауважив: 
«Кращої собаки, аніж Ви, 
ми не зустрічали».
В затишній обстановці, на 
кухні, п’ємо ароматний 
чай і говоримо про доро-
гу, яку Світлана долала до 
театру.

«Мама плакала, коли 
бачила мене на сцені»
 ■ Світлано, у столичній 
школі ви проявляли якісь 
особливі здібності? До чого 
саме був хист?
 — Вчилася у 151-й 
школі (це Чапаєвка). По-
ряд ліс, спортивна база 
«Динамо» Київ. Так дитя 
шукає, чим зайнятися: 
танцювати чи малювати? 
Я стала на лижі й показала 
непоганий результат. Зай-
малася в спортивній сек-
ції. Та до юнацької збірної 
України не про йшла  (вени 
близько). Трохи займала-
ся танцями.
 ■ А ким бачили вас 
батьки?
 — О! Мама дуже хоті-
ла, щоб дитя стало бух-
галтером. Бо у них на за-
воді всі бухгалтерки хо-
дили в білих халатах, із 
золотими кульчиками, 
каблучками і на підборах. 
Їх поважали й у них завж-
ди була свіжа копійка. Та 
поступати я поїхала до Ні-
жинського педагогічно-
го інституту імені Гоголя 
на філфак. Мамі цей вибір 
також подобався. Успішно 
склала іспити, забрала до-

кументи й повернулася до 
Києва. Словом, мамине ба-
жання виконала, а вчити-
ся не змогла. Мамі сказа-
ла, що не пройшла за кон-
курсом. Не поїде ж вона 
перевіряти. Відчувала — 
не моє то. Я виконувала 
всі бажання батьків, але 
йшла своєю дорогою, шу-
кала свою історію...
 ■ Якою була реакція 
батьків?
 — Мама плакала, коли 
бачила мене на сцені. В її 
голові не могло скласти-
ся, що дитя колись буде 
там — в телевізорі чи на 
сцені. Їй було то все не-
зрозуміло і незбагненно. 
Вона тішилася до сліз. 

Як ангел-охоронець 
Валентина Зимня
 ■ Ви вчилися на курсі 
Валентини Іванівни Зим-
ньої. Пригадуєте час ви-
пробувань?
 — Ще й як! Зазвичай 
у кімнату заходило п’ять 
осіб на перше ознайом-
лення, а я чомусь була 
одна. Я добре знала Ар-
кадія Гашинського, бачи-
ла його на сцені театру. І 
йшла, власне, до нього. 
Читала свого улюблено-
го «Глитай, або ж павук» 
Марка Кропивницького. 
Та з переляку забула на-
віть букви... Стою, сльо-
зи градом. А Гашинський 
— красень, — повертаєть-
ся до Валентини Іванівни 
і запитує: «Що будемо ро-
бити?» І Зимня мене ря-
тує. Просить читати ще. І 

щось особливе вони в мені 
побачили. Відібрали. Сло-
вом, Валентина Зимня на-
брала дівчат, а Аркадій 
Гашинський — хлопців. 
Це вже ми пізніше дові-
далися. Через два роки 
пішов із життя Гашинсь-
кий. Його курс передали 
Михайлу Резніковичу. І 
хто знає, як би склалася 
моя подальша доля. Але 
як кажуть: люби, Боже, 
правду. Чомусь же я опи-
нилася саме в цьому теат-
рі. Могла ж навіть вийти 
заміж (був момент) й опи-
нитися десь у Чикаго...
 ■ То кому завдячуєте у 
своєму виборі? 
 — Дякую Богу і бать-
кам. Дякую народній ар-
тистці України Валентині 
Зимній. Дякую видатно-
му українському режи-
серу Едуарду Митниць-
кому, що повірив у мене і 
взяв до театру.
 ■ У студентські роки у 
вас сталася неприємність 
— ви травмувалися.
 — Я впала з третього 
поверху навчального кор-
пусу інституту, що на Хре-
щатику. Летіла півтора 
прольоти і мало не розби-
лася. Це сталося на почат-
ку другого курсу. У двох 
місцях була зламана ниж-
ня щелепа. Коли прийш-
ла до тями й побачила своє 
обличчя, зрозуміла, що 
кар’єрі кінець. Та й тут на 
допомогу, мов ангел-охо-
ронець, прийшла Вален-
тина Іванівна. Вона сказа-
ла: «Не журись. Зробимо 

«Матінку Кураж». Я буду 
Матінка Кураж (свого часу 
грала в Чернівецькому те-
атрі), а ти — німа Катрін. 
Вона навіть екстерном за-
рахувала мені іспит.
 ■ Маєте багатьох відо-
мих однокурсників: Євген 
Нищук, скажімо.
 — Так, багато наших 
у Київському академічно-
му Молодому театрі, Сні-
жана Єгорова на телеба-
ченні, Вікторія Малекто-
рович працювала у Відні, 
Євген Курман, художній 
керівник театру в Кропив-
ницькому, Євген Нищук, 
актор театру й міністр 
культури України...

У 46 зіграти 
шістнадцятирічну? 
Можна! 
 ■ Що найскладніше у 
ваших ролях?
 — Найскладніше — 
включити лампочку все-
редині себе. Внутріш-
ній світ. Він включаєть-
ся. Але це дуже складна й 
виснажлива робота. Мож-
на користуватися гримом. 
Але як у 46 зіграти шіст-
надцятирічну? Можна!
 ■ Вам пощастило пра-
цювати на сцені з Адою 
Роговцевою.
 — Якось я сиділа й 
думала: Господи, почуй 
мене. І прийшла Вона. І 
все вирішила. Ми враз ста-
ли ріднею. Про наше спіл-
кування, дружбу можна 
відзняти кіно. Це окрема 
історія. Кожен, хто при-
ходить у їхній дім, при-

ходить навіки. Там немає 
суперництва. Там люди з 
крові і плоті. Ти щасли-
вий жити поряд із ними. 
Саме поряд із ними життя 
— «Схоже на щастя»» (ре-
жисер-постановник Кате-
рина Степанкова).
 ■ Ваші режисери Юрій 
Одинокий, Дмитро Бого-
мазов, Олексій Лісовець, 
Едуард Митницький.
 — Неймовірно вдячна 
Юрію Одинокому, який у 
перший рік зробив зі мною 
три різні жінки. Дмитру 
Богомазову за роль, яка 
взяла «Київську пекто-
раль». Особлива подяка 
Олексію Лісовцю, Едуарду 
Митницькому, які беруть 
у свої роботи й абсолютно 
впевнені у мені. Останнім 
часом це Катерина Сте-
панкова. Тобто, ці люди в 
мені щось бачать, те, що 
не зможе зробити інша ви-
конавиця. Бо виконавиць, 
правду кажучи, багато. 

 ■ Чи якась із ролей для 
вас особлива, близька?
 — Близька, симпа-
тична мені Дездемона. А 
знаєте чому? Вона мені 
дуже важко давалася! 
Тих «дівчат», які при-
ходили в моє життя і да-
валися надто складно, 
я поважаю більше. Та ж 
Варвара з «Вишневого 
саду»...
 Відмовлятися від ро-
лей гріх. Кожна робо-
та може бути останньою. 
Інша справа: чи ти її по-
тягнеш. Цього ніколи не 
знаю. Не знаю, добре це 
чи погано. Ролями не пе-
ребираю. Просто роблю 
свою справу. Бо ти є фар-
ба. І тільки режисер може 
сказати, чи є в тобі той 
напівтон чи згусток того 
кольору, який потрібен 
йому в тій чи іншій поста-
новці. Тому й не знаю, за 
якими критеріями мене 
відбирають режисери. ■

Марія СУЛИМА

 Гурти Kozak System, Vivienne Mort, 
«Один в каное», Pianoбой, «Жадан і Соба-
ки» та ще 5 «прихованих» виконавців, се-
ред яких як відкриття, так і легенди ук-
раїнської сцени, — організатори рок-пре-
мії «Селекція» влаштовують 22 березня 
у київському клубі «Атлас» неординар-
ний вечір. Засновник премії — радіостан-
ція «Джем ФМ». У першу чергу збира-
ють музикантів і їхніх шанувальників, 
щоб вручити премії у 9 номінаціях: подія 
року, альбом, сингл, артист, по окремості 
вокаліст і вокалістка, кліп, прорив року і 
вибір публіки.
 Український чарт #Селекція з’явився 
на радіо «Джем ФМ» рік тому, в лютому. 
За словами автора ідеї, ведучого радіостан-
ції Олександра Стасова, щоб результат був 
об’єктивним, вирішили формувати чарт 
на основі голосування експертів і слуха-
чів: «Щотижня провідні продюсери, про-
моутери, режисери, аранжувальники, 
арт-оглядачі та радійники визначалися зі 
своїми музичними симпатіями. Паралель-
но тривало онлайн-голосування слухачів, 
під час якого кожен його учасник міг про-
голосувати за три пісні, які йому подоба-
ються найбільше». Потім ці результати 
об’єднували й отримували двадцятку. 
 Експертів загалом 19, серед них, зок-
рема, продюсер Віталій Климов, режисер 
Віктор Придувалов, промоутери Катери-
на Судоргіна та Віталій Бардецький, арт-
оглядач Олена Гранішевська, головний 
редактор інтернет-платформи про куль-

туру Альберт Цукренко, ведуча фестива-
лю «Бандерштат» Вікторія Жуковська. 
На моє питання, наскільки експерти є не-
залежними й об’єктивними, Олександр 
Стасов відповів: «В українській музи-
ці немає незацікавлених осіб, абсолютно 
незалежних експертів. Адже спектр ук-
раїнської рок-музики неширокий. Але од-
нозначно можу сказати, що наші експер-
ти об’єктивні, вони здатні побачити якіс-
ну роботу своїх колег і відзначити її». 
 При цьому Олександр Стасов переко-
наний, що рок-музиканти — це окрема 
категорія людей: вони схильні нормаль-
но сприймати перемогу конкурентів. А 
якщо хтось і образиться, що його не оці-
нили (за словами Олександра, такі вже 
є), усе одно зрештою переможе якісна 
музика.
 Спочатку редакція «Джем ФМ» за-
пропонувала експертам лонг-лист, у яко-
му було 64 позиції, це колективи  та події. 
Якщо з піснями і виконавцями зрозуміло 
— вони мали звучати на хвилях радіоефі-
ру, то кліпи обирали за такими критерія-
ми: відеоробота мала бути цікавою, не-

шаблонною й обов’язково з концепцією. 
Тобто підхід до оцінювання кожного клі-
пу — професійний, наголошує Олександр 
Стасов.
 Потім із початкового переліку експер-
ти відібрали шорт-лист номінантів — 12 
виконавців і подій. Впровадження квот на 
україномовні пісні в ефірах FM-радіостан-
цій; світовий тур групи «Океан Ельзи» та 
фестиваль Atlas Weekend — щось із спис-
ку стане Подією року. Альбом року визна-
чать поміж «Без меж» «Океану Ельзи», 
«Люди» — «Бумбокса» та «Один в каное» 
однойменного гурту. Сингл року: або «Ко-
хання» — Pianoбой, або «Люди» — «Бум-
бокс», або «Не моя» — Kozak System. 
Кліпом року стане «Не йди» — «Океан 
Ельзи», «Пробач» — Сергій Бабкін чи 
«Пташечка» — Vivienne Mort. Звання во-
каліста року дістанеться Андрію Хлив-
нюку, Дмитру Шурову або Івану Леньо, а 
вокалістки — Даніелі Заюшкіній, Марії 
Чайковській чи Христині Соловій. Артист 
року: O.Torvald, «Бумбокс», «Океан Ель-
зи». Прорив року: Kozak System, Vivienne 
Mort, «Один в каное». 

 Щоправда, для «козаків» «Про-
рив року» видається щонайменше див-
ним. Адже гурт активно і давно гастро-
лює за кордоном, виступає на міжна-
родних фестивалях і має в дискографії 
вже не один альбом. На моє запитан-
ня, чи справді 2016-й був «проривним» 
для Kozak System, чи це пов’язано з не-
музичними причинами, вокаліст гур-
ту Іван Леньо відповів: «Це пов’язано 
з тим, що ми свідомо написали декіль-
ка пісень, які стали форматними, і нас 
відповідно почули ті, хто, окрім радіо, 
нічого не слухає. Тобто ми — прорив на 
радіо». 
 Одну номінацію — «Вибір публіки» 
— організатори премії «Селекція» лиши-
ли винятково на розсуд слухачів. І з 25 
виконавців найбільшу народну підтрим-
ку отримала Христина Соловій, хоча за 
півдня до закінчення голосування (до 15 
березня) лідирував гурт Epolets. 
 Премія «Селекція» — це не альтер-
натива наявним преміям чи протистав-
лення їм, це нагородження найкращих 
рок-музикантів. Та й, наголошує Олек-
сандр Стасов, з’явилася вона раніше за 
решту, бо фактично це відродження ко-
лишньої премії «НеПопса», яка існува-
ла в 2008—2013 роках. А ще появу «Се-
лекції» аж ніяк не пов’язують із запро-
вадженням квот на українському радіо, 
бо цей проект з’явився ще 2015 року. 
 До речі, ті, хто не потрапить на цере-
монію нагородження-концерт в «Ат-
ласі» (а квитки уже розпродані), змо-
жуть побачити все в режимі онлайн. ■

ПРЕМІАЛЬНІ

Селекційний відбір
«Океан Ельзи» і «Бумбокс» — лідери на отримання 
відзнак у кількох номінаціях

■

ДІЙОВІ ОСОБИ

«Щоб зіграти Дездемону,  
я мовчала цілий день»
Акторка Світлана Орліченко каже, що про її дружбу 
з Адою Роговцевою можна знімати кіно

■

Світлана Орліченко.❙
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«Ми створювали моменти, але не змогли їх реалізувати, 
тому й вибуваємо з турніру».

Хосеп Гвардіола
іспанський тренер ФК «Манчестер Сіті» (Англія)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Минулий сезон став ареною 
для феєричного тріумфу скром-
ного за мірками футбольної Єв-
ропи «Лестера», котрий сенса-
ційно виграв один із найсильні-
ших чемпіонатів Старого світу — 
англійську прем’єр-лігу. Після 
чого отримав від УЄФА звання 
найкращої команди 2016 року.
 Водночас відчувалося, що, 
розізливши заможних конку-
рентів, шансів захистити ти-
тул у команди Клаудіо Рань-
єрі не буде. Щоправда, й на 
провальний виступ у поточно-
му розіграші АПЛ від «Лес-
тера» ніхто не очікував. Од-
нак його невдала серія на внут-
рішній арені набула масштабів 
майже катастрофи. Факт пони-
ження в класі виглядав реаль-
ною перспективою. Та навіть за 
таких умов піти на радикаль-
ний крок, який зазвичай доз-
воляє перезавантажити коман-
ду, й змінити головного тренера 
керівництво «Лестера» ніяк не 
наважувалося. Власники клубу 
до останнього сподівалися, що 
авторові чемпіонської казки 
— італійцві Раньєрі — вдасть-
ся оживити команду, поверну-
ти її на переможний шлях. Міс-
цем для виправлення ситуації 
вбачалася Ліга чемпіонів, але 
коли перед чинним чемпіоном 
Англії замайорів ранній виліт iз 
«плей-оф», Клаудіо Раньєрі від-
правили у відставку. «Моя мрія 

померла», — заявив 65-річний 
італієць, коли його попросили 
залишити «Лестер Сіті».
 Нову сторінку в історії клубу 
довірили писати Крейгу Шек-
спіру. Й, що цікаво, під його 
керівництвом «лисам» дуже 
швидко вдалося повернутися 
на правильну стежку.

 Показовим вийшов матч-
відповідь 1/8 фіналу ЛЧ про-
ти «Севільї», в якому футболіс-
там «Лестера» вдалося відігра-
ти мінімальний гостьовий де-
фіцит і вперше в історії клубу 
пробитися до вісімки найсиль-
ніших клубів Суперліги.
 Сьогодні в швейцарсько-

му Ньоні відбудеться жереб-
кування 1/4 фіналу ЛЧ, серед 
яких лише команда Шекспіра 
ви глядає несподіваним учасни-
ком. Водночас «Лестер» — єди-
ний представник англійської 
ПЛ, який дістався «топ-8».
 Непоганий шанс склас-
ти компанію чемпіону Анг-

лії в чвертьфіналі Суперлі-
ги-2016/2017 мав і «Манчес-
тер Сіті», проте міжнародна 
кар’єра Хосепа Гвардіоли поза 
його рідною «Барселоною» явно 
не клеїться. Із трьох спроб не 
вдалося титулованому іспансь-
кому наставнику підкорити ЛЧ 
з «Баварією», провалив Пеп і 
свій перший єврокубковий се-
зон iз «МС».
 Примітно, що, пустивши 
до наступного раунду турніру 
«Монако», «городяни» встано-
вили цікавий антирекорд Су-
перліги, ставши першою коман-
дою, котрій не вдалося подола-
ти «стиковий» бар’єр, забивши 
в першому матчі дуелі п’ять 
м’ячів. Три тижні тому, в Ман-
честері, підопічні Гвардіоли пе-
ремогли «Монако» з рахунком 
5:3. Утім фори у два м’ячі ви-
явилося замало для загально-
го підсумку. За рівного підсум-
кового рахунку (6:6) вирішаль-
ним для визначення переможця 
протистояння стала краща гос-
тьова результативність «моне-
гасків». ■

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Стежки хитрого «лиса»
Сенсаційний переможець минулого чемпіонату Англії виявився єдиним представником 
АПЛ у чвертьфіналі нинішньої Суперліги

■

Вихід до чвертьфіналу ЛЧ — чергова успішна сторінка в історії скромного «Лестера».
Фото з сайта УЄФА.

❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. 
Повторні матчі. «Атлетико» (Іс-
панія) — «Байєр» (Німеччина) — 
0:0 (перша гра — 4:2), «Монако» 
(Франція) — «Манчестер Сіті» (Ан-
глія) — 3:1 (Мбаппе-Лоттін, 8; Фа-
біньйо, 29; Бакайоко, 77 — Сане, 71; 
3:5), «Лестер» (Англія) — «Севілья» 
(Іспанія) — 2:0 (Морган, 27; Олбрай-
тон, 54; вилучення: Насрі, 74 («С»); 
1:2), «Ювентус» (Італія) — «Пор-
ту» (Португалія) — 1:0 (Дібала, 42 
(пен.); вилучення: Перейра, 40 («П»); 
2:0).

* * *
 Усі учасники чвертьфіналу ЛЧ-
2016/2017: «Атлетико», «Баварія», 
«Барселона», «Реал», «Боруссія» (Д), 
«Лестер», «Монако», «Ювентус».

■

Григорій ХАТА

 Наближення другого етапу 
в елітному чемпіонаті країни 
змусило учасників прем’єр-ліги 
почати розмову про недоско-
налість формату запропонова-
ного укладальниками турніру 
для другої шістки команд. За-
галом, уся інтрига, розрахова-
на на десять ігрових турів, то-
читиметься навколо визначен-
ня команди-невдахи, яка по за-
вершенні змагань вилетить до 
першої ліги. А цього, без сум-
ніву, замало для високих гля-
дацьких рейтингів.
 Приміром, генеральний ди-
ректор ФК «Шахтар» Сергій Пал-
кін для пожвавлення цікавості на 
нижньому поверсі турнірної таб-
лиці пропонує запровадити «пе-
рехідний» плей-оф» між пред-
ставниками елітного дивізіону, 
які посядуть друге та третє зни-
зу місця та парою колективів — 
умовно срібним та бронзовим при-
зерами першої ліги.

 Подібні заяви відтак зму-
шують кинути погляд на дру-
гий за силою дивізіон українсь-
кого футболу, де, як каже пре-
зидент Професіональної фут-
больної ліги Сергій Макаров, 
одразу шість клубів — «Іллічі-
вець», «Верес», «Десна», «Чер-
каський Дніпро», «Геліос» та 
«Арсенал-Київ» — проходять 
атестацію для участі в прем’єр-
лізі. Однак за підсумками по-
точного розіграшу підвищити-
ся в класі зможе лише один ко-
лектив. І, з огляду на турнірну 
розстановку перед стартом дру-
гої частини першості, це право 
між собою розіграють маріу-
польський та рівненський клу-
би. Відзначимо, що «Верес», як 
і «Десна», перебувають на стадії 
капітальної реконструкції своїх 
домашніх арен, відтак їхнє ба-
жання зіграти в ПЛ не розрахо-
ване на їхню миттєву реаліза-
цію.
 Водночас у глобальному 
масштабі керівництво ПФЛ 

змушене працювати не стіль-
ки над тим, як делегувати до 
еліти своїх найкращих пред-
ставників, як зберегти на про-
фесіональній орбіті максималь-
ну кількість клубів. На прес-
конференції, присвяченій по-
новленню матчів у першій та 
другій лігах, Сергій Макаров 
заявив, що «на даний момент 
усі клуби живі й планують дій-
ти до кінця своїх чемпіонатів». 
Утім наскільки це їм удасться, 
стане зрозуміло вже на фініші 
турнірів. Зокрема, ознаки по-

ганого фінансового самопочут-
тя демонструє херсонський 
«Кристал» із другої ліги, який 
звернувся до ПФЛ із прохан-
ням перенести їхній перший у 
новому році офіційний поєди-
нок — проти «Жемчужини».
 Інша проблема, котра не 
дозволяє керівнику ПФЛ гово-
рити про задовільний стан сво-
го господарства, — це «договор-
няки», по-іншому, поєдинки з 
фіксованим результатом.
 «Це зараза, яка роз’їдає наш 
футбол. Ми закликаємо всіх 

спільними зусиллями бороти-
ся проти неї. Великі сподіван-
ня покладаємо на нового голо-
ву комітету з етики та чесної 
гри ФФУ Франческо Баранку, 
в надії, що він запропонує діє-
вий рецепт для боротьби з та-
кими матчами», — каже Ма-
каров.
 Тим часом керманич ПФЛ 
вірить, що проблема «дого-
ворняків» не завадить його 
команді підняти інтерес до 
поєдинків у першій та другій 
лігах. Серед регламентних 
нововведень, покликаних до-
дати «страві» родзинок, — 
переведення двох найгірших 
колективів із третього за рей-
тингом футбольного дивізіону 
країни до аматорської ліги.
 Щодо маркетингових кро-
ків, які, за словами Макаро-
ва, повинні покликати гляда-
чів на трибуни, новий логотип 
ліги та контракт з одним із ук-
раїнських спортивних телека-
налів, який кожного уїк-енду  
транслюватиме один із цент-
ральних матчів туру в першій 
лізі. ■

ФУТБОЛ

Оновлена інтрига
У ПФЛ готуються до рестарту сезону: 
планують підняти глядацькі рейтинги 
та зменшити кількість поєдинків 
з фіксованим результатом

■

Хокей
 Чемпіонат України. «Плей-оф». 
Півфінали (до чотирьох перемог). 
«Дженералз» — «Кременчук» — 1:8 
(рахунок у серії — 0:4). «Кривбас» — 
«Донбас» — 4:3 (рахунок у серії — 
1:2). ■

ХРОНІКА■

Через реконструкцію своєї домашньої арени чернігівська «Десна» 
змушена приймати суперників у інших містах, зокрема й у Києві, 
на «Оболонь-Арені».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙
❙
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 — Софочко, як можна жити в 
Одесі й не вміти плавати?
 — Ви, Яшо, вже 30 років живе-
те біля «Домодєдова» і що — вміє-
те літати?

* * *
 — Доню, тобі треба просто за-
кохатися.
 — І в кого зараз закохуватися?
 — Невже так складно знайти 
жертву?

* * *
 — Подружжя скандалить:
 — Сарочко, тебе хвилюють тіль-
ки гроші.
 — Моню, гроші мене не хвилю-
ють, а заспокоюють.

* * *
 Порада від тітки Цилі: «Якщо 
не відпускати чоловіка пити пиво з 
чоловiками, то він почне пити шам-
панське з жінками».

* * *
 — Фімо, ви знаєте, що таке ети-
кет?
 — А що це таке?
 — Це коли ти хочеш сказати 
«щоб ти здох», а говориш «здрас-
туйте».

* * *
 Роза Марківна прийшла на Привоз 
і шепоче: «Господи, допоможи мені ку-
пити тільки те, по що прийшла».

По горизонталі:
 1. Стінобитний пристрій. 4. Музич-
ний інструмент, схожий на дитяче бряз-
кальце. 8. Ім’я співака, виконавця пісень 
«Все золото світу» та «На Україну по-
вернусь». 9. Пристрій, який дає мож-
ливість мати інтернет без дротового 
зв’язку. 10. Невеликий болотяний птах 
із довгим прямим дзьобом. 11. Манд-
рівний індійський фокусник, який уміє 
заклинати змій і показувати інші ней-
мовірні речі. 12. Тропічна рослина, із 
соку якої виробляють текілу. 15. Сполу-
ка хімічного елемента з киснем. 17. Ту-
рецька крива шабля. 18. Спекотний ві-
тер, який дме з пустелі Сахари на краї-
ни Середземномор’я. 21. «То солод-
ка ..., що п’янить і дурманить. На душі 
від обману, як неправди солона сльо-
за» (пісня). 24. Доказ невинності люди-
ни через те, що на момент злочину вона 
перебувала в іншому місці. 27. Культур-
но-мистецька столиця Карпат. 28. Ім’я 
німецького футболіста, володаря «Зо-
лотого м’яча» 1990 року. 29. Тістечко 
у вигляді солодкого тіста з начинкою, 
скрученого трубочкою. 30. Британсь-
ка співачка і актриса албанського похо-
дження. 31. Біблійне місто, у якому на-
родилися різні мови. 32. Частина плуга, 
що підрізує шар землі знизу. 
По вертикалі:
 1. Гербовий знак кримських татар. 
2. Індійський верховний правитель. 3. 
Давньогрецьке божество природних 
явищ. 4. «Сидить дівка у коморі, а коса 

її надворі» (загадка). 5. Кістка, з якої 
Бог створив Єву. 6. Екзотичний горіх, 
усередині якого є молоко. 7. «Ой, ..., 
..., ..., позич мені решітко, решітко. Я 
си муки потрясу, потрясу, завтра вран-
ці принесу, принесу» (народна пісня). 
13. Представник молодіжної субкуль-
тури, одного з різновидів панк-руху. 
14. Людина, яка харчується лише рос-
линною їжею, різновид вегетаріанс-
тва. 16. Колонії морських безхребетних 
тварин, залишки яких ідуть на виготов-
лення прикрас. 19. Кінний екіпаж, який 
у ХІХ столітті в Британії слугував про-
образом таксі. 20. Американське міс-
то, яке дало назву повільному парно-
му танцю. 22. Частина бухгалтерсько-
го балансу. 23. Хімічне волокно. 24. 
Екстрені роботи на судні за участю 
всієї команди. 25. Світова релігія. 26. 
Сибірська річка. ■

Кросворд №31
від 10—11 березня
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Славко ФЕРТ

 У середині жовтня минулого року 50-річна 
американська співачка Джанет Джексон у роз-
мові з часописом «Піпл» повідомила, що очікує 
народження першої дитини. «Дякуємо Богу за 
це благословення», — додала вже не юна май-
бутня матуся. Заява молодшої сестри покійно-
го «короля поп-музики» Майкла Джексона не 
була новиною: американські таблоїди ще раніше 
повідомили про вагітність зірки, після того як 
вона відмінила всі концерти, починаючи з лис-
топада. Хоча це турне обіцяло бути суперпри-
бутковим, адже на виступах мали лунати пісні з 
останнього, виданого у вересні минулого року, 
альбому співачки Unbreakable («Незламна»), 
який посів першу сходинку в американському 
списку найтиражніших платівок. 
 Спокуслива сестра Майкла і раніше 
фігурувала в таблоїдах завдяки численним 
романам, фотосесіям у «Плейбої» тощо, але 
останнім часом «очистилася» від пліток завдя-
ки шлюбу з мільярдером із Катару Віссамом 
аль-Мана. Та «скелети в шафі» з минулого 
мають властивість нагадувати про себе. Цьо-
го тижня до американських ЗМІ звернулася 

така собі 31-річна Тіффані Уайт, яка 
стверджує, що є донькою Джанет 
Джексон. Остання нібито зовсім 
юною мала зв’язок із чоловіком 
на ім’я Джеймс Де Бардж, у 
результаті якого й з’явилася 
на світ Тіффані. Амери-
канський таблоїд Radar 
Online та кілька інших 
ЗМІ навіть знайшли 
підтвердження цьо-
му, повідомивши, 
що «Джанет Джек-
сон та співак Джеймс 
Де Бардж 1984 року 
були шлюбною па-
рою впродовж кількох 
місяців і мали спільну донь-
ку». Тіффані Уайт, яка те-
пер видає себе за доньку Джа-
нет, стверджує, що стала велико-
ю таємницею на багато років, аби не 
зашкодити кар’єрі матері. 
 Могло б здаватися, що зізнання Уайт 
є маячнею самозванки, яка прагне відкусити 
шматок пирога зі спадщини Майкла Джек-
сона. Але згаданий Джеймс Де Бардж п’ять 
років тому в одному з інтерв’ю визнав, що 
1985 року Джанет віддала на всиновлен-
ня їхню спільну дитину. Як відреагує на 
появу доньки сама Джанет, дізнаємося 
вже незабаром… ■

з 20 до 26 березня

 Овен (21.03—20.04). Ви зрозумієте, що 
піклуватися про своє здоров’я не тільки ко-
рисно, а й приємно. Намагайтеся не вживати 
жирної їжi й уникайте фізичних навантажень.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.
 Телець (21.04—21.05). Цей тиждень пода-
рує вам фізичну активність, що дозволить успіш-
но підготуватися до майбутніх змагань або прос-
то прискорити темп у повсякденному житті.
 Дні: спр. — 26; неспр. — немає.
 Близнюки (22.05—21). Ваш консерва-
тизм дозволить позбутися деяких матеріаль-
них проблем. Це додасть сил для якнайшвид-
шого розвитку намічених проектів.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.
 Рак (22.06—23.07). Варто приділити біль-
ше уваги здоров’ю. Тиждень виявиться успішнi-
шим і стабільнiшим у фінансовому відношенні, 
ніж попередній.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 25.

 Лев (24.07—23.08). Ідеальний час для по-
шуку нових партнерів по бізнесу і для поліпшен-
ня стосункiв iз колегами. З’явиться можливість 
просунути свої ідеї та проекти у правильному на-
прямі.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 22.
 Діва (24.08—23.09). Ви можете нічого 
не міняти, але це не принесе нових прибуткiв. 
З’являться прихильники, якi підтримають вас у 
найнесподіванішi моменти. 
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.
 Терези (24.09—23.10). Якщо ви само-
тні, кохання неодмінно постукає у ваші двері, 
можливо, ви навіть закохаєтеся з першого 
погляду.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 26.
 Скорпіон (24.10—22.11). Сконцентруйте-
ся на поліпшенні фінансового становища. Зiр-
ки обiцяють поліпшення матеріальної ситуації і, 
можливо, придбання нерухомого майна.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 23.

 Стрілець (23.11—21.12). Ваш успіх зараз 
у зеніті. Дохід буде регулярним, з’явиться шанс 
на укладання нових контрактів, можливі великі 
покупки.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 22.
 Козеріг (22.12—20.01). Доведеть-
ся докласти певних зусиль для досягнення 
поставлених цілей. Через побоювання зуст-
ріти опір ви погоджуватиметеся з усім без 
коливань.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.
 Водолій (21.01—19.02). Спiвпраця з но-
вими партнерами буде дуже вигідною. Не бій-
теся втрат. Пам’ятайте, що отримує більше той, 
хто не боїться віддавати.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.
 Риби (20.02—20.03). Намагайтеся не при-
ймати важливих рішень, особливо з далекосяж-
ними наслідками. Це призведе до сильної внут-
рішньої напруженості.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24. ■
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СКАНДАЛИ ■

Сніданок без Тіффані

ПОРАДИ АСТРОЛОГА ■

Джанет на появу доньки поки що ❙
не відреагувала. ❙

Джанет Джексон, яка 
чекає першу дитину, 
вже має доньку?
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18—19 березня сiчня 
за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вiтер пiвнiч-
но-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi -1...+1, удень +5...+7. 
Пiслязавтра вночi -1...+1, удень +5...+7.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, снiг. Славсь-
ке: вночi +1...+3, удень +4...+6. Яремче: вночi 0...+2, удень 
+4...+6. Мiжгiр’я: вночi +1...+3, удень +7...+9. Рахiв: уночi 
+1...+3, удень +6...+8.

16 березня висота снігового покриву становила: 
Плай — 13 см, Пожежевська — 45 см.
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