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«І возвеличимо на диво
І розум наш, і наш язик...».

Тарас Шевченко
український поет, письменник i художник

■ ДЕТАЛІ

■ НА ФРОНТІ

Іван БОЙКО

Поплічники
анексії
Юлія Тимошенко
виступила різко проти
приведення ЗСУ в повну
бойову готовність у 2014
році
Петро ТКАЧ
Колишній виконувач обов’язків міністра оборони,
колишній командувач ВМС, адмірал Ігор Тенюх звинувачує колишнього начальника Генерального штабу
ЗСУ Юрія Ільїна у зраді й співпраці з Росією у лютому 2014 року, розповідаючи, що той активно схиляв
до зради українських військових у Криму і скасував
приведення Військово-Морських сил у Криму в повну
бойову готовність. Про це Ігор Тенюх заявив під час
допиту у справі про держзраду Віктора Януковича в
Оболонському районному суді Києва 7 лютого ввечері.
Зокрема, він сказав: «Ільїн тоді тричі схиляв до зради начальника Академії Військово-Морських сил Гончаренка, щоб він перейшов на бік Росії. Це офіційно.
Після десятих чисел. Я відповідаю за свої слова».
За словами Ігоря Тенюха, коли його було призначено на посаду тимчасового міністра оборони
27 лютого 2014 року, він віддав наказ, щоб армія
була приведена в повну бойову готовність. Тоді ж
він дізнався, що вранці 20 лютого ВМС у Криму
було приведено в повну бойову готовність, а вже
ввечері тодішній начальник Генштабу Ільїн скасував цей наказ (Ільїн побув начальником Генштабу
ЗСУ лише 19-28 лютого 2014 року; він лишився в
Криму після анексії).
На переконання адмірала, процес «здачі Криму» Росії почався ще у 2010 році, коли Президентом
України став Віктор Янукович. Тоді відбулася кадрова зачистка, скорочення чисельності флоту, розформування військових комісаріатів, укомплектування
ВМС контрактниками-мешканцями Криму. Ігор Тенюх наголосив, що його також звільнили з посади
командувача ВМС безпідставно та без жодних пояснень: «Мені міністр оборони Єжель телефоном єдине що сказав: «Ти не будеш командувачем». А за даними моїх джерел, їм тоді прийшла вказівка з Кремля: «Убрать этого бандеровца».
Ігор Тенюх констатував, що прикладався до зради Шакуро, який був призначений після 2010 року
начальником штабу Військово-Морських сил «тими
людьми, які були зацікавлені в тому, щоб мати такого... начальника штабу»: «І він дуже сильно підмовляв і опрацьовував командирів частин, які пізніше зрадили й перейшли на бік Російської Федерації.
Шакуро ніколи не мав ні професійного, ні морального права обіймати посаду начальника штабу Військово-морських сил. Коли я був командувачем (Тенюх
командував ВМС України протягом 2006-2010 рр. —
Ред.), Шакуро був начальником штабу логістики».
Ігор Тенюх розповів, що 28 лютого 2014-го на засіданні РНБО він повiдомив про обстановку в Криму
й «на кордонах від Чернігова до Маріуполя, де російські збройні сили розгортали вже свої угруповання
— від 60 до 80 тисяч», при тому що «пряма дорога
від Чернігова до Києва для танкової бригади — це 4
години ходу».
«Я наполягав на негайному прийнятті рішення
щодо приведення Збройних сил України у повну бойову готовність з розгортанням в зазначені райони.
Найголовніше — південний напрямок і Крим», —
згадав Ігор Тенюх. «Тимошенко тоді виступила різко проти. Вона сказала, що розгортання ЗСУ призведе до широкомасштабного наступу Російської Федерації в Україну, і треба думати не лише про Крим,
а й про всю Україну, — деталізував адмірал. — На
що я відповів: «Для чого нам Збройні сили? Уже йде
захоплення української території». ■

Останнiми днями російські окупанти та бойовики Донбасу різко збільшили кількість обстрілів позицій ЗСУ. За
даними штабу АТО, якщо на початку
тижня фіксували лише близько п’яти
ворожих обстрілів на добу, то минулого вівторка — вже 14 прицільних обстрілiв, а минулої середи — 17. Спочатку ворог гатив переважно з мінометів калібру 120 мм на луганському
і донецькому напрямках. У четвер ворожі стволи різко «поважчали»: у хід
пішли російські танки та ствольна артилерія.
Зокрема, епіцентром напруженості стала Світлодарська дуга на Луганщині, де ворог застосував артилерійські установки калібру 122 мм та неодноразово вів вогонь зі 120-мм мінометів
по позиціях наших оборонців довкола
селища Луганське.
У штабі АТО зазначають, що десять 122-мм артилерійських снарядів
і близько двох десятків 120-мм мін
розірвалися поряд з опорними пунктами неподалік селища Троїцьке. Під
Донецьком, не криючись, удень окупанти понад годину вели вогонь з озброєння танка, гранатометів різних
видів i великокаліберних кулеметів
поблизу селища Піски.
За останні дві доби поранено чо-

Вогонь «поважчав»
На Донбасі ворог у рази збільшив кількість обстрілів,
застосовуючи танки і ствольну артилерію
тирьох захисників України, травмовано двох, загиблих немає.
У свою чергу, останнiми днями
місія ОБСЄ також констатує збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській
областях. До того ж спостерігачі наголошують: якщо на Донеччині кількість вибухів збільшилася не дуже
відчутно, то на Луганщині, навпаки,
у рази.
Зауважимо, що з 9 по 25 лютого далеко від України, в північнокорейському Пхенчхані триватимуть Олімпійські ігри. За умовами перемир’я,
яке починається за сім днів до початку Олімпійських ігор і закінчується
через тиждень після закінчення Паралімпійських ігор, усіх членів ООН
закликають припинити будь-які прояви агресії. Утім ця давня традиція,
очевидно, не стосується Росії та її
маріонеток. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Українські військові передали бойовикам на
окуповану частину Луганської області тіла двох
вихідців iз Російської Федерації, повідомляє
прес-центр штабу АТО. Зазначається, що тіла
знайшли у жовтні 2017 року в масовому похованні з шести тіл у районі селища Тепле СтаничноЛуганського району.
За результатами ДНК-аналізу ідентифікували
чотири особи. Двоє загиблих виявилися вихідцями з Луганщини, їх передали бойовикам у січні
2018 року. Інші двi людини виявилися вихідцями
з Росії, їх 7 лютого передали на окуповані території. Ідентифікація останків ще двох триває.
«ЗСУ сподіваються, що передача, яка відбулася сьогодні, матиме позитивну тенденцію щодо
пошуку загиблих i зниклих безвісти на непідконтрольних уряду України територіях iз метою їх подальшої ідентифікації, повернення на підконтрольну територію, поховання та вшанування їхньої пам’яті», — йдеться у заяві штабу АТО.

■ СОЦЗАХИСТ

Євдокія ФЕЩЕНКО
Військові пенсіонери,
які воювали в зоні АТО, матимуть більшу пенсію порівняно з пенсіонерами, які не
брали участі у бойових діях,
заявив міністр соціальної
політики Андрій Рева після
засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони 7 лютого. «На сьогодні у старому
законі військові пенсіонери,
які знаходяться в зоні АТО і
служать у Києві, мають однакову пенсію. Це буде змінено в новому прийнятому
законі», — сказав він. Ще
зауважив, що наразі війсь-

Тиловикам — менше
Міністр обіцяє гідні пенсії тим,
хто воював в АТО
кові, які служать у зоні АТО,
отримують зарплату удвічі
більшу ніж ті, які служать у
Києві. Однак при перерахуванні пенсій це не враховують, і вони отримують однакову пенсію.
За інформацією від міністра, військовим пенсіонерам

перерахують пенсії з 1 січня
2018 року після ухвалення
закону про пенсійне забезпечення. Андрій Рева повідомив, що наразі в середньому представники силових
відомств отримують пенсію
2800 гривень. Після прийняття відповідних законо-

давчих норм ці пенсії значно збільшаться. У військових пенсіонерів буде збільшення пенсії з урахуванням
того, де вони служили — чи в
зоні АТО, чи в тилу. Тобто, за
новим законом, при нарахуванні пенсії зважатимуть на
те, чи брав пенсіонер участь
у бойових діях чи ні.
«Це буде гідна пенсія, —
обіцяє міністр, не називаючи конкретних цифр. — Ми б
хотіли, щоб вони мали пенсії,
як у країнах НАТО».
Раніше Андрій Рева заявляв, що реформа пенсійного забезпечення військовослужбовців збільшить розмір їхніх пенсій на 77%. ■

■ ПОГУЛЯЄМО

У серпні чекає «Шева»
У Моринцях фестивалитимуть уп’яте

❙ У Моринці на ШеFest з’їжджається багато молоді.
❙ Фото надане організаторами.

Євдокія ФЕЩЕНКО
Організатори щорічного фестивалю Тараса
Шевченка ШеFest визначилися з датами проведення п’ятого всеукраїнського мистецько-молодіжного зібрання, зорганізованого навколо постаті генія
Кобзаря. Збирати наплічники цього разу слід на
18-19 серпня. Місце збору традиційне — Моринці
Звенигородського району Черкаської області, на
батьківщині Тараса Шевченка. Кожен бажаючий
зможе стати його земляком на два дні, оселившись
у наметовому містечку чи у місцевих жителів.
«І возвеличимо на диво// І розум наш, і наш
язик...» — ця цитата цього року буде головною на
фестивалі, лозунг якого тепер «Талант бути вільним». Від початку і донині організатори прагнуть
зробити так, щоби Тарас Григорович був завжди модний і актуальний, так само, як і його творчість. На фестивалі кожен зможе побачити в Шевченкові не лише звичний образ пророка, а бунтаря, неформала своєї епохи — українського, сучасного, близького та зрозумілого кожному.
Нагадаємо, перший ШеFest відбувся у серпні
2014 року і був приурочений до 200-річчя Тараса Шевченка за підтримки Мінкультури. Останні
роки проходить за сприяння Моринської сільської
ради, Черкаської обласної державної адміністрації
та Міністерства молоді та спорту України. ■
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—
такий
— інвесщорічно потзапланувала
виділили з деоб’єм «детиції в інвитратити Адржавного бюдрібно Україні
фолтних» (непрацюючих) кредитів в ук- фраструктуру України в цьому році, за- для виходу з кризи, вважає перший пре- міністрація морських портів на капітальні ін- жету на розвиток сільської медицини, конвестиції у галузь в 2018 році, сказав керівник статує Міністерство охорони здоров’я.
раїнських банках на початок цього року, пові- певнив міністр інфраструктури Володи- зидент держави Леонід Кравчук.
домляє НБУ.
мир Омелян.
АМПУ Райвіс Вецкаганс.
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Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині стартував унікальний проект: розпочато набір
до Школи малого та середнього підприємництва. Про це «Україні молодій» повідомили в обласній адміністрації. За словами голови ОДА
Юрія Ткаченка, якісна бізнес-освіта є для області одним із пріоритетів
Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва до 2020 року
і Черкащина вибудовує свою політику в цій сфері, використовуючи
європейські практики.
«У Черкасах, як і в більшості обласних центрів, якісної бізнес-освіти немає. Нашу команду це не влаштовує, тому ми й запускаємо першу Школу малого та середнього
підприємництва. У такому форматі
робимо це першими в Україні, з перевіреними партнерами, з командою професійних викладачів, аби
кардинально змінити підприємницьке середовище — сформувати ту
«екосистему», в якій створюватимуться нові бізнеси та суттєво зростатимуть ті, що вже існують», —
наголошує Юрій Ткаченко.
І додає, кожен підприємець,

■ ЗА ПАРТУ

■ РЕКОНСТРУКЦІЯ

Складаємо бізнес-план

Подарунок
«Софіївці»

На Черкащині вчитимуть підприємництва
який розвиває своє підприємство від малого до середнього, створює десятки та сотні нових робочих
місць. І завдання влади — щоби таких підприємців було більше.
До речі, це спільний проект обласної державної адміністарції,
Агенції регіонального розвитку
та Фонду Василя Хмельницького
K.Fund.
Водночас, уточнює голова Черкаської ОДА, ми розуміємо, що в
місцевого малого бізнесу недостаньо можливості оплачувати вартісні курси та витрачати на це багато
часу. Тому основні витрати, принаймні на початку цього проекту,
черкаська влада бере на себе і потрібні на це кошти вже спрямовані з
обласного бюджету.
Наразі планується, що таких
шкіл, а новостворена розрахована

на 30 слухачів, створюватимуть на
Черкащині по кілька щороку.
У Черкаській облдержадміністрації кажуть, що програма навчання у Школі малого та середнього
підприємництва передбачає десятиденний інтенсивний курс з основних напрямів організації бізнесу та
підприємницької діяльності, після
три тижні слухачі працюватимуть
над бізнес-планами, отримуючи
консультативну підтримку викладачів, і далі захищатимуть свої проекти.
До кінця лютого триватиме прийом заявок від слухачів, а навчання розпочнеться з 19 березня. «Закликаю підприємців, і початківців,
і людей з досвідом, подавати заявки
та проходити співбесіди», — каже
голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко. ■

■ ДОВІДКОВА

«Вікіпедія» місцевого масштабу
Тернополянин змагається з відомим
інтернет-ресурсом
Світлана МИЧКО
У Тернополі з’явилася місцева «Вікіпедія» — електронна енциклопедія, повністю присвячена історії та сьогоденню Тернопільщини та її обласного центру. Створив її Микола Василечко — фотограф,
журналіст i краєзнавець iз досить великим
стажем.
До цього він активно співпрацював iз
«Вікіпедією», написавши для неї 1300 своїх
статей i внісши десятки тисяч правок до вже
там існуючих. На базі зібраних раніше матеріалів i здобутого досвіду він і вирішив
створити власний регіональний ресурс, однак стверджує, що він буде досконалішим,
ніж всесвітньо відомий інформаційний ресурс. Великим мінусом останнього МиТарас ЗДОРОВИЛО
Сучасні технології творять «чудеса» й допомагають злочинцям, які перебувають за ґратами, здійснювати правопорушення. Уже
відомі дзвінки «звідти» до
батьків нібито затриманих
поліцією дітей і вимагання викупу за невідкриття
«справи» — не єдина «підприємливість» ув’язнених.
Не стали перепоною ґрати й
у нашій історії — нещодавно поліція викрила чергову
шахрайську схему, організовану у виправній колонії.
Йдеться про раніше судимого 43-річного киянина та його 28-річного спільника, який наразі відбуває
покарання у виправній колонії на Житомирщині.
Цей кримінальний дует
поліція столичного регіону взяла на «гарячому».
Горе-«винахідники» організували шахрайську

Уманський парк розбудують
за 75 мільйонів гривень
Людмила НІКІТЕНКО
Хороша новина для любителів туризму: на Черкащині цього року розбудують та розширять оглядові межі Національного дендрологічного парку «Софіївка».Про це повідомив народний депутат
Антон Яценко, малою батьківщиною якого є Умань,
на своїй сторінці у «Фейсбуці». За його словами, на
здійснення заходів із реконструкції та будівництва
об’єктів на території мальовничої і улюбленої українцями «Софіївки» уряд виділить 75 мільйонів
гривень.
«Проектом передбачено створення на території
нової ділянки парку японського саду, встановлення
пам’ятників, скульптур, малих архітектурних форм.
Також буде облаштовано тротуари, майданчики та алеї,
побудовано пішохідний перехід з громадською вбиральнею та багато чого іншого», — наголошує Антон Яценко і обіцяє презентацію проекту вже незабаром.
Він каже, що проект реконструкції славетного
дендропарку стане наймасштабнішим за останні 30
років і переконаний, що оновлена «Софіївка» підніме імідж нашої країни та суттєво збільшить потік туристів до Умані.
Головне — щоб чималі гроші не «закопали». ■

■ ВИСОКА НОТА

кола Василечко вважає, приміром, те, що
правки до статей там може вносити будьхто бажаючий і навіть анонімно, в результаті в них багато помилок і навіть навмисного перекручення фактів. У «Тернопедії»
ж статті можуть редагувати лише її редактори, які нестимуть відповідальність за це,
вони ж затверджуватимуть статті дописувачів. Крім цього, там можна буде розміщувати матеріали оригінальних досліджень, що
у «Вікіпедії» не дозволяється.
Поки що «Тернопедія» має лише кількох дописувачів, тож організатор запрошує до співпраці всіх бажаючих (наразі
на волонтерських засадах). Ознайомитися
з новим онлайн-ресурсом i знайти потрібні контакти можна за посиланням: https://
ternopedia.te.ua/. ■

Закохані
в оркестр
У Києві виступив тенор, якого
король Іспанії нагородив срібним
кубком
Людмила ЧЕЧЕЛЬ

❙ Файне місто — Тернопіль.

■ ПАРАД ШАХРАЙСТВ

Горбатого могила виправить
Заґратований диригував правопорушеннями на волі
схему через інтернет-мережу — ошукували продавців комп’ютерної техніки.
Як з’ясували поліцейські, познайомилися поплічники в місцях позбавлення волі, де й виник злочинний план. Коли один
з них «відкинувся» (опинився на свободі), то почали втілювати свій «бізнесплан» у життя. На сайтах
вони знаходили оголошення, телефонували власнику гаджету та обговорювали всі умови. Гроші псевдо-покупці мали переказати на картку, після чого
продавець повинен був відправити товар попутною
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«маршруткою» до Києва.
Послугами пошти шахраї
користуватися не ризикували. Коли на абонентський номер продавця надходило смс-повідомлення про
нібито зарахування коштів
на банківський рахунок,
він відправляв майно шахраям. Насправді ж жодної
копійки ніхто не переказував і люди залишалися ні з
чим: без грошей і техніки.
Одним із невдах, який
зв’язався з негідниками,
був чоловік із Василькова, який невдало «продав»
планшет. Він звернувся
до місцевої поліції — ця
оборудка була останнь-

ою в арсеналі новітніх остапів бендерів. Речові докази вилучені, за даним
фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України
(шахрайство) — ця санкція
статті передбачає до трьох
років обмеження волі. Вирішується питання про затримання зловмисника,
який до цього перебував на
свободі, в порядку ст. 208
КПК України. Поліцейські перевіряють причетність кримінального дуету
до дванадцяти аналогічних
злочинів, скоєних на території Київської області. ■

Академічна хорова капела та Великий дитячий
хор Українського радіо, Національний академічний духовий оркестр України провели 8 лютого
грандіозний концерт LOVE cover story. Прихильники якісної та висококласної популярної музики занурилися у розкішну музичну добірку, зокрема, з
найрезонансніших мюзиклів ХХ століття у Будинку
звукозапису Українського радіо. А це «Барселона»
від Майкла Морана на слова Фреді Меркюрі; кращі шлягери легендарної групи Queen, які зібрані у
масштабну симфонію англійським композитором
та аранжувальником Толгом Кашифом, які вже
встигли підкорити майже весь світ.
«Монументальний цикл під назвою QueenSimphony був номінований як кращий альбом року
Classical Brit Awards 2003 та з величезним успіхом
підкорив багатомільйонну публіку країн Європи,
Туреччину, Австралію та Америку», — розповідає
художня керівниця та головна диригентка хору Українського радіо Юлія Ткач.
Слухали й приму Національної опери України
Сусанну Чахоян та найвишуканішого тенора України Юрія Лук’яненка. Це саме він, Юрій Лук’яненко,
був визнаний кращим голосом класичної музики в
Іспанії, і сам король Хуан Карлос нагородив його
срібним королівським кубком. ■

■ ОГОЛОШЕННЯ
Диплом бакалавра В16 №140440 від 30.06.2016 i додаток до
диплома №330236 від 30.06.2016, виданий на ім’я Фоміна Олексія
Володимировича, який закінчив Національний авіаційний університет, вважати недійсним.

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

Понад 500 млн.

500 млн.

гривень

6,02 млн.

тонн

До 2025 року 4

російські

передбачено витолії Укбезпілотники «Орраїна еклан-10» були збиті
ратити в цьому
році на переобладнання арсеналів і складів, спортувала в цьому році, дані оприлюд- Київ хочуть переорієнтувати на пішоходів, українськими ППО за 1,5 мігривень
виділено з бюджету на будівництво житла для сиріт, зазначив повідомив міністр оборони України Степан нені Державною фіскальною службою. розповів заступник голови Київської місь- сяця, повідомляють у пресзаступник міністра соцполітики України Олександра Чуркіна. Полторак.
кої адміністрації Дмитро Давтян.
службі АТО.
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ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 ЛЮТОГО 2018

■ ПАРЛАМЕНТ

А ми у Трампа
снідали...
Спікер Андрій Парубій погрожує
оприлюднити в ЗМІ прізвища депутатів,
які не відвідують засідання ВР
Інна СТЕПАНЧУК
«Сьогодні (у середу, 7 лютого) парламент не зміг прийняти жодного рішення, бо понад 50 депутатів: Тимошенко,
Герасимов та інші — полетіли у США на молитовний сніданок iз президентом Трампом, щоб пофотографуватися
для понтів в Україні. Може, хай там залишаються, якщо
їх не цікавить, чим живуть українці, чи є щось на сніданок, обід чи вечерю у наших людей!» — обурено написав на
своїй сторінці у «Фейсбуці» лідер Радикальної партії Олег
Ляшко. Втім учора сесійна зала продовжувала зяяти порожніми кріслами — чимало парламентаріїв продовжували «снідати» в Трампа чи деінде. Хоча в цей день мала
бути розглянута низка соціальних та культурних законопроектів. «Чи є щось важливіше за умови життя людей з
особливими потребами? Для нашої команди немає! А для
деяких депутатів набагато важливіше потягати за рукав
якихось конгресменів і зробити понтові фотографії. Такі
люди не мають права представляти інтереси українців, —
продовжував уже вчора обурюватися лідер РПЛ. — Ми вимагаємо оприлюднити у всіх газетах імена тих, хто прогулює сесію, і позбавити їх зарплати. Наступний крок —
скорочення чисельності депутатів до 200 і запровадження
механізму відкликання, щоб до парламенту обирали тільки тих, хто готовий працювати на благо людей».
«На благо людей» учора депутати таки попрацювали. Зокрема, була ухвалена низка законопроектів із соціального блоку, зокрема про соціальний захист військовослужбовців та їхнiх сімей (документом запроваджено
виплату компенсації за найм житла військовослужбовцям, яким не надали службове житло), прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення вимог законів
України, спрямованих на створення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю до будівель і споруд», ухвалено закон про позачергове забезпечення житлом дітей-сиріт, а також документ про призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули під час
участі в Революції гідності.
Згодом дискусію серед депутатів викликала постанова «Про заяву Верховної Ради України «Про засудження випробувань зброї масового ураження Корейською
Народно-Демократичною Республікою». Ігор Шурма з
«Опоблоку» зазначив, що з цією постановою ВР України банально припізнилася: «Випробування були півроку
тому, а ви, шановні колеги, нагадуєте даму, котра лягла
в ліжко, а через шість місяців згадала, що вагітна. Кому
потрібна ваша заява зараз?». Спікер Андрій Парубій пояснив, що ця заява є важливою для партнерів України,
зокрема Японії, яка підтримує санкції проти Росії. Водночас Олег Ляшко нагадав, у якій неприємній ядерній
історії опинилася сама Україна. І ця історія є не найкращим прикладом для тих, хто сьогодні «грається» зброєю
масового враження. «Єдина можливість зупинити розповсюдження ядерної зброї у світі — це змусити країнипідписанти виконати свої зобов’язання перед Україною
за Будапештським меморандумом. У 1994 році ми добровільно відмовилися від другого у світі ядерного потенціалу. Разом узяті Франція, Німеччина, Британія та Китай не мали стільки ядерної зброї, скільки мала Україна.
А тепер нам кажуть, що Будапештський меморандум не
є юридично зобов’язуючим документом. Це сигнал для
всіх інших країн — не будьте такими, як Україна. Не здавайте своєї ядерної зброї, бо завтра вам так само скажуть,
що нічого не винні», — наголосив Ляшко. Втім «антиядерну» заяву таки ухвалили.
Після перерви, яка закінчилася о 12.00, в сесійній
залі стало ще малолюдніше. Спікеру Андрію Парубію
вже довелося наполегливо запрошувати колег на робочі
місця. Бо через їхню відсутність розпочати, наприклад,
розгляд цілком нейтрального проекту постанови про відзначення 150-річчя Лесі Українки змогли лише з другої
спроби. Обурений такою безвідповідальністю колег Андрій Парубій навіть пригрозив опублікувати прізвища всіх
відсутніх депутатів у «Голосі України». «У той час, коли
Україна захищає свою незалежність на фронті, бути відсутнім на робочому місці — це злочин», — зазначив він.
Зрештою, рішення про святкування ювілею української
поетеси (25 лютого 2021 року) таки ухвалили, а згодом
прийняли ще й документ про відзначення пам’ятних дат
та ювілеїв у 2018 році та закон, який надає об’єктам підводної культурної спадщини статусу Морського меморіалу (йдеться про місця масової загибелі людей).
На цьому депутатська активність закінчилася, бо після кількох нерезультативних рейтингових голосувань
щодо розгляду наступних питань порядку денного спікеру довелося закрити ранкове засідання. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ
При таких цінах у магазинах мінімальна зарплата українця повинна
бути не менше 5000 гривень, а мінімальна пенсія
— 3500 гривень. Із такою
вимогою до уряду звернувся Олег Ляшко. Політик наголосив, що влада
має вживати невідкладних заходів для зменшення бідності.
«Поки понад 50 народних депутатів разом
iз головами фракцій БПП
і «Батьківщини» їздять
на молитовний сніданок
у США та витрачають по
100 тисяч доларів на те,
щоб сфотографуватись з
американським конгресменом, 40 мільйонів українців на сніданок їдять
хліб без масла, а можливо, і «лапу сосуть», бо не
мають можливості заробити ні на хліб, ні на масло.
Депутати повинні ходити
на засідання і захищати
інтереси людей, як це робить команда Радикальної
партії. Ми переконані, що
єдина можливість подолати бідність — це піднімати
доходи», — переконаний
Ляшко.
Щоб полегшити життя
малозабезпеченим верствам населення, народний
депутат вимагає відновити державне регулювання цін на продукти. Політик навів шокуючу статистику зростання цін на
їжу лише за минулий рік:
хліб — 22%, яловичина —
33%, м’ясо птиці — 25%,
сало — 65%, сир і сметана
— 24%.
«У 2017 році інфляція становила 14%, і це
наслідок того, що уряд
скасував регулювання і
відпустив ціни. Кажуть,
що «вільна рука ринку»

■ АЛЬТЕРНАТИВА

Ляшко: Головне —
подолати бідність
Лiдер Радикальної партiї вимагає не пiднiмати цiни
на газ, а пiдвищувати доходи українцiв

❙ Ляшко знає, що турбує людей, бо спілкується з українськими селянами,
❙ а не з американськими конгресменами.
має регулювати ціни, але
в нашій країні ця рука задушить малозабезпечених, пенсіонерів та всіх
людей iз низькими доходами. Тому ми вимагаємо
від влади відновити державне регулювання цін
на продукти першої необхідності. Люди просто
не можуть купувати їжу,
коли ціни так швидко
ростуть. Зараз треба піднімати зарплати і пенсії,
а не ціни», — наголосив
Ляшко.

Лідер Радикальної
партії також висловився
категорично проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Він переконаний, що навіть із субсидіями люди не зможуть
платити.
«Щоб отримати черговий кредит у МВФ, уряд
бере на себе зобов’язання
підняти ціну на газ на
62% для населення. У
бюджеті цього року вже
передбачено 70 мільярдів гривень на субсидії.

Якщо знову підняти ціну
на газ, більше 100 мільярдів доведеться виділяти на компенсацію громадянам вартості комунальних послуг. Уже сьогодні
по всій країні криза неплатежів і через це стагнація у житлово-комунальному господарстві.
Ми вимагаємо не піднімати ціни на газ, а підвищувати доходи українців за
рахунок розвитку власної
промисловості», — підсумував Ляшко. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Наступна станція «Почайна»
Київська міська рада підтримала перейменування станції метро «Петрівка»
на «Почайна», повідомляється на сайті
Київради. Назва «Почайна» походить від
річки Почайної, що є однією з найдавніших у Києві. Перейменування пов’язане
з законом про декомунізацію, адже попередню назву станція метро отримала
на честь революціонера Григорія Петровського.

Ситник: влада намагалася
«вбити бюро»
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що
влада намагалася «вбити бюро», однак
робота НАБУ показала, що в країні «немає недоторканних». Про це він сказав
на брифінгу, звітуючи про роботу відомства. «Скажу відверто, багато хто
не вірив, що цей звіт буду представляти саме я. Представники влади, правоохоронних органів зробили все в другому півріччі 2017 року, щоб зруйнувати бюро, усунути його керівництво
зі своїх посад. Але, незважаючи на це,
маю честь представляти цей звіт», —
заявив Ситник.
За даними керівника НАБУ, за два
роки бюро викрило в корупції понад 300
осіб, стосовно 173 осіб справи передані
до суду. З моменту початку розслідувань завдяки роботі детективів та прокурорів відшкодовано державі збитки на суму понад 250 млн. грн., із них
117 млн. грн. – у 2017 році. За словами
Ситника, за два роки розслідувань вдалося попередити розкрадання майже 2
млрд. грн., з яких близько 1,5 млрд. —
у сфері енергетики, повідомляє «Українська правда».

Вибори президента РФ відбудуться
у березні 2018 року.

Польща хоче забрати
літак Качинського
Польща не бачить підстав для подальшого утримання Росією уламків
президентського літака Ту-154М, що
розбився у 2010 році під Смоленськом.
Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек
Чапутович на зустрічі з послом РФ Сергієм Андреєвим, йдеться у повідомленні прес-служби польського відомства.
«Глава польської дипломатії наголосив,
що Польща очікує повернення уламків
літака», — йдеться у повідомленні. Чапутович також наголосив, що Польща також хоче з боку РФ забезпечення вільного доступу до місця катастрофи і надання сприяння у побудові пам’ятника
жертвам. 10 січня польська урядова
підкомісія, яка повторно розслідує обставини авіакатастрофи президентського авіалайнера під Смоленськом, знову
заявила про те, що на борту літака стався вибух.
За словами прес-секретаря підкомісії Марти Палонек, міжнародний експерт з дослідження авіапригод Франк
Тейлор після ознайомлення з матеріалами справи констатував, що ліве крило літака було зруйновано в результаті внутрішнього вибуху.

Житомир без млинців
У Житомирі скасували святкові заходи в період масляної неділі, повідомляє
прес-служба Житомирської мерії. Адже
цьогоріч тиждень збігся з пам’ятними
заходами на честь Небесної сотні. Жалоба за загиблими на Майдані героями відбудеться 20 лютого, їх пам’ять

вшанують хвилиною мовчання. Раніше
на Масляну, 18 лютого, мерія обіцяла
млинці, святкову кашу та виступ «Лісапетного батальйону».

Білорусь готова
допомогти Донбасу
«блакитними
шоломами»
Білорусь готова відправити своїх
миротворців на Донбас для врегулювання ситуації в регіоні.
Про це в інтерв’ю «Ізвєстіям» заявив міністр закордонних справ країни Володимир Макей. Дипломат зазначив, що Білорусь зберігає «неупереджену і чесну щодо всіх учасників конфлікту позицію».
«Ми не женемося за якимись лаврами. Але це конфлікт у нашому регіоні, в нашій родині. В прямому сенсі
слова. Тому додатковою допомогою
конфліктуючим сторонам може стати
введення на Донбас миротворців —
зрозуміло, зокрема і білоруських. Про
це наш президент говорив ще в 2014
році, і ми від своїх слів не відмовляємося», — сказав він.Макей також нагадав, що президент Лукашенко «давно і відкрито» рекомендував розширити формат переговорів, і підключити
до нього «поки нібито «сторонні», але
насправді дуже зацікавлені держави,
в першу чергу Сполучені Штати».
Водночас у коментарі «Обозревателю» колишній начальник Генерального
штабу ЗСУ, колишній перший заступник міністра оборони України Анатолій
Лопата сказав: участь білоруських військовослужбовців у миротворчій місії
ООН на Донбасі є небажаною ані для
України, ані для Білорусі. ■

УКРАЇНА І СВІТ
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Чотири роки триває війна в Україні, і
чотири роки Україна намагається захиститися від російської агресії не стільки
силою власної армії, скільки, покладаючись на вплив та авторитет США та західноєвропейських держав. Водночас ні
в США, ні в Європі серед простих громадян досі немає чіткого розуміння, що ж
відбувається в Україні, чому ми воюємо
з Росією і чим це може загрожувати самій Америці чи Європі.
«Ви, українці, живете в полоні небезпечних ілюзій, що всім усе пояснили і в усьому, що стосується війни з Росією, усіх
переконали. Чорта лисого це правда. В
Західній Європі ніхто нічого не розуміє,
а ви робите надто мало. Коли ж ми (балтійські держави) піднімаємо голос на
ваш захист чи підтримку, то лише поглиблюємо репутацію східноєвропейських параноїків, які без причини ненавидять Росію і заважають «нормальним»
країнам торгувати», — написав нещодавно у «Фейсбуці» враження про Україну у
світі відомий дипломат, голова правління ГО «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко, повернувшись з Естонії,
де проходила Міжнародна конференція
«Деокупація Криму: коли і як?».
Про причини такого явища і про те, що
ж треба нам робити, щоб виправити ситуацію, ми і розговорилися з Богданом
Васильовичем в офісі «Майдану закордонних справ».

«Ми, з одного боку, називаємо Росію
агресором, а з іншого — збільшуємо
товарообіг»
Пане Богдане, так що все-таки знають за кордоном про Україну, про ситуацію на Донбасі і про причини нашої війни з Росією?
— Насправді — дуже мало. Ми самі
штучно створюємо навколо себе замкнений інформаційний простір, до того ж
насичуємо його міфами, в які нас намагаються змусити повірити. Міфами про
найбоєздатнішу армію, про вдалі реформи, про те, що от-от — і Росія прийде до
нас на поклон під тиском санкцій. А світ
усе це знає дещо з іншого боку і сприймає
це інакше. Світ оперує іншими фактами,
а найчастіше — і просто не знає фактів,
особливо, що стосується війни.
■ Чому так?
— Захід живе своїми проблемами. І це
закономірно: вони не повинні перейматися нашими проблемами, так само, як ми
можемо не розуміти біль сирійців, які уже
5 років живуть в умовах повномасштабної громадянської війни з бомбардуваннями та бойовими операціями. Так і світ
мало розуміє біль українців, коли частина їхньої території виявилася окупованою іншою державою. За останні роки
в більшості демократичних країн світу
ми добилися (і то ще, чи то наша заслуга, чи це їхні державні служби постачають їм інформацію) загального сприйняття того, що Україна зазнала збройної агресії з боку Росії. Але поза тим, чому Україна діє так, а не інакше, чому Росія діє
так, а не інакше, що відбувається на окупованих територіях, як себе поводять різні сторони конфлікту — відчуття цих деталей, в яких криється диявол, дуже часто немає навіть в Україні. У нас теж часто
немає одностайності в тому, як ми ставимося до Росії, як ми ставимося до війни,
до окупованих територій і людей, які там
залишилися. Має бути державна політика, державна стратегія, а її немає. На четвертому році війни ми нарешті наважилися прийняти закон, який декларативно
називає Росію агресором, не роблячи при
цьому більше нічого з того, що має зробити держава в разі агресії з боку інших держав. І навіть тут ми діємо непослідовно: визнаємо Росію агресором і паралельно збільшуємо з нею товарообіг, не розриваємо дипломатичні відносини…
■ Останнім часом можна все частіше
почути думку про те, що світ втомився від
України, що йому вигідніше таки не сваритися з Росією, а торгувати. Чи не вплине наша така пасивна позиція на те, що
від нас узагалі відвернуться і скасують
санкції проти Росії, чого вона так активно добивається?
— Санкції проти Росії, на щастя, менше пов’язані з тим, що ми називаємо «вто■
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■ ПРЯМА МОВА

Богдан Яременко: Ми самі насичуємо
інформаційний простір міфами
Відомий дипломат — про те, що світ знає про Україну,
про війну і про те, як змінити ситуацію на нашу користь

для того, щоб приховати небажання робити те, що передбачено тим же законом
про оборону, який існує з 93-го року, і там
усе, що стосується збройної агресії, слово в слово перекладене зі Статуту ООН,
це навіть не наш досвід, це досвід людства. Ми ж чомусь розраховуємо на інше,
хоча, як на мене, концепція «немає іншого, ніж дипломатія, способу вирішення проблеми» просто не передбачає можливості серйозної розмови ні про гібридні війни, ні про традиційні збройні конфлікти.
Звичайно, щось говориться, щось
робить МЗС, щось робить Мінінформполітики. Але і в тих, і в інших ресурси
розконсолідовані, у кожного є свої програми і проекти, а в результаті ми б’ємо
ворога не кулаком, а розчепіреною долонею. Тому й маємо такий результат.

«Наші реформи мають цікавити
в першу чергу нас самих»

❙ Богдан Яременко.
❙ Фото з сайта antikor.com.ua.
мою від України». Ми теж втомлюємося
і розчаровуємося, але від цього не перестаємо бути українцями. Втома Європи
від того, як українська влада проводить
реформи, геть не означає, що її підтримка зменшується. Насправді, якщо брати
фінансові еквіваленти підтримки України Заходом, то вони зараз, може, й більші, ніж у 2014 році. Росія активно працює над тим, щоб зламати систему санкцій, але це не означає, що вони можуть
зникнути через те, що Украна щось не
так робить. Санкції проти Росії базуються не на тому, хороша Україна чи погана,
а на тому, що Росія порушила міжнародне право, і ця позиція залишиться.
Але ставлення до нас справді змінилося. Якщо у 2014 році нас сприймали, як
маленьку хвору дитину, яку треба носити на руках, то нині на нас дивляться, як
на дорослого хворого, який, якщо не лікується, то це його проблеми — хай розписку напише, що він не має претензій
до лікарів, і помирає собі тихенько. Тобто, з Україною тепер не панькаються, їй
можуть і по руках дати. Той же «безвіз»,
який нам так подобається, тепер перетворюється на інструмент тиску, коли нам
кажуть: якщо ми будемо іти не в той бік,
у нас його можуть забрати.У 2014 році
таке важко було собі уявити, наскільки
нас намагалися врятувати від подальшого розколу, від подальшої дезінтергації. І
з цим треба рахуватися. Тепер просто так
нічого не буде — за підтримку доведеться
боротися.

«Наше завдання — пояснити світові,
що він теж уже перебуває
у стані війни з Росією»
■ Росія теж бореться за свій вплив на
світові процеси. І, схоже, набагато успішніше. Хакерські атаки, вкидання вигідної їм інформації, зміцнення позиції праворадикальних політичних сил, активізація антиукраїнських настроїв у Польщі — в усьому цьому прослідковується
«російський слід». Узагалі, є думка, що
будь-яка війна нині лише на 20% залежить від результатів бойових дій, а на
80% вона ведеться на інформаційному
фронті.
— Війни ведуть у першу чергу військові. Коли говорять про ці 80 і 20 відсотків невійськових і військових дій — це
говорять про викладені Генштабом Росії
суть і форму нинішньої гібридної війни. І
навіть невійськові методи тепер використовуються військовими. Бо і в тих, і в тих
методів мета одна: підкорити держави і
знищити інфраструктуру, зробити її за-

лежною.
Але Україна давно перебуває у стані
конкретних військових дій і нам немає
потреби говорити про гібридну війну.
Гібридну війну ми вже програли, довівши все до останньої фази. І зараз у нас завдання — не програти військову фазу. І
це наше завдання: пояснити Європі, що
у стосунках із Росією ми — в останніх
20%, а вони — в перших 80%. Але проти
них війна теж ведеться, хоча, можливо,
вони це ще до кінця не розуміють — у них
відчуття, як було в Україні до 2014 року.
Світ, який безпечний, ситий і спокійний,
думає не про конфронтацію з Росією, а
про торгівлю. А ми маємо пояснити, що,
хочуть вони чи ні, вони вже в стані конфронтації.
Усвідомлення цього наростає в США,
де втручання Росії у виборчий процес абсолютно чітко визнане як агресія. Американці не мають жодного бажання спустити це з рахунків і шукають різні засоби,
щоб покарати Росію і не допустити повторення. А в Європі це усвідомлення лише
починає формуватися. Звичайно, всі висновки там мають зробити самі, але дати
їм достатньо інформації і підштовхнути
до певних висновків маємо ми. Інакше ситуація може стати не контрольованою.
■ У нас є два міністерства — МЗС
та Мінінформполітики. Хто з них
має в першу чергу займатися цією
роз’яснювальною роботою?
— Як на мене, то, як я уже казав, війни, в тому числі і гібридні, мають вести військові. Має бути чітка стратегія і
тактика, у якій головна роль належить
Генштабу. А всі інші мінітерства мали
би бути інструментом у руках військових. Саме Генштаб (якщо ми ставимося
до війни, як до війни, а не як до АТО чи
до «заходів із забезпечення державного
суверенітету») мав би все координувати і
демонструвати світу, наскільки Росія небезпечна і ворожа до цивілізованого і демократичного світу. А ще ми маємо пояснити світові, що Україна не просто так
існує в межах своїх історичних кордонів,
а це історично виправдано, і не лише на
Донбасі, а й на Закарпатті, де теж можуть
виникнути проблеми. Цю систему потрібно вибудовувати, і тут повинні працювати передусім спецслужби, тут повинна
створюватися система взаємодії між державними органами та неурядовими організаціями, тут мають бути задіяні всі
механізми. І це посилювало б нашу підтримку з боку інших держав.
А у нас цього немає. У нас є Головнокомандувач, який грається термінами

■ Чи можна якось вплинути на ситуацію? Тим більше, враховуючи, що наступного року нас чекають вибори і політики будуть намагатися всіма способами
сподобатися виборцям?
— Громадська думка і зараз впливає
на Порошенка дуже сильно. Навіть останній закон про деокупацію Донбасу,
хоч я його критикую, як недостатній,
як поверховий, як декларативний і небезпечний з боку збільшення президентських повноважень, до того ж у неконституційний спосіб, навіть цей закон і
визнання Росії агресором на четвертому
році війни — це не бажання Порошенка, це вимога часу, вимога людей. Це робиться для того, щоб загравати з патріотичною частиною електорату, яка буде
найактивнішою на виборах.
Громадянське суспільство в Україні
не може примусити владу робити все і
відразу, але вплив є. Та ж торгова блокада Криму — вона почалася громадськими організаціями і була підтримана владою уже тоді, коли не було куди діватися. Так само і з блокадою Донбасу: коли
з’явилися «редути», тоді вони перестали говорити про такий абсурд, як «контрольовані підприємства на непідконтрольній території». Хоче це досі більше
скидається не на блокаду, а на торгівлю
з певними винятками.
Та навіть те, що влада почала війну
— це сталося тоді, коли громадськість
сама стала на захист України, організовуючись у добробати, коли командування ЗСУ не наважувалося віддати наказ
воювати, як ми це бачили в Криму.
Але для кардинальних змін потрібно,
щоб цей тиск був системним. Тут одне з
двох: або ми погодимося на тоталітаризм,
де нас переконуватимуть, як раніше, що
у нас усе добре, або ми — держава громадян, які мають свою позицію і готові її захищати, включно зі зброєю в руках.
■ Чи можна сподіватися на підтримку
світу в цьому протистоянні влади і громадянського суспільства?
— Так, ця підтримка існує постійно,
і політична, і фінансова. Більше того:
якщо ми будемо успішно реформуватися і показувати результат, вона може й
збільшитися, якщо тільки українська
влада не буде робити такі відверті і демонстративні помилки, як із Мальдівами чи Сейшелами. Питання — допомагати чи не допомагати нам — виникає тоді,
коли ми демонструємо неуспішність і небажання мінятися.
Але наші реформи мають цікавити
в першу чергу нас самих. Ми самі маємо знайти спосіб зробити так, щоб влада
працювала в наших інтересах. Це надзвичайно складно, особливо в нинішніх
умовах загального падіння рівня життя населення, коли більшість думає не
стільки про політику, скільки про те, як
вижити. Але це теж питання вибору. Іншого ефективного способу побудови демократичного суспільства людство ще
не придумало. ■
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ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 ЛЮТОГО 2018

УТ-1
06.00 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Фігурне
катання. Команди.
Фінал
06.10, 8.30 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Сноуборд.
Слоупстайл. Фінал
(жінки)
06.40 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Гірськолижний
спорт. Гігантський
слалом. Фінал (жінки)
09.30, 23.00 Зимові
Олімпійські ігри 2018 р.
Хокей. Групова стадія
(жінки)
12.00 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Біатлон.
Персьют (жінки)
13.00, 1.10 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Санний
спорт. Заїзд 1, 2 (жінки)
13.50 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Біатлон.
Персьют (чоловіки)
14.55 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Фристайл.
Могул. Фінал
(чоловіки). Стрибки
з трампліна. Фінал
(жінки)
16.30, 21.30 Студія зимових
ігор
17.00 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Санний спорт
(жінки)
19.00 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Ковзанярський
спорт. 1500 м. Фінал
(жінки)
21.00 Новини
02.00 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Керлінг. Мікст.
Двійки. Матч за бронзу
04.00 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Гірстколижний
спорт. Кваліфікація
(чоловіки)
05.30 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Хайлайти дня
НТН
05.50 Х/ф «Людина в
прохідному дворі»
07.05 Х/ф «Викуп»
08.50 Х/ф «Солдат Іван
Бровкін»
10.40 «Кримінальні справи»
12.25, 17.00 «Легенди карного
розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 2.35
«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Морський
патруль»
21.20 Т/с «Криміналіст-8»
23.45 Т/с «Інспектор Джордж
Джентлі»
01.30 Т/с «Коджак»
03.05 «Випадковий свідок»
03.45 «Речовий доказ»
04.45 «Правда життя.
Професії»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.05 Мовою мистецтва.
Бойчукісти
06.30 Сценограй
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.10 Школа Мері Поппінс
07.30 Ранок із «Культурою»
08.15 Фольк-music діти
09.00 Мистецькі історії
09.15 Ранок із «Культурою»
10.05 Д/ф «Наївне малярство
Михайла Онацька»
11.05 Мистецькі історії
11.20 Фольк-music

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.15, 5.25 ТСН
09.30, 10.50, 12.20 «Чотири
весілля»
12.35, 14.10 «Міняю жінку»
15.50 Комедія «Я знову тебе
кохаю»
17.10 Мелодрама
«Нескінченне
кохання»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Мелодрама «Школа»
22.00 «Гроші-2018»
23.15, 0.25 «Голос
країни-8»
01.35 «Viva ! Найкрасивіші2018»
04.40 М/ф

12 лютого
ІНТЕР
06.10, 22.30 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.20, 12.25 Х/ф «Ігри
дорослих дівчат»
13.30 Концерт «Творчий вечір
Костянтина Меладзе.
Останній романтик»
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 2.10, 5.15 «Подробиці»
20.40 Т/с «Запитайте в осені»
00.20 Х/ф «Осінні турботи»
02.50 «Скептик-2»
03.15 «Речдок»
04.45 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.40 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.20, 3.50 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с «Дочкимачухи»
18.00 Т/с «Перстень із
рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Чорна кров»
23.30 Х/ф «Еволюція
Борна»
01.45 Телемагазин
03.20 Зоряний шлях
04.45 Агенти справедливості

ICTV
05.00, 4.50 Т/с «Відділ 44»
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, 13.15 Секретний фронт.
Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.15 Х/ф «Історія
лицаря»
16.30 Х/ф «Паркер»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд
преси
06.45, 18.00, 2.15 Час новин.
Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 22.00,
23.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час

бізнесу
07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 17.55,
0.20 Погода на курортах
07.35 Фінансовий тиждень
07.55, 12.55, 15.55, 18.55,
23.55 Погода в Україні
08.45 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
19.30 Інформаційний вечір
22.15 Стоп корупції!
22.55 Погода у світі
23.10 «За Чай.com»
00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00
Час: Важливо
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.40, 5.15 Машина часу
02.30, 4.20 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Поганий хороший
коп»
22.30 Свобода слова
00.40 Х/ф «Без
компромісів»
02.15 Без гальм
04.15 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30 Факти

12.20 Д/ф «Левко Лук’яненко.
Йти за совістю» з циклу
«Дисиденти»
12.45 Фольк-music
13.45 Д/ф «Борхес»
14.30 Радіо. День
14.55 Мистецькі історії
15.10 РадіоДень
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.50 Хочу бути
16.10 РадіоДень «Олімпіада2018»
16.50 Суспільний університет
17.20 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
18.00 Д/ф «Дорога
В’ячеслава Чорновола»
18.35 Новини. Культура
18.50 Лайфхак українською
19.00 Діалог. Василь
Герасим’юк — Валерій
Корнєєв. Пізній дебют
19.25 Зноби-Голембієвські.
Музей-майстерня
творчої династії
19.55 Вечірня казка
20.05 Розсекречена історія
21.00 Д/с «Весняний
фестиваль», с. 1
21.50 Візитівки Карпат
22.00 #ВУКРАЇНІ (вип. 1)
«Бобринецькі ковбої»
22.25 #ВУКРАЇНІ (вип. 2)
«Сваловичі — село
вдів»
23.00 Фольк-music
00.00 РадіоДень
00.25 Мистецькі історії
00.40 РадіоДень
01.05 Новини. Культура
01.20 Фольк-music
02.20 Радіо. День
03.20 Надвечір’я. Долі
04.10 Д/ф «Борхес»
04.35 Д/ф «Левко Лук’яненко.
Йти за совістю» з циклу
«Дисиденти»
05.05 Розсекречена історія

15.25 «Містичні історії-3 із
Павлом Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00, 22.40 «Слідство ведуть
екстрасенси»
23.40 «Один за всіх»

21.25, 23.00 Т/с «Кістки-6»
22.05 Т/с «Кістки-7»
00.45 Т/с «Моссад»
02.25 «Облом.UA.»

07.50, 9.50, 17.50, 2.45 Топматч
08.00 «Гаддерсфілд» —
«Борнмут». Чемпіонат
Англії
10.00 «Реал» — «Сосьєдад».
Чемпіонат Іспанії
11.45 Журнал Ліги чемпіонів
12.15 «Ньюкасл» — «МЮ».
Чемпіонат Англії
14.00 «Валенсия» —
«Леванте». Чемпіонат
Іспанії
15.50 Матч. Фінал. УЄФА
ЄВРО-2018 р. із
футзалу
17.55 «Тоттенгем» —
«Арсенал». Чемпіонат
Англії
19.45 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру. Прем’єра
20.40 «Європейський
WEEKEND»
21.55 LIVE. «Челсі» — «Вест
Бромвіч». Чемпіонат
Англії
00.00 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
00.55 «Рома» — «Шахтар».
1/8 фіналу (2010 р.
/ 2011 р.). Золота
колекція Ліги чемпіонів
03.00 «Ман Сіті» —
«Лестер». Чемпіонат
Англії
04.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру

СТБ
06.10 Т/с «Коли ми вдома»
07.40 «Все буде смачно!»
09.55 Х/ф «Пропоную руку
і серце»
11.50 «Хата на тата»

ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок.
«Новий день» з
Анатолієм Анатолічем
та Юлією Шпачинською
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15
Ранок. «Ми всі...» з
Мариною Леончук і
Павлом Рольником
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з
Василісою Фроловою і
Сергієм Дойком
16.15, 23.00 «Кримінал»
17.15 «Ситуація» з Тарасом
Березовцем
18.00, 19.00, 21.00 «Разом»
із Ганапольским,
Кисельовим,
Орловською, Ашіон
18.40, 20.20 «Ехо України» з
Матвієм Ганапольським
19.20 «Нейтральна
територія» зі Світланою
Орловською
21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки» з Євгенієм
Кисельовим
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.00, 1.35 «Нове Шалене
відео по-українськи»
10.50 Х/ф «Таємниця
татуйованої мумії»
12.50 Т/с «Ментівські війни.
Київ»
16.25 Х/ф «Миротворець»
18.15 «Спецкор»
18.45 «ДжеДАІ»
19.20, 20.20 Т/с «Стоматолог»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Ман Сіті» —
«Лестер». Чемпіонат
Англії
07.45, 16.30, 2.45 Журнал
Ліги чемпіонів
08.15 Матч за 3-тє місце.
УЄФА ЄВРО-2018 р. із
футзалу
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS
10.20 «Тоттенгем» —
«Арсенал». Чемпіонат
Англії
12.10 «Барселона» —
«Хетафе». Чемпіонат
Іспанії
13.55 «Саутгемптон» —
«Ліверпуль». Чемпіонат
Англії
16.00 Журнал Ліги Європи.
Прем’єра
17.00 «Рома» — «Шахтар».
1/8 фіналу» (2010
р. / 2011 р.). Золота
колекція Ліги чемпіонів
18.50 Чемпіонат Англії. Огляд
туру. Прем’єра
19.45 «Ньюкасл» — «МЮ».
Чемпіонат Англії
21.30 Журнал Ліги Європи
21.55 LIVE. «Депортіво»
— «Бетіс». Чемпіонат
Іспанії
23.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
00.50 Матч. Фінал. УЄФА
ЄВРО-2018 р. із
футзалу
03.15 «Валенсия» —
«Леванте». Чемпіонат
Іспанії
05.00 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
ФУТБОЛ-2
06.00 «Шахтар»
— «Лудогорець».
Контрольна гра

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.00 Правда життя
09.00 Королівська кобра:
обличчям до обличчя
10.00 Дивовижний Ізраїль
10.40 Місця сили
11.40 Смартшоу
12.40 Україна: забута історія
13.30 Чорна піхота
14.20 Містична Україна
15.10, 21.40 Відчайдушні
рибалки
16.00, 20.50 Скарби зі
звалища
17.00 Найнебезпечніші
тварини

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.15 Зона ночі
04.20 Абзац
06.20, 7.10 М/с «Дракони:
Перегони
безстрашних»
07.09, 8.29 Kids Time
08.30 Х/ф «Не гальмуй»

10.20 Від пацанки до
панянки
17.00 Ревізор. Крамниці
19.00 Ревізор
21.30 Cтрасті за
Ревізором
00.20 Х/ф «Затійники»

02.10 Служба розшуку дітей
18.00, 22.40, 5.10 Ідеї, що
перевернули світ
19.00 Таємниці автокатастроф
20.00 Великі танкові битви
23.40 Охоронці Гітлера
00.30 Доктор Хайм
01.20 Теорія змови
К1
06.00 Т/с «H2O: Просто додай
води»
06.30 TOP SHOP
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Файна Юкрайна»
09.30, 16.30 Т/с «БеверліХілс, 90210»
11.25 «Орел і решка. Шопінг2016»
12.25, 18.00 «Орел і решка»
13.25, 19.00 «Орел і решка.
Незвідана Європа»
14.25, 20.00 «Орел і решка.
Ювілейний-2»
15.25, 21.00 «Орел і решка.
Навколосвітня
подорож»
22.00 «Вірю не вірю»
23.00 Х/ф «Велике
весілля»
00.45 Х/ф «Пробач за
кохання»
02.35 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.25 Х/ф «Золота зима»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 2.00 Панянка-селянка
13.00 Готель «Галіція»
14.00, 17.00, 23.00 Країна У
14.30, 2.50 Віталька
16.00 Казки У
18.00 Танька і Володька
19.00 Вечірка
20.00 Одного разу під
Полтавою
21.00 Т/с «Найкращий»
тиждень мого життя»
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 ЛЮТОГО 2018

13 лютого
УТ-1
06.00 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Сноуборд.
Хафпайп. Кваліфікація
(чоловіки)
07.50 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Гірськолижний
спорт. Фінал (чоловіки)
08.40 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Сноуборд.
Хафпайп. Фінали (жінки)
09.30 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Хокей.
Груповий етап (жінки).
Лижні гонки. Спринт.
Кваліфікація (чоловіки,
жінки)
12.00 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Шорт-трек.
Фінал. 500 м (жінки),
1000 м (чоловіки).
Естафета. Кваліфікація
14.30 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Санний спорт
(жінки), заїзд
16.00, 21.30 Студія зимових ігор
16.35 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Хокей. Груповий
етап (жінки)
19.05 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Ковзанярський
спорт. 1500 м, фінал
(чоловіки)
21.00 Новини
23.00 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Шорт-трек.
Фінал. 500 м (жінки),
1000 м (чоловіки)
01.10 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Лижні
гонки. Спринт. Фінали
(чоловіки, жінки)
03.00 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Фігурне катання.
Коротка програма (пари)
НТН
05.45 Х/ф «Людина в
прохідному дворі»
07.00 Х/ф «Де 0-42?»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Ти пам’ятаєш»
10.40 «Кримінальні справи»
12.35, 17.00 «Легенди карного
розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 2.35 «Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Морський
патруль»
21.20 Т/с «Криміналіст-9»
23.45 Т/с «Інспектор Джордж
Джентлі»
01.40 Т/с «Коджак»
03.05 «Випадковий свідок»
03.40 «Речовий доказ»
04.40 «Правда життя.
Професії»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Діалог. Василь
Герасим’юк — Валерій
Корнєєв. Пізній дебют
06.30 Зноби-Голембієвські.
Музей-майстерня творчої
династії
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.10 Школа Мері Поппінс
07.30 Ранок із «Культурою»
08.15 Д/ф «Сімдесятники.
Сергій Параджанов»
09.00 Новини. Культура
09.15 Ранок із «Культурою»
10.05 Д/с «Весняний
фестиваль», с. 1
11.05 Мистецькі історії
11.20 Фольк-music
12.20 Д/ф «Микола Руденко.
Формулу життя
знайдено» із циклу
«Дисиденти»
12.45 Фольк-music
13.45 Д/ф «Борхес»
14.30 РадіоДень
14.55 Мистецькі історії
15.10 РадіоДень
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.45 Хочу бути
16.10 РадіоДень «Олімпіада2018»

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.15, 5.25 ТСН
09.30, 10.50 «Чотири
весілля»
12.20, 13.30, 15.00 «Міняю
жінку»
16.15 Комедія «Я знову тебе
кохаю»
17.10 Мелодрама «Нескінченне
кохання»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Мелодрама «Школа»
22.00 «Інспектор. Міста»
23.35, 0.25, 1.25 Т/с «Як
уникнути покарання за
убивство-2»
04.35 М/ф

ІНТЕР
06.00 «Мультфільм»
06.10, 22.30 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.20, 12.25, 20.40 Т/с
«Запитайте в осені»
12.50 Х/ф «З життя начальника
карного розшуку»
14.50, 15.45, 16.45, 3.20 «Речдок»
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 5.20 «Подробиці»
00.20 Х/ф «Ігри дорослих
дівчат»
02.55 «Скептик-2»
04.50 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 3.10 Реальна містика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти
справедливості
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Перстень із
рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Чорна кров»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
01.30 Телемагазин
02.55 Зоряний шлях

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15
Огляд преси
06.45, 18.00, 2.15 Час новин. Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00, 21.00,
22.00, 23.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу
07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55,
0.20 Погода на курортах

07.50 Будівельний стандарт
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55
Погода в Україні
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
10.55, 11.55, 17.55, 22.55
Погода у світі

19.30 Інформаційний
вечір
22.15 Агрокраїна
22.30 Кордон держави
23.10 «За Чай.com»
00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.40, 5.15 Машина часу
02.30, 4.20 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою

16.50 Суспільний університет
17.20 Як дивитися кіно
17.50 Д/ф «Іван Боберський.
Де сила, там воля літає»
18.35 Новини. Культура
18.50 Лайфхак українською
19.00 «Місто ХА. Творча
зустріч Сергія Жадана»
19.25 Д/ф «Пісня Всесвіту.
Їхав козак за Дунай»
19.55 Вечірня казка
20.05 Розсекречена історія
21.00 Д/с «Весняний
фестиваль», с. 2
21.50 Візитівки Карпат
22.00 Д/ф «Єпископи»
23.00 Фольк-music
00.00 РадіоДень
00.25 Мистецькі історії
00.40 РадіоДень
01.05 Новини. Культура
01.20 Фольк-music
02.20 РадіоДень
03.20 Надвечір’я. Долі
04.10 Д/ф «Борхес»
04.35 Д/ф «Микола Руденко.
Формулу життя знайдено»
із циклу «Дисиденти»
05.05 Розсекречена історія

18.00, 19.00, 21.00 «Разом»
із Ганапольським,
Кисельовим,
Орловською, Ашіон
18.40, 20.20 «Ехо України» з
Матвієм Ганапольським
19.20 «Нейтральна територія»
зі Світланою
Орловською
21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки» з Євгенієм
Кисельовим

ФУТБОЛ-2
06.00 «Шахтар» — «Динамо»
(З). Контрольна гра
07.50, 23.40, 1.40, 3.40 Топ-матч
08.00 «Депортіво» — «Бетіс».
Чемпіонат Іспанії
09.50, 14.15, 21.00 Журнал Ліги
чемпіонів
10.20 «Європейський
WEEKEND»
11.35 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
12.30 «Сельта» —
«Еспаньйол». Чемпіонат
Іспанії
14.45 «Тоттенгем» —
«Арсенал». Чемпіонат
Англії
16.30 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
17.25 «Реал» — «Сосьєдад».
Чемпіонат Іспанії
19.10 «Ман Сіті» — «Лестер».
Чемпіонат Англії
21.30 LIVE. «Базель» — «Ман
Сіті». 1/8 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА
23.50 «Барселона»
— «Хетафе». Чемпіонат
Іспанії
01.50 «Ювентус» —
«Тоттенгем». 1/8 фіналу.
Ліга Чемпіонів УЄФА

СТБ
06.10 Т/с «Коли ми вдома»
08.05 «Все буде смачно!»
09.05 «Хата на тата»
11.00 «МастерШеф — 5»
15.25 «Містичні історії-3 із
Павлом Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00 «Наречена для тата»
22.40 «Давай поговоримо про
секс-4»
00.45 «Один за всіх»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок. «Новий
день» з Анатолієм
Анатолічем та Юлією
Шпачинською
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15 Ранок.
«Ми всі...» з Мариною
Леончук і Павлом
Рольником
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з
Василісою Фроловою і
Сергієм Дойком
16.15, 23.00 «Кримінал»
17.15 «Ситуація» з Тарасом
Березовцем

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.00, 2.25 «Облом.UA.»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.10 «Загублений світ»
13.05 «Помста природи»
15.05 Х/ф «Викуп»
19.20, 20.20 Т/с «Стоматолог»
21.25 Т/с «Кістки-7»
23.00 Т/с «Кістки-6»
00.45 Т/с «Моссад»
01.35 «Нове Шалене відео
по-українськи»
ФУТБОЛ-1
06.00, 16.00 «Європейський
WEEKEND»
07.15, 17.15 «Челсі» — «Вест
Бромвіч». Чемпіонат
Англії
09.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
10.00, 15.40, 20.50, 22.30
Футбол NEWS
10.20 «Реал» — «Сосьєдад».
Чемпіонат Іспанії
12.05 «Ман Сіті» — «Лестер».
Чемпіонат Англії
13.55 «Севілья» — «Жирона».
Чемпіонат Іспанії
19.05 «Барселона»
— «Хетафе». Чемпіонат
Іспанії
21.00, 23.40 «Ніч Ліги
Чемпіонів»
21.35 LIVE. «Ювентус»
— «Тоттенгем». 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
00.10 «Саутгемптон» —
«Ліверпуль». Чемпіонат
Англії
02.00 «Депортіво» — «Бетіс».
Чемпіонат Іспанії
03.50 Топ-матч
04.00 «Базель» — «Ман
Сіті». 1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
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ICTV
05.35, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.05, 17.40, 21.25 Т/с
«Поганий хороший коп»
12.05, 13.20 Х/ф «Історія
лицаря»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.50 Зона ночі
03.40 9, 6.49 Kids Time
05.30 М/с «Дракони: Перегони
безстрашних»
06.50 Проект Перфект
09.20 Кохання на виживання
11.20 Ревізор
14.30 Страсті за Ревізором
17.20 Ревізор. Крамниці
19.00 Х/ф «Однокласники»

12.45, 15.45 Факти. День
15.15, 16.15 Т/с
«Володимирська, 15»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30 «На трьох»
23.30 Х/ф «Острів»
01.55 Т/с «Морська поліція.
Спецвідділ»
02.40 Без гальм
04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»

21.00 Х/ф «Однокласники-2»
23.00 Х/ф «Супералібі»
01.00 Х/ф «Березневі коти»

03.55 «Челсі» — «Вест
Бромвіч». Чемпіонат Англії
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.00, 0.30 Правда життя
09.00 Акула XXI століття
10.00 Дивовижний Ізраїль
10.40 Місця сили
11.40 Смартшоу
12.40 Україна: забута історія
13.30 Прихована реальність
14.20 Містична Україна
15.10, 21.40 Відчайдушні
рибалки
16.00, 20.50 Скарби зі звалища
17.00 Найнебезпечніші тварини
18.00, 22.40, 5.10 Ідеї, що
перевернули світ
19.00 Таємниці автокатастроф
20.00 Великі танкові битви
23.40 Охоронці Гітлера
К1
06.00 Т/с «H2O: Просто додай
води»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Файна Юкрайна»
09.50, 16.10 Т/с «Беверлі-Хілс,
90210»
11.10 «Орел і решка. Шопінг2016»

12.10, 18.00 «Орел і решка»
13.10, 19.00 «Орел і решка.
Незвідана Європа»
14.10, 20.00 «Орел і решка.
Ювілейний-2»
15.10, 21.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
22.00 «Вірю не вірю»
00.00 Т/с «Секс у великому
місті»
02.10 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Блакитна свічка»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 2.00 Панянка-селянка
13.00 Готель «Галіція»
14.00, 17.00, 23.00 Країна У
14.30, 2.50 Віталька
16.00 Казки У
18.00 Танька і Володька
19.00 Вечірка
20.00 Одного разу під
Полтавою
21.00 Т/с «Найкращий»
тиждень мого життя»
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак

■ ПЕРЕДПЛАТА-2018

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на березень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передплатити «Україну молоду» на 2018 рiк, це можна зробити по всій Україні до 18 лютого, i ви отримуватимете газету з березня.
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті УДППЗ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2018 рiк:
на місяць — 55 грн. 51 коп.,
на два місяці — 111 грн. 02 коп.,
до кінця півріччя — 222 грн. 04 коп.,
до кінця року — 555 грн. 10 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 75 грн. 51 коп.,
на два місяці — 151 грн. 02 коп.,
до кінця півріччя — 302 грн. 04 коп.,
до кінця року — 755 грн. 10 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 20 грн. 13 коп.,
на два місяці — 40 грн. 26 коп.,
до кінця півріччя — 80 грн. 52 коп.,
до кінця року — 201 грн. 30 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати бере: на місяць
— 2 грн. 00 коп., на квартал —
4 грн. 60 коп., на півроку —
5 грн. 60 коп., на рік — 8 грн.
60 коп.

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

8

УТ-1
06.00 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Фігурне
катання. Коротка
програма (пари)
06.40 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Гірськолижний
спорт. Слалом. Фінал
(жінки)
07.55 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Лижне
двоборство. Стрибки.
Індивідуальні (чоловіки)
08.50 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Сноуборд.
Хафпайп. Фінал
(чоловіки)
10.35 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Лижне
двоборство. 10 км.
Фінал. Індивідуальні
(чоловіки)
11.30, 23.00 Зимові
Олімпійські ігри 2018 р.
Хокей. Групова стадія
(жінки)
13.00, 1.10 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Біатлон.15
км. Індивідуальні
(жінки)
15.15 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Ковзанярський
спорт. 1000 м. Фінал
(чоловіки)
16.45, 21.30 Студія зимових
ігор
17.15 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Хокей. Групова
стадія (чоловіки)
19.30 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Санний спорт.
Двійка. Заїзд 1. Фінал
20.10 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Санний спорт.
Двійка. Заїзд 2. Фінал
21.00 Новини
03.00 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Скелетон.
Кваліфікація, заїзд 1
(чоловіки)
04.00 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Фігурне
катання. Довільна
програма. Пари
НТН
05.40 Х/ф «Людина в
прохідному дворі»
06.55 Х/ф «Весільний
подарунок»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Три тополі на
Плющисі»
10.35 «Кримінальні справи»
12.25, 17.00 «Легенди карного
розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 2.35
«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Морський
патруль»
21.20 Т/с «Криміналіст-9»
23.45 Т/с «Інспектор Джордж
Джентлі»
01.40 Т/с «Коджак»
03.05 «Випадковий свідок»
03.50 «Речовий доказ»
04.50 «Правда життя.
Професії»

06.00
06.05
07.00
07.10
07.30
08.15

ТБ-СЕРЕДА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 ЛЮТОГО 2018

UA.Культура
Гімн України
Д/ф «Єпископи»
Казки Лiрника Сашка
Школа Мері Поппінс
Ранок із «Культурою»
Д/ф «Іван Боберський.
Де сила, там воля
літає»

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.15, 5.25 ТСН
09.30, 10.50 «Чотири
весілля»
12.20, 13.30, 14.55 «Міняю
жінку»
16.15 Комедія «Я знову тебе
кохаю»
17.10 Мелодрама
«Нескінченне кохання»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Мелодрама «Школа»
22.00 «Одруження наосліп»
23.35, 0.25, 1.25 Т/с «Як
уникнути покарання за
убивство-2»
04.35 М/ф

14 лютого
ІНТЕР
06.00 «Мультфільм»
06.10, 22.30 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.20, 12.25, 20.40 Т/с
«Запитайте в осені»
12.50 Х/ф «Нічна подія»
14.50, 15.45, 16.45, 3.20
«Речдок»
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 2.20, 5.20 «Подробиці»
00.20 Х/ф «Ваша зупинка,
мадам»
02.55 «Скептик-2»
04.50 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 3.10 Реальна містика
13.30, 15.30, 4.00 Агенти
справедливості
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Перстень із рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Чорна кров»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
01.30 Телемагазин
02.55 Зоряний шлях

ICTV
05.35, 10.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
11.05, 17.45, 21.25 Т/с
«Поганий хороший коп»
12.05, 13.15 Х/ф «Острів»
12.45, 15.45 Факти. День
15.15, 16.15 Т/с
«Володимирська, 15»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 «На трьох»
23.30 Х/ф «Сезон убивць»
01.00 Т/с «Морська поліція.
Спецвідділ»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 1.05 Зона ночі
04.20 Абзац
06.09, 7.09 Kids Time
06.10 М/с «Дракони:
Перегони
безстрашних»
07.10 Проект Перфект
10.00 Кохання на виживання
13.50 Х/ф «Великий
Гетсбі»
16.40 Х/ф «Клятва»
18.45 Х/ф «До зустрічі з
тобою»
21.00 Х/ф «Доки ти спав»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15
Огляд преси
06.45, 18.00, 2.15 Час новин.
Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 22.00,
23.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу
09.00 Новини. Культура
09.15 Ранок із «Культурою»
10.05 Д/с «Весняний
фестиваль», с. 2
11.05 Мистецькі історії
11.20 Фольк-music
12.20 Д/ф «Олесь Шевченко.
Як на сповіді» із циклу
«Дисиденти»
12.45 Фольк-music
13.45 Д/ф «Борхес»
14.30 Радіо. День
14.55 Мистецькі історії
15.10 РадіоДень
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.50 Хочу бути
16.10 РадіоДень «Олімпіада2018»
16.50 Суспільний університет
17.20 Д/ф «Августин
Волошин. Метеорит
незалежності — над
Срібною землею», ф. 1
17.50 Д/ф «Таємничий
Сковорода»
18.35 Новини. Культура
18.50 Лайфхак українською
19.00 Водно-інформаційний
центр. Музей води
19.25 Від пращурів до
нащадків. Весілля
19.50 Вечірня казка
20.05 Розсекречена історія
21.00 Д/с «Весняний
фестиваль», с. 3
21.50 Візитівки Карпат
22.00 Д/ф «Легенди будинку,
що плаче»
23.00 Фольк-music
00.00 РадіоДень
00.25 Мистецькі історії
00.40 РадіоДень
01.05 Новини. Культура
01.20 Фольк-music
02.20 Радіо. День
03.20 Надвечір’я. Долі
04.10 Д/ф «Борхес»
04.35 Д/ф «Олесь Шевченко.
Як на сповіді» із циклу
«Дисиденти»
05.05 Розсекречена історія

07.25, 9.50, 13.55, 14.55,
16.55, 0.20 Погода на
курортах
07.50 Драйв
07.55, 12.55, 15.55, 18.55,
23.55 Погода в Україні
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

10.55, 11.55, 17.55 Погода у
світі
19.30 Інформаційний вечір
22.15 Особливий погляд
23.10 «За Чай.com»
00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00
Час: Важливо
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.40, 5.15 Машина часу
02.30, 4.20 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою

СТБ
«Все буде смачно!»
«Хата на тата»
«МастерШеф — 5»
«Містичні історії-4 із
Павлом Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00, 22.40 «МастерШеф.
Кулінарний випускний»
00.25 «Один за всіх»

11.05, 17.10 «Загублений
світ»
14.50 Х/ф «Солдат Джейн»
19.20, 20.20 Т/с «Стоматолог»
21.25 Т/с «Кістки-7»
23.00 Т/с «Кістки-6»
00.45 Т/с «Моссад»
02.25 «Облом.UA.»

07.55
08.55
10.30
15.25

ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок.
«Новий день» з
Анатолієм Анатолічем
та Юлією Шпачинською
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15
Ранок. «Ми всі...» з
Мариною Леончук і
Павлом Рольником
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з
Василісою Фроловою і
Сергієм Дойком
16.15, 23.00 «Кримінал»
17.15 «Ситуація» з Тарасом
Березовцем
18.00, 19.00, 21.00 «Разом»
із Ганапольським,
Кисельовим,
Орловською, Ашіон
18.40, 20.20 «Ехо України» з
Матвієм Ганапольським
19.20 «Нейтральна
територія» зі Світланою
Орловською
21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки» з Євгенієм
Кисельовим
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 13.05, 1.35 «Нове
Шалене відео поукраїнськи»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Малага» —
«Атлетіко». Чемпіонат
Іспанії
07.45, 23.40 Журнал Ліги
Європи
08.15 «Ньюкасл» — «МЮ».
Чемпіонат Англії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «Барселона» —
«Хетафе». Чемпіонат
Іспанії
12.05 «Саутгемптон» —
«Ліверпуль». Чемпіонат
Англії
13.55 «Реал» — «Сосьєдад».
Чемпіонат Іспанії
16.00, 20.15 «Ніч Ліги
чемпіонів»
16.35, 0.10 «Ювентус»
— «Тоттенгем». 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
18.25 «Базель» — «Ман
Сіті». 1/8 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА
20.45, 3.50 Топ-матч
21.00 «Сіткорізи»
21.30 LIVE. «Порту» —
«Ліверпуль». 1/8 фіналу.
Ліга Чемпіонів УЄФА
02.00 «Реал» — «ПСЖ». 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
04.00 «Гаддерсфілд» —
«Борнмут». Чемпіонат
Англії
ФУТБОЛ-2
06.00 «Шахтар» —
«Копенгаген. Dubai Cup
2018 р.

02.30
04.10
04.20
04.25
04.30
04.50

Без гальм
Скарб нації
Еврика!
Студія Вашингтон
Факти
Т/с «Відділ 44»

07.50, 2.00 Топ-матч
08.00, 12.15, 21.00, 23.40 «Ніч
Ліги Чемпіонів»
08.35 «Ювентус»
— «Тоттенгем». 1/8
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
10.25, 2.10 «Базель» — «Ман
Сіті». 1/8 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА
12.45 «Депортіво»
— «Бетіс». Чемпіонат
Іспанії
14.30 Журнал Ліги Європи
15.00 «Челсі» — «Вест
Бромвіч». Чемпіонат
Англії
16.45 «Сіткорізи». Прем’єра
17.15 «Саутгемптон» —
«Ліверпуль». Чемпіонат
Англії
19.05 «Реал» —
«Сосьєдад». Чемпіонат
Іспанії
20.50 Футбол NEWS
21.35 LIVE. «Реал»
— «ПСЖ». 1/8 фіналу.
Ліга Чемпіонів УЄФА
00.10 «Ньюкасл» — «МЮ».
Чемпіонат Англії
04.00 «Порту» —
«Ліверпуль». 1/8
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.00 Правда життя
09.00, 17.00 Найнебезпечніші
тварини
10.00 Дивовижний Ізраїль
10.40 Місця сили
11.40 Смартшоу
12.40 Україна: забута історія
13.30 Прихована реальність
14.20 Містична Україна
15.10, 21.40 Відчайдушні
рибалки
16.00, 20.50 Скарби зі
звалища
18.00, 22.40, 5.10 Ідеї, що
перевернули світ

23.10 Х/ф «Відмінниця
легкої поведінки»
01.00 Служба розшуку дітей
19.00 Таємниці
автокатастроф
20.00, 23.40 Охоронці Гітлера
00.30 Таємниці кримінального
світу
К1
06.00 Т/с «H2O: Просто додай
води»
06.30 TOP SHOP
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Файна Юкрайна»
09.15, 16.10 Т/с «БеверліХілс, 90210»
11.10 «Орел і решка. Шопінг2016»
12.10, 18.00 «Орел і решка»
13.10, 19.00 «Орел і решка.
Незвідана Європа»
14.10, 20.00 «Орел і решка.
Ювілейний-2»
15.10, 21.00 «Орел і решка.
Навколосвітня
подорож»
22.00 «Вірю не вірю»
00.00 Т/с «Секс у великому
місті»
02.10 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.10 Х/ф «Історія вічного
кохання, або
Попелюшка»
11.30 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.30, 2.00 Панянка-селянка
13.30 Готель «Галіція»
14.30, 2.50 Віталька
16.00 Казки У
17.00, 23.00 Країна У
18.00 Танька і Володька
19.00 Вечірка
20.00 Одного разу під
Полтавою
21.00 Т/с «Найкращий»
тиждень мого життя»
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак

ТБ-ЧЕТВЕР
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15 лютого
УТ-1
06.00 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Фігурне
катання. Довільна
програма. Пари
06.45 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Гірськолижний
спорт. Супергігант.
Фінал (чоловіки)
08.20 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Лижні гонки, 10
км. Фінал (жінки)
10.10, 15.00 Зимові
Олімпійські ігри 2018 р.
Хокей. Групова стадія
(чоловіки)
12.00 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Скелетон.
Кваліфікація, заїзд 2
(чоловіки)
12.50 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Біатлон.
Індивідуальна гонка,
20 км (чоловіки)
16.30, 21.30 Студія зимових
ігор
17.00, 1.10 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Сноуборд.
SBX. Фінал (чоловіки)
18.35 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Санний спорт.
Команди. Фінал
19.50 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Фристайл. Аріал.
Кваліфікація (жінки)
21.00 Новини
23.00 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Ковзанярський
спорт. 10000 м. Фінал
(чоловіки)
02.25 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Скелетон. Фінал
(чоловіки). Сноуборд.
SBX. Кваліфікація
(жінки)
05.00 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Фігурне
катання. Коротка
програма (чоловіки)
НТН
05.50 Х/ф «Людина в
прохідному дворі»
07.05 Х/ф «Перший
поверх»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Корупція»
10.40 «Кримінальні справи»
12.30, 17.00 «Легенди карного
розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 2.35
«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Морський
патруль»
21.20 Т/с «Криміналіст-9»
23.45 Т/с «Інспектор Джордж
Джентлі»
01.40 Т/с «Коджак»
03.05 «Випадковий свідок»
03.15 «Речовий доказ»
04.45 «Мисливці за
привидами»

06.00
06.05
06.25
07.00
07.10
07.30
08.15
09.00
09.15
10.05

UA.Культура
Гімн України
Водно-інформаційний
центр. Музей води
Від пращурів до
нащадків. Весілля
Казки Лiрника Сашка
Школа Мері Поппінс
Ранок із «Культурою»
Д/ф «Таємничий
Сковорода»
Новини. Культура
Ранок із «Культурою»
Д/с «Весняний
фестиваль», с. 3

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.30, 5.25 ТСН
09.30, 10.50 «Чотири весілля»
12.20, 13.30, 14.55 «Міняю
жінку»
16.15 Комедія «Я знову тебе
кохаю»
17.10 Мелодрама
«Нескінченне кохання
234+235»
20.30, 1.35 «Секретні матеріали»
21.00 Мелодрама «Школа»
22.00 «Міняю жінку — 13»
23.00 «Право на владу-2018»
00.40 Т/с «Як уникнути
покарання за
убивство-2»
04.40 М/ф

ІНТЕР
06.00 «Мультфільм»
06.10, 22.30 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.20, 12.25, 20.40 Т/с
«Запитайте в осені»
12.50 Х/ф «Справи
серцеві»
14.50, 15.45, 16.45, 3.20
«Речдок»
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 2.20, 5.20 «Подробиці»
00.20 Х/ф «Так буває»
03.00 «Скептик-2»
04.50 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
0.00, 2.20 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 3.10 Реальна містика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти
справедливості
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Перстень із рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.50 Футбол. Ліга Європи
УЄФА «АЕК» —
«Динамо»
00.15 Контролер
01.00 Т/с «CSI. Місце злочину»
01.50 Телемагазин

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15
Огляд преси
06.45, 18.00, 2.15 Час новин.
Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 22.00,
23.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу

07.25, 8.55, 9.50, 13.55, 14.55,
16.55, 0.20 Погода на
курортах
07.50 Мотор
07.55, 12.55, 15.55, 18.55,
23.55 Погода в Україні
08.45 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

10.55, 11.55, 17.55 Погода у
світі
19.30 Інформаційний вечір
22.15 Акцент
23.10 «За Чай.com»
00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00
Час: Важливо
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.40, 5.15 Машина
часу
02.30, 4.20 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою

11.05 Мистецькі історії
11.20 Фольк-music
12.20 Д/ф «Відлуння віків.
Олександрія»
12.45 Фольк-music
13.45 Д/ф «Борхес»
14.30 Радіо. День
14.55 Мистецькі історії
15.10 РадіоДень
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.50 Хочу бути
16.10 РадіоДень «Олімпіада2018»
16.50 Суспільний університет
17.20 Д/ф «Августин
Волошин. Метеорит
незалежності — над
Срібною землею», ф. 2
17.50 Д/ф «Олександра
Шулежко. Доля
праведниці»
18.35 Новини. Культура
18.50 Лайфхак українською
19.00 Дійові особи.
Авторський концерт
Юрія Шевченка
19.50 Вечірня казка
20.05 Розсекречена історія
21.00 Д/с «Весняний
фестиваль», с. 4
21.50 Візитівки Карпат
22.00 Д/ф «Справа
«божевільного».
А. Ведель»
22.30 52 вікенди
23.00 Фольк-music
00.00 РадіоДень
00.25 Мистецькі історії
00.40 РадіоДень
01.05 Новини. Культура
01.20 Фольк-music
02.20 Радіо. День
03.20 Надвечір’я. Долі
04.10 Д/ф «Борхес»
04.35 Д/ф «Відлуння віків.
Олександрія»
05.05 Розсекречена історія

15.25 «Містичні історії-4 із
Павлом Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
19.55, 22.40 «Я соромлюсь
свого тіла-5»
0.00 «Один за всіх»

23.00 Т/с «Кістки-6»
00.45 Т/с «Моссад»
01.35 «Нове Шалене відео
по-українськи»

СТБ
05.55 Т/с «Коли ми вдома»
07.50 «Хата на тата»
11.20 «МастерШеф-5»

ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок.
«Новий день» з
Анатолієм Анатолічем
та Юлією Шпачинською
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15
Ранок. «Ми всі...» з
Мариною Леончук і
Павлом Рольником
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з
Василісою Фроловою і
Сергієм Дойком
16.15, 23.00 «Кримінал»
17.15 «Ситуація» з Тарасом
Березовцем
18.00, 19.00, 21.00 «Разом»
із Ганапольським,
Кисельовим,
Орловською, Ашіон
18.40, 20.20 «Ехо України» з
Матвієм Ганапольським
19.20 «Нейтральна
територія» зі Світланою
Орловською
21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки» з Євгенієм
Кисельовим
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 13.05, 2.25 «Облом.
UA.»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.10 «Загублений
світ»
14.00 Х/ф «Безодня»
19.20, 20.20 Т/с «Стоматолог»
21.25, 23.50 Т/с «Кістки-7»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Базель» — «Ман
Сіті». 1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
07.45 «Барселона» —
«Хетафе». Чемпіонат
Іспанії
09.30 Журнал Ліги Європи
10.00, 15.40, 20.45, 22.50
Футбол NEWS
10.20 «Ювентус»
— «Тоттенгем». 1/8
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
12.05 «Реал» — «ПСЖ». 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
13.55 «Ньюкасл» — «МЮ».
Чемпіонат Англії
16.00, 18.25 «Ніч Ліги
Чемпіонів»
16.35 «Порту» —
«Ліверпуль». 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
19.00 «Шлях до Ліона»
19.50 LIVE. «Лудогорець»
— «Мілан». 1/16
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
21.55 LIVE. «Наполі»
— «Лейпциг». 1/16
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
00.00 «Боруссія» (Д)
— «Аталанта». 1/16
фіналу. Ліга Європи
УЄФА. Прем’єра
01.50, 3.50 Топ-матч
02.00 «Астана»
— «Спортінг». 1/16
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
04.00 «АЕК» — «Динамо»
(К). 1/16 фіналу. Ліга
Європи УЄФА

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Секретний фронт
11.05, 17.45, 21.25 Т/с
«Поганий хороший коп»
12.05, 13.15 Х/ф «Сезон
убивць»

12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 22.30 «На трьох»
15.15, 16.15 Т/с
«Володимирська, 15»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.30 Х/ф «Анаконда»
01.10 Т/с «Морська поліція.
Спецвідділ»
02.35 Без гальм
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
ФУТБОЛ-2
06.00 «Шахтар» — «Славія».
Dubai Cup 2018 р.
07.50 Топ-матч
08.00, 12.15 «Ніч Ліги
чемпіонів»
08.35, 1.10 «Реал»
— «ПСЖ». 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
10.25 «Порту» —
«Ліверпуль». 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
12.45 «Челсі» — «Вест
Бромвіч». Чемпіонат
Англії
14.35 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
15.30 «Базель» — «Ман
Сіті». 1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
17.15 Журнал Ліги Європи
17.45 LIVE. «Астана»
— «Спортінг». 1/16
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
19.55 LIVE. «Ліга Європи.
ONLINE»
21.55 LIVE. «АЕК»
— «Динамо» (К). 1/16
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
00.00 «Шлях до Ліона»
00.50 LaLiga Chronicles.
Чемпіонат Іспанії.
Прем’єра
03.00 «Сіткорізи»
03.30 «Лудогорець» —
«Мілан». 1/16 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
05.20 LaLiga Chronicles.
Чемпіонат Іспанії
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.00 Правда життя
09.00 Найнебезпечніші тварини
10.00 У пошуках краси
10.40 Дракула та інші
11.40, 4.30 Смартшоу
12.40 Україна: забута історія
13.30 Прихована реальність
14.20 Містична Україна
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НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Абзац
04.49, 6.39 Kids Time
04.50 М/с «Дракони:
Перегони
безстрашних»
06.40 Проект Перфект
09.10 Кохання на виживання
11.00 Ревізор
14.50 Страсті за Ревізором
17.00 Ревізор. Крамниці
19.00 Х/ф «Відпадний
препод»
21.10 Х/ф «Відпадний
препод-2»

23.40 Х/ф «Доки ти спав»
01.40 Служба розшуку дітей
01.45 Зона ночі
15.10, 21.40 Відчайдушні
рибалки
16.00, 20.50 Скарби зі звалища
17.00 Королівська кобра:
обличчям до обличчя
18.00, 22.40, 5.10 Ідеї, що
перевернули світ
19.00 Таємниці автокатастроф
20.00, 23.40 Охоронці Гітлера
00.30 Код доступу
К1
06.00 Т/с «H2O: Просто додай
води»
06.30 TOP SHOP
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Файна Юкрайна»
09.15, 16.10 Т/с «БеверліХілс, 90210»
11.10 «Орел і решка. Шопінг2016»
12.10, 18.00 «Орел і решка»
13.10, 19.00 «Орел і решка.
Незвідана Європа»
14.10, 20.00 «Орел і решка.
Ювілейний-2»
15.10, 21.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
22.00 «Вірю не вірю»
00.00 Т/с «Секс у великому
місті»
01.50 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Осляча шкура»
11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»
12.00, 2.00 Панянка-селянка
13.00 Готель Галіція
14.00, 17.00, 23.00 Країна У
14.30, 2.50 Віталька
16.00 Казки У
18.00 Танька і Володька
19.00 Вечірка
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Т/с «Найкращий»
тиждень мого життя»
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 ЛЮТОГО 2018

УТ-1
06.00, 0.05, 1.10 Зимові
Олімпійські ігри 2018 р.
Фігурне катання.
Коротка програма
(чоловіки)
07.30 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Сноуборд. SBX.
Фінал (жінки)
08.00 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Лижні гонки, 15
км. Фінал (чоловіки)
09.45, 14.00 Зимові
Олімпійські ігри 2018 р.
Хокей. Групова стадія
(чоловіки)
13.00 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Фристайл.
Лижна акробатика.
Фінал (жінки)
16.30, 21.30 Студія зимових
ігор
17.00 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Ковзанярський
спорт, 5000 м. Фінал
(жінки)
18.40 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Скелетон.
Кваліфікація (жінки)
19.50 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Стрибки з
трампліна. Кваліфікація.
Індивідуальні (чоловіки)
21.00 Новини
23.00 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Скелетон.
Фінали (чоловіки)
03.00 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Фігурне
катання. Довільна
програма (чоловіки)
НТН
05.35, 4.20 «Правда життя.
Професії»
06.45 Х/ф «Стамбульський
транзит»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Преферанс по
п’ятницях»
10.45 «Кримінальні справи»
12.30, 17.00 «Легенди карного
розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 2.35
«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Морський
патруль»
21.20 Т/с «Криміналіст-9»
23.45 Т/с «Інспектор Джордж
Джентлі»
01.40 Т/с «Коджак»
03.05 «Випадковий свідок»
03.20 «Речовий доказ»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.05 Дійові особи.
Авторський концерт
Юрія Шевченка
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.10 Школа Мері Поппінс
07.30 Ранок із «Культурою»
08.15 Д/ф «Олександра
Шулежко. Доля
праведниці»
09.00 Новини. Культура
09.15 Ранок із «Культурою»
10.05 Д/с «Весняний
фестиваль», с. 4
11.05 Мистецькі історії
11.20 Фольк-music
12.20 Д/ф «Іван Терещенко.
Колекціонер справ
благодійних»
12.45 Фольк-music

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН
09.30, 10.50 «Чотири весілля»
12.20, 13.30, 14.55 «Міняю
жінку»
16.15 Комедія «Я знову тебе
кохаю»
17.10 Мелодрама
«Нескінченне кохання»
20.15, 22.25 «Ліга сміху»
00.30 Комедія «Усі в захваті
від Мері»

04.20 «Вечірній київ»

16 лютого
ІНТЕР
06.00 «Мультфільм»
06.10, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.20, 12.25 Т/с «Запитайте в
осені»
12.50 Х/ф «Поклич мене в
далечінь світлу»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 3.30 «Подробиці
тижня»
23.50 Х/ф «Ворон»
02.00 Х/ф «Ласкаво
просимо в капкан»
05.10 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.10 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 3.50 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти
справедливості
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Перстень із рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Чорна кров»
23.20 По слідах
00.00, 2.15 Т/с «CSI. Місце
злочину»
01.45 Телемагазин
05.30 Зоряний шлях

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15
Огляд преси
06.45, 2.15 Час новин. Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
21.00, 22.00, 23.00 Час
новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55,
16.55, 0.20 Погода на
курортах
07.50 Драйв
07.55, 12.55, 15.55, 18.55,
23.55 Погода в Україні
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
Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55, 22.50
Погода у світі
18.30 ЕнергоНезалежність
19.30 Інформаційний вечір
22.15 Стоп корупції!
23.10 «За Чай.com»
00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00
Час: Важливо
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.40, 5.15 Машина часу
02.30, 4.20 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою

13.45
14.30
14.55
15.05
15.30
15.50
16.10

19.55, 22.40 Х/ф «Любити
й вірити»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Порту» —
«Ліверпуль». 1/8
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
07.50, 21.20 LaLiga Chronicles.
Чемпіонат Іспанії
08.10 «Боруссія» (Д) —
«Аталанта». 1/16 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.25, 2.05 «Ліга Європи.
ONLINE»
12.15 «Сіткорізи»
12.45, 18.25, 3.55 Топ-матч
12.55 «Наполі»
— «Лейпциг». 1/16
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
14.45 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА. Прем’єра
16.05 «Кубок Англії. Передмова
до туру. Прем’єра
16.35 «АЕК» — «Динамо»
(К). 1/16 фіналу. Ліга
Європи УЄФА
18.30, 20.55 «Тур ONLINE»
18.55 LIVE. «Шахтар»
— «Чорноморець».
Чемпіонат України
19.45 Футбол Tables
21.40 LIVE. «Лестер» —
«Шеффілд Юнайтед».
Кубок Англії
23.45 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
00.15 «Лудогорець» —
«Мілан». 1/16 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
04.00 «Ювентус»
— «Тоттенгем». 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА

16.50
17.20
17.50
18.35
18.50
19.00
19.25
19.55
20.05
21.00
21.50
22.00

23.00
00.00
00.25
00.40
01.05
01.20
02.20
03.25
04.15
04.40

05.05

Д/ф «Борхес»
Радіо. День
Мистецькі історії
РадіоДень
Хто в домі хазяїн?
Школа Мері Поппінс
РадіоДень «Олімпіада2018»
Суспільний університет
52 вікенди
Д/ф «Гуцулка Ксеня»
Новини. Культура
Лайфхак українською
Територія кіно Заза
Буадзе
Антракт. Яскрава арена
Дніпра
Вечірня казка Кирило
Кожум’яка
Розсекречена історія
Д/с «Весняний
фестиваль», с. 5
Візитівки Карпат
Д/ф «Богдан
Гаврилишин. Місія
— свобода»
Фольк-music
РадіоДень
Мистецькі історії
РадіоДень
Новини. Культура
Фольк-music
Радіо. День
Надвечір’я. Долі
Д/ф «Борхес»
Д/ф «Іван Терещенко.
Колекціонер справ
благодійних»
Розсекречена історія

СТБ
06.00, 0.45 Т/с «Коли ми
вдома»
07.00 Х/ф «Ти — мені, я
— тобі»
08.45 Х/ф «Швидка
допомога»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»

ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок.
«Новий день» з
Анатолієм Анатолічем
та Юлією Шпачинською
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15
Ранок. «Ми всі...» з
Мариною Леончук і
Павлом Рольником
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з
Василісою Фроловою і
Сергієм Дойком
16.15, 23.00 «Кримінал»
17.15 «Ситуація» з Тарасом
Березовцем
18.00, 19.00, 21.00 «Разом»
із Ганапольським,
Кисельовим,
Орловською, Ашіон
18.40, 20.20 «Ехо України» з
Матвієм Ганапольським
19.20 «Нейтральна
територія» зі Світланою
Орловською
21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки» з Євгенієм
Кисельовим
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 13.05 «Відеобімба»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.10 «Загублений
світ»
15.15 Х/ф «Храм черепів»
19.20 Т/с «Перевізник»
23.10 «Змішані єдиноборства.
UFC»
01.40 «Нове Шалене відео
по-українськи»
02.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-2
06.00 «Шахтар» — «Цзянсу
Сунін». Контрольна гра
07.50 Топ-матч
08.00, 12.25 «Шлях до Ліона»

ICTV
05.35 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Інсайдер
11.05, 17.45 Т/с «Поганий
хороший коп»
12.05, 13.15 Х/ф
«Анаконда»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
03.05 Абзац
04.59, 5.59 Kids Time
05.00 М/с «Дракони:
Перегони
безстрашних»
06.00 Проект Перфект
08.10 Кохання на виживання
10.00 Ревізор
14.00 Страсті за Ревізором
17.20 Ревізор. Крамниці
19.00 Х/ф «Ціпонька»
21.00 Х/ф «Училка»
22.50 Х/ф «Відмінниця
легкої поведінки»
00.45 Х/ф «Великий
Гетсбі»

12.45, 15.45 Факти. День
14.15 «На трьох»
15.15, 16.15 Т/с
«Володимирська, 15»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.55 Комік на мільйон.
Найкраще
00.50 Факти
01.10 Т/с «Морська поліція.
Спецвідділ»
03.20 Без гальм
08.50 «Лудогорець» —
«Мілан». 1/16 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
10.35 «АЕК» — «Динамо»
(К). 1/16 фіналу. Ліга
Європи УЄФА
13.15 «Боруссія» (Д)
— «Аталанта». 1/16
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
15.00 «Реал» — «ПСЖ». 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
16.45 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру.
Прем’єра
17.15 «Ліга Європи. ONLINE»
19.05 Світ Прем’єр-ліги.
Прем’єра
19.35 «Наполі»
— «Лейпциг». 1/16
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
21.25, 5.25 Кубок Англії.
Передмова до туру
21.55 LIVE. «Челсі» — «Халл
Сіті». Кубок Англії
00.00 «Шахтар»
— «Чорноморець».
Чемпіонат України
01.45 Світ Прем’єр-ліги
02.15 «Лестер» —
«Шеффілд Юнайтед».
Кубок Англії
04.05 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
04.55 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.00 Правда життя
09.00 Найнебезпечніші
тварини
10.00 У пошуках краси
10.40 Ілюзії сучасності
11.40 Смартшоу
12.40 Підроблена історія
13.30 Прихована реальність
14.20, 0.30 Містична Україна

15.10, 21.40 Відчайдушні
рибалки
16.00, 20.50 Скарби зі
звалища
17.00 Акула XXI століття
18.00, 22.40 Ідеї, що
перевернули світ
19.00 Таємниці автокатастроф
20.00, 23.40 Охоронці Гітлера
02.00 Бандитський Київ
К1
06.00 Т/с «H2O: Просто додай
води»
06.30 TOP SHOP
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Файна Юкрайна»
09.15, 16.10 Т/с «БеверліХілс, 90210»
11.10 «Орел і решка. Шопінг2016»
12.10, 18.00 «Орел і решка»
13.10, 19.00 «Орел і решка.
Незвідана Європа»
14.10, 20.00 «Орел і решка.
Ювілейний-2»
15.10, 21.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
22.00 «Вірю не вірю»
23.50 «КВН»
02.45 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Кіт у чоботях»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 2.00 Панянка-селянка
13.00 Готель «Галіція»
14.00, 17.00 Країна У
14.30, 2.50 Віталька
16.00 Казки У Кіно
18.00 Танька і Володька
19.00 Вечірка
21.00 Х/ф «Прогулянки з
динозаврами»
22.30 Х/ф «Воду слонам»
00.30 БарДак

ТБ-СУБОТА
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17 лютого
УТ-1
06.00 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Фігурне катання.
Довільна програма
(чоловіки)
07.20 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Гірськолижний
спорт. Супергігант. Фінал
(жінки)
09.30, 14.10, 1.10, 5.00 Зимові
Олімпійські ігри 2018 р.
Хокей. Попередня стадія
(чоловіки)
11.30 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Лижні гонки.
Естафета 4х5 км (жінки)
13.05 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Біатлон. Мас-стар
жінки, 12.5км
16.30, 22.05 Студія зимових ігор
17.00 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Скелетон. Фінал
(жінки)
17.55 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Стрибки
з трампліна. Фінал.
Індивідуальні (чоловіки)
19.00 Національний відбір
учасника від України на
Міжнародний пісенний
конкурс «Євробачення2018». IІ тур
21.30 Новини
22.30 Національний відбір
учасника від України
на Міжнародний
пісенний конкурс
«Євробачення-2018». ІI
тур (продовження)
23.10 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Шорт-трек, 1500 м
(жінки), 1000 м (чоловіки).
Фінал
03.00 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Фристайл.
Слоупстайл. Кваліфікація
(чоловіки). Гірськолижний
спорт
НТН
05.50 Х/ф «Протистояння»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.40, 3.00 «Речовий доказ»
15.35 «Бокс. Найкращі бої
Олександра Усика»
17.10 «Переломні 80-ті»
19.00, 2.05 «Свідок»
19.30 Х/ф «Висота»
21.20 Х/ф «Розбірка в Манілі»
23.05 Х/ф «Залізний лицар-2»
01.10 Т/с «Великі почуття»
02.35 «Випадковий свідок»
04.30 «Правда життя. Професії»
UA.Культура
06.00 Гімн Україна
06.05 Територія кіно Заза Буадзе
06.30 Антракт. Яскрава арена
Дніпра
07.00 Д/ф «Іван Боберський. Де
сила, там воля літає»
07.45 Новини. Культура
08.00 Казки Лiрника Сашка
08.20 Школа Мері Поппінс
08.35 Хочу бути
08.55 Хто в домі хазяїн?
09.25 Як це?
09.35 Суспільний університет
10.05 Д/с «Весняний
фестиваль», с. 5
10.55 Мистецькі історії
11.10 Радіо. День
11.40 Д/ф «Гуцулка Ксеня»
12.20 Д/ф «Богдан Гаврилишин.
Місія — свобода»
13.15 Фольк-music
14.15 Надвечір’я. Долі
15.10 Д/ф «Августин Волошин.
Метеорит незалежності
— над Срібною землею»
16.10 РадіоДень «Олімпіада2018»
17.05 Мистецькі історії
17.20 Д/ф «На порозі історії
18.05 Лайфхак українською
18.15 Д/ф «Віденськими
стежками Івана Франка»
19.00 Позиція. «Балада про
Палладіних»
19.25 Вікторія Зотова, ч. 2
20.00 Д/ф «Всеволод Нестайко.
Родом з дитинства»
20.20 Концерт Lady opera.
EUROPA

КАНАЛ «1+1»
06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Гроші-2018»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.45, 5.05 «Життя без обману»
11.15 «Інспектор. Міста»
13.00, 23.10 «Світське життя-2018»
14.00 «Голос країни-8»
16.25, 21.15 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
00.10 «Вечірній київ»
01.30 Комедія «Усі в захваті від
Мері»

ІНТЕР
05.40 «Мультфільм»
06.30 «Великий бокс.
Раймундо Бельтран
— Паулус Мозес»
08.20 Х/ф «У пошуках
капітана Гранта»
17.50, 20.30 Х/ф «Два
Івани»
20.00, 2.30, 5.20 «Подробиці»
22.15 Т/с «Не було б щастя»
03.00 Х/ф «Ворон»
04.50 Top Shop

07.00, 15.00, 19.00, 2.30
Сьогодні
07.15, 5.20 Зоряний шлях
08.15, 15.20 Т/с «Чорна
кров»
17.10, 19.40 Т/с «Лист Надії»
22.00 Т/с «Щасливий квиток»
02.00 Телемагазин
03.10 Реальна містика
04.00 Т/с «CSI. Місце
злочину»

5 канал
Невигадані історії
Мотор
Укравтоконтинент
Натхнення
Модне здоров’я
Історія успіху
Сучасний фермер
П’ятий поверх
Майстри ремонту
Прес-конференція щодо
ситуації у зоні АТО
13.10, 3.20 Кіно з Я. Соколовою
13.30 Феєрія мандрів
14.10, 1.10, 4.30 Відкрита церква
14.35 Навчайся з нами

15.15 Фінансовий тиждень
15.30 Особливий погляд
16.10 Акцент
16.30 В кабінетах
17.05, 2.10 «За Чай.com»
18.10, 0.15 Про військо
18.25 Фактор безпеки
19.25, 23.25 Машина часу
20.10, 5.15 Рандеву
21.00 Велика політика
21.30, 3.00 Вікно в Америку
22.10, 22.30 Нові Герої Донбасу
00.30 Будемо жити
02.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо
04.10 Діалоги з Патріархом

06.00 Час-тайм
06.20 ЕнергоНезалежність
06.45 Час новин. Київ
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, 23.00, 0.00
Час новин
07.05, 8.05, 10.55, 13.55, 14.55,
16.55, 0.50 Погода на
курортах
07.10, 12.15 Сімейні зустрічі
07.50, 8.55, 22.15, 0.10 Час бізнесу
07.55, 9.20, 12.55, 15.55, 18.55,
23.50 Погода в Україні

08.10
09.15
09.30
09.45
10.10
10.30
10.40
11.05
11.30
12.35

21.50 Місто «Ха» «Місто
майбутнього та його
турбулентність». Лекція
Олега Дроздова
22.20 Д/ф «Віденськими
стежками Івана Франка»
23.00 Фольк-music
00.05 Мистецькі історії
00.20 Фольк-music
03.20 Надвечір’я. Долі
04.20 Т/с «Чорна Рада», с. 1-2

07.45, 16.40 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
08.15 «Челсі» — «Халл Сіті».
Кубок Англії
10.00, 22.30 Футбол NEWS
10.25 «Шахтар»
— «Чорноморець».
Чемпіонат України
12.15 «АЕК» — «Динамо» (К).
1/16 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
14.00 «Кубок Англії. Передмова
до туру
14.25 LIVE. «Шеффілд Венсдей»
— «Ноттс Каунті/Свонсі».
Кубок Англії
15.25 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА
16.30, 19.10, 21.25 Топ-матч
17.10 LIVE. «Ейбар» —
«Барселона». Чемпіонат
Іспанії
18.00 Футбол Tables
19.25 LIVE. «Алавес» —
«Депортіво». Чемпіонат
Іспанії
21.40 LIVE. «Малага»
— «Валенсія». Чемпіонат
Іспанії
23.40 «Сталь» — «Олександрія».
Чемпіонат України
01.30 «Гаддерсфілд/Бірмінгем»
— «МЮ». Кубок Англії
03.15 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА
04.05 «Ворскла» — «Верес».
Чемпіонат України

СТБ
06.15 «Хата на тата»
07.55 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.10, 21.25, 23.20 Т/с «Коли ми
вдома. Нова історія»
11.10 Х/ф «Любити й вірити»
15.20 «МастерШеф. Кулінарний
випускний»
18.55 «Євробачення-2018»
22.30 «Євробачення-2018
Підсумки голосування»
00.20 «Давай поговоримо про
секс-4»
ПРЯМИЙ
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00,
17.00, 19.00 «Репортер».
Новини
09.15 «Золотий гусак.» NEW
10.00, 15.00 Концерт
11.15, 16.15, 19.15 «Територія
позитиву» зі Сніжаною
Єгоровою
12.15, 17.15 «Ехо України» з
Матвієм Ганапольським
13.15 Прямий ефір із Наталкою
Фіцич
14.00 Споживач
18.00 THE WEEK Міжнародний
огляд тижня з Тарасом
Березовцем та Пітером
Залмаєвим
20.15 «Світські хроніки»
21.00 «Добро і зло»
22.00 «Закрита зона»
23.00 «Кримінал»
КАНАЛ «2+2»
М/ф
Бушидо
«Заручники правосуддя»
«Загублений світ»
Т/с «Перевізник»
Т/с «Ментівські війни.
Київ»
16.25 Х/ф «Андроїдполіцейський»
18.15 Х/ф «Інопланетна
конвергенція»
20.00 Х/ф «Хижаки»
22.00 Т/с «Зустрічна смуга»
23.55 Х/ф «Шлях війни»
01.40 «Нове Шалене відео поукраїнськи»
02.30 «Облом.UA.»
06.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.50

ФУТБОЛ-1
06.00 «Астана» — «Спортінг».
1/16 фіналу. Ліга Європи
УЄФА

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

ФУТБОЛ-2
06.00 «Шахтар» — «АІК. Dubai
Cup 2018 р.
07.50, 21.30 Топ-матч
07.55, 23.30 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
08.50 «Наполі» — «Лейпциг».
1/16 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
09.40 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА
10.40 Кубок Англії. Передмова
до туру
11.10 «Боруссія» (Д) —
«Аталанта». 1/16 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
13.00 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 «Тур
ONLINE»
13.55 LIVE. «Сталь» —
«Олександрія». Чемпіонат
України
14.45, 17.45 Футбол Tables
16.15, 20.15 Футбол NEWS
16.55 LIVE. «Ворскла» —
«Верес». Чемпіонат України
19.25 LIVE. «Гаддерсфілд/
Бірмінгем» — «МЮ».
Кубок Англії
21.40 «Вест Бромвіч»
— «Саутгемптон». Кубок
Англії. Прем’єра
00.25 «Ейбар» — «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
02.10 «Шеффілд Венсдей»
— «Ноттс Каунті/Свонсі».
Кубок Англії

ICTV
05.30, 4.45 Скарб нації
05.40, 4.55 Еврика!
05.50 Факти
06.10 Більше ніж правда
07.55 Я зняв!
09.45 Дизель-шоу
10.55 Особливості національної
роботи
12.45 Факти. День
13.00 «На трьох»
17.00 Х/ф «Містер Бін на
відпочинку»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф «Три дні на
вбивство»
22.10 Х/ф «Останній рубіж»

00.05 Т/с «Морська поліція.
Спецвідділ»
01.40 Провокатор

04.00 «Алавес» — «Депортіво».
Чемпіонат Іспанії

03.00
03.40
04.20
05.10

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.30 Брама часу
08.10, 18.10 У пошуках істини
10.00 Охоронці Гітлера
11.50 Британія: ІІ світова
13.20 Атака на Перл Харбор
14.20 Ідеї, що перевернули світ
15.20 У пошуках краси
16.10 Дивовижний Ізраїль
17.10 Відчайдушні рибалки
21.00 Титанік: народження
легенди
22.30 Проклін двійників Титаніка
23.30 Таємниці автокатастроф
00.30 Містична Україна
02.10 Потойбіччя. Сни

Ліліпути
Єврорабині
Органи на експорт
Професія — альфонс

К1
06.00, 11.10 Т/с «H2O: Просто
додай води»
06.30 TOP SHOP
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Мультфільми»
09.00 «Красуні»
10.00 «Ух ти show»
12.10 Х/ф «Король повітря»
14.00 «Орел і решка. Рай та
пекло»
22.15 «Їже, я люблю тебе!»
00.15 Х/ф «Вік Аделайн»
02.20 «Нічне життя»

НОВИЙ КАНАЛ
03.10 Служба розшуку дітей
03.20, 2.00 Зона ночі
06.10, 7.49 Kids Time
06.15 М/с «Лунтик і його друзі»
07.50 Ревізор
10.20 Страсті за Ревізором
13.10 Х/ф «Елвін і
бурундуки-3»
15.00 Х/ф «Однокласники»
17.00 Х/ф «Однокласники-2»
19.00 Х/ф «Жінка-кішка»

21.00 Х/ф «Повернення
супермена»
00.10 Х/ф «Щоденники
Чорнобиля»
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Пригоди монстроподружок. День усіх
монстрів»
10.35 М/ф «Йосип: Володар снів»
11.50 Х/ф «Блакитна свічка»
13.00 Вечірка
16.00 Т/с «Найкращий» тиждень
мого життя»
18.00 Х/ф «Воду слонам»
20.00, 21.30, 23.00 Танька і Володька
20.30, 22.00, 23.30 Казки У
21.00, 22.30 Країна У
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак
02.00 Панянка-селянка
02.50 Віталька

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ
Україна, Київ 02098, вул. Ю. Шумського,
1Б, офіс 110
Тел. (38044) 220n4949
Факс.(38044) 220n4950
№ 20
від 05 лютого 2018 р.
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UKRAINIAN NATIONAL LOTTERY
1B Shumskogo U. St., office 110
Kiev, Ukraine 02098
Tel. (38044) 220-4949
Fax. (38044) 220-4950

НАКАЗ

Щодо змін та доповнень до Умов випуску та проведення державної грошової
числової тиражної лотереї «СУПЕР ЛОТО»
Затвердити Зміни та доповнення до Умов випуску та проведення державної грошової числової тиражної лотереї «СУПЕР ЛОТО»
(реєстраційний номер 6 у Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні) (додаються).
Генеральний директор

Бочковський А.С.
« УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ »
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом генерального директора № 20 від 05 лютого 2018 р.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Умов випуску та проведення державної грошової числової тиражної лотереї
«СУПЕР ЛОТО»
І. Внести наступні зміни та доповнення до Умов випуску та проведення державної грошової числової тиражної лотереї «СУПЕР ЛОТО»:
1. Пункт 1.2. викласти у наступній редакції:
1.2.
Проведення Лотереї здійснює Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» (далі
– Оператор), ідентифікаційний код 24940541, місцезнаходження та адреса для листування та звернень із питань проведення
Лотереї: Україна, м.Київ, 02098, вул. Юрія Шумського, 1nБ, офіс 110. Інтернет сайт Оператора n http://www.unl.ua.
2. Змінити нумерацію в пункті 2.1. Сплата участі, та викласти його в такій редакції:
«2.2. Сплата участі»
3. Змінити нумерацію в пункті 2.2. Призовий фонд, та викласти його в такій редакції:
«2.3. Призовий фонд»
4. Внести зміни до п’ятого абзацу підпункту 2.3.2, та викласти його в такій редакції:
«Усі суми призів з копійками скорочуються до меншої суми, кратної 1 гривні. Суми, що виникають в результаті таких скорочень,
спрямовуються до фонду призу першої категорії.
Всі суми нерозподілених за наслідками проведення розіграшу тиражу фондів призів 2, 3, 4 категорій за наказом оператора
зараховуються або до фонду призу 1 категорії або до резервного фонду.»
5. Підпункт 2.3.3. викласти у наступній редакції:
«2.3.3. Джекпот є накопичувальним призом. Якщо в черговому розігруванні він лишається не виграним, то переходить до
фонду призу цієї категорії на наступний тираж і так доки не буде виграний. З метою постійної підтримки інтересу гравців
до Лотереї, та в залежності від кон’юнктури ринку, Оператор має право спрямовувати частину фонду призу першої категорії
тиражу до резерву з подальшим використанням його на формування призів першої категорії, зокрема після виграшу джекпоту
та в разі декількох виграшів джекпоту поспіль. Розмір або відсоток фонду призу першої категорії тиражу, який спрямовується
до резерву (резервного фонду) визначається наказом оператора.
Оператор має право додавати до фонду призу першої категорії власні кошти, порядок відшкодування яких з коштів цієї ж
категорії за рахунок сплат участі в лотереї визначається наказами Оператора.»
4. Доповнити пункт п. 2.3. підпунктом 2.3.4. наступного змісту:
«2.3.4. В межах призового фонду Лотереї формується резервний фонд, до якого включається:
відрахування частини фонду призу першої категорії тиражу відповідно до наказу оператора,
зарахування сум нерозподілених за наслідками проведення розіграшу тиражу фондів призів 2, 3, 4 категорій.
Резервний фонд може використовуватись за рішенням оператора на:
формування призу першої категорії (джекпот),
проведення розіграшу тиражу Лотереї з особливим розподілом призів (Суперрозіграш),
виплату призів гравцям в інших випадках.»
5. Змінити нумерацію підпункту «2.3.4» пункту 2.3., та вважати його підпунктом «2.3.5.».
6. Змінити нумерацію підпункту «2.3.5» пункту 2.3., та вважати його підпунктом «2.3.6.».
II. Прикінцеві положення.
1. Ці Зміни набирають чинності з дня їх опублікування.
2. Зобов’язання оператора перед гравцями, які виникли до набуття чинності цими змінами, підлягають виконанню на раніше діючих
умовах. Всі умови Лотереї, що не були змінені цими Змінами та доповненнями, залишаються незмінними.
Генеральний директор
Бочковський А.С.
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УТ-1
06.00 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Хокей.
Попередня стадія
(чоловіки)
07.30 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Гірськолижний
спорт. Гігант. слалом.
Фінал (чоловіки)
08.25 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Лижні гонки.
Естафета 4х10
км (чоловіки)
10.05 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Фристайл.
Слоупстайл. Фінал
(чоловіки)
11.05, 1.10 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Фристайл.
Слоупстайл.
Кваліфікація (чоловіки)
13.05 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Біатлон. Масстар 15км (чоловіки)
14.15, 23.00 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Хокей.
Попередня стадія
(чоловіки)
16.30, 21.30 Студія зимових
ігор
17.00 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Ковзанярський
спорт. Фінал (команда +
жінки)
19.20 Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Фристайл.
Акробатіка. Фінал
(чоловіки)
21.00 Новини
03.00 Зимові Олімпійські ігри
2018 р. Фігурне катання.
Танцювальні пари.
Кваліфікація
НТН
05.30 Х/ф «Дрібниці життя»
06.45 Т/с «Життя, якого не
було»
10.35 «Україна вражає»
11.30 Х/ф «Висота»
13.15 Х/ф «Беремо все на
себе»
14.50 «Легенди карного
розшуку»
16.40 Х/ф «Розбірка в
Манілі»
18.30 «Свідок. Агенти»
19.05 Х/ф «Іван Бровкін на
цілині»
21.00 Х/ф «Перевертень у
погонах»
22.30 Х/ф «З пекла у пекло»
00.30 Х/ф «Залізний лицар2»
02.35 «Таємниці
кримінального світу»

06.00
06.05
06.30
07.00
08.00
08.20
08.35
09.00

12.00
12.50
13.15
13.45
14.15
15.10
15.30
16.10

ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 ЛЮТОГО 2018

UA.Культура
Гімн України
Позиція. «Балада про
Палладіних»
Вікторія Зотова, ч. 2
Д/ф «Борхес»
Казки Лiрника Сашка
Школа Мері Поппінс
Хочу бути
Національний відбір
учасника від України на
Міжнародний пісенний
конкурс «Євробачення2018». ІI тур
Фольк-music діти
Радіо. День
Д/ф «Відлуння віків.
Олександрія»
Дитячі таємниці. День
Волонтера
Надвечір’я. Долі
Д/ф «Всеволод
Нестайко. Родом з
дитинства»
Д/ф «Дворянин Микола
Лисенко»
РадіоДень «Олімпіада-

КАНАЛ «1+1»
06.10 ТСН
07.05, 2.15 «Українські
сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»
10.20 «Громада на мільйон»
11.25 «Світ навиворіт:
Індонезія»
12.45, 13.50, 15.05, 16.05 «Світ
навиворіт: В’єтнам»
17.10, 23.10 «Ліга сміху»
19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»
21.00 «Голос країни-8»
01.15 «Світське життя-2018»

18 лютого
ІНТЕР
05.50 «Мультфільм»
06.25 Х/ф «Їхали ми, їхали...»
08.00 «Удалий проект»
09.00 «Готовимо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай і
пекло»
11.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
12.00 Х/ф «Блеф»
14.15, 20.30 Т/с «Доярка з
Хацапетівки-3»
20.00 «Подробиці»
22.00 Т/с «Любов не ділиться
на два»
01.50 Подробиці

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.50 Сьогодні
07.45, 4.20 Зоряний шлях
09.00 Т/с «Лист Надії»
13.00 Т/с «Все повернеться»
17.00, 21.00 Т/с «Сестра у
спадок»
19.00, 3.30 Події тижня з
Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00, 2.10 Т/с «Щасливий
квиток»
01.40 Телемагазин
04.45 Історія одного злочину

ICTV
05.05 Факти
05.35 Інсайдер
07.15 Т/с «Код Костянтина»
09.05 Т/с «Відділ 44»
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Містер Бін на
відпочинку»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.55 Зона ночі
04.50 Стендап-шоу
05.39, 7.14 Kids Time
05.40 Х/ф «Елвін і
бурундуки-3»
07.15 Х/ф «Відпадний
препід»
09.40 Х/ф «Відпадний
препід-2»
12.00 Х/ф «Ціпонька»
14.00 Х/ф «Моя
суперколишня»
15.50 Х/ф «Повернення
Cупермена»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.30, 20.05, 2.10, 4.40, 5.15
Машина часу
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 0.00 Час
новин
07.05, 9.55, 11.55, 13.55, 16.55,
0.45 Погода на курортах
07.10 Велика політика
07.50, 8.55, 22.15, 0.10 Час
бізнесу
07.55, 12.55, 15.55, 18.55,
23.50 Погода в Україні
2018»
16.50 Концерт «Lady opera
«EUROPA»
18.15 Д/ф « Київська
старовина. Світ
мистецтва.
В. Городецький.
Вежа зі слонової кістки»
18.50 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.
Леонід Кисельов
19.00 Мовою мистецтва. З
династії художників.
Оксана Одайник
19.25 Сценограй
20.00 Як дивитися кіно
20.30 Д/ф «Єпископи»
21.25 Д/ф «Борхес»
22.20 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
23.00 Фольк-music
00.05 Мистецькі історії
00.20 Фольк-music
03.20 Надвечір’я. Долі
04.15 Т/с «Чорна Рада», с. 2-3
СТБ
05.55 Т/с «Коли ми вдома»
07.00 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на Майдані»
11.35 «Євробачення-2018»
14.55 «Наречена для тата»
16.55, 23.15 «Я соромлюсь
свого тіла-5»
19.00, 22.10 «Слідство ведуть
екстрасенси»
21.00 «Один за всіх»
ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «Репортер».
Новини
09.15, 15.15, 16.15, 17.15,
18.15, 22.00 «Ехо
України» з Матвієм
Ганапольським
10.25 «Золотий гусак». NEW
11.15, 19.15 «Територія
позитиву» зі Сніжаною
Єгоровою
12.00 Споживач
13.00 Прямий ефір і з
Наталкою Фіцич
14.00 «Віч на віч»
20.00, 23.00 «Кисельов.
Авторське»
21.00 THE WEEK Міжнародний

08.05 Автопілот-тест
08.10 Технопарк
08.15, 4.20 Феєрія мандрів
08.45 Натхнення
09.10 Гра інтересів
10.05 Кордон держави
10.20 Будемо жити
10.30 Драйв
10.35 Капітал
11.10 Рандеву
12.15 Сімейні зустрічі
12.40 Прес-конференція щодо
ситуації у зоні АТО
13.05 Модне здоров’я
13.25 ЕнергоНезалежність
14.10 Агрокраїна
огляд тижня з Тарасом
Березовцем та Пітером
Залмаєвим
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.10 Бушидо
09.10 «Заручники
правосуддя»
10.10 «Загублений світ»
11.10 Т/с «Зустрічна смуга»
13.05 Т/с «Перевізник»
15.00 Х/ф «Храм черепів»
16.50 20-й тур ЧУ з футболу
«Динамо» — «Олімпік»
19.00 Х/ф «Люди Ікс:
Дні минулого
майбутнього»
21.30 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 «Змішані єдиноборства.
UFC»
01.50 «Нове шалене відео
по-українськи»
02.40 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 «АЕК» — «Динамо»
(К). 1/16 фіналу. Ліга
Європи УЄФА
07.45 Світ Прем’єр-ліги
08.15 «Шеффілд Венсдей»
— «Ноттс Каунті/
Свонсі». Кубок Англії
10.00, 16.20, 20.15 «Футбол
NEWS
10.25 «Халатний футбол»
11.15 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра
11.45 «Ейбар» —
«Барселона». Чемпіонат
Іспанії
13.30, 15.55 «Тур ONLINE»
13.55 LIVE. «Зірка» —
«Маріуполь». Чемпіонат
України
14.45, 18.00 Футбол Tables
16.40, 3.35 Журнал Ліги
чемпіонів
17.10 LIVE. «Атлетіко»
— «Атлетік». Чемпіонат
Іспанії
19.10 Топ-матч
19.25 LIVE. «Ейспаньйол»
— «Вільярреал».
Чемпіонат Іспанії
21.20 «Великий футбол»
23.00 «Міллволл/Рочдейл»
— «Ньюпорт Каунті/
Тоттенгем». Кубок Англії

14.20 Діалоги з Патріархом
15.15 П’ятий поверх
15.30 Національний актив
16.05 Акцент
16.30 В кабінетах
17.10 «За Чай.com»
18.00, 1.00 Час. Підсумки
тижня з Віталієм
Гайдукевичем
19.25, 0.15 Невигадані історії
21.40, 3.00 Час-Time
22.30, 23.10 Нові Герої Донбасу
23.25 Фінансовий тиждень
23.45, 1.45, 2.55 Огляд преси
02.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо
03.20 Кіно з Я. Соколовою
00.50 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
01.45 «Бетіс» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
04.05 «Зірка» —
«Маріуполь». Чемпіонат
України
ФУТБОЛ-2
06.00 «Малага» —
«Валенсія». Чемпіонат
Іспанії
07.40, 2.00 «Сталь»
— «Олександрія».
Чемпіонат України
09.25 «Гаддерсфілд/
Бірмінгем» — «МЮ».
Кубок Англії
11.10 «Ворскла» — «Верес».
Чемпіонат України
12.55 LIVE. «Сосьєдад» —
«Леванте». Чемпіонат
Іспанії
13.45, 18.55, 22.30 Футбол
Tables
14.55, 23.40 Журнал Ліги
Чемпіонів
15.25 «Шахтар»
— «Чорноморець».
Чемпіонат України
17.15, 3.50 Топ-матч
17.25 Світ Прем’єр-ліги
17.55 LIVE. «Міллволл/
Рочдейл» — «Ньюпорт
Каунті/Тоттенгем». Кубок
Англії

14.35 Х/ф «Останній рубіж»
16.35 Х/ф «Три дні на
вбивство»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.35 Х/ф «Джек Райан.
Теорія хаосу»
22.40 Х/ф
«Законослухняний
громадянин»
00.35 Т/с «Морська поліція.
Спецвідділ»
02.05 Провокатор

19.00 Х/ф «Шибайголова»
21.00 Х/ф «Електра»
22.50 Х/ф «Стільниковий»
00.45 Х/ф «До зустрічі з
тобою»

20.00 «Зірка» —
«Маріуполь». Чемпіонат
України
21.40 LIVE. «Бетіс»
— «Реал». Чемпіонат
Іспанії
00.10 «Атлетіко» — «Атлетік».
Чемпіонат Іспанії
04.00 «Ейспаньйол»
— «Вільярреал».
Чемпіонат Іспанії

10.00 «Ух ти show»
12.10 Х/ф «Ромео і
Джульєтта»
14.30 «Орел і решка.
Перезавантаження»
15.30 «Орел і решка.
Ювілейний сезон»
16.30 «Орел і решка. Рай та
пекло»
23.50 «КВН»
02.40 «Нічне життя»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.30 Брама часу
08.10, 18.10 У пошуках істини
10.00 Охоронці Гітлера
11.50 Титанік: народження
легенди
13.20 Проклін двійників Титаніка
14.20 Ідеї, що перевернули світ
15.20 У пошуках краси
17.10 Відчайдушні рибалки
21.00 Британія: ІІ світова
22.30 Атака на Перл Харбор
23.30 Таємниці автокатастроф
01.20 Підроблена історія

ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.05 М/ф «Пригоди монстро
— подружок. День усіх
монстрів»
09.50 Х/ф «Кіт у чоботях»
11.00 Х/ф «Історія вічного
кохання, або
Попелюшка»
13.00 Вечірка
16.00 Т/с «Найкращий»
тиждень мого життя»
18.00 Х/ф «Прогулянки з
динозаврами»
19.30, 21.30, 23.00 Танька і
Володька
20.30, 22.00, 23.30 Казки У
21.00, 22.30 Країна У
00.00 Теорія зради
01.00 Х/ф «Вавилон ХХ»
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька

К1
06.00, 11.10 Т/с «H2O: Просто
додай води»
06.30 TOP SHOP
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Мультфільми»
09.00 «Красуні»

СВІТ
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■ СОЮЗИ

■ НОВИНИ ПЛЮС

Кіно і німці

США підтримають
кібербезпеку України

У Німеччині нарешті підписано
домовленість щодо коаліційного
уряду: колишні суперники
стали партнерами
❙ Шульц і Меркель тепер разом.
Ігор ВІТОВИЧ
Уранці в середу, 7
лютого, інформагенції повідомили, що
Християнсько-демократичний союз Німеччини Ангели Меркель
(ХДС) і Християнськосоціальний союз (ХСС)
погодили з Соціал-демократичною партією
Мартіна Шульца всі
найважливіші питання та умови, що будуть
включені до коаліційної угоди. За словами
видання «Більд Цайтунг», предметом обговорення залишалися
тільки технічні деталі.
Домовленість була
досягнута після 23 годин перемовин, і тільки вранці 7 лютого було
досягнуто компромісу
щодо політики ринку
праці, повідомляє «Німецька хвиля».
Крім того, ЗМІ отримали неофіційну інформацію про розподіл
міністерських порт-

фелів. Як стверджує
«Більд Цайтунг», СДП
у новому уряді отримає
міністерства закордонних справ, соціальних
справ і фінансів. Імена можливих нових
міністрів поки невідомі. Ввечері середи коаліційна угода була підписана. Колишні головні суперники на парламентських виборах
Ангела Меркель і Мартін Шульц стали коаліційними партнерами. Угода «створить
основу для стабільного уряду, якого потребує наша країна і якого чекають від нас світові партнери», — заявила за результатами
переговорівнапрес-конференції в Берліні Ангела Меркель. Так завершилася чотиримісячна післявиборча коаліціада.
Але до створення нового уряду ще далеко,
бо коаліційну угоду ще
мають затвердити на

партійних з’їздах. Це,
ніби, формальність, але
вона відбудеться лише
наприкінці цього місяця.
Вже відомо, що канцлером Німеччини залишиться Ангела Меркель. Водночас імовірно, що новим міністром
внутрішніх справ стане баварський прем’єр
Горст Зеєгофер. Крім
того, щоденник «Більд»
поінформував, що новим міністром закордонних справ Німеччини має стати голова
Соціал-демократичної
партії та екс-президент
Європейського парламенту Мартін Шульц.
Документ про створення коаліції на 170
сторінках вже оприлюднений. В ньому всі
три політичні сили коаліції узгодили всі пункти програми діяльності
майбутнього
уряду та розподілили
міністерські портфелі.
Ангела Меркель була

змушена піти на низку
поступок партнерам по
коаліції, тому її позиції
тепер ослаблені у порівнянні з трьома попередніми канцлерськими термінами. Так після восьми років головування у міністерстві
фінансів християнські
демократи тепер змушені віддати його соціал-демократам. Очолить фінансове відомство дотеперішній бургомістр Гамбурга Олаф
Шольц. Загалом за соціал-демократами закріплені ще чотири
міністерства: праці,
юстиції, екології та у
справах сім’ї.
За партією Меркель
залишаються два ключові міністерства. Посаду міністра оборони збереже Урсула фон
дер Ляйен, а міністерство економіки очолить
один iз найближчих
співробітників
пані
канцлер Петер Альтмайер. ■

Палата представників Конгресу
США 404 голосами схвалила законопроект про підтримку кібербезпеки України в умовах російської агресії, повідомило Посольство України у США на
сторінці у «Фейсбуці». Повідомляється, що співавторами документа стали
конгресмен-демократ Брендан Бойл
та конгресмен-республіканець Браян
Фітцпатрик. Документ, зокрема, передбачає допомогу Україні в посиленні захисту комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшення залежності
України від російських інформаційних
та комунікаційних технологій, сприяння участі України у програмах обміну
інформацією. Перед набранням чинності законопроект про кібербезпеку
має бути проголосований також Сенатом та підписаний президентом США.
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наголошується у повідомленні американського відомства. Група кіберзлочинців діяла за гаслом In Fraud We
Trust, тобто «Ми віримо в шахрайство». Зловмисники створили розгалужену й добре організовану мережу,
що протизаконним шляхом отримувала особисті дані інтернет-користувачів,
у тому числі ті, що надавали доступ до
банківських та електронних рахунків.
За час існування угруповання злочинці завдали своїми діями збитків на понад 530 мільйонів доларів, наголосили в міністерстві юстиції США. Наразі
слідчі вважають причетними до злочинного угруповання загалом 36 осіб.
13 членів кібербанди вже заарештували. Арешти проводилися в США, Австралії, Великобританії, Франції, Італії,
Косові, Сербії та Албанії, зазначається
в повідомленні.

Удар по армії Асада
Уся Росія —
за царя-батюшку
На виборах президента РФ кандидатуру чинного глави Володимира
Путіна готові підтримати 71,4% виборців. Такі дані опитування оприлюднив державний Всесросійський центр
вивчення громадської думки, передає «ТАСС». За Павла Грудініна готові проголосувати 6,9% опитаних, Володимир Жириновський набере 5,7%,
Ксенія Собчак — 1,3%, решта кандидатів не набирають і відсотка.
Вибори президента РФ відбудуться у березні 2018 року.

Затримали українського
хакера
Співробітники правоохоронних органів США припинили діяльність створеної українцем злочинної мережі кіберзлочинців Infraud. Саме це угруповання було засновано 2010 року українцем Святославом Бондаренком,

Коаліція на чолі зi США, що бере
участь у бойових діях у Сирії, та її союзники у ніч на четвер, 8 лютого, здійснили повітряну та артилерійську атаку по позиціях бійців, що воюють на
боці уряду Башара Асада. Американські військові завдали удар у відповідь на
удар по базі підтримуваної США Вільної сирійської армії. Унаслідок атаки коаліції загинули понад 100 провладних
сирійських бійців, повідомляють інформагенція «Рейтер» та американський телеканал Сі-Ен-Ен iз посиланням
на неназваних представників армії та
уряду США. За цими даними, жоден
американський солдат у ході операції
не загинув та не отримав поранення.
Водночас у сирійських військових колах кажуть, що більше 150 бійців iз
проурядових сил загинули або отримали травми внаслідок цього нападу. Серед загиблих були також афганські та
російські бійці, повідомляє «Німецька
хвиля». ■

■ МОРАЛЬ І ПРАВО

Франція — рай для екс-могутніх?
Безтурботному і розкішному життю багатіїв, які надбали свої мільярди нечесним шляхом,
схоже, приходить кінець
Степан ПЕТРЕНКО
Франція приймає на своїй
території багатьох колишніх
глав держав та інших олігархів. Нерідко це особи, які мають шлейф судових розглядів,
різного роду політичні проблеми на батьківщині і величезні
банківські рахунки. Вони можуть дозволити собі розкіш
проживання в Європі й оцінити
французьке «мистецтво жити».
Французька Республіка лояльна у ставленні до різних суперечливих персон.
Останні роки деякі олігархи
з колишніх радянських країн,
які стали вигнанцями на батьківщині, знайшли притулок у
Франції. Екс-мільярдер Сергій
Пугачов, який отримав прізвисько «банкір Кремля», в 90-х
і 2000-х роках зробив свій капітал за допомогою банку «Межпромбанк». Його розшукують
російські суди та Інтерпол за
шахрайство і розкрадання коштів. Але йому вдалося отримати французьке громадянство
ще до банкрутства банку. Банкрутство, проте, не завадило
йому придбати безліч об’єктів
нерухомості на Лазурному березі і купити колишній часопис
France Soir (Вечірня Франція),
а також бакалію Hediard. З березня 2017 року Москва дає запит на його екстрадицію, на даний момент, безуспішно.

Аналогічна першій історія з
казахом Мухтаром Аблязовим.
Він — колишній банкір «БТА
Банку», звинувачений Росією,
Казахстаном та Україною в масштабних розкраданнях грошових коштів. Він утік із Великобританії, де був засуджений
судом до 22 місяців позбавлення волі за порушення судового режиму, і прибув до Франції, де переховувався зі своєю
сім’єю кілька місяців. У липні 2013-го він був заарештова-

ний в департаменті Вар і провів
три роки у в’язниці. У вересні
2015 року французький уряд
підписав декрет про його екстрадицію до Росії. Проте за рік
потому Державна Рада, внаслідок наполегливих рекомендацій громадського доповідача
Беатріс Буржуа-Машура, скасувала це рішення і звільнила
його. Як людина, звинувачена
в крадіжці майже шести мільярдів євро, може видавати себе
за казахстанського політично-

го опозиціонера? Питання залишається відкритим. Сьогодні
цей мільярдер проживає в столиці Франції...
Замок «Білої Королеви»,
розташований у Нормандії в
Франції, іноді відвідує його
власник, колишній президент
Пакистану з 2008 по 2013 роки
Асіф Алі Зардарі. Бізнесмен почав свою політичну кар’єру услід за своєю дружиною, у разі
обрання прем’єр-міністром Пакистану в 90-х роках. Звину-

вачений у розтраті і розміщенні за кордоном майже мільярда
доларів, він пербував у в’язниці
в період з 1997 по 2004 роки за
підозрою в тому, що замовив
вбивство свого зятя, політичного суперника. Скандальна репутація ніяк не впливає.
Після деколонізації Франція і Африканський континент
встановили дуже тісні зв’язки
дружби і співпраці. Тому-то
деякі колишні глави африканських держав не соромилися вкладати свої особисті, незаконно придбані багатства на
французькій території. Президенти таких країн, як Габон,
Екваторіальна Гвінея або Конго-Браззавіль, купили в цій
країні десятки об’єктів на державні кошти.
Отже, виходить, що Франція збирає на своїй території
різних осіб, яких розшукує правосуддя. Олігархи і колишні
глави держав використовують
Францію як притулок у ситуації з політико-правовими проблемами, а заодно користуються її престижними курортами і
благами. Навряд чи це відображається на позитивному іміджі Франції. Однак недавні обвинувальні вироки у справі про
майно, придбане незаконним
шляхом, можуть означати кінець системи, яка все більше не
сприймається громадянським
суспільством. ■
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

«Дітям довіряю
більше,
ніж дорослим»
Письменниця Оксана Кротюк — про свій твердий
берег, улюблену роботу у фольклорних жанрах
і добрий літературний смак батьків
Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Найменші читачі люблять вірші, казки та розповіді, короткі й зрозумілі, та щоб неодмінно були в них якісь відкриття. Саме так пише українська дитяча письменниця
Оксана Кротюк, чиї твори включено до програми з літературного читання для початкової школи. Письменниця, незважаючи на свою зайнятість, бо редагує журнал
«Малятко», часто зустрічається з дітьми. А за спілкуванням із літератором цікаво
спостерігати навіть дорослому. Ніби й секрету немає. Утім...

Захоплення, що вимагає шліфування
Пані Оксано, у вас зібралася чимала
бібліотечка власних творів, написаних
для дошкільнят і молодших школярів.
Чи є найдорожчий, найближчий?
— Складно визначити... Часто отримую зворушливі листи від мам трирічних
малят, і водночас учителі запрошують на
уроки у 3–4-й клас, де школярі інсценізують мої оповідання, декламують ліричні вірші. Між цими віковими категоріями — дуже велика різниця. Та є й те, що
їх єднає, — це довіра до слова. Тож і старший, і зовсім маленький читач дорогий
тим, що він мені довіряє, що він зі мною
росте. Я, до речі, теж з ним росту і теж
довіряю: дітям — більше, ніж дорослим.
■ Як стають дитячими письменниками?
— Їй-Богу, я не знаю, як ними стають. Мабуть, у кожного літератора своя
історія.
Одне знаю точно: такого рішення я не
приймала. Якось спробувала писати — й
отримала гарний відгук у людей, які на
тому розуміються. Мене спонукали і пояснювали, що не годиться не працювати,
коли ти надаєшся до тої праці. Спочатку
це письмо було як захоплення, — але не те
захоплення, котре розвага, а те, котре вимагає шліфування, як-от у спорті чи малярстві. І щоразу раз хотілося взяти маленьку вершину: написати щось вартісне.
А коли твоєму читачеві досить 4 чи 8 рядків, треба потрудитися, щоб цих кілька
рядків уміщали для нього відкриття, думку, живу емоцію. Та й оповідань про дітей уже без тебе писано-переписано... Але
коли знаходиш слово, яке торкає дитячу
душу, розумієш, що трудився недарма.
Найбільшим було для мене осягнення того, що художнє слово тільки тоді
художнє, коли воно правдиве, — не
конструйоване, не роблене, не ліплене.
Оцю вершину треба брати щоразу по-новому, бо що молодший читач, то чутливіший він до цих речей.
Тож моє письмо улягає мені приблизно в таке порівняння: наче ти став
на службу, і вже й сам ладен би її покинути (є чимало суб’єктивних факторів,
які один по одному підштовхують мене
до прийняття цього рішення), та якось
ніби совісно кидати, бо чуєш чимало
щирих відгуків від незнайомих тобі дітей і дорослих — і бачиш, що твоє письмо працює на дитину.
То хоч і розумієш, що література дитяча без тебе не втратить, але робиш це
вже як Богом задані уроки. Щоправда, в
цілком вільному режимі і з перервами.
■ У ваших книжках описані цікаві
сюжети, у яких багато пізнавального.
Якісь із них і з вашого дитинства?
— Називати якісь окремі цікаві випадки мені, направду, непросто, бо дитинство виглядає мені як всуціль цікаве й багате — і дуже правдиве в усьому,
що там відбувалося. І радості, й тривоги в ньому були справжніми, та й зага■

лом нічого не траплялось мені підробного (радянські ідеологічні реалії я відкидаю — йдеться про особисте спілкування, про людей, які творили мій світ).
Дитинство мені існує й тепер в якомусь ніби паралельному просторі. Ні, не
як солодкий образок безтурботності, не як
жалі за проминулим — навпаки, як твердий берег, на якому так багато цвіту й світу — правдивого, свіжого, чистого. Там і
нині джерело сили. Там добре. Там татко
бере мене малу на руки й високо підкидає, раз у раз підкидає і ловить. Я голосно сміюся й думаю, що злітаю до хмар.
Коли мені було 8 років, мене визнали
дорослою і виділили землі під власний
квітник. То був мій окремий світ. Прийду зі школи, повчу уроки — і швидше
на квітник. Спершу він мав два на два
метри — та яким тільки цвітом не ряснів! Це дитяче захоплення тривало аж до
студентських моїх часів.
У дитинстві в мене було ще й своє
поле. Наш дім стоїть на околиці Луцька. І одразу за нашим городом починалося поле, якому кінця-краю не видно.
Воно було цікаве, щороку нове. Один рік
у полі сіяли пшеницю, інший — жито чи
ячмінь. Ще інший рік там стояв ліс кукурудзи. Зайшовши в нього — а кукурудза була тоді вищою за мене — можна в тіні й прохолоді нащипати молодих качанців і кукурудзяного волоття.
Щоб робити ляльок з косами. Вони були
й лишилися сто раз цінніші за куповані.
Хіба й тепер не так? А яке гарне поле,
коли воно всуціль вкрите лапатим листям буряків. На гарячому літньому сонці те листя розпарюється і м’якне, стає
схожим на великі прив’ялі вуха. Вони
ще й пахнуть, свіжо й зелено.
■ Який найяскравіший спогад вашого дитинства?
— Якось ми з сестрою (двоюрідною)
— я ще до школи не ходила — збирали в
полі волошки й маки, і зайшли далеко.
А то був серпень, комбайни працювали.
Уявіть собі, яка то була подія, коли комбайн зупинився і засмаглий та запилений
дядечко спитав з високої кабіни, чи хочемо ми покататися в комбайні. Міська дитина, я собі й уявити не могла, як це — їхати в комбайні пшеничним полем. Не забулося й досі, бо в дорослому житті це можна порівняти хіба з кораблем в океані.

❙ Оксана Кротюк.
❙ Фото з власного архіву.

❙ Книжки письменниці.
бавами на зразок фольклорних.
Робота у фольклорних жанрах — моє
найсвіжіше літературне захоплення.
Воно ж підштовхнуло мене до творення
книжки «Прилетіла пташечка», присвяченої народним традиціям та мистецтву.
І виявилось, що етнографічні знання,
всупереч стереотипній думці, сучасним
дітям дуже цікаві. Власноруч виготовлені за книжкою традиційні вироби часто
стають для міських дітей першим кроком
у досі не знаний світ. Бувають зустрічі,
де зав’язується серйозна розмова. Яких
тільки питань не ставлять діти! Отут ти
бачиш свого читача найвиразніше.
■ А свої дитячі ігри пригадуєте?
— Звичайно, пригадую. Гратися я
люблю й досі, гра — це значно більше,
ніж розвага. А тоді — в сусідах у нас
були й дівчата, та я змалку дружила з
хлопцями. Тож десь до класу 5-го була
найкращим на вулиці футбольним воротарем, нападником і захисником.
Взимку в тому ж товаристві ми ходили кататися на ковзанах і грати в хокей.
У Луцьку тоді були чудові ставки, і нам
до них було зовсім близенько, пішки.
Влітку ми купалися там, рвали ще не
доспілі яблука, бо яблуні з людських городів збігали просто на береги.
Літніми вечорами сусід ходив по ряску для качок — і нас кликав. Це дійство
просто-таки заворожувало: легкі сутінки, вогкий дух ставка, дзумлять комарі,
скрекочуть стоголосо жаби, а ми — діти
— на самім бережку стежимо навприсядки, як дядько Толік один за одним
витягає з води повні саки мокрої важкої
ряски і мостить її у відра...
Та найпершим моїм захопленням в
дитинстві були книжки.

Яке то диво — бібліотека
Етнографічні знання сучасним дітям
дуже цікаві
■ На зустрічах з вами діти можуть,
напевно, і читати, й бавитись. А що вони
люблять найбільше, за вашими спостереженнями?
— Діти дуже люблять почуватися героями творів — тож костюмовані читання в ролях їм завжди до душі. Захоплює
читачів ігрова поезія: тому, хоч яка б
серйозна була тема розмови, розбавляємо її віршами-безконечниками або ж
влаштовуємо театрик на долонях, який
гуртом супроводжуємо віршованими за-

■ Тепер найменші дітки читають ваші
книжечки. Які ви книжки читали у дитинстві?
— Найбільше запам’яталось, як мене записували в бібліотеку. Я йшла як на свято, бо ж мама гарненько мені розказала,
яке то диво — бібліотека, і скільки там
скарбів. А книжки я на ту пору вже дуже
любила й була до них скупа. От ми прийшли, і справді бібліотека видалась мені
розкішним палацом. Але бібліотекарка
сказала, що не запише мене, бо ще надто мала, читати не вмію і рватиму книжки. Почувши це, я почала голосно рюмса-

ти. Тоді мама попросила дати мені першуліпшу книжку, і я тут-таки довела, що
вже читаю, мої сльози втерли, й допустили мене до скарбниці. Мала я тоді 3 роки й
2 місяці. А трапилась ця пригода у Волинській обласній бібліотеці для дітей. Олена Миколаївна — бібліотекарка, яка була
учасницею цієї події, працює там і досі.
Книжок у нас вдома багато. Ще була
я зовсім мала, як мама завела зошита на
40 сторінок і записувала в колонку назви книжок, які я — сама чи з нею удвох
— прочитала. Поки я йшла в школу, той
зошит був майже до кінця списаний. Мої
батьки мають добрий літературний смак
— і мені його прищепили, за що їм дуже
вдячна.
■ У Оксани Кротюк є улюблений персонаж?
— Є, і не один. Не менш цікаво й себе
уявляти персонажем. От, скажімо, Пеппі Довгапанчоха. Частенько почуваю
себе героїнею цієї книжки. А з веселою
Матильдою («Матильда», Роальд Дал)
я б радо сиділа за однією партою. Або
спробувала б бути її учителькою. Про ту
вчительку розділу в книжці нема.
Письменник Іан Вайброу вигадав
надзвичайно цікаві історії про Малого Вовчика. Читаючи їх, я не раз хотіла
бути Вовчиковою сестричкою і розділити пригоди на двох.
Неймовірно цікаво було б слухати
міркування правдивого й щирого Лиса
(«Лялечка і Мацько», Галина Пагутяк).
Чи мандрувати з героєм повісті Кристини Нестлінґер «Пес іде в світ». Або ще
мати за друга мудрого Лі Бо, пити з ним
чай, читати вірші, як це робила маленька Юсефіна, вчитися не потребувати зайвого, а любити просте («Сни Шовкопряда», Оса Ґан Шведер).
Усіх книжок, в яких є у мене давні
друзі та пригоди, я й не злічу.
Та найкращий мій друг — донечка Квітослава. У спілкуванні з нею світ
мені ширшає.
■ Пані Оксано, ви лауреат кількох
дитячих літературних премій. Що вони
для вас?
— Найвища нагорода, якої я була
удостоєна як автор, — це розповіді батьків про те, що діти просять покласти мою
книжечку біля подушки на ніч.
■ Тобто ваші книжечки певною мірою
для дітей є книготерапією?
— Ні, просто другом. ■
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СПОРТ
Олена Підгрушна
українська біатлоністка
Григорій ХАТА
Найвищі досягнення українського міні-футболу припали на початок 2000-х років,
коли на перших двох єврофорумах нового тисячоліття «синьожовті», очолювані знаним наставником Геннадієм Лисенчуком, двічі здобували віце-чемпіонський титул. Думається,
невипадково саме тій епосі належить персона нинішнього наставника української футзальної збірної. Дворазовий віцечемпіон Європи, асистент попереднього головного тренера
«синьо-жовтих» Євгена Ривкіна, сьогодні Олександр Косенко
самостійно очолює національну
збірну України з футзалу, котра,
за всіма ознаками, заново проходить цикл свого становлення.
Відтоді як припинив своє існування харківський «Локомотив» — по суті, базовий клуб
збірної — серйозних пертурбацій
зазнало загалом усе внутрішньоукраїнське футзальне господарство. Приміром, якщо в минулому
сезоні боротьбу за чемпіонство
вели херсонський «Продексім»
та київський «ХІТ», то в поточній першості два перших місця в
турнірній таблиці наразі посідають інші «дійові особи» — «Титан» із Покровського та хмельницький «Сокіл».
Відтак шукати детальних
пояснень доволі цікавому вибору польових гравців на ЧЄ-2018,
куди Олександр Косенко покликав трьох українських «збірників» із мінської «Столиці», чотирьох футзалістів хмельницького «Сокола» та по одному виконавцю зі столичного «ХІТа»,
івано-франківського «Урагану»,
московської «Діни» та «Норильського Нікеля», думається, не
варто, адже лідерська «чехарда» в українській екстралізі
свідчить про відсутність стійко-
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«Хочу попросити кожного українця: вболівайте за Україну! Навіть
незважаючи на те, що ми за тисячі кілометрів від вас, кожна ваша душа,
кожна посмішка, кожна радість підтримуватимуть нас!»

■ ФУТЗАЛ

Стабільно — у «вісімку»
На п’ятому поспіль чемпіонаті Європи вітчизняні футзалісти
зупинилися на чвертьфінальній стадії

■ ТАБЛО
Чемпіонат Європи. Чвертьфінали. Україна — Іспанія — 0:1
(Пола, 18), Словенія — Росія — 0:2,
Португалія — Азербайджан — 8:1,
Сербія — Казахстан — 1:3.
Півфінальні пари: Росія — Португалія, Іспанія — Казахстан.

❙ Українські футзалісти не змогли зупинити чинних чемпіонів Європи.
❙ Фото прес-служби Асоціації футзалу України.
го ігрового потенціалу у вітчизняних футзальних клубів.
Проте в діях Косенка можна простежити тренерські кроки, запозичені у його іменитого
попередника та наставника Лисенчука, котрий полюбляв грати двома добре зіграними «змінами», сформованими на базі

одного клубу.
Варто відзначити, що в порівнянні з ЧЄ-2016 Олександр Косенко відчутно оновив склад,
яким він «орудував» у Словенії.
Попереднє Євро «синьо-жовті»
завершили в чвертьфіналі, коли
в драматичному поєдинку на останніх секундах програли госпо-

дарям-сербам.
Так само на стадії чвертьфіналу завершився для українських збірників і цьогорічний чемпіонат Європи. І знову долю поєдинку вирішив один м’яч. З огляду на ім’я опонента (а ним
цього разу був тріумфатор попереднього ЧЄ, збірна Іспанії)

та, загалом, доволі пристойні бойові якості й самовіддачу, продемонстровані нашими хлопцями
в матчі проти чинного чемпіона,
підсумковий результат «синьожовтих» на ЧЄ-2018 навряд чи
керівники вітчизняного футзалу назвуть незадовільним, хоча
й відправляли вони команду до
Любляни з настановою виграти
медалі.
Вочевидь очікування наших
футзальних функціонерів виявилися дещо завищеними, адже
поєдинки проти лідерів континентального міні-футболу —
португальців та іспанців — завершилися не на користь нашої
збірної.
«Якщо ми хочемо обігрувати
Іспанію (семиразового чемпіона
Європи), то потрібно тренуватися з м’ячем не по дві або чотири години, а всі вісім. Залишатися після занять, працювати.
Якщо ми прогресуватимемо індивідуально в технічному плані,
то будемо рости й як команда»,
— наголосив головний тренер
української футзальної збірної. Поки ж доводиться констатувати, що свій п’ятий поспіль
ЧЄ «синьо-жовті» завершили на
чвертьфінальній стадії. ■

■ ОЛІМПІЗМ

Факел спорту і миру
Прапороносцем в українській команді на церемонії
відкриття Олімпіади-2018 буде капітан жіночої
збірної з біатлону
Григорій ХАТА
Сьогодні у південнокорейському Пхенчхані запалять олімпійський вогонь XXIII
зимових Ігор. Організатори церемонії відкриття в умовах підвищеної таємничості
тримали прізвище особи, котрій довірять
виконати традиційний обряд.
Упродовж тривалого часу головним
кандидатом для фінальної фази факельної
естафети називали титуловану місцеву фігуристку — олімпійську чемпіонку Ванкувера-2010, срібну медалістку Ігор-2014 27річну Кім Йон А. Проте, коли незадовго до
старту Олімпіади господарям змагань вдалося узгодити зі своїми північними сусідами окремі деталі об’єднавчих заходів (якто вихід двох олімпійських збірних з Корейського півострова під єдиним прапором чи спільна жіноча команда з хокею),
все більше почали говорити про те, що
олімпійський вогонь на головній арені Білих ігор-2018 запалить тандем представників із Північної та Південної Кореї. Варто
зауважити, що під прапором єдиної Кореї
(на білому полотні зображений синій силует Корейського півострова) північно- та
південнокорейські спортсмени раніше виходили на літніх Іграх в Афінах-2004 та зимовій Олімпіаді в Турині-2006.

Цікаво, що естафета олімпійського вогню не обійшлася й без українського повпреда. У переддень старту Ігор-2018 президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка проніс вогняний
факел вулицями міста Каннин, у якому
розташовані спортивні об’єкти так званого прибережного кластеру столиці майбутньої Олімпіади. Доторкнутися до знаменного символу Ігор змогли й інші члени
нашої офіційної делегації в Пхенчхані —
віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко та шеф місії української делегації на зимовій Олімпіаді2018 Анна Сорокіна. Вони ж були й активними учасниками урочистої церемонії
підняття в Олімпійському селиці Державного прапору України, що ознаменувало
готовність наших олімпійців до участі в
Іграх.
Нагадаємо, що до Пхенчхану наша держава відправила найменшу за всі роки
виступів на зимових олімпіадах команду
спортсменів, до складу котрої ввійшли 33
атлети. Вийшло так, що через недобір ліцензійних перепусток не змогла поїхати на
Олімпіаду знана українська лижниця Валентина Шевченко, для котрої Ігри в Пхенчхані могли стати шостими поспіль. Планувалося, що саме вона буде прапоронос-

❙ Талісман Олімпіади-2018 — білий тигр Сухоран — в оточенні титулованих вітчизняних
❙ біатлоністок сестер Семеренко.
❙ Фото з сайта noc-ukr.org.
цем в українській збірній на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2018. Утім далі
отримання комплекту олімпійської форми справа не дійшла. І, як і легендарний
норвезький біатлоніст Уле-Ейнар Бйорндален (до речі, також учасник п’яти олімпіад), 42-річна Шевченко залишилася без
олімпійської ліцензії.
Відтак право нести синьо-жовтий прапор на церемонії відкриття отримала олімпійська чемпіонка Сочі-2014, капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна. До слова, її поїздка до Пхенчхана
теж була під питанням. Через проблеми зі
здоров’ям вона пізніше за інших колег по
біатлонній команді відправилася на Корей-

ський півострів. І хоча її участь в жіночій
естафеті, думається, до останнього перебуватиме під питанням, сумнівів щодо її права на винесення українського прапору на
відкритті Ігор на загальних зборах у нашої
олімпійської команди не виникло.
«Дуже рада, що мені випала почесна
місія нести прапор України на відкритті
Олімпійських ігор. Приємно, що команда підтримала мою кандидатуру. Це була
мрія дитинства. Хочу попросити кожного
українця — вболівайте за Україну! Навіть
незважаючи на те, що ми за тисячі кілометрів від вас, кожна ваша душа, кожна посмішка, кожна радість буде підтримувати
нас!» — заявила Олена Підгрушна. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Стурбовані несмаком і сексом
Із чого регоче більшість глядачів у прославленому київському Театрі Лесі Українки на виставі з позначкою 16+

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 ЛЮТОГО 2018

■ НАЙ-НАЙ...

Чемпіонки з краси
Перед початком Олімпіади світові ЗМІ
назвали найвродливіших спортсменок
Сьогодні відбудеться відкриття зимових Олімпійських
ігор у корейському місті Пхенчхан, але група переможців (точніше, переможниць) в одному з видів уже визначилась. Напередодні світові спортивні (і не лише) часописи змагалися
в складанні «збірної» найвродливіших спортсменок Олімпіади. Переглянувши з десяток таких добірок найвродливіших
можна зробити (можливо, що суб’єктивний) висновок, що королевою краси в Пхенчхані є 33-річна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн. Вона є дворазовою чемпіонкою світу
та олімпійською чемпіонкою у швидкісному спуску у Ванкувері 2010 року. А ще її вважають «обличчям» американської
олімпійської збірної. Для цього молода жінка доклала немалих зусиль. Після шести років шлюбу вона розлучилася і стала супутницею життя легендарного американського гольфіста
Тайгера Вудса, першого у світі спортсмена-мільярдера. За три
роки спільного життя Ліндсі Вонн стала улюбленицею американських ЗМІ. Вона активно брала участь у фотосесіях, її знімки прикрашали обкладинки глянцевих журналів. Навіть розлучення з Вудсом не вплинуло на медійну популярність.
За частотою згадування у ЗМІ серед найвродливіших
спортсменок також варто назвати іншу американську лижницю Мікаелу Шіффрін, 17-річну американську сноубор-

дистку корейського походженні Клої Кім, американську сноубордистку Джеймі Андерсон (чемпіонку
Олімпійських ігор 2014
року), американську ковзанярку Джессіку Курман, 14-річну
(!) американську трампліністку (стрибки на лижах iз трам- п ліна) Сару Хендріксон, американську бобслеїстку Ейджу Еванс, японську
фігуристку Міраї Нагасу, яка виступає
за збірну США та іншу американську
фігуристку Ешлі Вагнер (її фото фігурують не лише в спортивних журналах). Серед неамериканських спортсменів виділяють австрійську лижницю
Юлію Дуймовітц. Серед найчастіше згадуваних спортсменок є й одна українка —
28-річна паралімпійська чемпіонка Оксана
Мастерс, яка народилася у Хмельницькому.
Але ця гірськолижниця тепер мешкає в американському місті Луїсвіль і виступає за збірну США. ■
Ліндсі Вонн.
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■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 12 до 18 лютого
Овен (21.03—20.04). У вас не буде проблем зі здоров’ям, і це багато в чому заспокоїть і розслабить. Ви перестанете стежити за
собою i ризикуєте серйозно захворiти.
Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
Телець (21.04—21.05). Ви вирiшите
спробувати свої сили самостійно, тому залишитеся без підтримки. Доведеться відкривати свій «недоторканний запас», оскiльки очікуються серйозні фiнансовi проблеми.
Дні: спр. — 17; неспр. — 18.
Близнюки (22.05—21.06). Ви можете
залишитися без постійного місця роботи, тож
запаси стануть рятiвною соломиною. Незважаючи на скруту, остерiгайтеся кредитiв.
Дні: спр. — 12; неспр. — 13.
Рак (22.06—23.07). У першій половині тижня вам нічого серйозного не загрожує. Правда, існує певний ризик травматизму, тому варто бути акуратнішими. Фiнансовi
справи значно покращаться, у вас буде можливiсть зробити навiть заощадження.
Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

Лев (24.07—23.08). У вас з’являться проблеми зі здоров’ям, тож тиждень має пройти
під знаком правильного харчування, дієти і занять фізкультурою. Вiльний час заповніть прогулянками.
Дні: спр. — 17; неспр. — 18.
Діва (24.08—23.09). Для вас настали
важкi часи. Усi чекатимуть допомоги від вас,
покладатимуть на вас надії, але не всi вимоги
ви будете в змозi виконати.
Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
Терези (24.09—23.10). Тиждень стане своєрідним іспитом, перевіркою на міцність. Вам належить доводити, що ви недаремно займаєте свою високу і відповідальну посаду.
Дні: спр. — 13; неспр. — 14.
Скорпіон (24.10—22.11). Попереду
складний перiод, конфліктний як iз начальством, так і з підлеглими. Доведеться проявити надзвичайне терпіння й навчитися згладжувати гострі кути, інакше не уникнути серйозних
проблем.
Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

Стрілець (23.11—21.12). Із діловою
хваткою та пошуком хороших перспективних проектiв проблем у вас не виникне, тому
найоптимальніший шанс зробити кар’єру —
працювати самостiйно.
Дні: спр. — 12; неспр. — 13.
Козеріг (22.12—20.01). Пощастить тим,
хто присвятив своє життя творчості. Ви зможете стати популярними. Від розвитку кар’єри залежатимуть вашi фінансові можливості, адже
допомоги від спонсорів годi чекати.
Дні: спр. — 14; неспр. — 16.
Водолій (21.01—19.02). Фiнансове
становище буде хитким, трохи кращi справи
у тих, хто займається індивідуальним підприємництвом. Тож радимо утриматися вiд великих покупок.
Дні: спр. — 16; неспр. — 18.
Риби (20.02—20.03). Варто зайнятися
спортом і почати вести здоровий спосіб життя, адже, крім легких захворювань, є ризик
отримати захворювання серцево-судинної
системи.
Дні: спр. — 13; неспр. — 15. ■

■ ПОГОДА
10—11 лютого за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: хмарно, невеликий мокрий снiг. На дорогах ожеледиця. Вiтер пiвнiчний, 3-8 м/с. Температура вночi 0...-2, удень
0...+2. Пiслязавтра температура впродовж доби +2...+4.
Курорти Карпат: хмарно, невеликий мокрий снiг.
Славське: уночi -2...-4, удень 0...+2. Яремче: уночi -4...6, удень 0...-2. Мiжгiр’я: вночi -1...-3, удень +1...+3. Рахiв:
0...-2, удень +2...+4.
8 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич —
23 см, Стрий — 26 см, Славське — 19 см, Плай — 54 см,
Мiжгiр’я — 8 см, Рахiв — 1 см, Долина — 23 см, ІваноФранкiвськ — 7 см, Яремче — 15 см, Коломия — 4 см,
Пожежевська — 65 см.

Північ
мінлива
хмарність
хмарно

Захід

00…00
0…-5
00…00
-2…+3
0…-5
-2…+3

Схід
Центр

дощ
сніг
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
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мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
т./ф.: (044) 454-84-92
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
reklama@umoloda.kiev.ua
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua
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Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

По горизонталі:
1. Популярна кімнатна рослина.
5. Надземна частина моркви, буряків
та інших коренеплодів. 7. Те, що добре загрібати чужими руками. 8. Дуже
короткі штани. 9. Застаріле чоловіче церковнослов’янське ім’я грецького походження. 11. Невидиме око
в людини, яке відповідає за інтуїцію
і функцію яснобачення. 13. Столиця Туркменістану. 15. Релігія і таємна магія, поширена на Африканському континенті. 17. Чорна країна Володаря Саурона, з якою часто порівнюють Росію. 19. «Розмова» коней.
22. Відомий з часів Стародавньої Греції струнний музичний інструмент. 24. Рукоятка батога. 26. Чеський письменник, автор романів «Замок» та «Процес». 29. Французька
фірма, виробник сирків, йогуртів та
інших молочних продуктів. 30. Бісквітне тістечко у формі ведмедика. 31. Дорожня поліція до реформи. 32. Слов’янський бог весняного сонця і кохання. 33. Кримсько-татарська національна страва.
По вертикалі:
1. Шанувальник таланту зірки. 2. Чоловічий шалик. 3. Столиця
Боснії та Герцеговини. 4. «Священа війна», яку ісламісти оголошують іновірцям. 5. Середньовічний
Давньоримський трибун, який пер-

шим на практиці втілив гасло «земля — селянам». 6. Отруйна змія,
міфічний змій-спокусник. 10. Стадо
коней. 12. Місто мрії Остапа Бендера. 14. Вертикальна гірнича виробка на шахті. 16. Сьома планета Сонячної системи. 18. Довга палиця
із загостреним кінцем. 20. Найбільше в історії Франції селянське антифеодальне повстання. 21. Вигадане
ім’я, яким користуються в соцмережах. 23. Насильство, здирство, грабунок. 24. Італійське місто, відомий
університетський центр. 25. Візок із
відкидним верхом. 27. Залицяння,
несерйозне захоплення, інтрижка.
28. Горець, що опинився поза законом, месник-одинак.
Кросворд №13
від 2—3 лютого

■ ПРИКОЛИ
Старість — це коли нагинаєшся, щоб зав’язати шнурки на черевиках, і замислюєшся, що б iще
тут, унизу, зробити.
***
Вечір, злива, хтось стукає у
двері. Чоловiк відкриває і бачить
за дверима тещу:
— Що ви робите в таку погоду
на вулиці? Йдіть додому.
***
— Мене сьогодні дружина кинула.
— Та не переймайся, в тебе ще
сто таких буде.
— Ще сто? Господи, за що?
***
— Любий зятю, вбий муху,
вона переносить заразу!

— Мамо, вгамуйтеся, вона вас
не підніме.
***
Пацієнт на прийомі в
поліклініці:
— Лiкарю, пошукайте в
мене іншу хворобу. Ця надто
дорога.
***
Заходить Абрам у салон стільникових телефонів і каже:
— Мені, будь ласка, найдешевшу блютуз-гарнітуру!
— До якого телефону будете
підключати?
— Навіщо підключати? Я люблю розмовляти сам iз собою вголос, нехай оточуючі не думають,
що я дурень.
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