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Оце ТРУХАНуло!
Учора Солом’янський райсуд столиці відпустив
мера Одеси під особисте зобов’язання.
На поруки Труханова взяв нардеп від БПП
» стор.
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❙ Геннадій Труханов у Солом’янському суді.

❙ Зіткнення із силовиками під стінами Солом'янського райсуду спричинені зневірою людей у справедливе правосуддя.
❙ Фото УНІАН.
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 ЛЮТОГО 2018

ІнФорУМ

«НАБУ на прикладі Труханова вирішило продемонструвати свою рішучість
та ефективність, а заодно використати свій програш у суді як дуже
серйозний аргумент за створення Антикорупційного суду».

Ярослав Католик
політичний експерт

■ ІНІЦІАТИВА

■ НА ФРОНТІ

Державність
як свято

На Донбасі
нема «перелому»

Три президенти пропонують
запровадити День
української державності
❙ Президенти Кравчук і Ющенко під час зустрічі з Парубієм.

ОБСЄ фіксує, що бійці ЗСУ та бойовики
ОРДЛО готуються під час затишшя
не до миру, а до нових боїв

Катерина НАКОНЕЧНА

Іван БОЙКО

Три президенти України Леонід Кравчук
(1991—1994), Леонід Кучма (1994—2005) і Віктор Ющенко (2005—2010) виступили з новою
ініціативою — внести до офіційного календаря
нову дату — День української державності. Цю
пропозицію Ющенко та Кравчук як представники президентської трійки озвучили під час зустрічі з Головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.
І передали йому відповідне звернення. «Ідея трьох президентів України щодо Дня української державності — надзвичайно актуальна і заслуговує
на підтримку Верховної Ради України, — зазначив Андрій Парубій. — Вважаю, що після загальнонаціонального обговорення, фахових дискусій,
ми приймемо відповідне обґрунтоване рішення».
Спікер також наголосив, що український парламент був і залишається форпостом українства,
тому всі ініціативи, спрямовані на відновлення історичної пам’яті, утвердження української
мови, розвитку української культури, зміцнення Незалежності і Державності, «будуть нами
підтримані», цитує спікера прес-служба парламенту.
Інтригою залишається, яку саме дату варто призначити святковою. І це буде непросте завдання для істориків. Адже проголошення неКатерина ЛАЗАНЮК

14 лютого в аеропорту «Бориспіль» детективи Національного антикорупційного
бюро та Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури затримали одеського
міського голову Геннадія
Труханова (який прилетів із
Варшави) та його заступника Павла Вугельмана (який
прилетів з Ізраїлю).
Чиновників підозрюють у
заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем та завдаванні значних збитків
міському бюджету (ч. 5 ст.
191 КК). Йдеться про оборудку з будівлею так званої «Європейської мерії»
(яка мала б об’єднати на
одній території всі органи
виконавчої влади Одеської
міськради, розкидані за 35
адресами в різних районах
міста. — Ред.)

«Європейська мерія»,
яка стала золотою
У вересні 2016 року мерія Одеси придбала будівлю колишнього
ДП «Завод «Краян» за 185 млн.
грн. у приватної структури «Девелопмент Еліт». Ця сумнівна фірма (власника якої підозрюють у
зв’язках із головою міської комісії з
питань комунальної власності, членом партії Труханова «Довіряй ділам». — Ред.) перекупила будів-

залежності 24 серпня 1991 року — дата доволі
умовна. Насправді українська державність є
набагато старшою, неодноразово наголошував
третій Президент України Віктор Ющенко, а
тяглість українського державотворення триває
тисячу років. «Наша державність починається з Київської Русі, — нагадує Ющенко. — На
жаль, 1239 рік для Києва і Русі став дуже сумним, коли ми практично втратили владу київської держави. Але в середині ХVII ст. з’явилися
основи нової Української держави, свій політичний суверенітет та територіальну цілісність вона
виборювала в тяжких боях, а метою життя таких
національних провідників, як Хмельницький,
Мазепа, Брюховецький, Дорошенко, було мати
Українську державу». Третій Президент додає,
що через своїх предків ми багато разів намагалися підняти український прапор, і не було покоління українців, якому б не снилась держава
Україна. «Лише впродовж XX століття Україна
шість разів проголошувала незалежність, — нагадує Віктор Ющенко, — і п’ять разів у нас її забирали. Деякі з держав існували буквально години. Але варто було боротися. Тому незалежність,
яку ми проголосили у 1991 році, — одна з найвеличніших подій для української нації. Це наше
воскресіння». Але ніяк не початок, наголошує
Віктор Ющенко. ■

■ РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Оце ТРУХАНуло!
Мер Одеси понад місяць перебував за
кордоном, а коли вирішив повернутися,
просто з літака потрапив на допит
лю в литовської фірми, яка, в свою
чергу, придбала її на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн. грн.
«Скромна і прозора» вийшла угода з чистим прибутком — близько
173,5 млн. грн.
За даними НАБУ, отримані
від мерії 185 млн. грн. фірма-продавець спробувала переказати
компанії з ознаками фіктивності,
керівник якої наразі перебуває в
зоні АТО. Після клопотання НАБУ
суд наклав арешт на рахунки компанії. Це рішення адвокати «Девелопмент Еліт» намагалися кілька
разів оскаржити і за допомогою
лояльних суддів Солом’янського
районного суду м. Києва їм це
вдавалося. Втім антикорупційники знову заморожували гроші.
Цікаво, що у грудні 2017-го
продавець раптово запропонував
знизити ціну будівлі до 90 млн.
грн., висловивши готовність повернути «зайві» гроші до бюджету міста. Втім ніхто в мерії не наважився взяти на себе відповідаль-

ність прийняти і законно оформити нову угоду. Тим паче, за
відсутності міського голови.

Європейські «канікули»
мера
Труханов понад місяць не
з’являвся на робочому місці. Більше того — він перебував за межами України. Відпустка мера Одеси мала закінчитися ще 18 січня,
але він продовжив її до 22 січня,
потім вирушив у відрядження до
Греції та Швейцарії. Потім відпустку подовжували ще тричі за власний рахунок — загалом до 11 лютого. Але вже 12-го стало відомо
про нове відрядження до Чехії. У
Празі мер тестував нові трамваї та
домовлявся про співпрацю.
В Україні ж у цей період кипіла
робота. Про це свідчить, зокрема,
те, що одному з депутатів Одеської
обласної ради Олегові Бабенку (депутат від БПП. — Ред.) висунули
підозру у спробі дати хабара керівнику головного підрозділу детективів НАБУ Андрію Калужинсько-

Сторони конфлікту на Донбасі використовують періоди затишшя для
того, щоб копати нові окопи та мінувати територію. Таку думку висловив
перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг в інтерв’ю «Голосу Америки» в Лондоні. За його словами, з майже чотирирічного досвіду роботи на
Донбасі він робить висновок, що досі
немає ознак перелому в тенденціях, і
«сторони зберігають готовність вступати у конфлікт без затримок». «Гірше навіть те, що в часи відносного затишшя сторони використовують цю
можливість не для того, що відвести
зброю і розвести сили, а навпаки —
просуваються вперед ближче одні до
одних, копають нові окопи, закладають нові міни», — каже пан Хуг. І додав, що ОБСЄ, ймовірно, бачить «лише
верхівку айсберга», бо по обидва боки
лінії розмежування спостерігачів сприймають як проблему.
«Нас часто зупиняють під час виконання завдань. Це можуть бути па-

му, щоб той посприяв зняттю арешту з коштів «Девелопмент Еліт».
За даними ЗМІ, увесь цей час
Труханов вів переговори з АП, застосувавши усі свої зв’язки.

Несподіване повернення
Розслідування у справі «Краяну» НАБУ розпочало ще у листопаді 2016 року. Але лише 13 лютого
2018 року про підозру повідомили
чотирьом посадовцям мерії Одеси
(в тому числі й меру. — Ред.). Дивним є не те, що з підозрами, м’яко
кажучи, затягнули, а те, що Труханов наступного ж дня, як зразковий
законослухняний громадянин, прибув на територію України, таким чином давши віртуального ляпаса усім
тим, хто називав його втікачем і заочно викреслив з одеської політичної мапи.
У день затримання він порушив драматичну мовчанку і на своїй
сторінці у «Фейсбуцi» прокоментував ситуацію в очікувано патетичній
формі: «Офіційно заявляю, що не
маю наміру ні від чого ховатися. Тим
більше що правда і закон на моєму
боці. Більше того, перервавши своє
відрядження, я попросив свого адвоката офіційно зв’язатися з НАБУ і
повідомити про час мого приїзду».
У той же день стало відомо,
що прокуратура клопотатиме про
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою в 50
млн. грн. для Труханова, 30 млн.
грн. — для Вугельмана і 10 млн.
грн. — решті фігурантів справи (їх
досі розшукують. — Ред.). До сло-

сивні перешкоди: мінні поля або інші
бар’єри, але є також випадки й активного втручання в наше патрулювання.
Нас зупиняють на пропускних пунктах і
не пропускають, нам погрожують. У найсерйознiших випадках нас намагаються
залякати, використовуючи зброю», —
розповів представник місії.
Хуг додав, що найчастіше тиск чинять саме бойовики ОРДЛО, а не бійці
ЗСУ.
У свою чергу, штаб АТО повідомляє, що минулої середи бойовики активно обстрілювали позиції ЗСУ, внаслідок
обстрілів поранено чотирьох українських військовослужбовців. На луганському напрямку ворог переважно гатив по
позиціях неподалік Троїцького та Лозового, на донецькому — по передмістях
Авдіївки і по захисниках шахти Бутівка.
Як додає речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк, усі 14 ворожих обстрілів були прицільними. Загалом, у бік захисників України було
випущено 134 снаряди з мінометів
калібрів 120 мм та 82 мм. Відтак бійці
ЗСУ 10 разів відкривали вогонь у відповідь. ■

ва, інтереси Труханова в цій справі
представляє колишній адвокат Романа Насірова — Олександр Лисак. Тож не виключено, що подібні
за суттю своєю справи будуть вести за схожим сценарієм — витонченого затягування і розвалювання
в суді.

Що буде з Одесою?
На тлі затримання мера в самій
Одесі почали «вилазити з шаф»
політичні скелети. Різко активізувався колишній мер Едуард Гурвіц, він закликав відсторонити Труханова від виконання обов’язків
міського голови. «Хто б сумнівався, що корупція і кримінал має в Україні політичний дах і в парламенті,
і в інших владних структурах!», —
написав Гурвіц у «Фейсбуцi».
Експерти-політологи також не
мають ілюзій щодо долі Труханова.
З озвучених коментарів можна зробити висновок, що мера рано списувати в запас. Довести його провину
в службовій недбалості, а тим більше в розкраданні бюджетних кош-

тів і зловживанні службовим становищем — майже неможливо.
«Напередодні президентських
і парламентських виборів адміністрація Президента не зацікавлена у
зміні міського голови і пов’язаних
із цим конфліктах (а вони неминуче виникнуть). А в інших політичних
сил на це не вистачить ресурсів. До
того ж у місті немає політика, на якого в разі чого ці сили могли б зробити ставку. Навіть якщо припустити, що в місті був би реальний конкурент Труханову і його якимось дивом вдалося б зробити мером, все
одно йому довелося б працювати з
«протруханівською» міською радою, яка легко могла б заблокувати
його роботу», — розповів у коментарі «УМ» регіональний координатор Міжнародного центру перспективних досліджень Ярослав Католик.
Тим часом одеські активістиантитруханівці збираються на мітинг «Одеса без Труханова». Захід
планують на п’ятницю. Вимагатимуть відставки мера. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Солом’янський районний суд Києва відмовив у задоволенні
клопотання прокурора САП щодо взяття Геннадія Труханова під
варту. Мера взяв на поруки народний депутат від БПП Дмитро
Голубов. Підозрюваного звільнили в залі суду.
Труханов повинен перебувати за місцем проживання,
з’являтися на судові засідання та уникати спілкування із зацікавленими особами та свідками. Втім він зазначив, що не скасовуватиме важливих відряджень (закордонних? — Ред.), завчасно попередивши слідство.

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА
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нічного бачення передаодружилися в Укла Україні Америка для забезпечення 10 ба- раїні у День закоханих, поінформувагривень
гривень
щорічно витрачає Україна на обслуго- позичили в банках українці за пер- тальйонів ЗСУ, зазначила посол США в Ук- ла прес-служба Кабінету Міністрів України.
вування зовнішніх боргів, повідомив ший місяць цього року, йдеться у за- раїні Марі Йованович.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. яві НБУ.

137

видань,

зміст яких спрямований на
ліквідацію незалежності нашої країни та пропаганду насильства, — заборонили в Україні, за даними Державного комітету телебачення та радіомовлення.
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УКРАЇНА МОЛОДА
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■ ВИХІД Є

■ У ПОЛОНІ

Тримайте ціни!

Дзвінок надії

Олег Ляшко розповів, як подолати
інфляцію

Політв’язень Олег Сенцов
уперше зателефонував
родичам i подякував за
моральну підтримку

Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Через стрімке зростання
цін мільйони українців опинилися за межею бідності.
Як зупинити тотальне зубожіння населення та добитися економічного зростання, знають у Радикальній
партії. Насамперед команда
Олега Ляшка пропонує відновити державне регулювання цін на продукти першої необхідності та змінити
грошово-кредитку політику
держави.
«Значною причиною інфляції є абсолютно неправильне рішення уряду скасувати державне регулювання
цін. Від цього страждають у
першу чергу пенсіонери, селяни, бюджетники. Тобто
люди з невеликими доходами. Крім того, через недолугу політику Нацбанку знецінюються доходи українців.
Нам розказують, що «вільна рука» ринку повинна все
регулювати. Але насправді

ця «вільна рука» задушить
малозабезпечених. А таких
в Україні мільйони», — підкреслив Ляшко.
Ще однією причиною інфляції лідер РПЛ називає
негативне сальдо торговельного балансу. «Минулого
року Україна імпортувала
на 5 мільярдів доларів більше товарів, ніж експортувала. Тобто з країни виводять
валюту та створюють робочі
місця закордонним конкурентам, а мільйони українців сидять без роботи, через
що масово виїжджають за
кордон. Натомість Нацбанк
розказує, що причиною інфляції є підвищення зарплат
і пенсій. Це брехня! Причиною інфляції є дурна політика таргетування, яку проводить Нацбанк», — зазначив
народний депутат.
Олег Ляшко переконаний, що зупинити інфляцію
можна не за рахунок збільшення облікової ставки, а
навпаки — за допомогою де-

Ірина КИРПА

❙ Олег Ляшко вимагає від влади повернути державне регулювання цін.
шевих кредитів для бізнесу.
«Нацбанк розказує, що
буде зупиняти інфляцію монетарними засобами. Вони
хочуть вилучати всі обігові
кошти, вбиваючи власний
бізнес і економічний розвиток. Це призведе до скорочення робочих місць та зниження доходів українців.
Ми таку політику не підтримуємо, тому і не голосуватимемо за кандидата на голову НБУ Якова Смолія, бо
він продовжуватиме політику Гонтаревої—Порошенка,
яка нас не влаштовує», — за-

значив лідер РПЛ.
Крім того, Олег Ляшко
вимагає від влади радикально змінити економічну політику держави. «Треба створювати нові робочі місця та
підвищувати доходи українців. Саме тому ми добиваємося ухвалення нашого законопроекту «Купуй українське,
плати українцям!», щоб мільярди доларів не виводились з
України, а працювали на вітчизняну економіку, створення робочих місць та виготовлення продукції українцями», — підсумував Ляшко. ■

■ СПІВПРАЦЯ

Тарас ЗДОРОВИЛО
Національна поліція України має
всі можливості для ефективної роботи,
адже в уряді грошей на правоохоронців не шкодують. Крім того, чимало допомагають i західні колеги (зокрема, як
не згадати урочистості влітку минулого
року під час передачі надсучасного обладнання для боротьби із кіберзлочинністю). Черговим траншем із-за кордону
для українських правоохоронців можна вважати обладнання для Управління
кримінального аналізу, яке Консультативна Місія Євросоюзу (КМСЄ) передала
Нацполіції 14 лютого. Рiч у тiм, що саме
КМСЄ здійснює впровадження в життя
методів розслідування із використанням
новітніх технологій та обробки великих
масивів інформації.
На передачі обладнання був присутній
очільник Нацполіції Сергій Князєв, який
зауважив, що Управління кримінального аналізу наразі перебуває лише на стадії
активної розбудови. Але в минулому році
співробітники підрозділу вже встигли
пройти навчання із залученням провід-

Аналітика — проти криміналу
Нацполіція отримала від західних партнерів унікальне
обладнання
них аналітиків із тих країн Євросоюзу, де
вже давно й ефективно працюють подібні
аналітичні служби. Тож надана іноземними партнерами технічна підтримка дасть
змогу організувати роботу управління за
принципом інформаційно-аналітичної роботи Intelligence-ledpolicing. «Частина техніки буде використана для організації робочих місць аналітиків, іншу частину передамо в регіони, де планується протягом
2018 року створення чотирьох регіональних підрозділів», — підкреслив генерал.
Зі свого боку начальник Управління
кримінального аналізу Володимир Єрофєєв зазначив, що накопичення та зберігання інформації в одній базі дасть змо-

гу не лише ефективно працювати над
розкриттям злочинів, а й посилити превентивну роботу: «Наше завдання — консолідація всієї оперативної інформації,
її подальшій аналіз, що допоможе у розкритті, в першу чергу, тяжких та особливо тяжких злочинів».
Голова Консультативної місії ЄС
в Україні Кястутіс Ланчінскас нагадав українським правоохоронцям, що
комп’ютерна аналітика є однією з основ
сучасної поліцейської діяльності: «Дуже
важливо, щоб поліція мала інформацію,
користувалася нею та аналізувала її. А ми
будемо вам допомагати в цьому, це лише
початок». ■

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Андрій СМИК
У столичному кінотеатрі «Київ» 14 лютого стартував фестиваль «Невидане» — найкращих фільмів
2017 року, що з різних причин оминули український
кінопрокат.«Історія привида», «Ведмідь Бріґсбі», «Ромен Дж. Ізраел, адвокат»,
«Назви мене своїм ім’ям»,
«Сніговик» — ці стрічки
привернули увагу кінокритиків, отримали позитивні
відгуки гостей та журі міжнародних кінофестивалів Європи та США. Організатором
фестивалю виступив КМКФ
«Молодість» за підтримки

«Невидане» на
великих екранах
Кіно для обраних показують у Києві
дистриб’юторської компанії
B&H.
Фільмом-відкриттям
стала кінострічка режисера Луки Ґуаданьїно «Назви мене своїм ім’ям», що
розповідає історію кохання
17-річного юнака та старшого
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за нього вченого на тлі сонячних італійських пейзажів.
За повного аншлагу фільм
представив генеральний директор «Молодості» Андрій
Халпахчі. Спеціальним гостем відкриття став актор і режисер Ахтем Сеїтаблаєв.

«Щороку ми показуємо
здебільшого фільми, які не
дійдуть до наших кінотеатрів
і матимуть мало шансів бути
представленими українському глядачеві, — констатує програмний координатор
«Молодості» Богдан Жук.
— «Молодість» залишається найбільшим кінофестивалем у країні, та навіть із
кількома сотнями фільмів у
програмі багато цікавинок
неминуче залишаються поза
нею. Тож ми робимо і менші
події, аби представити аудиторії справжнє мистецтво».
Глядачі мають можливість
побачити «Невидане» з 14
по 19 лютого.

У вересні минулого року окупанти
етапували засудженого режисера родом
із Сімферополя на Ямал (Тюменська область), до колонії «Білий ведмідь» міста
Лабитнангі. Прихвосні Кремля зробили це з таким розрахунком, що дістатися в район Північного Полярного кола не
зможуть ані адвокати Сенцова, ані члени
його родини. Самі мешканці Ямало-Ненецького автономного округу описують
це місце, як «крижану пустелю», де температура повітря взимку іноді сягає мінус 45 градусів морозу.
— Зв’язок із братом тривав лише три
хвилини, і я не встигла його переконати прийняти фінансову допомогу та погодитися на побачення, — розповіла
двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан. — Я йому чесно сказала, що з обміном поки що ступор повний, а також те,
що політв’язні відокремлені від полонених, отже, його цей процес узагалі не стосується. Здається, він цього поки ще не
розуміє...
Незважаючи на те, що активісти
зібрали кошти для організації побачення Олега Сенцова з родичами, український режисер категорично відмовляється від цього, в надії на швидке повернення додому. Рiч у тiм, що з’явилася перспектива на обмін Сенцова, а також ще
п’ятьох наших на російських військовополонених у рамках обміну заарештованих та ув’язнених у РФ українців.
— Переговорний процес про долю
Олега Сенцова, Олександра Кольченка,
Станіслава Клиха, Миколи Карпюка та
Романа Сущенка йде окремо, адже ці полонені не мають ніякого відношення до
обміну в рамках Мінського процесу, —
пояснив учасник переговорного процесу
і кум Путіна Віктор Медведчук. — У рамках цих переговорів звучать різні пропозиції, але поки що це закрита інформація, яка не підлягає розголошенню.
Нагадаємо, що в серпні 2015-го Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега
Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній
діяльності на території Криму. А Кольченко отримав 10 років колонії. Міжнародні організації визнали, що справа про
екстремізм проти Олега Сенцова та Олександра Кольченка була повністю сфабрикованою слідчими ФСБ та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи
звільнити бранців, однак реакції Кремля
не дочекалися.
Відомо також, що зараз особливо гостро стоїть питання обміну 19-річного Павла Гриба та викладача одного з
київських коледжів Станіслава Клиха
через той факт, що обидва в’язня мають
важкі захворювання.
А ще раніше Президент Петро Порошенко заявляв про те, що готовий випустити російських військовополонених в
обмін на звільнення ув’язненого в СІЗО
«Лефортово» журналіста Романа Сущенка. Свою готовність обміняти полонених,
зокрема на російських солдатів, які утримуються в Україні, глава держави підтвердив на початку лютого, але про конкретні терміни наразі не йдеться. ■

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

Понад 100

епізодів

Через

99

днів

50%

поштових

20%

доплати

На 3

роки

збагачення
у Карпатах запустять
вчителям за роботу в інкможуть розтягнути в Укскриньок
та недостовірного е-декларування розслі- в роботу Бескидський тунель, переконаний прибрали зі столиці через зниження обся- люзивних класах і групах встановив Кабмін. раїні перехідний період для мовних норм
дує НАБУ, розповіли у прес-службі Бюро. очільник уряду України.
гу поштової кореспонденції, констатують у
про освіту, підрахувала міністр освіти й
прес-службі ПАТ «Укрпошта».
науки Лілія Гриневич.
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ПРАВО

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 ЛЮТОГО 2018

■ РОЗСЛІДУВАННЯ
Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Герой України,
заступник голови Спілки офіцерів України
«Бо немає нічого таємного,
що не стало б явним. Ні таємного,
що не стало б відомим і не виявилося б»
(Біблія, Євангеліє від Марка і Луки)

Летять «качки» і «селезень» Путін
Повернутися до теми про збиття малайзійського пасажирського літака 17
липня 2014 року змусили наступні події.
Ввечері 1 січня вже нового, 2018го, року російські ЗМІ з посиланням на
анонімне джерело в МЗС України (або
без зазначення джерел) масово поширили «суперсенсаційну інформацію», що
2 січня голландські слідчі оприлюднять
прізвища 120 осіб, причетних до знищення малайзійського пасажирського
літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.
Новина була підхоплена і розтиражована іноземними, а також українськими ЗМІ і пішла гуляти по світу. Жодне
з видань, яке розповсюдило цю «сенсацію», ні на йоту не сумнівалося, що вона
достовірна, а не чергова пропагандистська «качка», запущена агентурою ФСБ за
вказівкою президента Росії Путіна.
Першим, хто поширив ФСБшний
«ексклюзив», було видання «Московський комсомолець» (21:07), а згодом,
майже через півтори години (22:32), цю
новину повідомило газпромівське «Ехо
Москви». Правдивості цій дезінформації надавала обіцянка окремих високопосадовців Нідерландів, Малайзії, Австралії в кінці минулого або на початку
цього року оприлюднити прізвища осіб,
винних у збитті лайнера рейсу МН17.
Світова громадськість з нетерпінням
очікувала на прес-конференцію (подібну
до тієї, яку 28 вересня 2016 року проводили міжнародні слідчі) або на офіційне
повідомлення Генеральної прокуратури
Нідерландів, не підозрюючи, що це чергова «деза» Кремля, яку він не раз підкидав у справі про знищення малайзійського
літака, щоб ввести в оману світ і уникнути
відповідальності за вчинений терористичний акт, що забрав життя 298 людей.
Чим же була викликана брехня Москви?
Приблизно через півтори години після
її появи у ЗМІ я отримав конфіденційну
інформацію, що вкинутий кремлівський
фейк міг бути реакцією Путіна (або найближчого його оточення) на моє інтерв’ю
«В ситуації, яка склалася, ліквідація
Путіна буде визнана законною, за аналогією з убивством Усами бен Ладена», яке
було розміщене на сайті інтернет-видання «Гордон» о 10-й годині 14 грудня 2017
року (за годину до початку його прес-конференції в Москві).
Нагадаю, що ще 4 і 5 травня 2017 року
«Україна молода» надрукувала мою статтю «Нехай зникне правитель, а цивілізація уціліє. Ліквідація Путіна — легітимна, законна, справедлива». В ній, на основі аналізу норм міжнародного права,
національного законодавства і коментарів юристів, я прийшов до висновку,
що ліквідація президента Росії Путіна,
який розв’язав війну проти України, є
законною, за аналогією з убивством міжнародного терориста Усами бен Ладена
американським спецназом «морських
котиків» під час таємної операції «Спис
Нептуна» в ніч на 2 травня 2011 року на
території іншої держави — Пакистан.
В інтерв’ю я розповів про результати власного розслідування Смоленської
трагедії, роль Путіна в організації і реалізації операції зі знищення польського президентського літака, вплив керівництва Росії на хід слідства і причини його небажання повернути полякам
уламки Ту-154 (повний текст мого розслідування опублікований у газеті «Україна молода» за 6, 8-9, 13, 15-16, 26, 28
квітня, 5, 31 травня 2016 року і направлений Генеральному прокурору і міністру оборони Польщі). Упродовж години зазначене iнтерв’ю, було передруковане десятками інших iнтернет-видань
та інформагентств, що дало можливість
мільйонам людей ознайомитися з ним,
воно викликало нову хвилю громадського резонансу у справі про катастрофу
польського літака під Смоленськом.

За годину після появи мого інтерв’ю
(об 11.00 за київським часом) Путін розпочав підсумкову щорічну прес-конференцію для вітчизняних і зарубіжних
журналістів. Присутній на прес-конференції кореспондент польського телеканала ТVN Анджей Зауха запропонував
Путіну прокоментувати не повернення Росією уламків польського літака та
його підрив перед приземленням (про це
йшлося у моєму інтерв’ю).
Якою була емоційно-нервова реакція
Путіна (майже по Фрейду) на це запитання, міг бачити весь світ. Ледве стримуючи себе, Путін заявив, що якщо був вибух на літаку, то вибухівку заклали у Варшаві, там і шукайте, а не у нас. А на запитання, коли ж Росія поверне Польщі
уламки літака, Путін так і не відповів.
Підтвердження (чи спростування) отриманої інформації про реакцію Путіна
на моє інтерв’ю чекати довелось недовго. Під вечір цього ж дня заступник Генерального прокурора України Євген
Єнін заявив, що інформація про наміри міжнародних слідчих оприлюднити
2 січня прізвища 120 осіб, причетних до
катастрофи малайзійського літака рейсу МН17, не відповідає дійсності. Єнін,
зокрема, зазначив: «Повідомлення в ЗМІ
про нібито намір оприлюднити прізвища
міфічних 120 осіб, причетних до збиття малайзійського літака МН17, не відповідає дійсності та є не чим іншим, як
спробою російської пропаганди відвернути увагу від звинувачень у Смоленській трагедії».

Шаблони і повтори ФСБ
Вкидаючи в ЗМІ зазначену дезінформацію, ФСБ РФ допустилася шаблонності і повторення у своїх діях, розраховуючи на те, що ніхто не зверне на це
уваги. Нагадаю.
У жовтні 2012 року агентура ФСБ
підсунула головному редактору впливової польської газети Rzeczpospolita
(«Річ Посполіта». — Авт.) Томашу Врублевському і кореспонденту газети Цезару Гмизі інформацію, з посиланням на
польських слідчих, що на уламках літака президента Леха Качинського були
знайдені сліди вибухівки. Газета опублікувала сенсаційну резонансну статтю Цезара Гмизи «Тротил на крилах Туполєва». В ній повідомлялося, що польські прокурори і слідчі виявили «сліди
тротилу і нітрогліцерину на 30 пасажирських сидіннях, в місці з’єднання
крил із фюзеляжем, а також на землі серед уламків».
Перед виходом публікації Томаш
Врублевський спілкувався з генеральним прокурором Польщі Анджеєм Шереметом, який підтвердив цю інформацію. Проте згодом представник війсь-
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Два теракти:
— Путiн
Коли настане кара за знищенi польський
президентський лiтак i малайзiйський «Боїнг»
ударом високочастотної електромагнітної гармати «Ніка», можна буде говорити полякам: ви вже стверджували, що
були сліди тротилу і нітрогліцерину, а
потім же самі себе і спростували. Або на
зразок того, що заявив Путін на зазначеній прес-конференції: «Ми втомилися від подібного блефу. Це нісенітниця
якась. Кажуть дурниці...»
Окрім того, через агентуру спецслужб
і ЗМІ, в тому числі іноземні (багато з яких
Москва підгодовує грошима «Газпрому»
і які є агентами впливу Кремля), Росія
добилася того, що була дискредитована одна з найвпливовiших польських газет, підірвана довіра до польського слідства і правоохоронних органів Польщі. А
найголовніше — польське суспільство
було розділене на непримиримих опонентів щодо причин катастрофи президентського літака, і сьогодні перебуває
в стані «холодної громадянської війни».
Цьогорічне січневе опитування, проведене SW Research для польської газети
Rzeczpospolita, засвідчило, що 35,8%
респондентів вважають, що причинами
авіакатастрофи став природний і людський фактори — сильний туман, зіткнен-

В ній, на основі аналізу норм міжнародного права, національного
законодавства і коментарів юристів, я прийшов до висновку, що
ліквідація президента Росії Путіна, який розв’язав війну проти
України, є законною, за аналогією з убивством міжнародного
терориста Усами бен Ладена.
кової прокуратури Польщі Іренеуш Шелянг повідомив, що польські слідчі, котрі
працювали у Смоленську, заперечили наявність тротилу на уламках літака.
Газета опублікувала спростування статті: «Ми припустилися помилки, написавши про тротил і нітрогліцерин. Версії про вибух залишаються безпідставними». У ситуації, яка склалася, головний редактор газети змушений
був подати у відставку, «піклуючись про
добре ім’я газети». Звільнений був і автор статті Гмиза.
Наївно думати, що головні редактори
російських видань (багато з яких є агентами спецслужб Росії) підуть у відставку за поширення брехні Кремля на весь
світ.
Підкинута польській газеті дезінформація мала далекоглядну мету. У випадку, якщо будуть встановлені реальні докази підриву президентського літака іншим видом вибухівки (наприклад, термобаричним зарядом) або імпульсним

ня з березою (якого, як встановили експерти, не було, уламки літака почали падати за 40 метрів до неї) і помилка екіпажу літака. Натомість 36,1% опитаних
поляків не довіряють таким висновкам
і вважають, що літак був підірваний, а
ще 28,1% — не мають своєї думки з цього приводу. На думку більшості опитаних
поляків, польська влада за всі ці роки виявилася неспроможною дати громадськості повну, аргументовану і однозначну
версію причин авіакатастрофи і встановити справжніх винуватців Смоленської
трагедії.
10 січня 2018 року в Польщі були оприлюднені висновки технічного звіту незалежної міжнародної комісії, котра досліджувала наявні речові докази причин
катастрофи президентського літака. Експерти встановили факт внутрішнього
вибуху, який став первинним джерелом
руйнування лівого крила Ту-154. Міжнародний експерт Френк Тейлор пояснив, що існувало кілька джерел вибуху,

зокрема в крилі, в слоті і в центроплані
літака, що підтвердив аналіз механізму
удару дверей об землю. Дерева ж не мали
впливу на первинне руйнування крила.
«Ці висновки прийняли всі члени комісії, і вони є одним із ключових тверджень технічного звіту», — йдеться у заяві Міноборони Польщі.
Експерти підтвердили мої висновки,
викладені у зазначеному інтерв’ю та в
публікації «України молодої», що літак
був підірваний у повітрі при заході на
посадку. Весною 2015 року міністр оборони Польщі Антоні Мацаревич заявив,
що «катастрофа літака президента Леха
Качинського під Смоленськом була терактом. Польща стала першою жертвою
тероризму з боку Москви в рамках сучасного конфлікту, який розігрується
на наших очах».

Кремлівські вбивці
Пропоную читачам ознайомитися з
результатами мого розслідування про
обставини збиття малайзійського літака в небі над Донбасом (окремі з них
опубліковані в газеті «Україна молода»
за 5 травня і 5 жовтня 2016 р.).
У кінці вересня 2016 року топ-новиною ЗМІ став звіт Міжнародної слідчої
групи (далі — МСГ), яка розслідує причини катастрофи літака «Малайзійських
авіаліній», що виконував рейс МН17 з
Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія). Авіакатастрофа сталася
у повітряному просторі України 17 липня
2014 року, о 16:20 за київським часом (остання відповідь екіпажу літака була зафіксована о 15:19:56 і тривала 3 секунди).
Уламки літака були розкидані на
площі понад 15 кв. км поблизу міста Торез Донецької області, на території, яка
контролюється російськими військовими та їхніми найманцями. На борту літака перебувало 298 людей із 18 країн світу (15 членів екіпажу, 283 пасажири, в
тому числі 80 дітей), усі загинули.
Міжнародні слідчі (у складі представників Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України, яких очолює Генеральна прокуратура Нідерландів) стверджують: «Ми маємо у своєму розпорядженні
незаперечні докази того, що авіалайнер
рейсу МН17 був збитий російською ракетою серії 9М38, запущеної з установки «Бук» із сільськогосподарського поля
площею 500х600 метрів у районі смт Первомайське. У радіусі 5 кілометрів це найвища точка. Даний район (недалеко від
Тореза і Сніжного. — Авт.) на той момент
перебував під контролем проросійських
сепаратистів і бойовиків. Самохідна вогнева установка «Бук» була доправлена в
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один замовник
Україну з Російської Федерації, i після
того, як вона була використана для атаки на авіалайнер рейсу МН17, була знову повернута на територію Росії».
Висновки МСГ базуються на левовій
частці доказів, які за «гарячими слідами» встановила Служба безпеки і Головне управління розвідки МО України, а також наданих мною в кінці 2014
року та Міжнародною дослідницькою
групою Bellingcat у лютому 2016 року.
Журналісти, які знайомі з результатами мого розслідування, зазначили, що
МСГ нічого нового, що уже було відомо,
не сказала, а лише підтвердила раніше
оприлюднену мною та групою Bellingcat
інформацію про те, що малайзійський
літак МН17 був збитий російським «Буком», та маршрут його транспортування
з Росії в Україну і назад.
Це все, на що слідча група виявилася
здатною за час розслідування справи.
Як слідчий знаю, що встановлені
мною фактичні дані і зроблені на їх основі висновки, як і інформація та висновки про обставини знищення літака,
опубліковані групою Bellingcat та іншими журналістами, не можуть бути доказами у кримінальній справі, яку розслідує МСГ, поки ці дані та інформація не
будуть належним чином перевірені, підтверджені й оцінені слідчими та відповідно до вимог кримінально-процесуального
законодавства Нідерландів не будуть визнані доказами і долучені до матеріалів
справи. Потім ще суд повинен буде дати
цим доказам належну оцінку.
Аналіз звітів дослідницької групи
Bellingcat засвідчує, що їхня інформація і висновки — достатньо об’єктивні,
але вони не є офіційними результатами розслідування. Але зауважу, що їх
розслідування є дуже важливим фактором і допомогою МСГ у встановленні
об’єктивної істини у справі і притягнення винних осіб до відповідальності.
США передали МСГ таємні супутникові знімки Донбасу за 17 липня 2014
року і звіт iз висновками експертів, які
беззаперечно свідчать, що малайзійський літак був збитий ракетою «земляповітря», запущеною із зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) «Бук» iз території
Донецької області, яка підконтрольна
російським військовим підрозділам та їхнім найманцям. Отримані матеріали долучені як докази до кримінальної справи і використані слідчими при її розслідуванні. Про це повідомив генеральний
прокурор Нідерландів Фред Вестербеке.
У жовтні 2014 року президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини Герхард Шиндлер доповів членам
парламентського контрольного органу
Бундестагу ФРН, що катастрофу малайзійського літака рейсу МН17 у небі над
Східною Україною здійснили пострілом
із ЗРК «Бук» проросійські сепаратисти
з підконтрольної їм території. Тоді ще
німецька розвідка не знала, що «Бук»
був завезений з Росії і літак був збитий
російським військовим екіпажем.
Зазначу, що уже через декілька днів

після збиття літака, спецслужби України встановили: він був збитий ЗРК «БукМ1», завезеним з Росії в Україну. В середині липня 2014 року біля кордону з
Україною перебувало близько десяти
таких установок, передислокованих iз
Курська, де розташована 53-тя Зенітноракетна бригада ППО Росії. Було заплановане широкомасштабне вторгнення
російських військ в Україну (у випадку
збиття російського пасажирського літака), а «Буки» повинні були їх прикривати від української авіації і танків.
Згідно з резолюцією ООН № 2166 Україна, Грузія і Фінляндія, в порядку надання правової допомоги на запит Нідерландів, передали ракети ЗРК «Бук-М1»
для проведення експертиз у нідерландському інституті криміналістики для встановлення вибухової сили боєголовок і
порівняльного хімічного аналізу їх осколків з осколками, які були виявлені в тілах
пасажирів і уламках малайзійського літака. Фінляндія — єдина країна далекого зарубіжжя, яка мала на озброєнні три
дивізіони ЗРК «Бук-М1» за весь час його
існування. Вони були передані Росією в
1997 році в рахунок погашення державного боргу Радянського Союзу і несли бойове
чергування з охорони Гельсінкі.
Міжнародна комісія експертів з
Польщі, ФРН, Великої Британії і Нідерландів встановила, що виявлені в уламках літака і тілах загиблих осколки належать російській боєголовці моделі
9N314 Mракети класу «земля-повітря»
серії 9M38, якими оснащуються ЗРК
«Бук-М1», що перебувають на озброєнні ЗС РФ. Такої модифікації ракет і боєголовок на озброєнні ЗС України немає і
ніколи не було.

Трагічні паралелі
18 листопада 2015 року на директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, генерал-майора, провідного в Україні експерта-вибухотехніка, який має міжнародний
сертифікат, Олександра Рувіна був вчинений замах (отримав три кульовi поранення біля свого будинку). Саме під
його керівництвом була проведена унікальна біохімічна експертиза елементів ураження російської ракети, запущеної з російського «Бука», і українських зенітних ракет «земля-повітря» і ракет «повітря-повітря», яка однозначно
встановила непричетність України до
знищення малайзійського літака.
За п’ять днів (23 листопада) Рувін мав
у Гаазі представляти МСГ (експертом якої
він є) результати експертизи. Після лікування за кордоном і повернення в Україну
на Рувіна 11 квітня 2016 року було вчинено повторний замах — стріляли в автомобіль, у якому він їздив, але, за щасливою
випадковістю, його в ньому не було.
Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що кілер
та інші учасники замаху на Рувіна затримані, а замовники й організатори злочину перебувають у Росії. Не виключаю й
іншої версії замаху на життя Олександра

Рувіна. Замах міг бути пов’язаний з його
професійною діяльністю в інших справах. Це повинно встановити слідство.
Проведу паралель з авіакатастрофою
польського літака 10 квітня 2010 року.
16 жовтня 2010 року було вбито польського експерта з авіакатастроф, професора Технічного університету Силезії,
доктора наук, головного спеціаліста
з комп’ютерного управління літаками Еугніуша Врубеля (колишнього заступника міністра транспорту Польщі), який входив до складу слідчої комісії польського Сейму з розслідування
причин катастрофи президентського літака під Смоленськом. Він складав експертні висновки для польської прокуратури з аналізом висновків російської комісії МАК. Врубель встановив фактичні дані, які вказували на підрив літака і
його руйнування ще в повітрі. Його було
вбито за три дні до надання російською
стороною її кінцевого звіту про причини
авіакатастрофи.
Міністр транспорту Польщі Єжи Полячик заявив, що незадовго до смерті
Врубель у ході приватної розмови на одній міжнародній конференції розповів,
що він не вірить, що викладені росіянами на аеродромі Смоленськ-Північний
уламки якогось літака належать польському літаку, який був підірваний перед посадкою.
Зазначу, що про вбивство Врубеля
повідомило лише декілька польських
опозиційних (на той час) ЗМІ і не повідомило жодне видання в Росії, хоча його
робота була тісно пов’язана з діяльністю
МАК. Його вбивство, без сумніву, представляло цікавість для читачів у Росії.
Польська поліція і прокуратура, за
повідомленням польських ЗМІ, «повісили» вбивство на «психічно хворого»
сина, який у суді заявив, що «прокурори
брешуть, що він зізнався у вбивстві батька. Убивство він не вчиняв, його скоїв
хтось інший». Сина сховали в психіатричну лікарню, щоб «не казав зайвого»,
а справу закрили.
Єжи Полячик заявив, що він «абсолютно не вірить у поліцейське твердження про причетність сина Врубеля
до вбивства батька, оскiльки сім’я суворо християнська і ніяких конфліктів у
ній ніколи не було».

Наказ Москви: ціль знищити!
Для ведення ефективної прицільної
стрільби до складу бойової одиниці ЗРК
«Бук-М1» входить: мобільний командний пункт (КП) 9С470М1-2; мобільна
радіолокаційна станція виявлення цілі
(РЛС) 9С18М1 з дальністю виявлення
цілі не менш ніж за 100 км; самохідна
вогнева установка 9А310М1-2 (саме така
установка, бортовий номер 332 з російським екіпажем і була доправлена з Росії
в Донецьку область, ракетою з якої і був
збитий малайзійський літак). Самохідна вогнева установка «Бук» може самостійно здійснювати запуск ракети, але
її оператор, як стверджують військові
експерти, «не знатиме, куди він стріляє, оскільки невідомо, де знаходиться
ціль». Пускова установка має і свій радар, який відстежує ціль. Однак навіть
за наявності досвідченого оператора, як
зазначають військові, які служили у військах ППО, «цей радар не дуже точний,
йому дуже важко відрізнити військовий
літак від цивільного і взагалі визначити
тип літального апарата».
Ці висновки були встановлені в ході
проведення експертиз і експериментів за
участі фінських військових, які несли
бойове чергування на ЗРК «Бук», що перебували на озброєнні Фінляндії до 2010
року. Про це, зокрема, розповів колишній командир фінського батальйону ЗРК
«Бук» Еса Келонімі, який брав участь у
розслідуванні справи як експерт.
Екіпаж «Бука» складається, як правило, з трьох військових: командир, оператор і водій-механік установки.
Щоб отримати базовий рівень знань
для управління «Буком», необхідне спеціальне навчання не менше року, а для
професійного рівня — до трьох років.
Тому керувати «Буком», а тим більше
прицільно запускати з нього ракети,
«донецькі ополченці» (гірники, трактористи, комбайнери) ніяк не могли.
За висновками експертів і моєю ін-
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формацією (підтвердженою супутниковими фотознімками), діями екіпажу пускової установки «Бук», яка знаходилася
на сільськогосподарському полі біля смт
Первомайське (поряд із селищем Сніжне) Донецької області, керували російські офіцери з КП і РЛС, які перебували
на території Росії, недалеко від кордону
з Україною. Літак був збитий приблизно
за 40 км до кордону з Росією.
РЛС виявила ціль (нею був малайзійський літак замість російського — обидва цивільні «Боїнги», пролітали майже в один і той же час в одному і тому ж
ешелоні повітряного простору майже на
однакових висотах, маршрути яких перетнулися о 16:10), захопила її, передала координати цілі на КП і пускову установку «Бук» (бортовий номер 332) і супроводжувала ціль до моменту її знищення о 16:20. Командир і оператори РЛС та
на КП знали, що виявлена і знищена ціль
(за її параметрами: висота, швидкість, обсяги та інші дані) — пасажирський літак.
Але з Москви був наказ: ціль знищити!!!
На думку військових спеціалістів,
екіпаж «Бука» міг і не знати, що запускають ракету в пасажирський лайнер.
За підсумками розслідувань, здійснених упродовж липня — вересня 2014
року представниками Ради безпеки Нідерландів, Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів
з цивільними повітряними суднами,The
Boeing Company, Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), Європейської
комісії, Європейської організації з безпеки аеронавігації (Eurocontrol), Міжнародної організації кримінальної поліції
(Interpol), Європейського поліцейського управління (Europol), Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA),
Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB), а також експертів Австралії
(ATSB), Великої Британії (AAIB), Індонезії (KNKT), Італії (ANSV), Малайзії
(DCA), (BFU), Російської Федерації (Росавіація), США, Франції (BEA), встановлено, що причиною падіння літака стало його ураження боєголовкою моделі
9N314M ракети класу «земля-повітря»
серії 9M38, якими оснащуються «Буки»,
що вибухнула на відстані близько метра
від передньої лівої верхньої частини фюзеляжу авіалайнера о 13:20:03 (16:20:03
— за київським часом) на висоті 10,1 км,
та випущеної з території, окупованої
російськими військовими підрозділами
і бойовиками-сепаратистами на південному сході від міста Торез (площею у 320
квадратних кілометрів).
Натомість версії щодо причетності українських військових до збиття літака,
теракту на його борту, помилок пілотування та технічних проблем повітряного судна беззаперечно були спростовані.
13 жовтня 2015 року Рада безпеки
Нідерландів оприлюднила звіт про причини авіакатастрофи, в якому зроблено однозначний висновок: літак МН17
був збитий ракетою з «Бука», випущеної
зустрічним літаку курсом, з території,
підконтрольній проросійським сепаратистам. Віце-прем’єр міністр України, голова Міжвідомчої комісії з розслідування
причин авіакатастрофи Геннадій Зубко
заявив, що це був спланований теракт,
метою якого було збити саме цей авіалайнер. Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що цей звіт поклав
край 15-місячній спекуляції щодо того,
хто збив малайзійський пасажирський.
Голова Ради безпеки Нідерландів Чиббе Яустра заявив, що це лише технічний
звіт і в ньому не йдеться про відповідальних за запуск ракети, що збила літак. Це
пов’язано з тим, що Рада безпеки, відповідно до міжнародних правил, не має
повноважень називати винних в авіакатастрофі. Визначенням осіб, причетних
до збиття літака, займається Міжнародна слідча група, яка й оприлюднить їх восени 2016 року.
Проте прізвищ цих осіб міжнародні
слідчі і генеральний прокурор Нідерландів так і не назвали на прес-конференції,
яку вони провели 28 вересня 2016 року,
пообіцявши це зробити до кінця року або
на початку 2017 року.
Уже йде 2018 рік. Але обіцяне не виконане до цього часу! ■
(Продовження в наступному номері)

6

ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 ЛЮТОГО 2018

УТ-1
06.00 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Фігурне
катання. Танцювальні
пари. Кваліфікація
06.40 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Хокей.
Жінки (1-й півфінал )
09.10 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Сноуборд.
Біг ейр. жінки
(кваліфікація)
11.40 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Фрістайл.
Хафпайп. Жінки
(кваліфікація)
12.55 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018 р.
Ковзанярський спорт.
Команда + чоловіки
(фінал)
15.00 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Хокей.
Жінки (2-й півфінал)
16.30, 21.30 Студія зимових
ігор
17.05 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Бобслей.
Двійки. Чоловіки
(фінал)
19.30 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Стрибки
з трампліна. Чоловіки
(команда)
21.00 Новини
23.00 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Фігурне
катання. Найкращі
виступи
00.00 Д/ф «Все палає»
01.25 Д/ф «Альманах.
Свобода. Гідність.
Братерство»
02.45 Д/ф «Майдан»
05.00 Д/ф «Небо падає. Три
місяці з життя Устима
Голоднюка»
НТН
05.45, 4.20 Х/ф
«Кармелюк»
07.00 Х/ф «Мільйон у
шлюбному кошику»
08.50 Х/ф «Іван Бровкін на
цілині»
10.35 «Кримінальні справи»
12.25, 17.00 «Легенди карного
розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 2.25
«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Морський
патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Одного разу
в Ростові»
00.40 Т/с «Інспектор Джордж
Джентлі»
02.55 «Випадковий свідок»
03.00 «Речовий доказ»
UA. Культура
06.00 ГІМН УКРАЇНИ
06.05 Мовою мистецтва. З
династії художників.
Оксана Одайник
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 «Легенди будинку,
що плаче»
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, 5.20 ТСН
09.30, 10.45 «Чотири весілля»
11.50, 12.20, 13.25 «Міняю
жінку»
15.00 Мелодрама «Школа»
16.00 Комедія «Я знову тебе
кохаю»
17.10 Мелодрама
«Нескінченне кохання»
20.30, 5.00 «Секретні матеріали»
21.00 Мелодрама «За три дні
до кохання»
22.00 «Гроші-2018»
23.15, 0.25 Х/ф «Тіні
забутих предків»
01.25 «Зима, що нас змінила.
Небесна сотня».
Межигір’я. Автомайдан»

19 лютого
ІНТЕР
06.10, 22.35 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00, 12.25 Х/ф «Два
Івани»
14.10 Х/ф «Шукаю
людину»
16.05 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 2.20, 5.20 «Подробиці»
20.40 Т/с «Запитайте в осені»
00.25 Т/с «Доярка з
Хацапетівки-3»
03.00 «Скептик 2»
03.25 «Речдок»
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, 2.20 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.20, 3.50 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с «Сестра у
спадок»
18.00 Т/с «Перстень із
рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Х/ф «Курка»
23.30 Х/ф «Хроніки
Ріддіка»
01.50 Телемагазин
03.10 Зоряний шлях
04.45 «Агенти
справедливості-2»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 8.35, 2.25, 4.15 Огляд
преси
06.50, 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,
23.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу

07.25, 13.55, 14.55, 17.55, 0.20
Погода на курортах
07.30 Фінансовий тиждень
07.55, 11.55, 12.55, 15.55,
18.55 Погода в Україні
08.15 Про військо
08.50 Клуб LIFE
09.15, 17.45 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.10, 15.25,
16.10, 17.10, 18.10

Інформаційний день
19.30 Інформаційний вечір
22.00 «За Чай.com»
23.15 Топ дня
23.35 Агрокраїна
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

13.20 Д/ф «Містерія Марії.
М. Приймаченко»
13.50 Д/ф «Борхес»
14.30 Радіо. День
14.55 Мистецькі історії
15.10 РадіоДень
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.45 Хочу бути
16.10 РадіоДень
16.50 Суспільний університет
17.20 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
18.00 Д/ф «Сімдесятники.
Володимир Денисенко»
18.35 Новини. Культура
18.50 Лайфхак українською
19.00 Діалог. Василь
Герасим’юк — Валерій
Корнєєв. Покоління
вісімдесятників
19.30 Істина. Крилаті образи з
гнізда Олега Чорногуза
19.55 Вечірня казка
20.05 Розсекречена історія
21.00 Д/ф «Федір Стригун.
Абриси долі»
21.50 Візитівки Полтавщини
22.05 #ВУКРАЇНІ (вип. 3)
«Розкіш Нижньої Апші»
22.30 #ВУКРАЇНІ (вип. 4)
«Обирок або хутір
мрій»
23.00 Д/ф «Вони боролись
до загину», ф. 1 «Під
прапором УНР»
23.25 Д/ф «Вони боролись до
загину», ф. 2 «Історія
колись скаже, хто я
був…»
00.00 РадіоДень
01.05 Новини. Культура
01.25 Д/ф «Після прем’єри
— розстріл», ф. 1
02.20 Радіо. День
03.20 Д/ф «Чесно жити і
чесно померти. Ігуменя
Йосифа Вітер»
04.10 Д/ф «Борхес»
04.35 Д/ф «Абетка життя
Григорія Епіка»
05.05 Розсекречена історія

СТБ
07.10 «Все буде смачно!»
09.10 Х/ф «Ти — мені, я
— тобі»
11.00 «Хата на тата»
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 «Слідство ведуть
екстрасенси»
23.45 «Один за всіх»
03.05 «Найкраще на ТБ»

08.00 Бушидо
09.00 «Нове Шалене відео
по-українськи»
10.45 Х/ф «Андроїдполіцейський»
12.25 Т/с «Ментівські війни.
Київ»
16.10 Х/ф «Хижаки»
18.15 «Спецкор»
18.45 «ДжеДАІ»
19.20, 20.20 Т/с «Стоматолог»
21.20, 23.00 Т/с «Кістки-7»
00.45 Т/с «Моссад»
01.35 «Помста природи»

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 «Територія позитиву» зі
Сніжаною Єгоровою
19.20 «Нейтральна
територія» зі Світланою
Орловською
20.20 «Ехо України» з
Матвієм Ганапольським
21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки» з Євгенієм
Кисельовим

ФУТБОЛ-1
06.00 «Вест Бромвіч»
— «Саутгемптон».
Кубок Англії
07.45, 18.50, 2.40 Журнал
Ліги Чемпіонів
08.15 «Шахтар»
— «Чорноморець».
Чемпіонат України
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS
10.20 «Великий футбол»
12.05 «Бетіс» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
13.55 «Зірка»
— «Маріуполь».
Чемпіонат України
16.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру. Прем’єра
17.00 «Шахтар» — «Рома».
1/8 фіналу (2010 р.
/ 2011 р.). Золота
колекція Ліги Чемпіонів
19.20, 5.00 Огляд 5-го раунду.
Кубок Англії
19.50 «Рочдейл» —
«Тоттенгем». Кубок
Англії
21.40, 5.30 Топ-матч
21.55 LIVE. «Хетафе»
— «Сельта». Чемпіонат
Іспанії
23.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
00.55 «Сталь»
— «Олександрія».
Чемпіонат України

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф

ICTV
05.45, 19.20 Надзвичайні
новини
06.30 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
13.55, 16.15 Х/ф «Дім
великої матусі-3. Який
батько, такий син»
16.35 Х/ф «Джек Райан:
Теорія хаосу»

18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.30 Т/с «Поганий хороший
коп»
22.30 Свобода слова
00.50 Х/ф «Під прицілом»
02.40 Т/с «Морська поліція.
Спецвідділ»
04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
03.10 «Челсі» — «Халл Сіті».
Кубок Англії
ФУТБОЛ-2
06.00 «Ейбар»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
07.50, 9.50 Топ-матч
08.00 «Гаддерсфілд»
— «МЮ». Кубок Англії
10.00 «Сталь»
— «Олександрія».
Чемпіонат України
11.45 Журнал Ліги Чемпіонів
12.15 «Рочдейл» —
«Тоттенгем». Кубок
Англії
14.00 «Атлетіко» —
«Атлетік». Чемпіонат
Іспанії
15.45 Огляд 5-го раунду.
Кубок Англії. Прем’єра
16.15 «Ворскла» — «Верес».
Чемпіонат України
18.00, 2.15 «Великий футбол»
19.40 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
20.40 «Європейський
WEEKEND»
21.50 LIVE. «Віган» — «Ман
Сіті». Кубок Англії
00.00 Огляд 5-го раунду.
Кубок Англії
00.30 «Шахтар» — «Рома».
1/8 фіналу (2010 р.
/ 2011 р.). Золота
колекція Ліги Чемпіонів.
Прем’єра
04.00 «Бетіс» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.50 Правда життя
08.50, 16.50 Пригоди Остіна
Стівенса
09.50 У пошуках краси
10.40 Ілюзії сучасності
11.30 Смартшоу
12.30 Підроблена історія
13.20 Прихована реальність

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.10 Зона ночі
04.40 Абзац
06.30, 6.50 М/с «Том і Джеррі
в дитинстві»
06.49, 8.59 Kids Time
09.00 Х/ф «Шибайголова»
11.00 Х/ф «Жінка-кішка»
13.00 Х/ф «Моя
суперколишня»
15.00 Х/ф «Янголи Чарлі»

17.00 Х/ф «Янголи Чарлі:
Повний вперед»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.20 Таємний агент.
Пост-шоу
00.10 Х/ф «Електра»
02.05 Служба розшуку дітей
14.10 Містична Україна
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00, 20.50 Скарби зі
звалища
17.50, 22.40 Ідеї, що
перевернули світ
18.50 Скептик
19.50, 23.40 Охоронці Гітлера
00.30 Брама часу
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 Т/с «Беверлі-Гілз,
90210»
13.10 Х/ф «Король
повітря»
15.00 «Орел і решка»
19.00 «Орел і решка.
Ювілейний-2»
20.00 «Орел і решка.
Навколосвітня
подорож»
22.00 «Вірю не вірю»
23.00 Х/ф «Ромео і
Джульєтта»
01.10 Х/ф «Вік Аделайн»
03.00 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Йосип: Володар
снів»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00 Панянка-селянка
14.00 Віталька Новий рік
16.00 Країна У. Новий рік
19.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
20.00 Танька і Володька
22.00 Рятівники
00.00 Х/ф «Штольня»
01.30 Х/ф «Гетьманські
клейноди»
03.00 Щоденники Темного
05.40 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 ЛЮТОГО 2018

20 лютого
УТ-1
06.00 Д/ф «Воїни миру.
Рустам Хамраєв»
06.25 Д/ф «Євромайдан.
Волинська Січ»
07.05, 12.00 Д/ф «Небо падає.
Три місяці з життя
Устима Голоднюка»
08.00 Д/ф «Герої не
вмирають»
09.00, 21.00 Новини
09.20, 17.35, 18.15, 19.25, 21.30
Спецпроект «До Дня
пам’яті Героїв Небесної
сотні»
09.45 Д/ф «Майдан»
13.00 Новини (із
сурдоперекладом)
13.10 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Біатлон.
Змішана естафета
14.40 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Хокей.
Чоловіки, групова стадія
17.50 Радіо. День
18.50 До справи
22.15 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Фрістайл.
Хафпайп. Чоловіки.
Кваліфікація
00.00 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Фігурне
катання. Танцювальні
пари (фінал)
03.00 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Фігурне
катання. Жінки (коротка
програма)
НТН
05.30 Х/ф «Градус чорного
Місяця»
07.05, 9.00 Х/ф «Ярослав
Мудрий»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.35 «Кримінальні справи»
12.25, 17.00 «Легенди карного
розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 2.40 «Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Морський
патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Одного разу в
Ростові»
00.40 Т/с «Коджак»
03.10 «Випадковий свідок»
03.15 «Речовий доказ»
04.15 «Правда життя.
Професії»
UA. Культура
06.00 ГІМН УКРАЇНИ
06.05 Д/ф «Вони боролись
до загину», ф. 1 «Під
прапором УНР»
06.30 Д/ф «Вони боролись до
загину», ф. 2 «Історія
колись скаже, хто я
був…»
07.00 Д/ф «Войни миру.
Рустам Хамраєв»
07.30 Ранок із «Культурою»
08.20 Д/ф «Євромайдан.
Волинська Січ»
09.00 Новини
09.15 Ранок із «Культурою»
10.05 Розсекречена історія
11.05 Д/ф «Небо падає. Три
місяці з життя Устима
Голоднюка»
12.00 ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА ХВИЛИНА
МОВЧАННЯ ПАМ’ЯТІ
ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ
12.01 Д/ф «Герої не
вмирають»
13.00 Д/ф «Воїни миру.
Рустам Хамраєв»
13.35 Розсекречена історія
14.30 Радіо. День
15.00 Д/ф «Небо падає. Три
місяці з життя Устима
Голоднюка»
16.10 Радіо. День
16.50 Суспільний університет
17.20 Спецпроект «До Дня
пам’яті Героїв Небесної
Сотні»

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, 5.20 ТСН
09.30, 10.50, 12.20 «Міняю
жінку»
13.45, 21.00 Мелодрама «За
три дні до кохання»
14.45, 15.45 Мелодрама
«Школа»
17.10 Мелодрама
«Нескінченне кохання»
20.30, 5.00 «Секретні
матеріали»
22.00 «Інспектор. Міста»
23.35, 0.25 Драма «Вітер, що
гойдає верес»
02.20 «Зима, що нас змінила».
«Небесна сотня»

ІНТЕР
06.00, 5.55 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 «Час бажань»
14.50, 15.45, 16.45, 3.15
«Речдок»
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 2.10, 5.15 «Подробиці»
00.20 Т/с «Доярка з
Хацапетівки-3»
02.50 «Скептик 2»
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, 2.00 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-2»
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Перстень із рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Х/ф «Коли мене
полюбиш ти»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
01.30 Телемагазин
02.50 Зоряний шлях

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 8.35, 2.25, 4.15 Огляд
преси
06.50, 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,
23.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу

07.15, 8.15, 23.15 Топ дня
07.40 Агрокраїна
07.55, 11.55, 12.55, 15.55,
18.55 Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.15, 17.45 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.10, 15.25,
16.10, 17.10, 18.10
Інформаційний день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20
Погода на курортах
19.30 Інформаційний вечір
22.00 «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

18.00 Д/ф «Микола Руденко.
Формулу життя
знайдено» із циклу
«Дисиденти»
18.30 Новини (із
сурдоперекладом)
18.50 Д/ф «Євромайдан.
Волинська Січ»
19.25 Спецпроект «До Дня
пам’яті Героїв Небесної
Сотні»
20.50 Д/ф «Герої не
вмирають»
21.40 Документальний
альманах «Свобода.
Гідність. Братерство»
23.00 Д/ф «РЕЙД. Сила
нескорених»
00.00 Радіо. День
00.25 Мистецькі історії
00.40 Радіо. День
01.05 Новини (із
сурдоперекладом)
01.20 Д/ф «Августин
Волошин. Метеорит
незалежності — над
Срібною землею»
02.20 Радіо. День
02.40 Д/ф «Казка для
дорослих»
03.20 Надвечір’я. Долі
04.10 Д/ф «Борхес»
04.35 Д/ф «Персона ґрата.
Іван Фундуклей»
05.05 Розсекречена історія

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 «Територія позитиву» зі
Сніжаною Єгоровою
19.20 «Нейтральна
територія» зі Світланою
Орловською
20.20 «Ехо України» з Матвієм
Ганапольським
21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки» з Євгенієм
Кисельовим

02.00 «Зірка» — «Маріуполь».
Чемпіонат України
03.50 Топ-матч
04.00 «Баварія»
— «Бешикташ». 1/8
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА

5 канал

СТБ
05.50 Х/ф «Спокута»
07.40 Х/ф «Екіпаж»
10.10 «МастерШеф-5»
15.25 «Містичні історії-4 із
Павлом Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
19.55 «Наречена для тата»
22.40 «Один за всіх»
00.00 «Давай поговоримо про
секс»
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

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.00, 10.55 «Помста природи»
09.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
11.50 Т/с «Гвардія»
15.20 Х/ф «Інопланетна
конвергенція»
17.10 «Загублений світ»
19.20, 20.20 Т/с «Стоматолог»
21.20, 23.00 Т/с «Кістки-7»
00.45 Т/с «Моссад»
01.35 «Нове Шалене відео
по-українськи»
02.25 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00, 16.00 «Європейський
WEEKEND»
07.15, 17.15 «Віган» — «Ман
Сіті». Кубок Англії
09.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
10.00, 15.40, 20.50, 22.30
Футбол NEWS
10.20 «Ворскла» — «Верес».
Чемпіонат України
12.10 «Великий футбол»
13.55 «Бетіс» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
19.05 «Ейбар» —
«Барселона». Чемпіонат
Іспанії
21.00, 23.40 «Ніч Ліги
Чемпіонів»
21.35 LIVE. «Челсі»
— «Барселона». 1/8
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
00.10 «Гаддерсфілд»
— «МЮ». Кубок Англії

ФУТБОЛ-2
06.00 «Зірка» —
«Маріуполь». Чемпіонат
України
07.50, 18.55, 23.40, 1.40, 3.40
Топ-матч
08.00 «Хетафе» — «Сельта».
Чемпіонат Іспанії
09.50, 13.55, 21.00 Журнал
Ліги Чемпіонів
10.20 «Європейський
WEEKEND»
11.35 Огляд 5-го раунду. Кубок
Англії
12.05 «Ейбар» —
«Барселона». Чемпіонат
Іспанії
14.25 «Лестер» — «Шеффілд
Юнайтед». Кубок Англії
16.15 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
17.10 «Шахтар»
— «Чорноморець».
Чемпіонат України
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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
09.55 Більше ніж правда
10.55 Секретний фронт
11.15 Антизомбі
12.00 Хвилина мовчання
12.30, 13.15 Х/ф «Під
прицілом»
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.15 Т/с
«Володимирська, 15»
17.40, 21.25 Т/с «Поганий
хороший коп»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30 Х/ф
«Законослухняний
громадянин»
00.35 Т/с «Морська поліція.
Спецвідділ»
02.50 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»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.00 Зона ночі
03.45 Абзац
05.40 М/с «Лунтик і його
друзі»
08.00 Т/с «Мерлін»
11.40 Х/ф «Голос монстра»
13.50 Х/ф «Три метри над
рівнем неба»

19.10 «Челсі» — «Халл Сіті».
Кубок Англії
21.30 LIVE. «Баварія»
— «Бешикташ». 1/8
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
23.50 «Ворскла» — «Верес».
Чемпіонат України
01.50 «Челсі» —
«Барселона». 1/8
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
03.55 «Шеффілд Венсдей»
— «Свонсі». Кубок Англії

К1
06.00 Т/с «H2O: Просто додай
води»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 Мультфільми
09.40 Т/с «Беверлі-Гілз,
90210»
13.15 «Орел і Решка»
00.00 Т/с «Секс у великому
місті»
02.00 «Нічне життя»

16.20 Х/ф «Три метри над
рівнем неба-2. Я тебе
хочу»
19.00 Дешево і сердито
21.00 Аферисти в мережах
22.10 Х/ф «Екстрасенси»
00.10 Х/ф «Стільниковий»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.50 Правда життя
08.50, 16.50 Пригоди Остіна
Стівенса
09.50 Фабрика погоди
10.40 Ілюзії сучасності
11.30 Смартшоу
12.30 Підроблена історія
13.20 Прихована реальність
14.10 Містична Україна
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00, 20.50 Скарби зі звалища
17.50, 22.40 Ідеї, що
перевернули світ
18.50, 0.30 Скептик
19.50, 23.40 Охоронці Гітлера

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Шість лебедів»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
13.30 Х/ф «Легенда
Лонгвуда»
16.00 Х/ф «Осляча шкура»
17.15 Х/ф «Схід темряви»
19.00 М/ф «Родина Крудс»
20.45 Х/ф «День, коли
Земля зупинилась»
22.30 Щоденники Темного
00.00 Теорія зради
01.00 17+
01.30 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки

■ 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
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УТ-1
06.00 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Фігурне
катання. Жінки (коротка
програма)
07.30 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018
р. Хокей. Чоловіки (1-й
чвертьфінал)
09.30 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Хокей,
чоловіки (чвертьфінал 2)
12.00 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Лижні
гонки. Команди. Спринт
13.15 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018 р.
Гірськолижний спорт.
Даунхілл. Жінки (фінал)
14.00 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Хокей,
чоловіки (чвертьфінал 4)
16.30, 21.30 Студія зимових ігор
17.05 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Хокей,
чоловіки (чвертьфінал 3)
19.30 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Фрістал.
Скі-крос, чоловіки
(фінал)
21.00 Новини
23.00 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Фігурне
катання. Жінки. Коротка
програма
02.00 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Бобслей.
Фінали
03.10 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018 р.
Гірськолижний спорт.
Слалом. Чоловіки
(заїзд1)
04.30 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Яскраві
моменти зимових ігор
05.00 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Хокей.
Жінки (матч за бронзу)
НТН
05.15, 4.55 Х/ф «Кармелюк»
06.40 Х/ф «Ключ без права
передачі»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Альошчине
кохання»
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»
22.15, 23.45 Т/с «Одного разу
в Ростові»
00.40 Т/с «Коджак»
03.05 «Випадковий свідок»
03.25 «Речовий доказ»
03.55 «Правда життя.
Професії»

06.00
06.05
07.00
07.10
07.30
08.20
09.00
09.15
10.05

ТБ-СЕРЕДА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 ЛЮТОГО 2018

UA. Культура
ГІМН УКРАЇНИ
Д/ф «ХХ сторіччя
Кароля Войтили»
Казки Лiрника Сашка
Школа Мері Поппінс
Ранок із «Культурою»
Д/ф «Сімдесятники.
Володимир Денисенко»
Новини
Ранок із «Культурою»
Д/ф «Геній в
обставинах». Юрій
Кондратюк

21 лютого

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 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «Міняю
жінку»
13.00, 21.00 Мелодрама «За
три дні до кохання»
14.00, 15.00 Мелодрама
«Школа»
16.00 Комедія «Я знову тебе
кохаю»
17.10 Мелодрама
«Нескінченне кохання»
20.30, 5.05 «Секретні
матеріали»
22.00 «Одруження наосліп»
23.35, 0.25, 1.50 Драма
«Сурогат»

ІНТЕР
06.10, 22.35 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с
«Запитайте в осені»
12.50 Х/ф «Пічкилавочки»
14.50, 15.45, 16.45, 3.20
«Речдок»
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 2.15, 5.20 «Подробиці»
00.25 Т/с «Доярка з
Хацапетівки-3»
02.55 «Скептик-2»
04.50 «Top Shop»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 8.35, 2.25, 4.15 Огляд
преси
06.50, 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, 23.00 Час
новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу
07.15, 8.15, 23.15 Топ дня
07.55, 11.55, 12.55, 15.55,
18.55 Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.15, 17.45 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15,
14.10, 15.25, 16.10, 17.10,
18.10 Інформаційний день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20
Погода на курортах
19.30 Інформаційний вечір
22.00 «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
13.20 Д/ф «Українська
Гельсінська спілкавектор визначено», ф. 1
13.50 Д/ф «Борхес»
14.30 52 вікенди
14.55 Мистецькі історії
15.10 РадіоДень
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.45 Хочу бути
16.10 РадіоДень
16.50 Суспільний університет
17.20 Д/ф «Український
пересмішник. А. Сова»
17.55 Д/ф «Сімдесятники.
М. Мащенко. Воскові
крила Ікара»
18.35 Новини. Культура
18.50 Лайфхак українською
19.00 Музей непотрібних
речей
19.25 Від пращурів до
нащадків. Вода
19.50 Вечірня казка
20.05 Розсекречена історія
21.00 Д/ф «Василь Стус.
Феномен суток»
21.50 Візитівки Полтавщини
22.05 Д/ф «Іван Драч. Крізь
час і слово»
23.00 Фольк-music
00.00 РадіоДень
00.25 Мистецькі історії
00.40 52 вікенди
01.05 Новини. Культура
01.20 Фольк-music
02.20 Радіо. День
03.20 Надвечір’я. Долі
04.10 Д/ф «Борхес»
04.40 Д/ф «Українська
Гельсінська спілкавектор визначено», ф. 1
05.05 Розсекречена історія

18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00, 22.40 «МастерШеф.
Кулінарний випускний»
00.10 «Один за всіх»
01.45 «Слідство ведуть
екстрасенси»

14.50 Х/ф «Люди Ікс:
Дні минулого
майбутнього»
19.20, Т/с «Стоматолог»
21.20, 23.00 Т/с «Кістки-7»
00.45 Т/с «Моссад»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.50, 2.25 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 3.20 Реальна містика
13.30, 15.30, 4.00 «Агенти
справедливості-2»
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Перстень із рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів
УЄФА «Шахтар»
— «Рома»
00.10 Т/с «CSI. Місце злочину»
01.55 Телемагазин

5 канал

СТБ
«Все буде смачно!»
«МастерШеф-5»
«Хата на тата»
«Містичні історії-4 із
Павлом Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
06.25
07.20
11.15
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 «Територія позитиву» зі
Сніжаною Єгоровою
19.20 «Нейтральна
територія» зі Світланою
Орловською
20.20 «Ехо України» з
Матвієм Ганапольським
21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки» з Євгенієм
Кисельовим
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 1.35 «Нове Шалене
відео по-українськи»
09.30, 2.25 «Облом.UA.»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
10.55, 17.10 «Загублений
світ»
13.00 «Помста природи»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Атлетіко» —
«Атлетік». Чемпіонат
Іспанії
07.45, 23.40 Огляд 5-го
раунду. Кубок Англії
08.15 «Бетіс» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «Зірка»
— «Маріуполь».
Чемпіонат України
12.05 «Гаддерсфілд»
— «МЮ». Кубок Англії
13.55 «Шахтар»
— «Чорноморець».
Чемпіонат України
16.00, 0.10 «Челсі»
— «Барселона». 1/8
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
17.50 «Баварія»
— «Бешикташ». 1/8
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
19.40 LIVE. «Леганес»
— «Реал». Чемпіонат
Іспанії
21.40 LIVE. «Севілья»
— «МЮ». 1/8 фіналу.
Ліга Чемпіонів УЄФА
02.00 «Шахтар» — «Рома».
1/8 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА
03.50 Топ-матч
04.00 «Сталь»
— «Олександрія».
Чемпіонат України
ФУТБОЛ-2
06.00 «Шахтар»
— «Чорноморець».
Чемпіонат України
07.50 Топ-матч

ICTV
05.35, 9.55 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.55 Антизомбі
11.50, 13.15 Х/ф «Дім
великої матусі-3:
Який батько, такий
син»
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 22.35 «На трьох»
15.05, 16.15 Т/с
«Володимирська, 15»
17.40, 21.30 Т/с «Поганий
хороший коп»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.45 Х/ф «Мільйонер із
нетрів»
01.50 Т/с «Морська поліція.
Спецвідділ»
03.15 Без гальм
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
08.00, 12.15, 20.30, 21.00,
23.40 «Ніч Ліги
Чемпіонів»
08.35 «Челсі» —
«Барселона». 1/8
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
10.25, 2.20 Баварія»
— «Бешикташ». 1/8
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
12.45 «Сталь»
— «Олександрія».
Чемпіонат України
14.35 Огляд 5-го раунду.
Кубок Англії
15.05 «Віган» — «Ман Сіті».
Кубок Англії
16.55 «Бетіс» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
18.40 «Шахтар» — «Рома».
1/8 фіналу (2010 р.
/ 2011 р.). Золота
колекція Ліги Чемпіонів
20.50 Футбол NEWS
21.35 LIVE. «Шахтар»
— «Рома». 1/8 фіналу.
Ліга Чемпіонів УЄФА
00.30 «Леганес» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
04.05 «Вест Бромвіч»
— «Саутгемптон».
Кубок Англії
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.50 Правда життя
08.50, 16.50 Пригоди Остіна
Стівенса
09.50 Фабрика погоди
10.40 Ілюзії сучасності
11.30 Смартшоу
12.30 Підроблена історія
13.20 Прихована реальність
14.10 Містична Україна
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00, 20.50 Скарби зі
звалища
17.50, 22.40 Ідеї, що
перевернули світ
18.50 Скептик
19.50, 23.40 Охоронці Гітлера

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.15 Зона ночі
03.40 Абзац
05.35, 6.50 М/с «Том і Джеррі
в дитинстві»
06.49, 8.09 Kids Time
08.10 Т/с «Мерлін»
10.00 Т/с «Друзі»
11.50 Х/ф «Сідні Уайт»

14.00 Т/с «Статус відносин
— все складно»
16.40 Х/ф «Метод Хітча»
19.00 Від пацанки до панянки
20.50 Аферисти в мережах
21.50 Х/ф «Знамення»
00.10 Х/ф «Екстрасенси»
02.10 Служба розшуку дітей
00.30
01.20
02.00
02.50
03.40

Майор «Вихор»
Академік Корольов
Полювання на НЛО
Зворотний бік Місяця
Шосте відчуття. Дар чи
прокляття?
04.30 Богдан Ступка
05.20 Квітка Цісик
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 Т/с «Беверлі-Гілз, 90210»
13.00 «Орел і решка. Шопінг2016»
14.00 «Орел і решка»
19.00 «Орел і решка.
Ювілейний-2»
20.00 «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 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
07.15, 8.15 М/с «Губка Боб
Квадратні Штани»
07.45, 8.45 М/с «Панда Кунгфу: Легенди крутості»
09.45 Х/ф «Попелюшка»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 20.00, 2.30 Панянкаселянка
13.00, 22.00 Рятівники
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Танька і Володька
17.30 М/ф «Родина Крудс»
19.00 Чотири весілля
21.00 Одного разу під
Полтавою
23.00 Країна У
00.00 Теорія зради
01.00 17+
01.30 БарДак
05.40 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 ЛЮТОГО 2018

22 лютого
УТ-1
06.00 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Хокей.
Жінки (матч за бронзу)
07.30 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Фрістайл.
Хафпайп. Чоловіки
(фінали)
08.45 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018 р.
Гірськолижний спорт.
Слалом. Чоловіки.
Фінал 1 ч.
09.30 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Лижне
двоборство, чоловіки,
стрибки (фінал)
10.20 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018 р.
Гірськолижний спорт.
Слалом, чоловіки
(фінал) 2 ч.
12.10 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Лижне
двоборство. Чоловіки.
Гонка (фінал)
13.05 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Біатлон.
Естафета жінки 4х6 км
14.45 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Хокей.
Жінки (матч за золото)
17.00, 21.30 Студія зимових
ігор
17.30 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Шорттрек, чол. 10 т, ж. 5 т,
естафета (фінал)
20.15 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018 р.
Гірськолижний спорт,
слалом, фінал 2 ч.
21.00 Новини
23.00 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Хокей.
Жінки (матч за бронзу)
01.30 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Лижне
двоборство (стрибки та
гонка)
03.00 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Фігурне
катання. Жінки
(довільна програма)
НТН
06.05 Х/ф «Зірка шерифа»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Без строку
давнини»
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»
22.15, 23.45 Т/с «Одного разу
в Ростові»
00.40 Т/с «Коджак»
03.05 «Випадковий свідок»
03.20 «Речовий доказ»
04.50 «Мисливці за
привидами»

06.00
06.05
06.25
07.00
07.10
07.30

UA. Культура
ГІМН УКРАЇНИ
Музей непотрібних
речей
Від пращурів до
нащадків. Вода
Казки Лiрника Сашка
Школа Мері Поппінс
Ранок із «Культурою»

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, 5.20 ТСН
09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
13.00, 21.00 Мелодрама «За
три дні до кохання»
14.00, 15.00 Мелодрама
«Школа»
16.00 Комедія «Я знову тебе
кохаю»
17.10 Мелодрама
«Нескінченне кохання»
20.30, 4.55 «Секретні
матеріали»
22.00 «Міняю жінку-13»
23.00, 0.25 «Право на владу2018»
00.45 Драма «Маргарет»

ІНТЕР
06.00, 5.55 Мультфільм
06.10, 22.35 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с
«Запитайте в осені»
12.50 Х/ф «Ключ без права
передачі»
14.50, 15.45, 16.45, 3.15
«Речдок»
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 2.10, 5.15 «Подробиці»
00.25 Т/с «Доярка з
Хацапетівки-3»
02.50 «Скептик 2»
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, 3.20 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 4.00 Реальна містика
13.30, 15.30, 4.45 «Агенти
справедливості-2»
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Перстень із
рубіном»
19.45 Футбол. Ліга Європи
УЄФА «Динамо»
— «АЕК»
22.00, 0.00, 2.30 Т/с «Ворожка»
23.20 Контролер
02.00 Телемагазин

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 8.35, 2.25, 4.15 Огляд
преси
06.50, 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, 23.00 Час
новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу
07.15, 8.15, 23.15 Топ дня
07.55, 11.55, 12.55, 15.55,
18.55 Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.15, 17.45 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15,
14.10, 15.25, 16.10, 17.10,
18.10 Інформаційний день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20
Погода на курортах
19.30 Інформаційний вечір
22.00 «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

08.20 Д/ф «Український
пересмішник. А. Сова»
09.00 Новини. Культура
09.15 Ранок із «Культурою»
10.05 Д/ф «Федір Стригун.
Абриси долі»
11.05 Мистецькі історії
11.20 Фольк-music
13.20 Д/ф «Українська
Гельсінська спілкавектор визначено», ф. 2
13.50 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
16.50 Суспільний
університет
17.20 Д/ф «Персона ґрата.
Іван Фундуклей»
17.50 Д/ф «Сімдесятники.
Леонід Осика»
18.35 Новини. Культура
18.50 Лайфхак українською
19.00 Дійові особи. Анна
Бубнова. Володимир
Шейко
19.50 Вечірня казка
20.05 Розсекречена історія
21.00 Д/ф Д/ф «Казка для
дорослих»
21.45 Візитівки Полтавщини
22.00 Д/ф «Наталья Сумська.
Перевтілення»
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»
04.40 Д/ф «Українська
Гельсінська спілкавектор визначено», ф. 2
05.05 Розсекречена історія

СТБ
07.05 «МастерШеф-5»
12.05 «Хата на тата»
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, 23.00 «Я
соромлюсь свого тіла 5»
00.00 «Один за всіх»

09.40, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
10.55, 17.10 «Загублений
світ»
12.55, 1.35 «Нове Шалене
відео по-українськи»
15.20 Х/ф «Катастрофа на
авіалінії»
19.20, 20.20 Т/с «Стоматолог»
21.20 Т/с «Кістки-8»
23.00 Т/с «Кістки-7»
00.45 Т/с «Моссад»

5 канал

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 «Територія позитиву» зі
Сніжаною Єгоровою
19.20 «Нейтральна
територія» зі Світланою
Орловською
20.20 «Ехо України» з
Матвієм Ганапольським
21.20 «Події» вересня
22.00 «Підсумки» з Євгенієм
Кисельовим
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.00, 2.25 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Баварія»
— «Бешикташ». 1/8
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
07.50, 18.45 Топ-матч
08.10 «Леганес» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
10.00, 15.40, 20.45 Футбол
NEWS
10.25 «Челсі» —
«Барселона». 1/8
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
12.10 «Севілья» — «МЮ».
1/8 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА
13.55 «Віган» — «Ман Сіті».
Кубок Англії
16.05 «Шахтар» — «Рома».
1/8 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА
17.55 «Ніч Ліги Чемпіонів»
19.00, 21.55 «Шлях до Ліона»
19.50 LIVE. «Динамо» (К)
— «АЕК». 1/16 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
22.30 LIVE. «Ліга Європи.
ONLINE»
00.30 «Лейпциг» —
«Наполі». 1/16 фіналу.
Ліга Європи УЄФА.
Прем’єра
02.15 «Ліга Європи. ONLINE»
04.05 «Аталанта» —
«Боруссія» (Д). 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
11.10 Антизомбі
12.10, 13.15
Х/ф «Мільйонер
із нетрів»
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.15 Т/с
«Володимирська, 15»
17.40, 21.25 Т/с «Поганий
хороший коп»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.30 «На трьох»
23.40 Х/ф «Гра в
імітацію»
01.45 Т/с «Морська поліція.
Спецвідділ»
03.05 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 «Рочдейл» —
«Тоттенгем». Кубок Англії
07.45, 12.20 «Ніч Ліги
Чемпіонів»
08.40 «Севілья» — «МЮ».
1/8 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА
10.30, 4.00 Шахтар»
— «Рома». 1/8 фіналу.
Ліга Чемпіонів УЄФА
13.10 «Леганес» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
14.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
15.55 «Баварія» —
«Бешикташ». 1/8 фіналу.
Ліга Чемпіонів УЄФА
17.40 «LaLiga Chronicles».
Чемпіонат Іспанії.
Прем’єра
18.05 «Челсі» —
«Барселона». 1/8
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
19.55 LIVE. «Ліга Європи.
ONLINE»
21.55 LIVE. «Мілан»
— «Лудогорець». 1/16
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
00.00 «Аталанта» —
«Боруссія» (Д). 1/16
фіналу. Ліга Європи
УЄФА. Прем’єра
01.50 «LaLiga Chronicles».
Чемпіонат Іспанії
02.10 «Динамо» (К)
— «АЕК». 1/16 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.50 Правда життя
08.50, 16.50 Пригоди Остіна
Стівенса
09.50 Фабрика погоди
10.40 Незвичайна наука
11.30 Смартшоу
12.30 Підроблена історія
13.20 Прихована реальність
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НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
03.50 Абзац
05.40, 7.00 М/с «Том і Джеррі
в дитинстві»
06.55, 8.10 Kids Time
08.15 Т/с «Мерлін»
10.20 Т/с «Друзі»
12.00 Т/с «Статус відносин
— все складно»
16.45 Х/ф «Як позбутися
хлопця за 10 днів»

19.00 Хто зверху
21.00 Аферисти в мережах
22.10 Х/ф «Ловець снів»
00.40 Х/ф «Знамення»
14.10 Містична Україна
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00, 20.50 Скарби зі звалища
17.50, 22.40 Ідеї, що
перевернули світ
18.50 Скептик
19.50, 23.40 Охоронці Гітлера
00.30 Україна: забута історія

06.00
06.30
07.40
08.20
09.15
13.00
14.00
19.00
20.00
22.00
00.00
02.10

К1
Т/с «H2O: Просто додай
води»
«TOP SHOP»
«Чи знаєте ви, що...»
«Файна Юкрайна»
Т/с «Беверлі-Гілз, 90210»
«Орел і решка.
Шопінг-2016»
«Орел і решка»
«Орел і решка.
Ювілейний-2»
«Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
«Вірю не вірю»
Т/с «Секс у великому
місті»
«Нічне життя»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
07.15, 8.15 М/с «Губка Боб
Квадратні Штани»
07.45, 8.45 М/с «Панда Кунгфу: Легенди крутості»
09.45 Х/ф «Білосніжка»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 20.00, 2.30 Панянкаселянка
13.00, 19.00 Чотири весілля
14.00, 22.00 Рятівники
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
18.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
00.00 Теорія зради
01.00 17+
01.30 БарДак
05.40 Корисні підказки
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УТ-1
06.00, 23.00 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018 р.
Фігурне катання. Жінки
(довільна програма)
07.10 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018 р.
Гірськолижний спорт.
Комбінація. Фінал
08.10 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Сноуборд,
бігейр. Жінки (фінал )
09.30 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Хокей.
Чоловіки (півфінал 1)
12.00 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Фрістайл.
Крос. Жінки (фінал)
13.05 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Біатлон.
Естафета чоловіки
4х7.5км
14.45 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Хокей,
чоловіки (півфінал 2)
16.30, 21.30 Студія зимових
ігор
17.05 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018 р.
Ковзанярський спорт.
1000 м, чоловіки
18.30 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Керлінг.
Чоловіки (матч за
бронзу)
21.00 Новини
01.30 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Біатлон,
чоловіки, естафета
4х7,5 км
03.00 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Бобслей,
сани, четвірки, 1, 2
заїзди
05.00 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Сноуборд,
ж/ч, паралельний
гігантський слалом
НТН
05.40, 4.15 «Правда життя.
Професії»
06.45 Х/ф «Ті, що зійшли з
небес»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Мерседес»
тікає від погоні»
10.35 «Кримінальні справи»
12.25, 17.00 «Легенди карного
розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 2.40
«Свідок»
15.05 Т/с «Морський патруль»
18.15, 19.30 Х/ф «Вийти
заміж за капітана»
20.30 Х/ф «Правда
лейтенанта Климова»
22.15, 23.45 Т/с «Одного разу
в Ростові»
00.40 Т/с «Коджак»
03.10 «Випадковий свідок»
03.15 «Речовий доказ»

06.00
06.05

07.00
07.10
07.30
08.15

09.00

ТБ-П’ЯТНИЦЯ
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UA. Культура
ГІМН УКРАЇНИ
Дійові особи. Анна
Бубнова. Володимир
Шейко повт
Казки Лiрника Сашка
Школа Мері Поппінс
Ранок із «Культурою»
Д/ф «Юрій
Рибчинський. Музика
слів»
Новини. Культура

КАНАЛ «1+1»

23 лютого

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 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
13.00 Мелодрама
«За три дні до
кохання»
14.00, 15.00 Мелодрама
«Школа»
16.00 Комедія «Я знову тебе
кохаю»
17.10 Мелодрама
«Нескінченне
кохання»
20.15, 22.25 «Ліга сміху»
00.20 Драма «Воду
слонам!»
02.30 Драма «Сурогат»

ІНТЕР
06.10 «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»
13.00 Х/ф «Вийти заміж за
капітана»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 3.05 «Подробиці тижня»
22.00 Х/ф «Свій серед чужих,
чужий серед своїх»
00.00 Х/ф «Гайворонн»
01.50 Х/ф «Ми жили по
сусідству»
04.45 «Top Shop»
05.15 М/ф «Мауглі»

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, 4.00 Реальна містика
13.30, 15.30 «Агенти
справедливості-2»
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Перстень із рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00, 0.00 Т/с «Вітер в
обличчя»
23.20 По слідах
01.50 Телемагазин
02.20 Т/с «CSI. Місце злочину»
05.30 Зоряний шлях

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 8.35, 2.25, 4.15 Огляд
преси
06.50, 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, 23.00 Час
новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу
07.15, 8.15, 23.15 Топ дня
07.55, 11.55, 12.55, 15.55,
18.55 Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.15, 17.45 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15,
14.10, 15.25, 16.10, 17.10,
18.10 Інформаційний день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20
Погода на курортах
19.30 Інформаційний вечір
22.00 «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

09.15
10.05
11.05
11.20
13.20

19.55, 22.40 Х/ф
«Одружити не можна
помилувати»

23.20 «Змішані єдиноборства.
UFC»
01.50 «Нове Шалене відео
по-українськи»

5 канал

13.50
14.30
14.55
15.10
15.30
15.50
16.10
16.50
17.20
17.50
18.35
18.50
19.00
19.25
19.50
20.05
21.00

21.50
22.05
23.00
00.00
00.25
00.40
01.05
01.20
02.20
03.20
04.15
04.40
05.05

Ранок із «Культурою»
Д/ф «Світ Максима»
Мистецькі історії
Фольк-music
Д/ф «Гармонія протиріч
Тетяни Яблонської»
Д/ф «Борхес»
Радіо. День
Мистецькі історії
РадіоДень
Хто в домі хазяїн?
Школа Мері Поппінс
РадіоДень
Суспільний університет
52 вікенди
Д/ф «Блукаюча зірка
Ісаака Бабеля»
Новини. Культура
Лайфхак українською
Територія кіно. Олексій
Вертинський
Антракт. Покликання
— жонглер
Вечірня казка
Розсекречена історія
Д/ф «Чесно жити і
чесно померти. Ігуменя
Йосифа Вітер»
Візитівки Полтавщини
Д/ф «Ловець слів»
Фольк-music
Радіо. День
Мистецькі історії
РадіоДень
Новини. Культура
Фольк-music
Радіо. День
Надвечір’я. Долі
Д/ф «Борхес»
Д/ф «Гармонія протиріч
Тетяни Яблонської»
Розсекречена історія

СТБ
06.55 Х/ф «Спокута»
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 «Територія позитиву» зі
Сніжаною Єгоровою
19.20 «Нейтральна
територія» зі Світланою
Орловською
20.20 «Ехо України» з
Матвієм
Ганапольським
21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки» з Євгенієм
Кисельовим
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 12.55 «Відеобімба»
09.30, 2.40 «Облом.UA.»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
10.55, 17.10 «Загублений
світ»
15.10 Х/ф «Хижаки»
19.20 Т/с «Перевізник-2»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Севілья» — «МЮ».
1/8 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА
07.50, 5.20 «LaLiga Chronicles».
Чемпіонат Іспанії
08.10, 3.30 «Лейпциг» —
«Наполі». 1/16 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.25, 1.10 «Мілан»
— «Лудогорець». 1/16
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
12.10 «Леганес» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
13.45, 14.20, 16.05, 18.50
«Шлях до Ліона»
14.00 LIVE. Жеребкування 1/8
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
14.40, 17.50 Коефіцієнти
ФІФА/УЄФА
14.45 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА. Прем’єра
17.00 «Динамо» (К)
— «АЕК». 1/16 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
19.25 «Ліга Європи. ONLINE»
21.20 Топ-матч
21.35 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
22.50 «Аталанта» —
«Боруссія» (Д). 1/16
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
00.40 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
03.00 Світ Прем’єр-Ліги
ФУТБОЛ-2
06.00 «Віган» — «Ман Сіті».
Кубок Англії
07.50, 13.00, 5.25 Топ-матч

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, 20.20 Антизомбі
12.10, 13.15 Х/ф «Гра в
імітацію»

12.45, 15.45 Факти. День
14.55 «На трьох»
15.05, 16.15 Т/с
«Володимирська, 15»
17.40 Т/с «Поганий хороший
коп»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
00.05 Комік на мільйон.
Найкраще
01.00 Факти
01.20 Т/с «Морська поліція.
Спецвідділ»
03.30 Без гальм
07.55, 10.35, 0.00, 0.35 «Шлях
до Ліона»
08.45 «Динамо» (К)
— «АЕК». 1/16 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
11.10, 17.15, 3.35 «Ліга
Європи. ONLINE»
13.15 «Аталанта» —
«Боруссія» (Д). 1/16
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
15.05, 3.15 «LaLiga
Chronicles». Чемпіонат
Іспанії
15.25 «Лейпциг» —
«Наполі». 1/16 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
19.05 Світ Прем’єр-Ліги.
Прем’єра
19.35 «Шахтар» — «Рома».
1/8 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА
21.25 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру.
Прем’єра
21.55 LIVE. «Депортіво»
— «Еспаньйол».
Чемпіонат Іспанії
22.45 Коефіцієнти ФІФА/
УЄФА
23.55 Футбол Tables
00.15 Жеребкування 1/8
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
00.55 Світ Прем’єр-Ліги
01.25 «Леганес» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.50 Правда життя
08.50, 16.50 Пригоди Остіна
Стівенса
09.50 Фабрика погоди
10.40, 17.50, 22.40 Ідеї, що
перевернули світ
11.30 Смартшоу
12.30 Підроблена історія
13.20 Прихована реальність
14.10, 0.30 Містична Україна

НОВИЙ КАНАЛ
03.05, 2.45 Служба розшуку
дітей
03.10, 2.50 Зона ночі
05.00 Абзац
06.50, 8.09 Kids Time
06.55 М/с «Том і Джеррі в
дитинстві»
08.10 Т/с «Мерлін»
10.00 Т/с «Друзі»
12.00 Т/с «Статус відносин
— все складно»
16.40 Х/ф «Кейт та Лео»

19.00 Суперінтуїція
21.00 Аферисти в мережах
22.00 Х/ф «Змії на борту
літака»
00.00 Х/ф «Ловець снів»
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00, 20.50 Скарби зі звалища
18.50 Скептик
19.50, 23.40 Охоронці Гітлера
02.00 Війна всередині нас

06.00
06.30
07.40
08.20
09.15
13.00
14.00
19.00
20.00

22.00
00.00
01.50

К1
Т/с «H2O: Просто додай
води»
«TOP SHOP»
«Чи знаєте ви, що...»
«Файна Юкрайна»
Т/с «Беверлі-Гілз,
90210»
«Орел і решка. Шопінг2016»
«Орел і решка»
«Орел і решка.
Ювілейний-2»
«Орел і решка.
Навколосвітня
подорож»
«Вірю не вірю»
«КВН на БІС»
«Нічне життя»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
07.15, 8.15 М/с «Губка Боб
Квадратні Штани»
07.45, 8.45 М/с «Панда Кунгфу: Легенди крутості»
09.45 Х/ф «Спляча
красуня»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 20.00, 2.30 Панянкаселянка
13.00, 19.00 Чотири весілля
14.00 Рятівники
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під
Полтавою
21.00 Х/ф «Аватар»
00.00 Х/ф «Нянь»
01.30 БарДак
05.40 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 ЛЮТОГО 2018

24 лютого
УТ-1
06.00 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Сноуборд,
ж/ч, паралельний
гігантський слалом
07.15 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Лижні
гонки, 50 км, чоловіки,
мас-старт
09.30 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Керлінг,
чоловіки (золотий матч)
13.05 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Керлінг,
жінки, матч за бронзу
16.00, 22.10 Студія зимових
ігор
16.30 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018 р.
Ковзанярський спорт.
Командний персьют.
Фінал
19.00 Національний відбір
учасника від України на
Міжнародний пісенний
конкурс «Євробачення2018». Фінал
21.35 Новини
22.45 Національний відбір
учасника від України на
Міжнародний пісенний
конкурс «Євробачення2018». Фінал
(продовження)
23.55 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Сноуборд.
Біг ейр.чол, фінал
00.30 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018 р.
Гірськолижний спорт.
Команди
02.00 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Керлінг,
жінки (золотий матч)
05.30 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Хокей.
Чоловіки (матч за
золото)
НТН
05.15 Х/ф «Паризька
драма»
06.25 Х/ф «Вічний поклик»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.40, 2.35 «Речовий доказ»
15.10 «Бокс. Найкращі бої
Олександра Усика»
17.00 «Переломні 80-ті»
18.00 «Круті 90-ті»
19.00, 1.40 «Свідок»
19.30 Х/ф «Невловимі
месники»
21.00 Х/ф «Фантомас»
23.05 Х/ф «Три години на
втечу»
00.45 Т/с «Великі почуття»
02.10 «Випадковий свідок»
04.35 «Правда життя.
Професії»
UA. Культура
06.00 ГІМН УКРАЇНИ
06.05 Територія кіно. Олексій
Вертинський
06.30 Антракт. Покликання
— жонглер
07.00 Д/ф «Блукаюча зірка
Ісаака Бабеля»
07.45 Новини. Культура
08.00 Казки Лiрника Сашка
08.25 Хочу бути
08.45 Школа Мері Поппінс
09.00 Хто в домі хазяїн?
09.25 Як це?
09.35 Суспільний університет

КАНАЛ «1+1»
06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Гроші-2018»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.45 «Життя без обману»
11.15 «Інспектор. Міста»
13.00 «Світське життя»
14.05 «Голос країн-8»
16.35, 21.15 «Вечірній
квартал»
18.30 «Розсміши коміка.
Діти-2018»
20.15 «Українські сенсації»
23.20 «Світське життя-2018»
00.20 «Вечірній Київ»
02.05 Драма «Воду слонам!»

ІНТЕР
06.30 «Чекай мене»
08.00 «Подорожі в часі»
08.30 Х/ф «Дот»
10.20, 1.55 Х/ф «В зоні
особливої уваги»
12.20, 3.30 Х/ф «Хід у
відповідь»
14.00 Х/ф «Свій серед чужих,
чужий серед своїх»
16.00 Х/ф «Офіцери»
18.00, 20.30 Т/с «Батьківський
інстинкт»
20.00, 5.15 «Подробиці»
22.20 Т/с «Любка»
04.45 «Top Shop»
05.45 Мультфільм

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
07.00, 15.00, 19.00, 2.30
Сьогодні
07.15, 4.45 Зоряний
шлях
09.10 Т/с «Вітер в
обличчя»
13.00, 15.20 Т/с «Ворожка»
17.15, 19.40 Т/с «Ласкаво
просимо на
Канари»
22.00 Т/с «Єдиний мій гріх»
02.00 Телемагазин
03.10 Реальна містика

ICTV
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05.25, 4.35 Скарб нації
05.35, 4.45 Еврика!
05.40, 4.55 Факти
06.00 Більше ніж правда
07.35 Я зняв!
09.39 Дизель-шоу
10.50 Особливості
національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 «На трьох»
17.00 Х/ф «Експат»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 1.40 Зона ночі
05.14, 6.39 Kids Time
05.15 М/с «Лунтик і його
друзі»
06.40 Ревізор. Крамниці
08.30 Таємний агент
10.00 Таємний агент. Постшоу
12.00 Х/ф «Як позбутися
хлопця за 10 днів»
14.10 Х/ф «Метод Хітча»

18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф «Гравітація»
22.00 Х/ф «Дівчина з тату
дракона»
00.55 Т/с «Морська поліція.
Спецвідділ»
02.20 Провокатор

16.40 Х/ф «Неймовірні
пригоди Адель
Блансек»
18.50 Х/ф «П’ята хвиля»
21.00 Х/ф «Дивергент»
23.50 Х/ф «Вовки»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 23.00, 0.00,
1.00, 2.00, 4.00, 5.00
Час: Важливо
06.30 Акцент
07.15 Не перший погляд
07.55, 8.55, 22.00, 0.10 Час
бізнесу
08.15, 22.10 Нові Герої
Донбасу
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
21.00 Час новин
09.15 Автопілот-новини

09.20 Укравтоконтинент
09.30 Навчайся з нами
10.10 Натхнення
10.25 П’ятий поверх
10.55, 11.55, 16.55, 0.50
Погода на курортах
11.10 Майстри ремонту
11.30 Феєрія мандрів
12.20 Невигадані історії
12.35 Прес-конференція щодо
ситуації у зоні АТО
13.10, 4.30 Відкрита церква
13.35 Сучасний фермер
14.10, 1.10 Машина часу

15.15 Сімейні зустрічі
15.55, 18.55, 23.55 Погода в
Україні
16.10 ЕнергоНезалежність
17.10 Стоп корупції!
18.00, 0.15 Велика політика
18.40 Про військо
19.25 Особливий погляд
20.00, 2.10, 5.15 Рандеву
21.40, 3.00 Вікно в Америку
23.15 Фінансовий тиждень
23.40 Кордон держави
03.20 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Діалоги з Патріархом

10.10
10.30
11.10
11.35
13.25
14.15
15.10

Національний відбір.
Підсумки голосування
00.30 «Давай поговоримо про
секс»

05.00 «Змішані єдиноборства.
UFC on Fox 28: Джош
Емметт vs Джеремі
Стефенс»

ПРЯМИЙ
09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «Репортер».
Новини
09.20 «Золотий гусак.» NEW
10.00, 15.00 Концерт
11.15, 13.15, 16.15, 18.15
«Репортер». Спорт
11.20, 12.15, 16.20, 19.15
«Територія позитиву» зі
Сніжаною Єгоровою
13.20 Прямий ефір із
Наталкою Фіцич
14.00 Споживач
17.15 «Ехо України» з
Матвієм Ганапольським
18.20 THE WEEK Міжнародний
огляд тижня з Тарасом
Березовцем і Пітером
Залмаєвим
20.00 «Світські хроніки»
21.00 «Добро і зло»
22.00 «Закрита зона»
23.00 «Кримінал»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Депортіво»
— «Еспаньйол».
Чемпіонат Іспанії
07.45 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
08.15 «Баварія»
— «Бешикташ». 1/8
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
10.00, 16.30, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «Динамо» (К)
— «АЕК». 1/16 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
12.05 «Шахтар» — «Рома».
1/8 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА
13.55 Чемпіонат Англії.
Передмова до туру
14.25 LIVE. «Лестер» —
«Сток Сіті». Чемпіонат
Англії
15.25 Коефіцієнти ФІФА/
УЄФА
16.50 LIVE. «Ліверпуль» —
«Вест Гем». Чемпіонат
Англії
17.55 Футбол Tables
19.00 Світ Прем’єр-Ліги
19.25 LIVE. «Леганес»
— «Лас-Пальмас».
Чемпіонат Іспанії
21.25 Топ-матч
21.40 LIVE. «Барселона» —
«Жирона». Чемпіонат
Іспанії
23.40 «Олександрія»
— «Маріуполь».
Чемпіонат України
01.25 «Вотфорд» —
«Евертон». Чемпіонат
Англії
03.15 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
04.05 «Реал» — «Алавес».
Чемпіонат Іспанії

16.10
17.00
17.15

18.05
18.15

19.00
19.25
20.05

21.50

23.10
00.00
00.15
03.15
04.10
05.05

Діти Z
Суспільний університет
Радіо. День
Фольк-music
Д/ф «Ловець слів»
Надвечір’я. Долі
Д/ф «Винниченко без
брому»
Радіо. День
Мистецькі історії
Д/ф «Геній в
обставинах». Юрій
Кондратюк
Лайфхак українською
Д/ф «Юрій
Рибчинський. Музика
слів»
Позиція. Алла Лагода.
Фея Долі
Музика і музиканти.
Ольга Микитенко, ч. 1
Гала-концерт
Національного
проекту «Три С».
Скорик — Станкович
— Сильвестров
Місто «Ха». Д/ф
«Вагріч і чорний
квадрат»
Фольк-music
Мистецькі історії
Фольк-music
Надвечір’я. Долі
Т/с «Чорна Рада», с. 3
Т/с «Чорна Рада», с. 4

СТБ
06.05 «Хата на тата»
07.55 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.05, 23.30 Т/с «Коли ми
вдома. Нова історія»
11.15 Х/ф «Одружити
неможна
помилувати»
15.30 «МастерШеф.
Кулінарний випускний»
19.00 «Євробачення-2018.
Національний відбір»
21.25 «Коли ми вдома. Нова
історія»
22.35 Євробачення 2018 р.

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.00 «Заручники
правосуддя»
11.00 Т/с «Перевізник-2»
13.00 Т/с «Ментівські війни.
Київ»
17.05 Х/ф «Люди Ікс:
Дні минулого
майбутнього»
19.40 Х/ф «Росомаха:
Безсмертний»
22.00 Міжнародний турнір зі
змішаних єдиноборств:
MMA Pro Ukraine 15.
Трансляція з Києва
00.00 Х/ф «Великий вибух»
01.50 «Нове Шалене відео
по-українськи»
02.40 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-2
06.00 «Мілан» —
«Лудогорець». 1/16
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
07.50, 19.10, 21.30 Топ-матч
07.55, 16.20, 23.30 Огляд матчів.
Ліга Європи УЄФА
08.50 «Лейпциг» —
«Наполі». 1/16 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
09.40 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА
10.40 Чемпіонат Англії.
Передмова до туру.
Прем’єра
11.10 «Челсі» — «Барселона».
1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
13.00 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
13.30, 15.55 «Тур ONLINE»
13.55 LIVE. «Олександрія»
— «Маріуполь».
Чемпіонат України
14.45, 18.00 Футбол Tables
17.10 LIVE. «Реал» —
«Алавес». Чемпіонат
Іспанії
19.20 LIVE. «Вотфорд» —
«Евертон». Чемпіонат
Англії
20.15 Футбол NEWS
21.40 «Динамо» (К)
— «АЕК». 1/16 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
00.25 «Лестер» — «Сток
Сіті». Чемпіонат Англії
02.15 «Барселона» —
«Жирона». Чемпіонат
Іспанії
04.00 «Ліверпуль» — «Вест
Гем». Чемпіонат Англії
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.30 Брама часу
08.10, 18.10 У пошуках істини
10.00 Охоронці Гітлера
11.50 Справжня історія золота
12.40 Боїнг 747: революція
14.30 Ідеї, що перевернули світ
16.30 У пошуках краси

21.00 Справжні безславні
виродки
22.00 Дядько Гітлер
23.00 Втеча з замку Колдіц
23.50 Паранормальний світ
00.40 Містична Україна
02.10 Ролан Биков
03.00 Юрій Нікулін
03.40 Два Миронових
04.20 Леонід Биков. Зустрічна
смуга
05.10 Володимир Івасюк
К1
05.10, 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 «Слава»
14.10 «Орел і решка.
Ювілейний сезон»
22.00 «Їже, я люблю тебе!»
00.00 Х/ф «Блеф»
02.00 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
07.15, 8.15 М/с «Губка Боб
Квадратні Штани»
07.45, 8.45 М/с «Панда Кунгфу: Легенди крутості»
09.45 М/ф «Кришталик і
пінгвін»
11.10 Х/ф «Попелюшка»
12.30 Казки У Кіно
14.00, 2.30 Панянка-селянка
15.00, 21.30 Танька і Володька
17.00 Одного разу під
Полтавою
18.00 Х/ф «День, коли
Земля зупинилась»
20.00 Х/ф «Нянь»
22.30 Країна У. Новий рік
00.00 Теорія зради
01.00 17+
01.30 БарДак
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки
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ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 ЛЮТОГО 2018

25 лютого

УТ-1
06.00 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Хокей.
Чоловіки (матч за
золото)
08.00, 4.40 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018 р.
Лижні гонки, 30 км,
жінки, мас-старт
10.15 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Бобслей.
Чоловіки (четвірки,
фінали)
12.15 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Яскраві
моменти ігор
13.00 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. ЦЕРЕМОНІЯ
ЗАКРИТТЯ
15.35, 21.30 Студія зимових
ігор
17.35 Національний відбір
учасника від України на
Міжнародний пісенний
конкурс «Євробачення2018». Фінал
21.00 Новини
23.30 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Фігурне
катання. Гала-шоу
01.05 UA:ПЕРШИЙ. СУПУТНИК
(1.09-6.27)
01.10 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 р. Керлінг,
жінки, золотий матч

КАНАЛ «1+1»
06.10 ТСН
07.05, 2.05 «Українські
сенсації»
08.00 «Сніданок.
Вихідний»
09.00 Лотерея
«Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»
10.05 «Громада на мільйон»
11.10, 12.15, 13.15, 14.15,
15.15, 16.15 «Світ
навиворіт-4: В’єтнам»
17.10, 23.10 «Ліга сміху»
19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»
21.00 «Голос країни-8»
01.05 «Світське
життя-2018»

ІНТЕР
06.25 Х/ф «Ключі від неба»
08.00 «Вдалий проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай і
пекло»
11.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
12.00 Х/ф «Шляхетний
венеціанець»
14.15, 20.30 Т/с «Доярка з
Хацапетівки-3»
20.00 «Подробиці»
21.30 Док.проект «Толочко.
Підручник історії»
22.15 Т/с «Перша спроба»
02.05 Х/ф «Благі наміри»

06.00, 7.00, 8.00, 23.00, 0.00,
1.00, 2.00, 4.00, 5.00
Час: Важливо
06.30 Невигадані історії
07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.55, 8.55, 22.00, 0.10 Час
бізнесу
08.15, 22.10 Нові Герої Донбасу
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
21.00 Час новин
09.15 Автопілот-Тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв

09.30 Вікно в Америку
10.10 Сімейні зустрічі
10.30, 3.20 Кіно з Я. Соколовою
11.10 Кордон держави
11.25 Будемо жити
11.35 Гра інтересів
12.20, 23.15
ЕнергоНезалежність
12.40 Прес-конференція щодо
ситуації у зоні АТО
13.10 Натхнення
13.20 Діалоги з Патріархом
13.55, 16.55, 0.45 Погода на
курортах
14.10, 20.00, 1.10, 4.40, 5.15

Машина часу
15.15 П’ятий поверх
15.55, 18.55, 23.50 Погода в
Україні
16.10 Агрокраїна
16.20 Фінансовий тиждень
17.10 Особливий погляд
17.30 Акцент
18.00, 2.10 Час. Підсумки
тижня з Віталієм
Гайдукевичем
19.25 Стоп корупції!
21.40, 3.00 Час-Time
23.40 Про військо
02.55 Огляд преси

НТН
05.45 Х/ф «Звинувачується
весілля»
07.10 Т/с «Життя, якого не
було»
11.00 «Україна вражає»
12.00 Х/ф «Невловимі
месники»
13.30 Х/ф «Без року
тиждень»
14.50 «Легенди карного
розшуку»
16.45 «Свідок. Агенти»
17.20 Х/ф «Фантомас»
19.20 Х/ф «Знову
невловимі»
22.00 Х/ф «Охоронниця»
23.45 Х/ф «Три години на
втечу»
01.25 «Таємниці
кримінального світу»

18.50 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.
Василь Осадчий
19.00 Мовою мистецтва. З
родини художників.
Наталя Павлусенко
19.25 Сценограй
20.00 Як дивитися кіно
20.30 Д/ф «Ігор Білозір. На
зламі епох»
21.20 Д/ф «Борхес»
22.10 Погода
22.20 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
23.00 Фольк-music
00.00 Мистецькі історії
00.15 Фольк-music
03.15 Надвечір’я. Долі
04.10 Т/с «Чорна Рада», с 4
05.05 Т/с «Чорна Рада», с. 5

КАНАЛ «2+2»
06.00, 23.20 «Змішані
єдиноборства. UFC on
Fox 28: Джош Емметт vs
Джеремі Стефенс»
07.00 М/ф
08.00 Бушидо
08.50 «Зловмисники»
09.50 «Загублений світ»
13.50 21 тур ЧУ з футболу
«Зоря» — «Ворскла»
16.00 Т/с «Перевізник-2»
18.00 Х/ф «Синдбад і війна
фурій»
19.45 Х/ф «Аттіла»
21.30 «ПРОФУТБОЛ»
01.20 «Нове Шалене відео
по-українськи»
02.35 «Облом.UA.»

04.05 «Олександрія» —
«Маріуполь». Чемпіонат
України

UA. Культура
06.00 ГІМН УКРАЇНИ
06.05 Позиція. Алла Лагода.
Фея Долі
06.30 Музика і музиканти.
Ольга Микитенко, ч. 1
07.00 Д/ф «Борхес»
08.00 Казки Лiрника Сашка
08.20 Школа Мері Поппінс
08.35 Хочу бути
09.00 Національний відбір
учасника від України на
Міжнародний пісенний
конкурс «Євробачення2018». Фінал
11.50 Мистецькі історії
12.05 Фольк-music діти
12.50 Радіо. День
13.15 Д/ф «Василь
Симоненко.
Тиша і грім»
13.45 Дитячі таємниці.
Фотографія
14.25 Гала-концерт
Національного
проекту «Три С».
Скорик — Станкович
— Сильвестров
16.10 РадіоДень
17.00 Мистецькі історії
17.15 Д/ф «Світ Максима»
18.05 Лайфхак українською
18.15 Д/ф «Український
пересмішник. А. Сова»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.50 Сьогодні
07.45 Зоряний шлях
08.50 Х/ф «Курка»
10.50 Т/с «Ласкаво просимо
на Канари»
14.50 Х/ф «Коли мене
полюбиш ти»
17.00, 21.00 Т/с «Ніч після
випуску»
19.00, 3.00 Події тижня з
Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00, 2.15 Т/с «Єдиний мій
гріх»
01.45 Телемагазин
03.50 Історія одного злочину

ICTV
05.20 Інсайдер
07.05 Т/с «Код Костянтина»
09.00 Т/с «Відділ 44»
11.50, 13.00 «На трьох»
12.45 Факти. День
15.00 Х/ф «Експат»
17.00 Х/ф «Гравітація»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
04.50 Стендап-шоу
05.39, 7.29 Kids Time
05.40 М/с «Том і Джеррі в
дитинстві»
07.30 Х/ф «Янголи Чарлі»
09.20 Х/ф «Янголи Чарлі:
Повний вперед»
11.20 Х/ф «Неймовірні
пригоди Адель
Блансек»

18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.35 Х/ф «Книга Ілая»

5 канал

СТБ
07.00 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на Майдані»
11.15 «Евробачення-2018.
Національний відбір»
13.55 «Євробачення-2018.
Національний відбір.
Підсумки голосування»
14.55 «Наречена для тата»
16.55, 23.15, 23.35 «Я
соромлюсь свого тіла-5»
19.00, 20.00, 22.10 «Слідство
ведуть екстрасенси»
21.00 «Один за всіх»
ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 15.15,
16.15, 17.15, 18.15,
19.15, 22.00 «Територія
позитиву» зі Сніжаною
Єгоровою
12.15 Споживач
13.15 Прямий ефір із
Наталкою Фіцич
14.00 «Віч-на-віч»
20.00, 23.00 «Кисельов.
Авторське»
21.00 «Дорослі ігри» з
Андрієм Пальчевським

ФУТБОЛ-1
06.00 «Лестер» — «Сток
Сіті». Чемпіонат Англії
07.45 Світ Прем’єр-Ліги
08.15 «Шахтар» — «Рома».
1/8 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА
10.00, 16.15, 20.15 Футбол
NEWS
10.25 «Халатний футбол»
11.15 Журнал Ліги Чемпіонів.
Прем’єра
11.45 «Барселона» —
«Жирона». Чемпіонат
Іспанії
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 «Тур
ONLINE»
13.55 LIVE. «Олімпік»
— «Сталь». Чемпіонат
України
14.45, 17.45 Футбол Tables
16.55 LIVE. «Шахтар»
— «Зірка». Чемпіонат
України
19.25 LIVE. «Валенсія» —
«Сосьєдад». Чемпіонат
Іспанії
21.20 «Великий футбол»
23.00 «МЮ» — «Челсі».
Чемпіонат Англії
00.50 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
01.45 «Вільярреал»
— «Хетафе». Чемпіонат
Іспанії
03.35 Журнал Ліги Чемпіонів

ФУТБОЛ-2
06.00 «Ліга Європи. ONLINE»
07.45 «Аталанта» —
«Боруссія» (Д). 1/16
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
09.30 «Реал» — «Алавес».
Чемпіонат Іспанії
11.10 «Олександрія» —
«Маріуполь». Чемпіонат
України
12.55 LIVE. «Вільярреал»
— «Хетафе». Чемпіонат
Іспанії
13.45, 17.00, 22.30 Футбол
Tables
14.55 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
15.50 LIVE. «МЮ» — «Челсі».
Чемпіонат Англії
18.00 LIVE. «Атлетік»
— «Малага». Чемпіонат
Іспанії
19.10, 23.40 Журнал Ліги
Чемпіонів
19.40 «Олімпік» — «Сталь».
Чемпіонат України
21.30, 3.50 Топ-матч
21.40 LIVE. «Севілья» —

22.55 Х/ф «Чорний
яструб»
01.25 Провокатор
«Атлетіко». Чемпіонат
Іспанії
00.10 «Шахтар» — «Зірка».
Чемпіонат України
02.00 «Ліверпуль» — «Вест
Гем». Чемпіонат Англії
04.00 «Валенсія» —
«Сосьєдад». Чемпіонат
Іспанії
МЕГА
06.00, 0.40 Бандитська Одеса
07.30 Брама часу
08.10, 18.10 У пошуках істини
10.00 Охоронці Гітлера
10.40 Вирішальні битви II
світової
11.50 Справжні безславні
виродки
12.40 Дядько Гітлер
13.40 Втеча з замку Колдіц
14.30 Ідеї, що перевернули
світ
15.30 Незвичайна наука
16.30 У пошуках краси
21.00 Справжня історія золота
22.00 Боїнг 747: революція
23.50 Паранормальний світ
05.10 Містична Україна
К1
06.00, 11.10 Т/с «H2O: Просто
додай води»

13.20 Х/ф «П’ята хвиля»
15.50 Х/ф «Дивергент»
18.45 Х/ф «Інсургент»
21.00 Х/ф «Дивергент,
частина 3: Віддана»
23.20 Х/ф «Угода з
дияволом»
01.20 Х/ф «Змії на борті
літака»
06.30
07.40
08.20
09.00
10.00
12.10

«TOP SHOP»
«Чи знаєте ви, що...»
Мультфільми
«Красуні»
«Ух ти show»
«Орел і решка.
Перезавантаження»
16.15 «Орел і решка.
Ювілейний сезон»
00.15 Х/ф «Цей незручний
момент»
02.00 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
07.15, 8.15 М/с «Губка Боб
Квадратні Штани»
07.45, 8.45 М/с «Панда Кунгфу: Легенди крутості»
09.45 Х/ф «Схід темряви»
11.25 Х/ф «Спляча красуня»
12.30 Казки У Кіно
14.00, 3.15 Панянка-селянка
15.00, 21.30 Танька і Володька
17.00 Одного разу під
Полтавою
18.00 Х/ф «Аватар»
22.30 Країна У. Новий рік
00.00 Х/ф «Шоколад»
02.15 Теорія зради
04.05 Віталька
05.15 Корисні підказки

СВІТ
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■ ПРОГНОЗИ

Війна триватиме, і будуть
потрясіння...
Американська розвідка попереджає,
що Україні загрожують суспільне невдоволення
і дострокові вибори
Олег БОРОВСЬКИЙ
Національна розвідка США вважає,
що найближчим часом в Україні залишається небезпека внутрішніх потрясінь, а невдоволення українців економічною ситуацією та корупцією може
призвести до дострокових виборів, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на щойно оприлюднену доповідь Національної
розвідки США «Оцінка загроз у світі»,
яку також обговорювали на засіданні комітету Сенату США з питань розвідки за
участі керівників Національної розвідки США, ЦРУ та ФБР. Доповідь присвячена становищу різних країн світу,
де політична ситуація вважається нестабільною, пролунала у викладенні директора Національної розвідки США Деніела Коутса у вівторок, 13 лютого. У засі-

данні також брали участь директор ЦРУ
керівник ЦРУ Майк Помпео і глава ФБР
Крістофер Рей.
«Незадоволення населення темпами
реформ, погіршення стандартів життя,
думка про те, що корупція посилюється,
та загострення політичних протистоянь
напередодні запланованих президентських виборів i виборів законодавчих органів у 2019 році можуть спровокувати
дочасні вибори», — йдеться в документі.
«Лідери опозиції спробують скористатися незадоволенням населення, щоб послабити Президента України Петра Порошенка та правлячу коаліцію», — відзначають у розвідці США. Чергові вибори Президента України мають відбутися
31 березня 2019 року, вибори до Верховної Ради — 27 жовтня 2019 року.
Окрім того, автори доповіді наголо-

шують на загрозах зміни зовнішньої
політики України в інтересах Росії. «В
Україні зберігається небезпека внутрішніх потрясінь, які Росія може використовувати для підриву прозахідної орієнтації офіційного Києва. Ці фактори загрожуватимуть відновленню економіки
України та потенційно можуть призвести до змін у її зовнішній політиці», —
наголошують автори доповіді. Вони вважають, що такий розвиток подій може
«ще більше загострити напруженість
між Росією і Заходом».
Розвідка США також прогнозує, що
конфлікт на сході України, швидше за
все, залишиться в глухому куті з перманентним збільшенням чи зменшенням напруги. «Росія продовжуватиме
свою військову, політичну та економічну кампанію дестабілізації проти України, щоб придушити і, де можливо, розвернути зусилля Києва, спрямовані на
інтеграцію до ЄС та посилення зв’язків
із НАТО. Київ і далі чинитиме опір будьяким поступкам, яких вимагає Москва,
але майже напевне не зможе у 2018 році
повернути контрольовані Росією території на сході Україні», — наголошують
автори доповіді.
Окрім того, як вважають у Національній розвідці США, «Росія намагатиметься підірвати єдність Заходу у збереженні санкцій проти Росії та підтримки Києва». Але водночас у доповіді визнають, що Росії вдається «впоратися із
санкціями на існуючому рівні». ■

■ ВІЙНА

Загинули там, де «іх нєт»
Кремль визнає присутність російських найманців у Сирії,
але «нічого не знає» про загиблих

❙ ЧВК Вагнера в Сирії.
Ігор ВІТОВИЧ

Кремль допускає, що росіяни могли брати участь у бойових
діях у Сирії. Про це заявив 14 лютого прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. «Не можна виключати, що на території Сирії можуть перебувати громадяни Російської Федерації. Вони не належать до збройних сил РФ», — сказав Пєсков.
Жодних обмежень та законодавчих заборон на поїздки росіян
у Сирію немає, зазначив представник президента, додавши,
що в МЗС існує практика попередження співвітчизників про
небезпеку відвідин таких країн. Дмитро Пєсков також закликав ЗМІ не викладати помилкову інформацію про нібито загибель росіян у Сирії. «Закликаємо серйозно підходити до опису
таких потенційно важливих епізодів і не оперувати перекрученими даними», — заявив Пєсков. За словами речника Кремля,
йому особисто нічого не відомо про загиблих. Знайома ситуація: про російських найманців і навіть чинних військових на
Донбасі також у Кремлі, як правило, «нічого не знають».

Кремлівське гніздо Уткіна
За даними американської
інформагенції «Блумберг»,
унаслідок авіаудару коаліції
США в сирійській провінції
Дейр-ез-Зор 7 лютого загинули понад 200 найманців,
більшість з яких — росіяни.
Про вражаючу кількість загиблих — від 200 до 600 —
написав на своєму сайті в інтернеті колишній «міністр
оборони» «ДНР» Ігор Стрєлков. За його словами, йдеться
про найманців з угруповання
«ЧВК (частная воєнная ком-

панія) Вагнера», з частиною з
яких Стрєлков був знайомий
з часів участі цього бандформування у війні на Донбасі.
В міністерстві оборони
Росії цю інформацію не підтверджують. У РФ законодавчо заборонені приватні збройні формування. Але Пєсков
цю незручну тему оминув. Бо
як тоді пояснити, що ватажки
бандформування з’являються
на прийомах у Кремлі й фотографуються разом iз Путіним?! У соціальних мережах
гуляють такі фото російсько-

го президента разом із ЧВК
Дмитром Уткіним, відомим
за псевдо «Вагнер», та його
заступником Андрієм Трошевим, «виконавчим директором» бандформування. Вони
мають високі державні нагороди Росії. Уткін-«Вагнер»
2013 року звільнився з російської армії, щоб уже як «приватна» особа вербувати найманців та воювати з ними на
Донбасі. «ЧВК Вагнера» в Сирії нараховує до 600 найманців. Вона фінансується, за даними російських та західних
ЗМІ, мільярдером iз СанктПетербурга Євгеном Пригожиним, якого часто називають «кухарем Путіна».
У російському міністерстві оборони відмовились коментувати інформацію про
загиблих у Сирії росіян,
зазначивши, що мають у
розпорядженні лише дані про
загибель кадрових військовослужбовців, яких у районі
удару коаліції не було.

Поранені лікуються
в Москві й Пітері
Проте шила в мішку не
сховаєш. Спочатку Держдепартамент США повідомив,

що під час бомбардування 7
лютого загинули приблизно
100 осіб iз числа бойовиків,
які намагалися атакувати позиції підтримуваної Штатами
сирійської антиурядової опозиції. І що, можливо, серед
загиблих є російські найманці. Та офіційних повідомлень
про кількість загиблих росіян
немає й досі. Окрім уже згаданих повідомлень агенції
«Блумберг» та Ігоря Стрєлкова, інші видання повідомляють лише про число тих
загиблих, особи яких вдалося достеменно встановити.
Єкатиринбурзьке видання Е1.ru називає прізвища
трьох мешканців селища
Кедрове Свердловської області, які загинули від авіаудару. Телеканал «Настоящєє врємя» повідомив у середу прізвища восьми загиблих
росіян. А «Блумберг» повідомив iз посиланням на два
поінформовані джерела, що
десятки росіян, які постраждали внаслідок авіаудару в
Сирії, перебувають на лікуванні в шпиталях міністерства оборони РФ. Співрозмовники агентства розповіли, що
поранені лікуються у військових лікувальних закладах
Москви і Санкт-Петербурга.
Один iз них додав, що число
загиблих збiльшується, оскільки деякі вмирають від отриманих поранень.
Координатор незареєстрованої партії «Інша Росія»
Олександр Аверін також
підтвердив, що поранені
внаслідок удару коаліції
США росіяни зараз перебувають у лікарнях Москви і
Санкт-Петербурга. «Є така
інформація. Скільки всього
надійшло до лікарень, гадки не маю, мені ця інформація недоступна. Я знаю, що
доставлені, зокрема, в Москві в «Бурденка» і «Вишневського» (Центр нейрохірургії
ім. М. Н. Бурденка та Інститут хірургії ім. О. В. Вишневського. — Ред.)», — сказав
Аверін в інтерв’ю агенції РІА
«Новості». Загалом, за різними наявними на цей час даними, повідомляють про загибель унаслідок авіаудару від
11 до 217 росіян. ■
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■ Є ІДЕЯ!

Німці
стануть
«зайцями»
Влада ФРН хоче зробити
громадський транспорт
безкоштовним
Олег БОРОВСЬКИЙ
Якщо міські автобуси, тролейбуси,
трамваї та метро будуть безкоштовними, то чимало громадян відмовляться
від власних машин, а отже, екологія
міст покращиться. Саме на це розраховує влада Німеччини, пропонуючи
зробити громадський транспорт безкоштовним, повідомляє «Євроньюс».
Занепокоєння муніципалітетів не
випадкове. Бо в повітрі великих німецьких міст впродовж останніх років
фіксується підвищений рівень відпрацьованих газів. Єврокомісія навіть
погрожує Німеччині штрафами за невиконання своїх зобов’язань у рамках
екологічних стандартів ЄС.
За задумом міністерства екології
Німеччини, безкоштовний громадський транспорт буде сприяти зменшенню кількості приватних автомобілів.
Пілотними містами для початку пропонують зробити Бонн та ще кілька
промислових центрів, приміром, Мангейм та Ессен.
Німецькі «зелені» сприйняли ідею
схвально. Але є й немало її критиків,
які звертають увагу на фінансовий бік
проблеми. Адже якщо не брати плати за
проїзд, то за що ж проводити ремонт та
модернізацію транспортного парку? У
відповідь на це влада ФРН обіцяє виділити субсидії з федерального бюджету
тим містам, які погодяться взяти участь
у цій екологічній програмі.
Ідея безкоштовного громадського
транспорту не нова. Вперше її запровадили в 1997 році в невеликому бельгійському місті Хассельт, де вона себе виправдала і діє до цього часу. Відтоді користування громадським транспортом
у цьому місті зросло на 1300 відсотків!
І не лише за рахунок місцевих мешканців, які відмовились від автомобілів.
Завдяки «транспортній шарі» у місті
втричі зросла кількість туристів, сюди
стали переносити свої офіси компанії з
інших міст, як результат — зросла економічна активність. З 200 до 1500 зросла кількість ліжок у місцевих готелях.
Значно поліпшилася екологічна ситуація міста. На цей час Хассельт посідає
третю сходинку серед найпривабливіших для бізнесу міст Бельгії.
Сміливий бельгійський експеримент вивчили фахівці з містобудування, планування та екології інших
країн, і на цей час система безкоштовного міського транспорту діє в 20 європейських та 16 американських містах.
У деяких країнах, наприклад, Словаччині, діє і система безкоштовного залізничного транспорту, але лише для
малозабезпечених (а це — майже половина населення). Втім, це радше соціальна, а не екологічна програма.
Найактивніше запроваджують досвід бельгійців у Швеції та Фінляндії.
А також у Франції, де в 12 муніципалітетах користування громадським транспортом є абсолютно безкоштовним. ■

■ ОГОЛОШЕННЯ

Втрачений студентський квиток на iм’я Шарко
Юлiї Олександрiвни, виданий Нацiональним медичним унiверситетом iм. Богомольця, за номером КВ 11782992, вважати недiйсним.
Студентський квиток Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, виданий
01.09.11 на ім’я Кирган Лілії Олександрівни, вважати недійсним.
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Хоча б раз у житті вголос чи, може, пошепки кажемо цi два магічнi слова. Так
і сталося із головною героїнею повісті
української дитячої письменниці Марії
Морозенко. Вона закохалася...
Втім не думайте, що творчість письменниці легковажна. Нещодавно журі щорічної літературної премії імені Лесі Українки оголосили переможців нагороди 2017
року у трьох номінаціях. Серед лауреатів
у номінації за твори мистецтва для дітей
і юнацтва — Марія Морозенко за книжки
«Іван Сірко» та «Я закохалася».

«Я закохалася»...
Про магічні слова і смисли у творчості письменниці
Марії Морозенко, цьогорічної лауреатки премії
імені Лесі Українки

Про рожеві окуляри дитинства
і дорослішання
■ Маріє, читачі знають вас як письменницю історичних повістей, і раптом
— тема кохання...
— Історичні книги також не обходяться без теми кохання. Приміром, у
дилогії про Сірка («Іван Сірко Великий
Характерник», «Іван Сірко Славетний
Кошовий». — Ред.) це сторінки любові
Софії та Івана. Однак повість «Я закохалася» — про перше почуття. Про несміливе ще почуття любові, що змінює підлітків, робить їх дорослішими. І про закоханість оманливу в зовнішність людини; і про те, як розчарування змушують
зняти «рожеві окуляри дитинства».
Але хочу іще зауважити — ця книга не стільки про перше кохання, як про
стосунки між друзями, взаємостосунки
дітей та батьків. І найперше, про що ця
повість, — про те, що дорослішання починається від початку власної відповідальності за себе. І більше, як за себе. Коли я в
дитинстві, ховаючись, писала свій дівчачий щоденник, мріяла вже тоді мати для
читання книжку «з підказками». Таку, в
якій вся історія обертається навколо найважливіших дівчачих запитань, на які
ти шукаєш відповіді здебільшого в собі,
тому що не все можеш проговорити з мамою, з подругами.
Дітям має сподобатися моя гранична
відвертість. І я довго вагалась, наскільки — в сенсі відкритості — можу писати
цю повість.
■ Тобто, поза темою кохання, головна
проблематика твору — взаємовідносини в
родині, у школі, зрештою між підлітками?
— Основна проблематика — ризик
того, що підлітка не почують близькі
люди. Дозволю собі сказати так: усе те основне, за що невідступно змагаємось ми
під сонцем, не вартує нічого, якщо поряд,
часом до трагізму, нещасними почуваються наші діти. Так, підлітки зазвичай почуваються дорослими, але ще зовсім невміло
роблять свої перші кроки у доросле життя
і, як ведеться, помиляються. Їхні похибки часом завдають їм самим болю, а часом
приносять біду іншим. Готовність відповідати за можливі похибки ще не визріла.
Пишучи цю повість, я не намагалася
зробити її модною. Скажімо, зараз модно говорити про секс, перші сексуальні стосунки. Але я хотіла показати, що
є деякі речі особистого інтимного життя не на загальний огляд. І що пізнання
цього «призакритого» не є важливим аргументом дорослості.
У цій повісті мені хотілось показати й нас, дорослих, але в контексті життя сучасних гімназистів. Часом нашим

Вікторія КОТЕНОК
У київському Будинку кіно
(синій зал) стартував цикл вечорів «Екран і сцена: Незабутні
постаті», присвячений визначним українським особистостям
театру і кіно. Ініціатором проекту є театральний і кіноактор,
літератор, педагог, народний
артист України Олег Комаров.
Головною метою цих зустрічей
він визначив репрезентувати не
просто відомих широкому загалу персон, а саме недооцінених
(не визнаних належною мірою
за життя) майстрів. На цю тему
Олег Комаров спільно з режисером Галиною Черняк зняли
на телеканалі «Культура» 16
програм, що мають назву «Театральні силуети». Тож, ок-

❙ Марія Морозенко.
❙ Фото з власного архіву.
дітям не вистачає найпростішого: мінімуму уваги з боку дорослих. Важливо у символічному: подати дитині просто руку і посміхнутись їй приязно. Але
не загравати, а бути природним у цьому
довірливому спілкуванні. Подати руку
для підтримки, але за потреби самої дитини. Тонко відчувати цю необхідність.
Почути у мовчанні, побачити в очах.
Коли не стало моєї мами, то любов і
тепло я відчула (пізнала глибше) від своєї
учительки, якій сьогодні 83 роки. Тонко відчувши моє вразливе сирітство без
мами, із одного лишень погляду відчувши це, Олександра Василівна тепло промовила: «Я також твоя мама, як говориться в народі, третя. Приїзди до мене, чекатиму». І нехай я почула це від неї у дорослому віці, але тепер маю світліший шлях
повернення додому, де на мене чекає вчителька-мама. І я досі дитина на цій землі,
допоки називає хоч хтось дитиною.
Наведу ще такий приклад. Моя донька Маринка для свого сина Марка поставила невеличкий столик із книжечками,
щоб йому було зручно й обідати, й читати
книжечки. Але бачу, що Марко протестує. Він бажає сісти за великим столом,
як і всі члени родини... Дитина прагне
почуватися як рівний iз рівними. Адже
так і є. І не ми винятково вчимо дитину
невідомого, а насправді й самі вчимось
пізнавати цей світ відкритими навстіж
світу очима дитини. От тільки у різні моменти моделюються на запити відповідні
функції: вчитель і учень.

Все — як у нас
■ Мені здається, що кожен підліток,
прочитавши вашу повість у будь-якому
куточку країни, вигукне: «Так це написано про мене!». Чи вже так кажуть?
— Буває, коли учні в класі кажуть

при зустрічі: «Все, як у нас». Принаймні так було на презентації в одній із бібліотек Солом’янського району Києва. А
якось одна дівчинка-підліток зауважила,
що ось тепер у неї, нарешті, вже є улюблена книжка, і це повість «Я закохалася». Така оцінка окрилює, надихає, наповнює серце радістю. Навіть якщо така
дитина виявиться на світі всього лишень
одна, все написано недаремно.
А іще я дуже хочу, аби цю книжку прочитали батьки. Можливо, деякі фрагменти повісті додадуть їм дещицю відвертості
зі своїми дітьми або хоча б трохи більше
відкритості у спілкуванні. Писала й прописувала я ті гострі моменти (ранній секс,
насилля в родині, спроба самогубства та
ін.) саме для цього усвідомлення.
■ Як довго працювали над повістю?
— Рукопис опрацьовувала трохи більше трьох років. Водночас дорослішали
мої герої. Ті, які живуть у реальному житті, і не тільки у Києві на Осокорках. Остаточні деталі додавало саме життя. Фактично всі ці історії збірних образів книжки — реальні. І їх може бачити кожний,
якщо тільки буде уважнішим. І, можливо, трішки чуттєвішим, щоб відчути те
несказане, але вже прожите близькими.
Тими, хто поряд.
■ Хочете сказати, що герої повісті
живуть поряд із вами?
— Так, приміром, це й мої вихованці, які після заняття підходили до мене
не раз, запитували, а чи можна зі мною
поспілкуватися ще окремо. Я думала, що
вони будуть говорити про вірші, а вони
про інше — кохання. Тобто я з тих чужих
мам, яким зізнаються, що вони закохалися. І мені приємно, що довіряють такі найтаємніші слова. Отак, траплялося, тривало наше літературне заняття: півтори години — про літературну творчість і тро-

■ ЛЕКТОРІЙ

Визначні, та недооцінені
У Києві згадують видатних митців
рім виступів-розповідей колег,
кіно- і театрознавців, демонстрування відеофрагментів із
вистав та фільмів, на творчих
зустрічах показуватимуть одну
з цих програм.
Перший вечір був присвячений видатній кіно- та театральній режисерці, педагогу Ірині
Молостовій. Вона була режисером Київського театру російської драми імені Лесі Українки
(«Вишневий сад» Антона Чехо-

ва, «Сподіватися» Юрія Щербакова, «Сині коні на червоній
траві» Михайла Шатрова та
інші); ставила у Київському театрі імені Івана Франка («Майстер і Маргарита» Михайла Булгакова, «Талан» Михайла Старицького). Та більшу частину
свого життя (30 років!) вона віддала роботі у Київському театрі
опери і балету (опери «Богема»
Джакомо Пуччіні, «Приборкання непокірної» Віссаріона Ше-

хи більше цього — зазвичай на «розмови
про...». Про те, що хвилює, що боляче переживається, і про закоханість теж.
А от після виходу у світ цієї книжки до
мене підійшла дівчинка і каже: «Спасибі,
що ви мене колись вислухали. Інакше я б
закінчила життя самогубством». Хоча сьогодні по життю вона великий оптиміст. І от
хтозна, якби не було цих довірливих розмов, то, напевне, і не було б цієї повісті.
■ Вчинки бабусь Віри та Ксенії також
описали із реальних персонажів?
— Бабуся Васька — це збірний образ бабусь, які, безперечно, турбуються
про своїх онуків, але, на Васьчину затяту думку, «вона мене не любить». А навіть у її докорах за бешкетництво вчувається велика турбота. Так, життя у
неї було непросте, але вона, буває, все
робить жартома і часом видається буркотливою. Вона також може помилятися. Так до кінця ми й не знаємо: хотіла
вона продати того кролика, щоб купити
штанці Васькові, чи ні. Хоча десь у підсвідомості я розумію схожість саме цієї
героїні із бабусею моєї доньки Маринки.
Манера спілкування, інтонації, тон — її.
Вона була така ж тепла, добра й опікувалася повсякчас дистанційно нами всіма.
А от бабуся Віра — це беззаперечна берегиня Роду, яка утримує на собі отой споконвічний зв’язок поколінь. Тому символічна і вишита її руками сорочка, яку
вона передає Вірі в спадок.
У повісті я втілила в образах найстарших поколінь і риси свого діда Андрія —
зокрема його мудрість і простоту. Пригадую, як він навчав нас, онуків, «жити
по-людськи». Я все думала дитиною, а як
це? І тільки в дорослості приходить глибоке усвідомлення того, що треба ще заслужити оте й після себе «жив чи жила
по-людськи».
■ Імена головних героїв повісті починаються з літери «В»: Віра, Васько,
Влад... Це така була задумка?
— Це вже зауважили читачі. Особливої «програми» в це не закладала. Імена
героїв «приходили самі».
■ Були інші варіанти назви повісті,
окрім «Я закохалася»?
— Були. Спершу я думала назвати
повість «Перша доросла осінь». Але в один
момент зрозуміла: коли приходить це почуття, то і вигукуємо: «Я закохалася»!
Прийняла назву такою, якою запропонували у видавництві і якою є вона й тепер.
■ Цікаво, у якому класі закохалася
сама авторка повісті Марія Морозенко?
— (Сміється). В другому класі. Написала записку однокласнику, яку так і
не наважилась передати. Завела свій перший дівчачий щоденник, у який записувала свої думки про перше таємне кохання. Мій щоденник чекала незавидна доля.
Його, а в ньому і записку, вгледіла старша
сестра, рідні підняли мене на сміх, і тоді
я порвала записку, а щоденник закопала під сливою. Чого саме під сливою, важко сказати. Мабуть, тому що любила в дитинстві сливи. Так усе і залишилось загубленим у землі, як «скарб», віднайти який
навряд чи коли-небудь зможу.
■ Маріє, перегорнувши останню
сторінку, хочеться запитати: чи буде
продовження повісті?
— Якщо герої «захочуть розказати»
трохи більше про себе, можливо, так і
станеться. Життя покаже. ■

баліна, «Євгеній Онєгін» Петра
Чайковського, «Хованщина»
Модеста Мусоргського та інші).
На вечорі у Будинку кіно
присутні мали можливість переглянути передачу «Дорога
Ірино Олександрівно...» Олега Комарова (2006 р.), уривки
з кращих постановок Молостової «Ріголетто» Джузеппе Верді
та «Катерина Ізмайлова» Дмитра Шостаковича. А також унікальний фільм-оперу «Наймичка» за однойменною поемою Тараса Шевченка, який Молостова зняла разом iз режисером
Василем Лапокнишем.
Серед гостей творчої зустрічі були учні, актори, співаки,
режисери, оператори та багато
колег, які працювали з Іриною
Олександрівною. З їхніх спо-

гадів можна було почути багато нового і незнаного про життя режисерки. А головне — намалювати портрет мисткиніноватора, жінки-«вогника»,
оптимістки і працелюба, котра
на всі сто відсотків була віддана
своїй справі.
Зі слів Олега Комарова, творчі вечори проходитимуть раз на
місяць. Наступні будуть присвячені таким особистостям: акторам — Віктору Добровольському
(березень), Леоніду Бакштаєву
(травень), Миколі Яковченку
(квітень), Валерію Бессарабу (вересень), Євгенії Опаловій (жовтень) та Катерині Осмяловській
(листопад). За точною датою і
часом заходу можна слідкувати
на сайті Національної спілки кінематографістів України. ■
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СПОРТ
Володимир Бринзак
президент Федерації біатлону України

«У Кореї зараз одна проблема — погода. Уболівальників на біатлонному
стадіоні немає, ніякого інтересу до змагань. Узагалі не відчувається на
стадіоні, що це справді Олімпіада. Всі ховаються від холоду, від вітру».

■ ІГРИ-2018

Григорій ХАТА
Шостий змагальний день на зимовій
Олімпіаді-2018 — й черговий провальний старт у виконанні українських біатлоністів, на яких вітчизнянi шанувальники спорту поклали головні медальні сподівання у Пхенчхані.
Попри атмосферу спортивного свята
— а олімпійські медалі вже виграли представники 20 країн, подарувавши купу позитивних емоцій своїм уболівальникам,
— у вітчизняній біатлонній команді настрій не найкращий. Якщо інших наших
олімпійців відправляли до Південної Кореї, особливо не сподіваючись на їхні здобутки, то до виступу українських «стріляючих лижників» прикута підвищена увага. Варто нагадати, що після Олімпіади в
Ріо-2016 в «спортивному» міністерстві заявили про пріоритетність подальшого фінансування видів спорту. А, як говорив
міністр молоді та спорту Ігор Жданов, на
підготовку біатлоністів до зимових Ігор2018 держава потратила половину бюджету, котрий виділявся на всю олімпійську
сім’ю наших «зимовиків».
В індивідуальній гонці кращою в нашій
жіночій збірній стала Юлія Джима, котра в
першій своїй гонці на Олімпіаді-2018 припустилася двох промахів, автоматично отримала дві хвилини штрафу й, у підсумку,
замкнула «топ-20», відставши від сенсаційної переможниці — шведки Ханни Оеберг,
котра продемонструвала в гонці ідеальну
стрільбу, — на три з лишком хвилин. Трохи краще стріляла Валентина Семеренко,
але компенсувати ходом один промах вона
не змогла, й з відставанням у 3 хв. 46 сек.
фінішувала 25-ю. «Чесно, не було просто
сил, настільки втомилася після спринту.
Знову відчувався хворобливий стан. Виходили ж на старт тому, що це Олімпіада», —
наголосила Валентина Семеренко.
Роботу ж на олімпійському стрільбищі олімпійської чемпіонки Сочі-2014 Віти
Семеренко, котра припустилася в «індивідуалці» п’яти промахів, та дебютантки
Ігор Анастасії Меркушиної, котра заробила шість хвилин штрафу, оцінити взагалі
складно. Не знайшлося пояснень і у самої
Насті, котра просто розплакалася перед камерами, коментуючи провальну гонку.
Не виключено, що в підготовчому процесі українських біатлоністів до ключових

Далеко нашим до медалей
Сильний мороз та ураганний вітер не дозволяє всім учасникам Олімпіади
в Пхенчхані відчути грандіозну атмосферу великого спортивного свята

❙ Спортивна пара з Німеччини — Альона Савченко та Бруно Массо — олімпійські чемпіони
❙ Пхенчхана з фігурного катання.
❙ Фото з сайта ufsf.com.ua.
стартів чотириріччя щось пішло не так.
Можливо, на них неймовірно тисне тягар
медальних очікувань. А можливо, на українських біатлоністок так діє атмосфера
в Пхенчхані, котру президент Федерації
біатлону України Володимир Бринзак називає «зовсім не олімпійською». «У Кореї
зараз одна проблема — погода. Уболівальників на біатлонному стадіоні немає, ніякого інтересу до змагань. Узагалі не відчувається на стадіоні, що це справді Олімпіада. Всі ховаються від холоду, від вітру», —
заявив очільник ФБУ. Не кращим чином
склалася «індивідуалка» й для українських біатлоністів-чоловіків, у якій 29-й результат показав Артем Тищенко (0 про-

махів, відставання — 3 хв. 11 сек.).
У день святого Валентина на столицю Олімпіади найшов справжній ураган,
від якого постраждало 16 осіб та деяка інфраструктура в прибережному кластері.
Щось подібне, загалом, пережила й команда російських хокеїсток, які на олімпійському хокейному турнірі в Пхенчхані
завершили груповий турнір на останньому місці з непристойною різницею шайб —
1:15. У кожному поєдинку зі збірними Канади, США та Фінляндії вони пропустили
по п’ять шайб. При цьому незайвим буде
нагадування, що частина гравчинь збірної
Росії формату домашньої Олімпіади в Сочі2014 опинилися в числі порушниць анти-

допінгових правил, котрих МОК покарав
різного роду дискваліфікаціями. «Ганьба!»
— так, загалом, охарактеризували виступ
хокеїсток у Пхенчхані російські шанувальники хокею.
Чимало критичних стріл випустили й
на адресу російської пари фігуристів — Євгенія Тарасова/Володимир Морозов. Через
падіння партнерки під час довільного прокату російська спортивна пара втратила нагоду піднятися на олімпійський п’єдестал,
першу сходинку котрого, до слова, зайняла наша колишня співвітчизниця Альона
Савченко зі своїм новим партнером, уродженцем Франції, а нині громадянином Німеччини — Бруно Массо.
«Я на жодну хвилину не втрачала віри
у себе та Бруно, без цього не варто було б і
приїжджати сюди. Я ніколи не здаюся — у
моєму житті це найголовніше», — заявила
34-річна Савченко. Для титулованої уродженки Обухова, що на Київщині, котра
раніше каталася з Робіном Шолкови, це
були вже четверті поспіль зимові Ігри. До
цього в активі багаторазової чемпіонки світу були дві олімпійські «бронзи». Тепер у її
колекції є й найвища спортивна нагорода.
Українська ж олімпійська збірна в
Пхенчхані залишається взагалі без нагород.
Дует саночників Олександр Оболончик/Роман Захарків — 20-ті; двоєборець
Віктор Пасічник — 30-й; гірськолижниця
Ольга Книш — 64-та в гігантському слаломі — такі ось, загалом, неймовірно скромні останні результати наших олімпійців у
Пхенчхані.
При цьому лідерами медального заліку Олімпіади-2018 залишаються німецькі
спортсмени, на рахунку котрих вісім золотих, дві срібні та чотири бронзові відзнаки.
Далі йдуть Норвегія (5-7-4), Голландія (54-2) та США (5-1-2). ■

■ БАСКЕТБОЛ

Сила капітана
Баскетбольна збірна України розгромила
у відборі на ЧЄ-2019 голландських
баскетболісток і очолила рейтинг «других»
команд кваліфікації
Григорій ХАТА
Після першого кола відбору на
баскетбольний чемпіонат Європи2019 жіноча збірна України опинилася в своїй групі на другому
місці, залишивши — після програного очного двобою — чільне
місце в квартеті збірній Іспанії.
Сподівання, що в гостьовому матчі-відповіді проти чинного чемпіона континенту «синьо-жовті»
зможуть перевернути турнірну
таблицю в діаметрально протилежну сторону, виглядають верхом оптимізму.
Відтак — у контексті боротьби за путівку до фінальної частини майбутнього Євробаскету з
другого місця в групі — українській збірній важливо максимально успішно зіграти матчі з іншими колективами квартету «F»,
аби не опинитися в числі двох
найгірших «других» команд єврокваліфікації-2019.
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■ ТАБЛО
Чемпіонат Європи. Жінки.
Кваліфікація. Група F. Україна
— Голландія — 84:49 (17:7, 22:16,
24:16, 21:10; Ягупова (39 очок + 10 підбирань); Удоденко (15) — ван Грінсвен
(14)). Іспанія — Болгарія — 97:57.
Турнірне становище: Іспанія —
4 перемоги/0 поразок, Україна — 3/1,
Голландія — 1/3, Болгарія — 0/4.
Слідом за командою Іспанії до
Києва приїхали голландські баскетболістки, котрі після трьох
турів посідали в «пульці» третє
місце. Під час першого побачення збірних України та Голландії
— а саме з нього розпочався турнірний похід на ЧЄ наших баскетболісток — перевага, й доволі
відчутна, була на боці «синьожовтих». Слід визнати, що голландська команда баскетболісток зовсім не той за титулами ко-

❙ Голландські баскетболістки не змогли зупинити капітана української
❙ збірної Аліну Ягупову.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
лектив, якими є «помаранчева»
чоловіча футбольна чи жіноча
волейбольна збірні. Перед грою
сербський наставник української
команди так і говорив: «Усе в матчі з Голландією залежатиме тільки від нас».
Аби українські баскетболістки розвіялися після поразки Іспанії, котра, нагадаємо, стала
першою їхньою невдачею у єврокваліфікації-2019, й на ментальному рівні знову повернулися на переможну хвилю, зводив
своїх підопічних Горан Бошкович до музею братів Кличків, де
вітчизняні майстрині помаранчевого м’яча познайомилися з чем-

піонськими досягненнями знаних українських боксерів-професіоналів.
Напевно, чи не найбільше психологічна підзарядка напередодні
київського побачення з «помаранчевими» була потрібна капітану
«синьо-жовтих» Аліні Ягуповій,
котра в матчі з іспанками показала не характерно низьку для
себе результативність, поступившись лаврами найрезультативнішого гравця в складі своєї команди Таїсії Удоденко. Зрозуміло, що
відносно скромний доробок Аліни в матчі проти чемпіонок Європи-2017, що склав 20 очок, — результат злагодженої та продума-

ної гри іспанок у захисті.
Водночас збірна Голландії потужним ігровим потенціалом,
який здатен зупинити одну з кращих баскетболісток у Старому
світі, не володіє, тож не дивно,
що на паркеті столичного Палацу
спорту «помаранчеві» пропустили від Ягупової 39 очок. Укупі ж з
десятьма підбираннями, чотирма
передачами, п’ятьма перехопленнями та одним блок-шотом капітан «синьо-жотвих» завершила
матч iз показником ефективності
«47», ставши при цьому найціннішим гравцем четвертого туру
кваліфікації ЧЄ-2019.
При цьому самі голландські баскетболістки закинули в кошик української збірної, сумарний доробок котрої склав 84 пункти, лише 49 балів.
А висока результативність
Ягупової зіграла свою роль. Після розгромної перемоги над Голландією завдяки наразі кращому
показнику «набраних/пропущених» очок «синьо-жовті» очолили рейтинг других команд відбору ЧЄ-2019. ■

■ ХРОНІКА
Футбол
Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші матчі. «Реал» (Іспанія) — «ПСЖ»
(Франція) — 3:1, «Ювентус» (Італія)
— «Тоттенхем» (Англія) — 2:2, «Порту» (Португалія) — «Ліверпуль» (Англія) — 0:5, «Базель» (Швейцарія) —
«Манчестер Сіті» (Англія) — 0:4. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Іван Леньо: Неукраїнська Україна мене загартувала
Вокаліст гурту Kozak System — про роль у рок-опері «Маєш бути вільним», участь у відборі
на «Євробачення», символи Трипільської культури на тілі та новий альбом

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ БЕБІ-БУМ

Не зарікайся
Таблоїди стверджують, що 45-річна
Кемерон Діаз чекає на первістка
Голлівудську зірку Кемерон Діаз
довгий час вважали переконаною прихильницею руху чайлдфрі — жінок,
які добровільно відмовлялися від дітей. «Мати дітей — це велика праця. І
відповідальність, до якої я не готова.
Мені так простіше. Дитина — це робота цілий день, без вихідних протягом
18 років. Хочете чесно? Нам більше не
потрібні діти. На цій планеті і так багато людей. Але я ніколи не кажу «ніколи», — стверджувала актриса, коли
під час численних ток-шоу ведучі зачіпали болюче місце.
Утім, як з’ясувалося, і Кемерон,
і її 38-річний чоловік, музикант рокгурту Good Charlotte Бенджі Медден
давно були не проти, щоб їхній дім
сповнився дитячим сміхом. Але на
заваді стояло здоров’я Діаз, яка ніяк
не могла завагітніти. Ходили навіть
чутки, що пара збирається вдатися
до послуг сурогатної матері чи всиновити дитину. А нещодавно у пресу просочилася інформація, що зірка

спромоглася на майже неможливе і в 45
років таки уперше
завагітніла.
За словами інсайдера, який «злив»
таблоїдам секретну
інформацію, актриса довго лікувалася і
зрештою одна зі спроб
екстракорпорального запліднення («дитина з пробірки») дала результат. До речі, відомо,
що іще у 2015 році, незабаром після весілля, Кемерон взяла паузу в акторській
кар’єрі і разом із чоловіком
вклала близько десяти мільйонів
доларів у ремонт свого будинку в Беверлі-Гіллз.
Сама ж актриса поки що цих чуток не коментує. Хоча й останнім часом практично не з’являється на публіці. Боїться наврочити? ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №19

❙ Кемерон Діаз.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 19 до 25 лютого
Овен (21.03—20.04). На вас
очікує дуже прибутковий перiод,
причому цей прибуток не тільки
матиме матеріальний характер, а
й принесе багато нових знайомств
і відносин.
Дні: спр. — 19; неспр. — 20.
Телець (21.04—21.05). Ви
поставили собі за мету жити забезпечено і вільно, тож наполегливо
торуєте собi шлях. Якщо на цьому
шляху й трапляються якiсь перепони, то ви з легкiстю їх долаєте.
Дні: спр. — 21; неспр. — 23.
Близнюки (22.05—21.06).
Думки мають властивiсть матерiалiзуватися, тому є шанс втiлити в життя найзаповiтнiшу мрiю.
Ваше життя рiзко полiшпиться.
Дні: спр. — 20; неспр. — 23.

Рак (22.06—23.07). Саме до
вас найчастіше звертатимуться по
поради, вам довірятимуть приймати найвідповідальніші рішення. Роботi ви приділятимете мінімум часу, не бажаючи в’язнути в
рутині.
Дні: спр. — 24; неспр. — 25.
Лев (24.07—23.08). Свою
енергію ви спрямуєте на те, щоб
повністю змінити своє життя. Вдасться познайомитися з людьми, які
наблизять вас до мрії.
Дні: спр. — 22; неспр. — 24.
Діва (24.08—23.09). Проблем iз грошима не буде. Лише
після неабияких витрат ви відчуєте, що «фінанси співають романси», але це триватиме недовго.
Дні: спр. — 19; неспр. — 20.
Терези (24.09—23.10). Ви

матимете непоганий дохід, примножуватимете свої капітали, залучаючи в бiзнес iнвесторiв. Грошi вміло
вкладатимете у рiзнi справи.
Дні: спр. — 23; неспр. — 24.
Скорпіон (24.10—22.11). Ви
стежите за своїм здоров’ям, часті
обстеження та відвідування лiкаря зведуть нанiвець навіть незначнi захворювання. Тримайте свiй органiзм у тонусi.
Дні: спр. — 19; неспр. — 20.
Стрілець (23.11—21.12). Доведеться перенести чимало випробувань. Негаразди, які випадуть на
вашу долю, часто виникатимуть через нестриманiсть і непереборне
бажання мати все і відразу.
Дні: спр. — 22; неспр. — 23.
Козеріг (22.12—20.01). Ваш
характер, позбавлений креативу та

необхідної гнучкості, не завжди
дозволяє підлаштовуватися під
обставини. Подолати перешкоди
зможуть лише ті, хто не боїться
приймати рішення самостійно.
Дні: спр. — 24; неспр. — 25.
Водолій (21.01—19.02). Необхiдно навчитися проявляти відповідальність, адже через це у вас
виникає чимало проблем як у професійній діяльності, так і в особистому житті. Станеться подiя, здатна змінити ваше життя.
Дні: спр. — 21; неспр. — 22.
Риби (20.02—20.03). Вас
звинувачуватимуть у нещирості
та відсутності тепла щодо коханої
людини. Попереду розчарування і
нові, досить цікаві знайомства, які
перейдуть у тривалі стосунки.
Дні: спр. — 23; неспр. — 25. ■

■ ПОГОДА
сонячно

Київ: хмарно, невеликий снiг. На дорогах ожеледиця.
Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi -2...-4,
мінлива
удень -1...+1. Пiслязавтра температура -2...-4, удень -1...+1.

хмарність

15 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич —
24 см, Стрий — 22 см, Славське — 21 см, Плай — 70 см,
Мiжгiр’я — 8 см, Рахiв — 4 см, Долина — 27 см, ІваноФранкiвськ — 18 см, Яремче — 25 см, Коломия — 27 см,
Пожежевська — 77 см.

держави. 7. Відгалуження річки. 10.
Місто, в якому Ісус Христос прожив
більшу частину життя. 13. Опозиційний політик, примусово відправлений
з України до Польщі. 14. Колишня назва республіки М’янма. 16. Африканська
країна. 17. Психічний стан надзвичайного збудження, коли людина не контролює себе. 18. Закінчений рух у танці,
фігура, крок. 21. Частина португальських прізвищ, що вказує на дворянське
походження. 23. Український активіст,
засуджений у Криму за вивішування
українського прапора. 24. Частина лицарського обладунку, що захищає голову. 25. Людина, яка веде надзвичайно скромний спосіб життя, обмежуючи
себе в їжі та розкошах. 27. Гірська порода або мінеральне утворення, що містить у собі метали та їх сполуки. 28. Десять тисяч воїінів у давньоруському війську. 32. Марка українського літака. ■
Кросворд №16
від 9—10 лютого

■ ПРИКОЛИ

17—18 лютого за прогнозами синоптиків

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв.
Славське: уночi -5...-7, удень 0...-2. Яремче: уночi
-3...-5, удень -1...+1. Мiжгiр’я: вночi -3...-5, удень 0...+2. Рахiв:
-2...-4, удень +1...+3.

По горизонталі:
1. Почесне крісло короля. 3. Традиційне вітання на планеті Кін-дза-дза.
5. Ім’я сина радянського письменника
Аркадія Гайдара, яке дало назву цілому волонтерському руху. 8. Друге за величиною місто Португалії. 9. Точна генетична копія організму. 11. Породистий кінь. 12. Рівнинна область Південної Америки з субтропічним кліматом
і степовою рослинністю. 15. Держава,
повністю оточена кордонами іншої держави. 18. Геометричне тіло, за формою якого будувалися усипальні давньоєгипетських фараонів. 19. Одиниця
площі, сотка. 20. Ім’я другого чоловіка
співачки Квітки Цісик. 22. Відкрита з
усіх боків шафа для книг. 23. Поле, де
ростуть кавуни. 26. Кругла товста частина дерева між кроною і корінням. 29.
Діалектна назва кажана. 30. Число, на
яке не можна ділити. 31. Зовнішня оболонка зуба. 33. Частина кінської упряжі,
що вдягається на шию. 34. «Я кажу ..., не
знаю я, не знаю. Доля моя — кохаю я,
кохаю». (Наталя Могілевська). 35. Земноводне, яке мучить заздрісну людину.
По вертикалі:
1. Екс-очільник Луганської ОВЦА,
засновник волонтерської групи «Народний тил». 2. Найпростіший засіб
захисту піхоти від ворожого обстрілу.
3. Похвала, приємні слова, лестощі.
4. Одне ізтнайдавніших шумерських
міст-держав у Месопотамії. 5. Італійське місто. 6. Місто на півночі Іраку,
яке було одним із центрів Ісламської

хмарно

Північ
Захід

00…00
-2…-7
+2…-3
00…00
-2…-7
+2…-3

Схід
Центр

дощ
сніг
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса:
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
03047, Київ, пр. Перемоги, 50
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
Телефон для довідок:
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.

Одного аксакала запитали:
— Як ви гадаєте, чи є сенс у
тому, щоб переводити годинники на
лiтнiй чи зимовий час?
— Якщо зверху вiдрiзати шматок ковдри i пришити його знизу,
ковдра вiд цього не стане довшою.
***
Інтелігентна родина. Дружина
грає на скрипці.
Чоловік:
— Ну добре, добре, припини!
Куплю я тобі нову сукню.
***
Чоловiк уранці встає з похмілля.
Голова болить. Іде до дзеркала і ба-

чить, що там двоє відображаються.
— Що за чортiвня?
Один iз тих двох відповідає:
— Це біла гарячка.
— Слава Богу! А я вже думав
— клонування.
***
— Фімо, я вирішила отримувати задоволення від сексу.
— Як це?
— Дуже просто: я вирішила
брати з тебе гроші.
***
На запитання «Чи згоден ти взяти
в дружину цю жiнку?» потрібно відповідати: «згоден», а не «була не була».
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