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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,688 грн 

1 € = 31,714 грн

1 рос. руб. = 0,398 грн

У Міносвіти хочуть 

облаштувати всі 

українські школи 

внутрішніми 

туалетами

Фільм про героїв Крут 

— для патріотів і 

поціновувачів Христини 

Соловій, Івана Франка 

і «Гайдамаків»

стор. 15» стор. 3»

Спецслужби США попереджають 

про глобальні загрози в 2019 році. 

Серед них — спроби впливу Росії 

на вибори в Україні

стор. 13»

Кремль не дасть спати спокійно Не до вітру, а до унітазуЗвитяжцi поступу до Незалежностi

Браві маргінали армії «ДНР».
Фото з сайта glavred.info.

❙
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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,755 грн 

1 € = 31,721 грн

1 рос. руб. = 0,419 грн

Зеків — 
на передову

Російське 
командування 
активізувалось 
у пошуку 
«гарматного 
м’яса», 
мобілізують 
навіть раніше 
судимих

стор. 2»
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«Лише за 2018 рік в обстрілах постраждали 16 навчальних закладів на території 
Донбасу, а ще 50 були закриті».

Із повідомлення ЮНІСЕФ

УКРАЇНА МОЛОДА

ДІТИ ВІЙНИ

Життя під 
кулями 
Півмільйона школярів i 
дошкільнят на тимчасово 
окупованих Росією територіях 
Донбасу потребують 
невідкладного захисту та 
гуманітарної допомоги
Ірина КИРПА

 За повідомленням ЮНІСЕФ, на сході Ук-
раїни діти позбавлені можливості отримувати 
чисту воду, гуманітарну допомогу, медичну та 
психосоціальну підтримку. 
 У найкритичнiшому становищі опинило-
ся майже 400 тисяч неповнолітніх, які про-
живають у межах 20 км від лінії розмежуван-
ня. Попри те, що існує реальна загроза їхньо-
му життю та здоров’ю через часті обстріли та 
заміновані ділянки доріг, саме для них закри-
тий доступ до безпечного навчання, отриман-
ня медичної допомоги, а також якісної охоро-
ни здоров’я.
 «Лише за 2018 рік в обстрілах постражда-
ли 16 навчальних закладів на території Донба-
су, а ще 50 були закриті, — йдеться в опублі-
кованому повідомленні ЮНІСЕФ. — За чоти-
ри роки військовий конфлікт на сході України 
руйнівним чином вплинув на систему освіти: 
зруйновано або пошкоджено сотні шкіл. Діти 
змушені жити та навчатися у психотравму-
ючих умовах, коли неможливо говорити про 
якість отриманих знань».
 Уже відомо, що ЮНІСЕФ домовляється з 
адміністрацією США про майже чотири міль-
ярди доларів для надання допомоги дітям із 59 
країн світу, які проживають у «гарячих точ-
ках» планети та постраждали від жахіть вій-
ни. Крім маленьких українців на Донбасі, до-
помога повинна прийти до дітей, які прожи-
вають у Сирії, Ємені, а також Демократичній 
Республіці Конго.
 Якщо говорити про дітей, які прожи-
вають на сході України, то, в першу чергу, 
вони потребують чистої питної води, безпе-
ребійного опалення та електроенергії. З тієї 
суми, яку мають надати гуманітарні служби 
США, близько 21 мільйона доларів фахівці 
ЮНІСЕФ планують витратити на забезпечен-
ня потреб постраждалих від війни сімей i ді-
тей, які проживають у межах 20 км по обид-
ва боки лінії розмежування на Донбасі. На да-
ний час доступ до питної води обмежений для 
3,2 мільйона людей у Донецькій i Луганській 
областях. Регулярні обстріли руйнують усю 
наявну на Донбасі інфраструктуру, включаю-
чи такі її важливі складові, як водопровід та 
електропостачання. За 2018 рік зафіксовано 
89 атак та обстрілів об’єктів водопостачання, 
хоча до цього подібні інциденти не фіксували 
взагалі. 
 Фінансова підтримка дозволить забезпечи-
ти дітям війни на сході України доступ до осві-
ти, чистої питної води, отримання «гуманітар-
ки», а також якісної медичної допомоги. За-
значимо, що у 2019-му світова спільнота від-
значатиме 30-ту річницю Конвенції про права 
дитини та 70-ту річницю Женевської конвен-
ції. Фахівці ЮНІСЕФ із великим сумом зазна-
чають, що наразi у внутрішні та міжнародні 
військові конфлікти залучено більше країн, 
аніж це фіксували за останні 30 років. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Російські окупаційні війська 30 
січня сім разів порушили режим 
припинення вогню, в тому числі 
тричi — із застосуванням заборо-
неного Мінськими домовленостями 
озброєння. У смузі дій оперативно-
тактичного угруповання «Схід» об-
стріли позицій наших захисників 
вели: з ручних гранатометів — у 
районі селища Павлопіль, iз вели-
кокаліберних кулеметів i стрілець-
кої зброї — поблизу міста Мар’їнка, 
з гранатометів — у районі населе-
ного пункту Новомихайлівка.
 У смузі дій оперативно-тактич-
ного угруповання «Північ» против-
ник обстріляв наші позиції: з міно-
метів калібру 82 мм — у районі насе-
леного пункту Кряківка, з автома-
тичних гранатометів i стрілецької 
зброї мінометів — у районі Хуто-
ра Вільний, iз мінометів калібру 
82 мм — у районі міста Попасна.
 Також ворог вдався до чергової 
провокації на напрямку Сокільни-
ки — Кримське, що на Луганщині, 
та розпочав обстріл наших оборон-
ців, застосовуючи мінометну бата-
рею та зенітну установку ЗУ-23-2, 
яку було встановлено на МТЛБ-У. 
Воїни, що обороняються на зазна-
ченому напрямку, мають у частині 
два добре підготовлені підрозділи: 
маневрену вогневу групу, призна-
чену для боротьби з артилерійсь-
кими та мінометними батареями 
ворога, та підрозділ винищувачів 
танків, на озброєнні якого є сучас-
ні ПТРК «Стугна-П» і «Корсар».

 Зазначені підрозділи добре під-
готовлені, особовий склад прой-
шов бойове злагодження ще до 
прибуття в район проведення опе-
рації Об’єднаних сил. Тож за лі-
чені хвилини після початку воро-
жого обстрілу маневрена вогнева 
група завдала удар у відповідь, а 
розрахунок української «Стугни-
П» випустив ракету по ворожому 
броньованому об’єкту, з якого об-
стрілювали наших бійців.
 І ось результат наших дій у від-
повідь: мінометну батарею ворога 
подавлено, російську МТЛБ-У ра-
зом із розрахунком зенітної уста-
новки ЗУ-23-2 знищено. Особовий 
склад розрахунку «Стугна-П» по-
дано до нагородження.
 За даними розвідки, загалом 
у середу двох окупантів знище-
но, трьох важко поранено. Унаслі-
док злочинних обстрілів російсь-
ко-окупаційних військ жоден вій-
ськовослужбовець Об’єднаних сил 
не постраждав.
 Станом на 7-му годину ранку 31 
січня ворог вогонь не відкривав. 
Українські захисники продовжу-
ють контролювати противника на 
лінії зіткнення, дотримуючись при 
цьому умов припинення вогню.
 Додамо, що, за інформацією Го-
ловного управління розвідки Мі-
ноборони України, для доукомп-
лектування підрозділів бойовиків 
російське командування активі-
зувалось у пошуку «гарматного 
м’яса».
  «Командування російських оку-
паційних військ продовжує захо-

ди щодо ротації офіцерів i доуком-
плектування командним складом 
з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 
(Луганськ) АК. При цьому призна-
чення на офіцерські посади місце-
вих мешканців здійснюють лише 
після ретельного вивчення особо-
вих справ кандидатів у штабі 8-ї ар-
мії Південного військового округу 
ЗС РФ (Новочеркаськ) i за відсут-
ності у них родичів в Україні», — 
розповів представник прес-цент-
ру Міноборони України Олександр 
Мотузяник.
 Водночас, за даними розвідки, 
під час роботи комплексних ко-
місій генерального штабу ЗС РФ 
у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК 
виявлено недостатню укомплекто-
ваність підрозділів за військовими 
спеціальностями: водії автомобіль-
ної техніки, механіки-водії, навід-
ники тощо. «З метою доукомплек-
тування особовим складом росій-
ське командування активізувало 
т. зв. «рекрутингову» роботу на те-
риторії Росії з набору т. зв. «доб-
ровольців», а військовi комісаріа-
ти на тимчасово окупованих тери-
торіях Донецької і Луганської об-
ластей здійснюють набір громадян, 
яких раніше звільняли від призо-
ву за станом здоров’я, та таких, що 
мають судимості», — зазначили у 
Міноборони України.
 Крім того, наші розвідники 
з’ясували, що військовослужбов-
ці ЗС РФ проводять заняття з вог-
невої, інженерної й тактичної під-
готовки безпосередньо в населених 
пунктах окупованого Донбасу. ■

(Сайт «Народна правда»)

 Екс-редактор видання «Форбс 
Україна», журналіст Максим Ку-
хар різко розкритикував передви-
борчу програму Анатолія Грицен-
ка.
 Експерта обурив непрофесіо-
налізм і шаблонні, нічим не обґрун-
товані передвиборчі обіцянки кан-
дидата в президенти.
 «Ну це ж хімічної чистоти гань-
ба і плювок в обличчя суспіль ству. 
Маячня голих обіцянок і хороших 
намірів, вистроєних у ряд. Як уза-

галі можна зібрати цілий з’їзд лю-
дей, катаючись по країні і щось роз-
повідаючи, потім узяти і ось так — 
відригнути на суспільство жалю-
гідну жменьку загальних фраз? За 
які, звичайно, усі «за» — бо це ж 

загальні фрази. Але ж заявка ро-
билася на щось розумне, щось зміс-
товне, що можна почитати, подума-
ти і з ким-небудь обговорити. А в 
документі — обговорювати нічо-
го. Це листівка районного автори-
тета, що рветься в «мажоритарни-
ки», а не президентська програма», 
— написав він на особистій сторін-
ці у «Фейсбуці».
 «Слухайте, я думав, що на цих 
виборах головний клоун — Зе-
ленський. Але я непростимо, дико, 
по-варварськи помилявся», — за-
явив Максим Кухар. Екс-редактор 
«Форбс Україна» вважає, що це по-
казує справжнє ставлення Грицен-
ка до виборців: якщо йому лінь-
ки написати 20 листів змістовного 
тексту, то чому йому не лінь буде 
щось робити після обрання?
 Нагадаємо, у своїй передви-
борчій програмі Анатолій Грицен-
ко обіцяє наступати на п’яти ліде-
рам Європи, діяти рішуче, усунути 
популізм, укладати тільки вигідні 
для України договори. Колишній 
міністр оборони України, якого ек-
сперти вважають причетним до оче-
видного послаблення ЗСУ, обіцяє 
також зробити оснащену армію. ■

гривень
надасть цьогоріч держава аграріям на 
компенсацію вартості зберігання та пе-
реробки зерна, повідомили у прес-служ-
бі КМУ.

850 млн.
гривень
витрачено з держбюджету на фінансування 
партій у 2018 році, за даними Національного 
агентства з питань запобігання корупції.

євро
за останні п’ять років надав Євросоюз на гуманітарний на-
прямок, відновлення та розвиток України, заявив керівник 
групи підтримки України в Єврокомісії Пітер Вагнера.

гривень
зафіксовано хабарів у 2018 році в Ук-
раїні, констатували в Генпрокуратурі.

іноземців
відвідали Київ у минулому році, ін-
формує начальник Управління ту-
ризму і промоцій КМДА Антон Та-
раненко.

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

513,671 млн. Майже 300 млн. На 207 млн. 1,93 млн.

НА ФРОНТІ

Зеків — на передову
Російське командування активізувалось у пошуку «гарматного м’яса», 
мобілізують навіть раніше судимих

■

ОЦІНКИ

«Ганьба і плювок в 
обличчя суспільству»
Відомий журналіст — 
про передвиборчу 
програму Гриценка

■

Анатолій Гриценко.
Фото з сайта narodna-pravda.ua.
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дітей
через військові дії на Донбасі потребують невідкладного захисту 
та гуманітарної допомоги (зокрема, якісної медичної допомоги та 
психосоціальної підтримки), б’є на сполох ЮНІСЕФ України.

Близько 500 тис.
гектарів
становила площа всихання лісів в Україні ми-
нулоріч, за інформацією прес-служби Держ-
лісагентства. 

парафій
УПЦ МП перейшли в Православну 
церкву України, похвалився митро-
полит Епіфаній.

додаткових 
е л е к т р о н -
них послуг 

запровадить у цьому році 
уряд України, пообіцяв 
Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман.

скоротилася 
цьогоріч пе-
редплата на 

друковані видання в першому півріч-
чі в порівнянні з аналогічним періодом 
2018 року, підбили невтішні підсумки 
в Укрпошті. 

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

Майже 440 тис. Понад 100 50 На 10%

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 На Тернопільщи ні
з’явилося перше со-
ціальне таксі для 
об’єднаної територіаль-
ної громади, точніше — 
для її жителів з особли-
вими потребами. Такий 
подарунок від Міністерс-
тва соціальної політики 
України отримала ОТГ 
із центром у селі Бай-
ківці під Тернополем, 
яка об’єднує 10 населе-
них пунктів із загаль-
ною кількістю населен-
ня близько 10 тисяч лю-
дей. Ця громада є однією 

з найпрогресивніших у 
регіоні щодо освоєння 
усіх переваг децентралі-
зації, а тепер може пох-
валитися ще й такою но-
винкою. Спеціально об-
ладнаний «бус» — дуже 
потрібна річ для людей, 
які не можуть чи яким 
дуже складно пересува-
тися самостійно у зви-
чайному громадсько-
му транспорті. А те, що 
ним можна скориста-
тися безоплатно (попе-
редньо зробивши замов-
лення в центрі надан-
ня соціальних послуг 
ОТГ) для поїздки, ска-
жімо, до лікарні чи пот-

рібної установи, знімає 
ще й проблему фінансо-
вої спроможності. Оп-
лату пального та роботи 
водія взяла на себе гро-
мада.
 До речі, подібне со-
ціальне таксі працює з 
весни минулого року і в 
обласному центрі. Авто-
мобіль був придбаний за-
вдяки громадським ак-
тивістам-ентузіастам та 

відомому благодійному 
фонду «Карітас», а вит-
рати, пов’язані з його об-
слуговуванням, узяла на 
себе Тернопільська місь-
ка рада. Ініціатори про-
екту, завдяки якому по-
ява такого таксі стала 
можливою, в перспек-
тиві планують організу-
вати збір коштів ще на 
одне таке авто. ■

Іван ЛЕОНОВ

 Про перші два місяці роботи 
слідчих новоствореного Держав-
ного бюро розслідувань (ДБР) про-
звітував днями його директор Ро-
ман Труба. За його даними, від 27 
листопада 2018 року слідчі вже 
взялися розслідувати майже 3,5 
тисячі кримінальних проваджень. 
При цьому більшість із них — 2674 
— надійшли до бюро з інших пра-
воохоронних органів, тоді як без-
посередньо слідчими бюро розпо-
чато майже 750 проваджень. 
 Що цікаво, переважна біль-
шість фігурантів проваджень — 
правоохоронці (1639 осіб) і війсь-
ковослужбовці (1391), а ще лише 
66 суддів, 3 нардепи та 25 посадов-
ців категорії «А». Пан Труба ствер-
джує, що бюро також розпочало 
розслідувати складні злочини, роз-
криттям яких в Україні фактично 
ніхто не займався. Зокрема, йдеть-
ся про 14 випадків катувань із боку 
правоохоронців.
 За його словами, слідчих у ДБР 
усе ще не вистачає, тож варто й на-
далі збільшувати їхню кількість. 
Загальний штат бюро — понад 500 

працівників, із них 285 — слідчі. 
При цьому один слідчий може роз-
слідувати до 20 проваджень і біль-
ше, а це — неабияке навантажен-
ня.
 Серед іншого, директор бюро 
закликає політиків не втягувати 
ДБР у інформаційні війни під час 
президентських і парламентських 
перегонів у 2019 році. Мовляв, жо-
ден кандидат у Президенти не фі-
гурує в кримінальних проваджен-
нях ДБР, оскільки всі вони мають 
певні гарантії на час виборчої кам-
панії.
 «У підслідності ДБР — висо-
копосадовці. Це може бути вико-
ристано третіми силами для де-
зінформації, для іміджевих війн 
зі своїми конкурентами під час ви-
борчих перегонів. Прошу всіх кан-
дидатів на посаду Президента не 
втягувати ДБР у власні інформа-
ційні війни», — підкреслив Роман 
Труба.
 Відповідаючи на питання жур-
наліста «України молодої», чи від-
кривали слідчі ДБР криміналь-
ні провадження щодо своїх колег 
з НАБУ чи САП, пан Труба запев-
нив, що Державне бюро розсліду-

вань «не воює з правоохоронними 
органами, і з керівництвом НАБУ в 
нас хороші робочі службові стосун-
ки, нас об’єднує розуміння того, 
що в нас повністю спільна мета».
 Мовляв, «відкриваємо кримі-
нальні провадження не щодо 
НАБУ, Нацполіції чи СБУ, а щодо 
можливих злочинців, які працю-
ють у цих органах». Відтак наразі 
у ДБР розслідують 28 криміналь-
них проваджень за фактами мож-
ливих правопорушень працівника-
ми НАБУ. 
 «Із них 11 проваджень переда-
но з Генпрокуратури, приблизно 
11-12 передано прокурорами САП. 
Інша частина проваджень розслі-
дується за ухвалами суддів», — за-
уважив Роман Труба. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Звучить, здавалося б, абсурдно і дико — у ХХІ століт-
ті діти змушені в холод і мороз ходити до туалету на ву-
лиці. Проте це реалії української освіти. Більшість шкіл 
у сільській місцевості оснащені саме вбиральнями, які 
розташовані не в приміщеннях шкіл. Останнім випадком 
для розголосу стала історія в селищі Зачепилівка Хар-
ківської області, де дітям від школи доводилося до туале-
ту долати чималу відстань, а приміщення не мало ні кабі-
нок, ні перегородок. Вбиральня нагадувала брудний сор-
тир на периферійному вокзалі, але аж ніяк не в школі. 
Розголосу історії надали не вчителі, не адміністрація, а 
місцева мешканка. 
 У міністерстві заявили, що вже мають план, як реалі-
зувати проект з оснащення внутрішніх туалетів у шко-
лах. Ідеться про інвестицію в понад 263 мільйони гри-
вень для створення теплих туалетів у навчальних закла-
дах, де їх досі нема. Обов’язковою вимогою до шкіль-
ної вбиральні на всіх рівнях — від молодшої до старшої 
школи — стане наявність перегородок та дверей у кож-
ній кабінці. За словами чиновників, це вже враховано 
в нових нормативних документах у галузі будівництва. 
«Дуже важлива державна програма з поки що умовною 
назвою «Гідність дитини». Це програма на облашту-
вання теплих внутрішніх туалетів. За офіційною ста-
тистикою, близько тисячі шкіл — думаю, що насправ-
ді більше — не мають у ХХІ столітті внутрішніх туа-
летів. Звісно, коли не забезпечені базові потреби дити-
ни, коли вона не може фізіологічні потреби справити в 
цивілізований спосіб, нам важко говорити про Нову ук-
раїнську школу», — заявила радниця міністра освіти і 
науки Іванна Коберник. 
 Лікар-педіатр та викладач Національного універси-
тету імені Олександра Богомольця Боброва Віра Іванів-
на в розмові з «УМ» запевнила, що внутрішні туалети — 
це необхідність перш за все для здоров’я дітей. Оскіль-
ки, користуючись туалетом на вулиці, діти можуть під-
хопити купу хвороб і згодом довго їх лікувати. «Якщо 
чесно, просто в голові не вкладається, що значний відсо-
ток діток у наш час ходять до туалету на вулицю. Перш 
за все, для дитини це дискомфортно, проте, окрім цього, 
такі «походи» можуть викликати, приміром, гострий 
цистит, і певний відсоток дітей таки перебуває у зоні 
ризику, адже якщо на велику школу лише два туалети і 
ними користуються вчителі, діти, персонал закладу, то, 
стоячи в черзі на морозі, хворобу чекати не доведеться. 
До всього, ми чудово знаємо, хто такі дітки. Вони, виб-
ігаючи на вулицю в туалет, здавалося б, на п’ять хви-
лин, можуть легко одягнутися і в результаті отримати 
переохолодження організму. Друге, що не менш важли-
во, — це ризик вірусного гепатиту А, а також будь-яких 
інших інфекційних хвороб. Адже в більшості шкіл, як 
я розумію, на вулицях немає де і рук помити, тому це 
можливість отримати ще гостру кишкову інфекцію», 
— розповіла «УМ» лікарка. 
 У свою чергу, дитячий психолог i викладач Любоми-
ра Сітків запевняє, що туалети на вулицях справді мо-
жуть негативно впливати не лише на здоров’я учнів, а й 
на психологічний стан. Адже в підлітковому віці, коли 
дитина формується, як ніколи потрібно бути обережним 
iз її психікою. «Хтось може, вибачте, підглянути, щось 
сказати, образити. Це все людський, дитячий фактор, 
від якого нам нікуди не дітися. Ми багато говоримо про 
булінг, проте мало робимо для того, щоб діти хоча б міні-
мально комфортно почувалися. Такі нововведення мають 
бути пріоритетом і для чиновників, і для батьків. Бо про 
яку освіту можна говорити, коли дитина на уроці дума-
тиме, як би не виходити на вулицю в туалет, бо там хо-
лодно», — коментує психолог. 
 За словами Іванни Коберник, на покращення якості 
освіти у бюджеті на 2019 рік закладено 1,5 мільярда 
гривень. Ці кошти, окрім програми з облаштування ту-
алетів, підуть на підтримку опорних шкіл, програму 
«Шкільний автобус», облаштування природничих ка-
бінетів тощо. ■

ДЕЛІКАТНЕ ПИТАННЯ

Не до вітру, 
а до унітазу
У Міносвіти хочуть облаштувати 
всі українські школи внутрішніми 
туалетами

■

Особливе байковецьке таксі.
Фото з сайта Байковецької громади.

❙
❙

ДОБРА СПРАВА

Незвичайне таксі
Людям з інвалідністю однієї 
з громад реально стало жити 
трошки легше

■

СИЛОВИКИ

«З колегами не воюємо»
ДБР розслідує тисячі проваджень щодо 
правоохоронців і військових та гарантує 
«недоторканність» кандидатам у Президенти 
на час виборів

■

Директор ДБР Роман Труба.
Фото автора.

❙
❙

 Колектив газети «Ук-
раїна молода» щиро вітає 
свого найкращого редак-
тора Михайла Дорошенка 
з почесною нагородою — 
медаллю «За жертовність 
і  любов до України» від 
Української православної 
церкви, якою його удос-

тоїв своїм указом патріарх 
Київський і всієї Руси-Ук-
раїни Філарет. Бажаємо 
Михайлу Івановичу міцно-
го здоров’я, сил і  наснаги 
в розбудові незалежної Ук-
раїни, творенні Українсь-
кої Автокефальної право-
славної церкви.

ПРИВІТАННЯ

Попереду — 
Дорошенко

■
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«Добробут, безпека, порядок 
— не менш важливі, ніж 
армія, мова, віра»
 Розпочався форум виступом 
Тараса Чубая, лідера гурту «Плач 
Єремії», який на сцені під гітару 
виконав пісню УПА «Буде нам 
з тобою що згадати». Після цьо-
го Чубай, Тарас Компаніченко із 
«Хореї козацької», Іван Леньо з 
гурту «Козак систем» і Сергій Фо-
менко з «Мандрів» заспівали ра-
зом «Зродились ми великої годи-
ни» — «Марш нової армії» (пере-
роблений гімн ОУН). Виконання 
пісні увесь зал слухав стоячи. 
 Коли музиканти пішли зі сце-
ни, до трибуни підійшов «вину-
ватець торжества» — Петро По-
рошенко. Навіть ті, хто дивився 
пряму трансляцію по телевізору, 
помітили, що голос у Президен-
та сильно застуджений, а напере-
додні, кажуть, він узагалі не міг 
говорити. Проте сорокахвилинну 
промову витримав достойно. 
 Говорив Президент про те, 
що вдалося зробити за минулі 
п’ять років (і що не вдалося) та 
які плани має на майбутнє, під-
водячи свій виступ до головно-
го — він буде балотуватися на 
другий термін, аби продовжува-

ти реалізовувати свій план роз-
будови України. «У моїй пре-
зидентській роботі трапляло-
ся різне: успіхи і невдачі, точні 
розрахунки і помилки, приєм-
ності і прикрощі, радості й пе-
чалі, чесноти і недоліки, — за-
значив Петро Порошенко. — 
Слава Богу, є чим пишатися і, 
ніде правди діти, є за що вибача-
тися. Але кожен мій крок, вда-
лий чи ні, ніколи не суперечив 
стратегії на повний розрив із ко-
лоніальним минулим, на влас-
ний шлях України, на цивілі-
заційний союз iз Європою. Не 
маємо права зупинитись на пів-
дорозі. Місія нашого поколін-
ня — довести до успішного за-
вершення побудову міцної Ук-
раїнської держави». 
 Головні завдання, які ста-
вить перед собою на другу 
п’ятирічку Порошенко, — це, 
насамперед, упевнений курс на 
ЄС і НАТО. «У 2024 році ми по-
дамо заявку на вступ до Євросою-
зу. Не маю жодного сумніву, що 
ми отримаємо і почнемо вико-
нувати План дій щодо членства 
в НАТО», — переконаний він. 
Друге — це відповідальна еко-
номічна стратегія. Вона передба-
чає зменшення боргового наван-
таження на економіку, «бо здій-
снити стрибок iз такими борго-
вими гирями на ногах навряд чи 

вдасться. Прикували до них Ук-
раїну інші політики, а звільняти 
її від цих кайданів випало нашій 
команді», а також акцент на тих 
секторах економіки, де Україна 
може вийти на лідерські позиції 
і які «принесуть кошти, щоб за-
безпечити відчутне підвищення 
рівня життя людей». «До таких 
секторів я зараховую агропро-
мисловий комплекс, ІТ, маши-
нобудування, туризм, логісти-
ку, — наголосив Порошенко. — 
Перелічені п’ять стратегічних 
пріоритетів дадуть потужний 
поштовх нашій економіці. Під 
них можна залучити мільярди 
доларів інвестицій. Їхня реалі-
зація створить десятки тисяч 
малих підприємств, сотні тисяч 
робочих місць iз достойною оп-
латою і знизить рівень робочої 
еміграції українців. Ця формула 
дасть перспективу місту й селу, 
кожній громаді. Вона наповнить 
державний та місцеві бюджети, 
дасть можливість підвищувати 
зарплати бюджетникам, пенсії, 
соціальні виплати». І третє стра-
тегічне завдання — справжній 
мир, «який гарантувати  може 
лише боєздатна армія — наша 
українська, патріотична, добре 

навчена, добре вишколена, доб-
ре озброєна, добре вдягнена». 
 Порошенко наголошує, що 
вдруге вирішив іти в президен-
ти, аби не зупинятися на пів-
шляху, «щоб завершити побу-
дову сильної успішної держа-
ви, здатної забезпечити поря-
док, добробут і безпеку кожного 
українця. Бо добробут, безпека, 
порядок — не менш важливі, 
ніж армія, мова, віра». 

«Підтримайте того, хто може 
сказати Путіну «ні», а не «хі-хі»
 Упродовж наступних двох 
годин промовці на трибуні змі-
нювали один одного. На користь 
чинного президента виступили 
Голова Верховної Ради Андрій 
Парубій, очільник уряду Во-
лодимир Гройсман, Генераль-
ний прокурор Юрій Луценко, 
декан Києво-Могилянської біз-
нес-школи Олександр Саврук, 
успішний підприємець з Firefly 
Aerospace Максим Поляков, від-
ставник-десантник Герой Украї-
ни Олександр Порхун, прези-
дент корпорації SoftServe, голо-
ва асоціації «Інформаційні тех-
нології України» Тарас Кіцмей, 
мер Дніпра Борис Філатов, влас-
ниця агрофірми «Зоря» Іри-
на Костюшко, економіст Олек-
сандр Пасхавер, письменник і 
дипломат Юрій Щербак та ба-

гато інших. Мер Києва Віталій 
Кличко, просто з лікарняної па-
лати, де лікує травму спини, за-
писав відеозвернення на під-
тримку чинного Президента. 
 Щирим та емоційним був 
виступ Ірини Геращенко, Упов-
новаженого Президента з пи-
тань мирного врегулювання си-
туації у Донецькій та Лугансь-
кій областях, першого заступни-
ка Голови Верховної Ради. Пані 
Ірина пояснила, чому Петро По-
рошенко самовисувається, а не 
йде від конкретної партії. «Ви 
знаєте, ми маємо 50 кандидатів, 
які йдуть від партії, бо в партії 
є тільки кандидат і прапор. На-
шого Президента підтримує сус-
пільство. Це — набагато ширша 
підтримка». 
 Геращенко у своїй промові 
наголосила на важливості ро-
зуміння тих змін, які відбули-
ся в країні з 2014 року. «Дуже 

важливо, щоб ми сьогодні ус-
відомлювали, що ключове від-
булося за цих п’ять років. Пре-
зидентові, разом iз відновле-
ною українською армією дійс-
но вдалося не просто зберегти 
державу, а й звільнити вели-
ку частину території Донбасу. 
Звільнити Маріуполь, Авдіїв-
ку, Слов’янськ, Краматорськ. І 
сьогодні тільки ті, хто говорить, 
що це Порошенко напав на Дон-
бас, про це забувають. Можли-
во, тому що вони ніколи там не 
були за ці п’ять років?» — ска-
зала вона. І додала, що «ми не 
дамо повторити Крути, ми дій-
демо до Брюсселя як член ЄС і 
НАТО — повноправний і повно-
цінний». Пані Ірина наголоси-
ла на необхідності звільнення 
усіх українських політв’язнів і 
процитувала рядки з листа ук-
раїнського бранця Олега Сенцо-
ва: «Судячи з того, що російсь-

кий телевізор передає про Поро-
шенка і Клімкіна (міністр закор-
донних справ України. — Авт.), 
вони все роблять правильно».
 Насамкінець Ірина Геращен-
ко додала: «Будь ласка, підтри-
майте 31 березня того, хто може 
сказати Путіну «ні», а не «хі-хі» 
(зал на ці слова вибухнув оплес-
ками, а Петро Порошенко роз-
сміявся). Я і ще деякі члени ко-
манди бачили, як Петро Олек-
сійович вміє сказати «ні» і Путін 
іноді навіть це чує. Але ми, Пет-
ро Олексійович, дуже очікуємо, 
що він почує вимогу українсько-
го народу віддати Крим і Донбас. 
Тому що ми прагнемо миру, але 
не шляхом капітуляції, а пере-
моги».
 Уже після форуму Ірина Ге-
ращенко напише на своїй сторін-
ці у «Фейсбуці»: «Те, що вибо-
ри-2019 будуть між Порошен-
ком і умовним Путіним — не 

«Ми не популісти. Ми не кажемо, що зміни 
відбудуться негайно. Але реформи вже працюють 
і європейські стандарти стануть реальністю».

На форум прийшли близько чотирьох тисяч осіб.
Фото з сайта president.gov.ua.

❙
❙

Ігор Гордійчук, Вадим Свириденко та Віктор Ющенко. ❙

«Не маємо права 
на півдорозі»

Патріотичні та демократичні сили гуртуються довкола Петра Порошенка

ВИБОРИ-2019■
Інна СТЕПАНЧУК 

Чинний Президент України Петро Порошенко самовисувається на 
другий термін. Як уже  повідомляла «УМ» у попередньому номері, 
відповідну заяву він зробив на форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми 
йдемо своїм шляхом», що відбувся в Києві. Захід зібрав близько 
чотирьох тисяч осіб, багатьох із яких легко було впізнати. І це не 
тільки представники влади й топ-політикуму. Серед запрошених 
були третій Президент України Віктор Ющенко, глава Православної 
церкви України митрополит Епіфаній, почесний голова Меджлісу 
Мустафа Джемілєв, екс-провідник «Правого сектору» Дмитро 
Ярош, Герої України Ігор Гордійчук («Сумрак») та Андрій Коваль-
чук, Уповноважений Президента з питань реабілітації учасників 
бойових дій Вадим Свириденко (в боях на Донбасі втратив кін-
цівки), перший віце-президент НАН України Володимир Горбулін, 
професор із Донецька, визволений iз полону, Ігор Козловський, 
поет Дмитро Павличко, письменник Юрій Винничук, співак Тарас 
Петриненко, режисер Ахтем Сеїтаблаєв, акторка Ірма Вітовська, 
письменник і видавець Іван Малкович, співачка і телеведуча Ан-
желіка Рудницька та інші. Більшість iз них — це не просто відомі 
в Україні особи, а знакові постаті. Що об’єднало цих абсолютно 
різних людей? Майбутнє України. 
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перебільшення і не метафора. 
Це Путін публічно заявив, що в 
Україні має відбутися зміна вла-
ди, що має прийти хто завгодно, 
тільки не Порошенко. Отже, є 
Порошенко і всі інші, хто за-
вгодно. Колективний Путін. 
Я, як давній і старий україно-
бот, зроблю все, аби не Путін і 
не Москва обирали наступного 
Президента України. Це винят-
кове і суверенне право самих ук-
раїнців».

«Порошенко переграв Путіна»
 Подякував Президенту за 
підтримку Максим Поляков, 
підприємець з Дніпра, власник 
компанії Firefly Aerospace, яка 
займається розробкою косміч-
них ракет. «Ми зробили два за-
води: один — в Україні, другий 
— у Техасі. Ми продали вже 
близько 50 ракет, — зазначив 
бізнесмен. — Росіяни досі ду-
мають, що ми без них не зможе-
мо запукати ракети. Це не так. 

Ми можемо сьогодні створюва-
ти ракети без участі Росії. Про-
ектування — це дуже важливо. 
І наша країна чотири роки тому 
була перепроектована правиль-
но. Тепер її треба відбудувати. 
Наша перша ракета в грудні 
стартує з американського кос-
модрому. І я хотів би, аби ви 
(звернувся до Порошенка) тоді 
теж були Президентом».
 Дипломат та письменник 
Юрій Щербак у своїй промові 
наголосив: «Ми повинні донес-
ти до всіх українців, що Пре-
зиденту Порошенку сьогодні 
немає альтернативи. Це істи-
на, яку треба визнати і з якою 
треба йти на вибори. Головно-
командувачів не міняють під 
час битви. Це знала Великоб-
ританія Черчилля і Сполучені 
штати Рузвельта, які своїх кер-
маничів не міняли». Він додав, 
що Президент України переграв 
російського президента Путіна 
у військово-дипломатичному 
протистоянні. «Об’єктом пер-
сональної ненависті українофо-
ба Путіна став президент Поро-
шенко. Ненависть ця особиста 
і токсична, обумовлена непос-
тупливою позицією Президен-
та України, його ефективними 
зусиллями в організації про-

тидії російській агресії. Давай-
те сьогодні прямо скажемо, що 
Президент Порошенко переграв 
Путіна у багатьох компонентах 
військово-дипломатичної бо-
ротьби», — заявив Юрій Щер-
бак.

Пам’ятати уроки 100-річної 
давнини 
 У свою чергу, Генераль-
ний прокурор України Юрій 
Луценко закликав українців 
пам’ятати про уроки 100-річ-
ної давнини і про ціну, яку за-
платили українці тоді за чва-
ри, зраду і легковірність, втра-
тивши свою державу та на довгі 

роки опинившись у радянсько-
му ярмі. Він наголосив на важ-
ливості продовження обраного 
Україною курсу на вступ до Єв-
росоюзу та НАТО, який дозво-
лить убезпечити країну від аг-
ресивної Росії. «Закон заборо-
няє мені як Генеральному про-
курору агітувати за кандидатів 
у президенти, і я цього робити не 
буду. Чому ж я тут? Перш за все, 
щоб запевнити, що Україна, на 
відміну від північного «Мордо-
ру», має право вільних і демок-
ратичних виборів, де закон один 
для всіх. І кожен, член будь-якої 
команди, хто спробує отримати 
перемогу в незаконний спосіб, 
буде відповідати не після неми-
нучої революції, а відразу після 
скоєння злочину», — запевнив 
Юрій Луценко. 
 Водночас Голова Верховної 
Ради Андрій Парубій наголо-
сив: «Сьогодні йдеться не тіль-
ки про висунення гідного кан-
дидата на посаду Президента 
України. Сьогодні йдеться про 
незворотність нашого шляху до 
побудови сучасної, вільної єв-
ропейської України, до НАТО 
та Європейського Союзу, на-
шої непохитності у боротьбі з 
агресором, продовження змін 
у країні — нашого неспинно-
го руху власним українським 
шляхом». 
 А Прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман зазначив, що 
2014 рік став початком необхід-
них змін, які потрібно зробити, 
щоб Україна по-справжньому 
була сильна. «Розумію, що нам 
не давались легко зміни, і сьо-
годні ще далеко не всі громадя-
ни України можуть відчути, що 

ці зміни відбулись. Але я точно 
знаю, що ми збудували фунда-
мент», — сказав глава уряду, 
додавши, що було започатко-
вано децентралізацію, відкри-
то двері до ЄС, почалися зміни 
в освіті, медицині, інфраструк-
турі тощо. «Майбутній період 
п’яти років — це можливість 
забезпечити незворотність шля-
ху, досягнення тих цілей і за-
вдань, які сьогодні чітко висло-
вив Президент», — сказав він.
 Також на підтримку курсу 
Президента Порошенка висло-
вився колишній Генсек НАТО 
Андерс Фог Расмуссен, який із 
2016 року є позаштатним рад-
ником Порошенка. Його вже 
бачили на з’їзді головної супер-
ниці чинного Президента Юлії 
Тимошенко, правда, у відео-
запису (згодом пан Расмуссен 
сказав, що залишається ней-
тральним спостерігачем виб-
орчої кампанії в Україні й не 
агітує за жодного з кандидатів). 
На форумі «Від Крут до Брюс-
селя» пан Расмуссен з’явився 
особисто: «Я тут як друг Украї-
ни і друг Президента Порошен-
ка... Роль моя не в тому, щоб ка-
зати вам, за кого голосувати, а в 
тому, що я закликаю і далі про-
водити реформи. Якщо ви про-
довжите цей шлях, ви отримає-
те винагороду, євроатлантична 
інтеграція триватиме». І додав: 
«Якщо Росія припинить війну 
— не буде війни. Якщо Україна 
припинить війну — більше не 
буде України. Слава Україні!» 

Щоб не прийшла біла північна 
лисичка
 Повною несподіванкою для 
багатьох стала поява на форумі 
Леся Подерв’янського. Митець, 
який для багатьох був і зали-
шається символом творчої сво-

боди, дрес-коду не дотримував-
ся ні в одязі (вийшов на сцену 
в темному гольфі й блакитних 
джинсах), ні в промові (ненор-
мативної лексики не було, лише 
— натяки). Його виступ був най-
коротшим — усього 29 секунд, 
але він зірвав шквал аплодис-
ментів. «Є така північна ли-
сичка з білим пухнастим хвос-
тиком. Вона може з’явитися 
на наших теренах. Так от, щоб 
вона не з’явилася, принаймні, 
щоб у неї було менше шансів, 
я сьогодні тут. Тому що в мене 
є дочка Настя і онук Тимур. Я 
все сказав. Слава Україні», — 
Подерв’янський, як завжди, 
був влучним і лаконічним. 

* * *
 Основний висновок, який 
багато хто робить після фору-
му:  Порошенку, як вище сказав 
Юрій Щербак, нема альтернати-
ви. Тому саме довкола нього гур-
тується патріотична громадсь-
кість, якій небайдужа доля Ук-
раїни. «Мати хребет» (як влуч-
но сказала Ірина Геращенко) і 
не прогинатися під Москву, бо-
ронити українську територію, 
мову, віру й історію — на цих 
основних стовпах тримається 
державна незалежність і націо-
нальна ідеологія, виразником 
якої впевнено стає чинний Пре-
зидент Порошенко. 
 Уже після форуму він напи-
сав на своїй сторінці у «Фейсбу-
ці»: «Зараз час будувати, а не да-
вати брехливі обіцянки. Ми не по-
пулісти. Ми не кажемо, що зміни 
відбудуться негайно. Але рефор-
ми вже працюють і європейські 
стандарти стануть реальністю. 
Ми йдемо своїм шляхом». ■

«Якщо Росія припинить війну — не буде війни. Якщо 
Україна припинить війну — більше не буде України».

А ТИМ ЧАСОМ...

 Голос з моря
 У вже згаданого тут Леся 
Подерв’янського в одній із п’єс є пер-
сонаж — Голос з моря, якого ніхто 
не бачить, але його репліки періодич-
но чують. Днями такий голос, але не з 
моря, а з Росії подав політичний утікач 
Микола Азаров, який написав на своїй 
сторінці у «Фейсбуці»: «Комітет по-
рятунку України» (цю організацію, яка 
гордо іменує себе українським урядом 
в екзилі, створили втікачі-«папєрєдні-
ки», а очолює її сам Микола Янович. 
— Авт.) підтримає всіх кандидатів 
у президенти, які виступають проти 
нинішнього глави держави Петра По-
рошенка. За винятком, звичайно, Ко-
шулинських всяких... Головне завдан-
ня — не допустити потрапляння По-
рошенка в другий тур». Тобто «голо-
си» з Росії співзвучні з президентом 
Путіним і прямим текстом дають зро-
зуміти: їх влаштує будь-хто, тільки не 
Порошенко. На цю заяву Азарова ко-
ристувачі з України відреагували опе-
ративно і дотепно: досить «скігліті», 
раз таке діло — оберемо Порошенка 
ще в першому турі!

■

Ірина Геращенко: Вибори-2019 будуть між Порошенком і умовним Путіним.❙

 Лесь Подерв’янський демократичний і в одязі, і в думках.  ❙

Анжеліка Рудницька й Тарас Компаніченко.❙

зупинитись



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, 0.05, 5.20 ТСН

09.30, 10.55, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.05 «Міняю жінку 5»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45, 17.00 Т/с «Моє чуже 

життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 3.25 Х/ф «Ерагон»

22.45 «Гроші-2019»

00.10 «Голос країни 9»

05.00 Мультфільм

ІНТЕР

02.45, 2.15 «Три сестри»

04.10 «Орел і решка. 

Морський сезон 3»

05.00 Top Shop

05.30, 22.45 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 

«Новини»

07.10, 8.10 «Ранок з 

«Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 3.30 

Ток-шоу «Стосується 

кожного»

11.10, 12.25 Х/ф «Фанфан-
тюльпан»

13.40 Х/ф «Манія величі»
15.50 «Жди мене. Україна»

17.40 Новини

20.00, 4.15 «Подробиці»

21.00 Т/с «Мереживо долі»

00.30 Т/с «Таїсія»

01.35 «Вещдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 1.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20, 4.40 Реальна містика

13.20, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00, 3.10 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Коротке слово 

«Ні»

23.30 Х/ф «Судна ніч
01.20 Телемагазин

02.40 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

04.00 Зона ночі

06.00 Абзац

07.49, 9.44 Kids Time

07.50 Х/ф «Йоко»

09.45 Х/ф «Заборонне 

царство»

11.50 Х/ф «Володар 

стихій»

13.50 Х/ф «Пророк»

15.50 Ревізор

18.00 Страсті за Ревізором

21.00 Х/ф «Смокінг»

23.00 Х/ф «Розбірки у 

Бронксі»

00.50 Т/с «Підступні 

покоївки»

02.55 Служба 

розшуку дітей

ICTV

04.45 Скарб нації

04.55 Еврика!

05.00 Служба розшуку дітей

05.05 Т/с «Відділ 44»

05.50 Громадянська оборона

06.40 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Антизомбі. Дайджест

11.05, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест

12.45, 15.45 Факти. День

14.50, 16.20 Х/ф «Впіймай 

мене, якщо зможеш»

16.45 Х/ф «Останній рубіж»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Прорвемось!

21.20 Т/с «Розтин покаже»

22.15 Свобода слова

00.00 Х/ф «Без 

компромісів»

01.40 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.50, 17.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.30 Фінансовий тиждень

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах

08.15 Про військо

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

14.10 Кендзьор

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

23.40 Агрокраїна

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.05, 4.50 Top Shop

06.05 Х/ф «Ключ без права 
передачі»

08.00, 18.20 «Свідок. Агенти»

08.40 Х/ф «Білоруський 
вокзал»

10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

12.50 Т/с «Кулагін та 

партнери»

14.45, 16.50, 3.25 «Речовий 

доказ»

21.25 «Легенди карного 

розшуку»

23.45 Х/ф «Бомж»
01.50 «Легенди бандитського 

Києва»

03.10 «Випадковий свідок»

03.50 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Погляд зсередини. 

Документальний цикл

06.55 UA.МУЗИКА. кліп 

07.00 Новини 

07.00 Кмітливий Сяодзі. 

Мультфільм

08.00 Новини 

08.00 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 

10.50 Кухня По 5 с. 

11.45 Дива Китаю 

12.15 Орегонський путівник 

12.45 Світ дикої природи. 

Документальний серіал

13.40 Казка для дорослих. 

Документальна 

програма

14.20 Погода

14.30 РадіоДень

14.55 Мистецький пульс 

Америки 

15.20 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.50 UA.МУЗИКА. кліп 

15.55 Погода

16.00 Львівські репери 

«Глава 94»

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською

17.00 По обіді шоу

17.50 Погода 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

18.50 UA.МУЗИКА. кліп 

19.00 Дива Китаю 

19.30 Документальний цикл. 

Аромати Греції 

20.00 Лайфхак українською

20.10 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

20.35 Українська читанка. 

21.00 Новини 

21.25 Мистецький пульс 

Америки 

22.00 Концертна програма 

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

00.55 Новини (із 

сурдоперекладом)

01.15 Тема дня

01.45 РадіоДень

02.10 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 

Михаіл Себастіан. 

Безіменна зірка 16+

04.20 РадіоДень. Життя+ 

04.45 Букоголіки 

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

05.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

07.50 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

09.40 МастерШеф

12.55 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Один за всіх

18.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 20.55 Т/с «За 

вітриною»

22.50 Т/с «Закохані жінки»

23.55 Давай поговоримо про 

секс

03.05 Найкраще на ТБ

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.15 «Кримінал»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

09.25, 18.15 «Спецкор»

10.05, 18.50 «ДжеДАІ»

10.45, 1.45 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

14.45 Х/ф «Храм черепів»
16.40 Х/ф «Бронежилет»
19.25 Т/с «Опер 

за викликом-3»

20.30 Т/с «Опер 

за викликом-4»

21.35, 23.20 Т/с «Кістки-6»

01.00 «Секретні файли-2»

03.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 11.55 Топ-матч

06.10 «Інтер» — «Болонья». ЧІ

08.05 «Тоттенгем» — 

«Ньюкасл». ЧА

09.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Ботев». 

Контрольна гра

12.00 «Рома» — «Мілан». ЧІ

13.50 «Лестер» — «МЮ». ЧА

15.40, 22.45 Футбол NEWS

16.00, 1.00 Журнал Ліги 

Чемпіонів

16.30 «Ювентус» — 

«Парма». ЧІ

18.15 Англія — Хорватія. Ліга 

Націй УЄФА

19.55 LIVE. «Фрозіноне» 

— «Лаціо». ЧІ

21.55 LIVE. «Вест Гем» 

— «Ліверпуль». ЧА

00.00 Футбол Tables

00.05 Чемпіонат Англії. 

Огляд туру

01.30 Профілактика

05.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

ФУТБОЛ-2

06.00, 14.50, 0.50 Топ-матч

06.10 «Шахтар» 

— «Партизан». 

Контрольна гра

08.00, 21.30 Журнал Ліги 

Чемпіонів

08.30 «Ювентус» — 

«Парма». ЧІ

10.20 Англія — Хорватія. Ліга 

Націй УЄФА

12.10, 14.25 «Check-in»

12.35 «Ман Сіті» — 

«Арсенал». ЧА

15.15 «Наполі» — 

«Сампдорія». ЧІ

17.05 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

18.00 «Шахтар» — «Ботев. 

Контрольна гра

19.45 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру. Прем’єра

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.55 LIVE. «Кальярі» 

— «Аталанта». ЧІ

23.55 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

01.00 Світ Прем’єр-Ліги

01.30 Профілактика

05.00 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00, 13.45 Правда життя

09.05, 16.45 Невідомий океан

10.05, 17.45 Азія класу люкс

10.55 Код доступу

11.55 Містична Україна

12.40, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.35 Секрети Другої 

світової

15.50, 21.45 Річкові монстри

18.45, 20.50 Секретні території

22.35 Таємнича Латинська 

Америка

00.30 Підроблена історія

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.25 М/ф «Земля до 

початку часів 7: Камінь 

Холодного Вогню»

09.50 М/ф «Воруши ластами, 

Семмі»

11.15 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

13.50 «Вірю не Вірю»

14.40 «Орел і решка. 

Морський сезон»

15.40, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 Х/ф «Одержимість»
01.10 «Орел і решка. Шопінг»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Спляча 
красуня»

11.00, 22.00 Вечірка

17.00 Т/с «Рання пташка»

19.00 4 весілля

20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

20.30, 21.30 Танька і Володька

23.00 Сімейка У

00.00 Країна У

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.35 «Аромати Іспанії»

12.30 Енеїда

13.15, 14.30, 4.05 РадіоДень

13.55 «Неповторна природа»

15.20 Чудова гра

15.50 Хто в домі хазяїн?

16.20 «Супер Чуття»

16.55 По обіді шоу

18.20, 2.35 Тема дня

19.00 Разом

19.30 Д/ф «Наглядачі 

заповідника»

20.05 Д/ф «Секрети замків 

Великобританії»

21.25, 2.20 UA:Спорт

21.45 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.15 «Подорож відкритим 

космосом»

22.45 Перша шпальта

00.00 Телепродаж Тюсо

03.10 Світло

04.30 Своя земля

05.25 Спільно
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.35, 5.35 ТСН

09.30, 10.55, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.00 «Міняю жінку 5»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.15, 2.20 Х/ф 
«Післязавтра»

22.45 «Одруження 

 наосліп» 5»

00.40 Комедія «Джентльмени 

удачі»

ІНТЕР

05.30, 22.50 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 

«Новини»

07.10, 8.10, 9.20 Ранок з 

«Інтером»

10.10 Т/с «Згадати 

молодість»

12.25 Х/ф 
«Неприборканий»

14.50, 15.50, 1.35 «Речдок»

16.45 «Речдок». Прем’єра

17.40 Новини

18.00, 19.00, 3.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 4.15 «Подробиці»

21.00 Т/с «Мереживо долі»

00.30 Т/с «Таїсія»

02.15 «Три сестри»

05.00 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, 3.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20, 4.40 Реальна містика

13.20, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Коротке слово 

«Ні»

23.20 Без паніки

00.00 Т/с «CSI: Маямі

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «CSI: Маямі»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.55 Зона ночі

04.50 Абзац

06.20 Т/с «Меліса та Джой»

11.00 Т/с «Хроніки Шаннари»

12.50 Т/с «Загублені»

15.20 Суперінтуїція

19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Гроші 

вирішують все»

22.55 Х/ф «Подорожі 

Гуллівера»

00.40 Т/с «Підступні 

покоївки»

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.00 Прорвемось!

10.55, 17.00 Антизомбі. 

Дайджест

11.50, 13.20 Х/ф «Острів 
горлорізів»

12.45, 15.45 Факти. День

13.55 Т/с «Бібліотекарі»

16.10, 21.20 Т/с «Розтин 

покаже»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Громадянська оборона 

Прем’єра

22.15 «На трьох»

23.20 Х/ф «Дорожня 
пригода»

00.55 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30 Огляд преси

06.50, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.30 Код успіху

07.50 Будівельний стандарт

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах

08.25 Агрокраїна

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05, 22.00 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.50 Х/ф «Полум’я»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Чекайте на 

зв’язкового»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»
12.50 Т/с «Кулагін та партнери»
14.45, 16.50, 3.25 «Речовий 

доказ»
21.25 «Легенди карного 

розшуку»
23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»
01.50 «Легенди бандитського 

Києва»
03.10 «Випадковий свідок»
03.50 «Правда життя. 

Професії»
04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 
06.00 Орегонський путівник 
06.30 Цікаво. com 
06.55 UA.МУЗИКА. кліп 
07.00 Новини 
07.00 Кмітливий Сяодзі. 

Мультфільм
08.00 Новини 
08.00 Пізній ранок шоу 
09.00 Новини 
09.00 Пізній ранок шоу 
10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 
10.45 Кухня По 
11.40 Дива Китаю 
12.10 Орегонський путівник 
12.45 Світ дикої природи. 

Документальний серіал
13.40 Григір Тютюнник. 

Доля. «Повна душа 
болю...» Документальна 
програма ч. 2

14.20 Погода
14.30 РадіоДень
14.55 Мистецький пульс 

Америки 
15.20 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще
15.50 UA.МУЗИКА. кліп 
15.55 Погода
16.00 Херсон художній. 

«маргінали» та 
мальовнича хата

16.10 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/
Модуль знань

16.50 Лайфхак українською
17.00 Авторський проект 

«Ledy Opera» концерт 
Ольги Чубаревої «Сни 
Роксолани»

17.50 Погода 
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.20 Тема дня
18.50 UA.МУЗИКА. кліп 
19.00 Дива Китаю 
19.30 Документальний цикл. 

Аромати Греції 
20.00 Розсекречена історія 
21.00 Новини 
21.25 Мистецький пульс 

Америки 
22.00 Концерт Марії Бурмаки 

та Gypsy Lyre «Нове та 
улюблене»

23.00 Київський театр 
оперети. Моцарт 
underground 

00.55 Новини (із 
сурдоперекладом)

01.15 Тема дня
01.45 РадіоДень
02.10 Київський академічний 

Молодий театр. Андрій 
Курейчик. Людина і 
вічність 18+

04.20 РадіоДень. Життя+ 
04.45 Букоголіки 
05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

 
СТБ

05.50 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

07.45 Містичні історії з 
Павлом Костіциним

09.30 МастерШеф
13.00 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
20.00, 20.55 Т/с «За вітриною»
22.50 Т/с «Закохані жінки»
23.55 Давай поговоримо про 

секс

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»
16.15 «Кримінал»
17.00 Ток-шоу «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 1.45 Т/с «Безсмертний»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
12.55 Відеобімба
15.10 Х/ф «Страховик»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом-4»
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-6»
01.00 «Секретні файли-2»
03.10 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND»

06.50, 1.30 Журнал Ліги 
Чемпіонів

07.20, 22.50 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру

08.15 «Челсі» — 
«Гаддерсфілд». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.20 «Рома» — «Мілан». ЧІ
12.05 «Вест Гем» — 

«Ліверпуль». ЧА
13.55 «Шахтар» 

— «Партизан». 
Контрольна гра

16.50 «Ман Сіті» — 
«Арсенал». ЧА

18.40, 3.50 Топ-матч
18.50 Півн. Ірландія 

— Австрія. Ліга Націй 
УЄФА

20.40 «Шахтар» — «Ботев. 
Контрольна гра

23.45 «Наполі» — 
«Сампдорія». ЧІ

02.00 «Кардіфф» — 
«Борнмут». ЧА

04.00 Франція — Ісландія. 
Контрольна гра

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.15 «Check-in»

06.25, 3.55 «Ман Сіті» 

— «Арсенал». ЧА

08.40 «Шахтар» — «Ботев». 

Контрольна гра

10.25 «Європейський 

WEEKEND»

11.15 Півн. Ірландія 

— Австрія. Ліга Націй 

УЄФА

13.05, 3.00 Чемпіонат Італії. 

Огляд туру

14.00 «Челсі» — 

«Гаддерсфілд». ЧА

15.50, 22.55, 1.00 Топ-матч

16.00 «Фрозіноне» — 

«Лаціо». ЧІ

17.50 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

18.45 «Вест Гем» — 

«Ліверпуль». ЧА

20.35 Журнал Ліги Чемпіонів

21.05 «Рома» — «Мілан». ЧІ

23.10 «Лестер» — «МЮ». ЧА

01.10 «Інтер» — «Болонья». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.10, 13.45 Правда життя

09.15, 16.50 Невідомий океан

10.10, 17.50 Азія класу люкс

11.00 Місця сили

11.50, 0.35 Містична Україна

12.35, 19.40 Речовий доказ

14.50, 23.40 Секрети Другої 

світової

15.50, 21.45 Річкові монстри

18.45, 20.50 Секретні території

22.40 Таємнича Латинська 

Америка

01.25 Ризиковане життя

04.55 Скептик

05.20 Доктор Хайм

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 Т/с «Дорогий доктор»

09.40 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

13.50 «Вірю не Вірю»

14.45 «Орел і решка. 

Морський сезон»

15.45, 21.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження. 
Америка»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 
подорож»

00.00 «Орел і решка. Шопінг»
01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Цирк! Цирк! 

Цирк!»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
13.00, 22.00 Вечірка
14.00, 1.00 Панянка-селянка
16.00 Т/с «Рання пташка»
18.00 4 весілля
20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
20.30, 21.30 Танька і Володька
23.00 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.35 «Аромати Іспанії»

12.00 «Аромати Мексики»

12.30 Енеїда

13.15, 14.30, 4.05 РадіоДень

13.55, 19.50 «Неповторна 

природа»

15.20 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 UA:Фольк

18.20, 2.35 Тема дня

19.00, 5.25 Спільно

20.05 Д/ф «Секрети замків 

Великобританії»

21.25, 2.20 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.15 Д/ф «Як працюють 

машини»

22.45 Складна розмова

00.00 Телепродаж Тюсо

03.10 Світло

04.30 Своя земля

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 1—2 ЛЮТОГО 2019
5 лютого
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на березень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на два місяці — 125 грн. 24 коп.,
до кінця півріччя — 250 грн. 48 коп.,
до кінця року — 626 грн. 20 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на два місяці  — 165 грн. 24 коп.,
до кінця півріччя — 330 грн. 48 коп.,
до кінця року — 826 грн. 20 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на два місяці — 46 грн. 22 коп.,
до кінця півріччя — 92 рн. 44 коп.
до кінця року — 231 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 2 грн. 90 коп., на 
квартал — 6 грн. 70 коп., на 
півроку — 8 грн. 15 коп., до 
кінця року — 12 грн. 50 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну газету держави. 
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути 
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, ша-
новнi читачi.
 Нині триває передплата на «Україну моло-
ду» на березень і наступні місяці 2019 року як за 
електронною версією Каталогу видань України 
«Преса поштою», так і за друкованим Каталогом 
видань України «Преса поштою».
 Оформити передплату на березень можна 
до 18 лютого у відділеннях поштового зв’язку, 
в операційних залах поштамтів, у пунктах 
прий мання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2019■



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, 0.00, 5.20 ТСН

09.30, 11.00, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.05 «Міняю жінку 5»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45 Бойовик «Джон уїк»

22.45, 0.05 «Світ навиворіт 10: 

Бразилія»

01.05 Драма «Я буду поруч»

ІНТЕР

05.30, 22.50 «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 Т/с «Згадати 

молодість»

12.25 Х/ф «Смерть 
негідника»

14.50, 15.50, 16.45, 1.35 

«Речдок»

18.00, 19.00, 3.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 4.15 «Подробиці»

21.00 Т/с «Мереживо долі»

00.30 Т/с «Таїсія»

02.15 «Три сестри»

05.00 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, 3.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20, 4.40 Реальна містика

13.20, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Коротке слово 

«Ні»

23.20 Гучна справа

00.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «CSI: Маямі»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.10 Абзац

07.00 Т/с «Меліса та Джой»

11.40 Т/с «Хроніки Шаннари»

13.10 Т/с «Загублені»

15.50 Суперінтуїція

19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Поліцейська 

академія»

23.00 Х/ф «16 кварталів»

01.00 Т/с «Підступні 

покоївки»

ICTV

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»

05.35, 10.05, 17.10 

Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

11.55, 13.20 Х/ф «Дорожня 

пригода»

12.45, 15.45 Факти. День

14.05 Т/с «Бібліотекарі»

16.15, 21.20 Т/с «Розтин 

покаже»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт 

Прем’єра

22.15 «На трьох»

23.25 Х/ф «Дорожня 

пригода-2»

01.05 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 
Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 
23.55 Погода в Україні

07.25 Драйв
07.30 Медекспертиза
07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55, 0.30, 1.10 Погода 
на курортах

08.15 Полігон
09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 
подій

13.05, 22.00 БлогПост
14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день
17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45, 12.50 Т/с «Кулагін та 

партнери»

06.35 Х/ф «Люби мене»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Правда 
лейтенанта 
Климова»

10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

14.45, 16.50, 3.25 «Речовий 

доказ»

21.25 «Легенди карного 

розшуку»

23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»

01.55 «Легенди бандитського 

Києва»

03.15 «Випадковий свідок»

04.10 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Елементи 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.00 Кмітливий Сяодзі. 

Мультфільм

08.00 Новини 

08.00 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 

10.45 Кухня По. 3 с. 

11.40 Дива Китаю 

12.15 Орегонський путівник 

12.40 Світ дикої природи. 

Документальний серіал

13.35 Ловець слів. 

Документальна 

програма 

14.20 Погода

14.30 52 вікенди 

14.55 Мистецький пульс 

Америки 

15.20 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.55 Погода

16.00 Май у Херсоні. 

екскурсія містом 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською

17.00 По обіді шоу 

17.50 Погода 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

18.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

19.00 Дива Китаю 

19.30 Документальний цикл. 

Аромати Греції 

20.00 Лайфхак українською

20.10 Букоголіки 

20.35 100 років української 

літератури 

21.00 Новини 

21.25 Мистецький пульс 

Америки 

22.00 Концертна программа 

Павла Табакова «Любов 

жива»

23.00 Київський театр 

«Колесо». Жан-Батіст 

Мольєр. «Уявно хворий»

00.55 Новини (із 

сурдоперекладом)

01.15 Тема дня

01.45 РадіоДень

02.10 Київський театр 

оперети. Моцарт 

underground 

04.20 РадіоДень. Життя+ 

04.45 Букоголіки 

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.35 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

08.30 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

10.20 МастерШеф

13.30 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 20.55 Т/с «За 

вітриною»

22.50 Т/с «Закохані жінки»

23.55 Давай поговоримо про 

секс

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.15 «Кримінал»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 1.45 Т/с «Безсмертний»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

12.55 «Помста природи»

15.20 Х/ф «Кодекс злодія»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом-4»

21.35, 23.20 Т/с «Кістки-6»

01.00 «Секретні файли-2»

03.10 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Кальярі» — 

«Аталанта». ЧІ

07.45 «Вест Гем» — 

«Ліверпуль». ЧА

09.30, 20.10 Журнал Ліги 

Чемпіонів

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Ювентус» — 

«Парма». ЧІ

12.05 «Шахтар» — «Ботев». 

Контрольна гра

13.50 «Ман Сіті» — 

«Арсенал». ЧА

16.00 «Сіткорізи». Прем’єра

16.30 «Рома» — «Мілан». ЧІ

18.20 Швейцарія — Бельгія. 

Ліга Націй УЄФА

20.40 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

21.35 LIVE. «Евертон» 

— «Ман Сіті». ЧА

23.45 «Інтер» — «Болонья». 

ЧІ

01.30 «Сіткорізи»

02.00 «Тоттенгем» — 

«Ньюкасл». ЧА

03.50 Топ-матч

04.00 Шотландія — 

Португалія. Контрольна 

гра

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 15.05, 17.05, 1.00 

Топ-матч

06.10, 17.15 «Тоттенгем» 

— «Ньюкасл». ЧА

08.10 «Шахтар» 

— «Партизан». 

Контрольна гра

10.00, 3.00 Чемпіонат Англії. 

Огляд туру

10.55 Швейцарія — Бельгія. 

Ліга Націй УЄФА

12.45 Журнал Ліги Чемпіонів

13.15 «Лестер» — «МЮ». ЧА

15.15 «Інтер» — «Болонья». 

ЧІ

19.05 «Сіткорізи»

19.35 «Ювентус» — 

«Парма». ЧІ

21.25 «Шахтар» — «Ботев». 

Контрольна гра

23.10 «Вест Гем» — 

«Ліверпуль». ЧА

01.10 «Кальярі» — 

«Аталанта». ЧІ

03.55 «Евертон» — «Ман 

Сіті». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.05, 13.55 Правда життя

09.05 Таємнича Латинська 

Америка

10.05, 17.55 Азія класу люкс

11.05 Місця сили

11.55, 0.35 Містична Україна

12.45, 19.45 Речовий доказ

15.00, 23.35 Секрети Другої 

світової

16.00, 21.45 Річкові монстри

16.55, 22.35 Невідомий океан

18.45, 20.50 Секретні території

01.20 Наші

04.00 Там, де нас нема

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 Т/с «Дорогий доктор»

09.40 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

13.50 «Вірю не вірю»

14.45 «Орел і решка. 

Морський сезон»

15.45, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

00.00 «Орел і решка. Шопінг»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Бременські 

музиканти»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00, 22.00 Вечірка

14.00, 1.00 Панянка-селянка

16.00 Т/с «Рання пташка»

18.00 4 весілля

20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

20.30, 21.30 Танька і Володька

23.00 Сімейка У

00.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.35 «Аромати Мексики»

12.30 Енеїда

13.15, 4.05 РадіоДень

13.55 «Неповторна природа»

14.30 52 вікенди

15.20 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 Сильна доля

18.20, 2.35 Тема дня

19.00, 4.30 Своя земля

19.30 Д/ф «Наглядачі 

заповідника»

20.05 Д/ф «Секрети замків 

Великобританії»

21.25, 2.20 UA:Спорт

21.45, 3.35 Складна розмова

22.15 Д/ф «Як працюють 

машини»

22.45 Схеми. Корупція в 

деталях

00.00 Телепродаж Тюсо

03.10 Наші гроші

05.25 Спільно
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.55, 5.30 ТСН

09.30, 11.00, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.10 «Міняю жінку 4»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.40 «Чистоnews-2019»

20.45 Х/ф «Війна»

22.30 «Право на владу-2019»

01.00, 2.30 Жахи «Виття: 

переродження»

ІНТЕР

05.30, 22.45 «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»

10.10 Т/с «Згадати 

молодість»

12.50 Х/ф «Борсаліно і 
компанія»

14.50, 15.50, 16.45, 1.35 

«Речдок»

18.00, 19.00, 3.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 4.15 «Подробиці»

21.00 Т/с «Мереживо долі»

00.30 Т/с «Таїсія»

02.15 «Три сестри»

05.00 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, 3.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20, 4.40 Реальна містика

13.20, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Коротке слово 

«Ні»

23.20 Контролер

00.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «CSI: Маямі»

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Служба розшуку дітей

03.15 Зона ночі

05.50 Абзац

07.20 Т/с «Меліса та Джой»

11.30 Т/с «Хроніки Шаннари»

13.20 Т/с «Загублені»

16.00 Суперінтуїція

19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Поліцейська 

академія-2: Перше 

призначення»

22.50 Х/ф «Смокінг»

00.50 Т/с «Підступні 

покоївки»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.05 Секретний фронт

11.55, 13.20 Х/ф «Дорожня 

пригода-2»

12.45, 15.45 Факти. День

14.05 Т/с «Бібліотекарі»

16.15, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже»

17.15 Антизомбі. Дайджест

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Інсайдер

22.15 «На трьох»

23.30 Х/ф «Громобій»

01.15 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах

09.25, 16.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05, 22.00 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10 Кендзьор

18.20, 19.25 Інформаційний 

вечір

20.00 #Лінія оборони

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 4.50 Top Shop

06.00, 12.50 Т/с «Кулагін та 

партнери»

06.30 Х/ф «А життя 
продовжується»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Зниклі серед 
живих»

10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

14.45, 16.50, 3.25 «Речовий 

доказ»

21.25 «Легенди карного 

розшуку»

23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»

01.55 «Легенди бандитського 

Києва»

03.15 «Випадковий свідок»

03.45 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Подорож відкритим 

космосом. 

Документальний серіал

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.00 Кмітливий Сяодзі. 

Мультфільм

08.00 Новини 

08.00 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 

10.45 Кухня По 

11.40 Дива Китаю 

12.10 Орегонський путівник 

12.45 Світ дикої природи. 

Документальний серіал

13.40 Документальний цикл 

«Сімдесятники». 

Сергій Параджанов

14.20 Погода

14.30 РадіоДень

14.55 Мистецький пульс 

Америки 

15.20 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.55 Погода

16.00 У лісі,лісі темному, де 

ходить 5Vymir

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською

17.00 Енеїда 

17.50 Погода 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

18.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

19.00 Дива Китаю 

19.30 Аромати Греції. 

Документальний цикл 

20.00 Світло 

21.00 Новини 

21.25 Мистецький пульс 

Америки 

22.00 Олег Скрипка та НАОНІ 

на KOKTEBEL JAZZ 

FESTIVAL

23.00 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 

Михаіл Себастіан. 

«Безіменна зірка», 16+ 

00.55 Новини (із 

сурдоперекладом)

01.15 Тема дня

01.45 РадіоДень

02.10 Київський театр 

«Колесо». Жан-Батіст 

Мольєр. «Уявно хворий»

04.20 РадіоДень. Життя+ 

04.45 Букоголіки 

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

08.50 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

10.40 МастерШеф

13.55 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 20.55 Т/с «За 

вітриною»

22.50 Т/с «Закохані жінки»

23.55 Давай поговоримо про 

секс

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.15 «Кримінал»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 1.45 Т/с «Безсмертний»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

12.55, 3.10 «Облом.UA.»

15.00 Х/ф «Чужий»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом-4»

21.35, 23.20 Т/с «Кістки-6»

01.00 «Секретні файли-2»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Челсі» — 

«Гаддерсфілд». ЧА

07.50, 11.55, 3.55 Топ-матч

08.00 «Наполі» — 

«Сампдорія». ЧІ

09.45, 10.45, 15.40, 22.30 

Футбол NEWS

09.55 LIVE. «Шахтар» — 

«Ваккер». Контрольна 

гра

12.00 «Тоттенгем» — 

«Ньюкасл». ЧА

13.50 «Ювентус» — 

«Парма». ЧІ

16.00, 22.50 Журнал Ліги 

Чемпіонів

16.30 «Лестер» — «МЮ». ЧА

18.20 Німеччина — 

Нідерланди. Ліга Націй 

УЄФА

20.10 «Сіткорізи»

20.40 «Рома» — «Мілан». ЧІ

23.20 «Евертон» — «Ман 

Сіті». ЧА

01.10 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

02.05 «Фрозіноне» — 

«Лаціо». ЧІ

04.00 Данія — Австрія. 

Контрольна гра

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 12.20, 16.40, 

21.05, 23.25, 1.30, 3.35, 

5.40 Топ-матч

06.10 «Шахтар» — «Ботев». 

Контрольна гра

08.10 «Кардіфф» — 

«Борнмут». ЧА

10.00, 18.45 Журнал Ліги 

Чемпіонів

10.30 Португалія — Польща. 

Ліга Націй УЄФА

12.30 «Рома» — «Мілан». ЧІ

14.20 «Сіткорізи»

14.50 «Евертон» — «Ман 

Сіті». ЧА

16.55 «Наполі» — 

«Сампдорія». ЧІ

19.15 «Шахтар» — «Ваккер». 

Контрольна гра

21.25 LIVE. «Лаціо» — 

«Емполі». ЧІ

23.40 «Ювентус» — 

«Парма». ЧІ

01.45 «Челсі» — 

«Гаддерсфілд». ЧА

03.50 «Емполі» — «К’єво». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.00, 13.45, 14.20 Правда 

життя

09.05 Таємнича Латинська 

Америка

10.05, 17.45 Азія класу люкс

11.00 Місця сили

11.50, 0.35 Містична Україна

12.35, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.35 Секрети Другої 

світової

15.55, 21.45 Річкові монстри

16.45, 22.35 Невідомий океан

18.45, 20.50 Секретні території

01.20 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 Т/с «Дорогий доктор»

09.40 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

13.50 «Вірю не вірю»

14.45 «Орел і решка. 

Морський сезон»

15.45, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

00.00 «Орел і решка. Шопінг»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Кіт у чоботях»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00, 22.00 Вечірка

14.00, 1.00 Панянка-селянка

16.00 Т/с «Рання пташка»

18.00 4 весілля

20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

20.30, 21.30 Танька і Володька

00.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 1.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.35 «Аромати Мексики»

12.30 Енеїда

13.15, 14.30 РадіоДень

13.55 «Неповторна природа»

15.20 Т/с «Галерея Вельвет»

17.30 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

терція»

18.20, 1.35 Тема дня

18.55, 2.15 Біатлон. Кубок 

світу. VII етап. 

Індивідуальна гонка 

20 км. Чоловіки

21.25, 1.20 UA:Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Д/ф «Як працюють 

машини»

23.05, 4.05 Біатлон. Кубок 

світу. VII етап. 

Індивідуальна гонка, 

15 км. Жінки
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30, 11.00, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.15 «Міняю жінку 4»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.25 «Чистоnews-2019»

20.35, 22.55 «Ліга сміху-

2018»

00.50 «Розсміши коміка»

03.40 «Мультибарбара»

ІНТЕР

05.30, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10 Т/с «Згадати 

молодість»

12.00 «Новини»

13.00 Х/ф «Шок»
14.50, 15.50, 16.45, 23.45 

«Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

20.00, 3.40 «Подробиці 

тижня»

22.00 Д/п «Ірина Муравйова. 

Не вчіть мене жити!»

02.15 «Добрий вечір на 

«Інтері»

05.20 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.10 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30, 4.00 Реальна містика

13.40, 15.30 Т/с «Референт»

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

22.00, 0.00, 2.20 Т/с «Коротке 

слово «Ні»

23.20 По слідах

01.50 Телемагазин

05.40 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Служба розшуку дітей

03.05 Зона ночі

03.10 Абзац

04.50 Т/с «Меліса та Джой»

09.00, 19.00 Хто зверху?

15.00 Вар’яти

21.00 Х/ф «Поліцейська 

академія-3: Знову до 

навчання»

22.45 Х/ф «Гроші 

вирішують все»

00.40 Х/ф «Сім сестер»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 2.50 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.55, 17.15 

Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.00 Інсайдер

11.55, 13.20 Х/ф «Єлена 

Троянська»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55 Т/с «Бібліотекарі»

16.15 Т/с «Розтин покаже»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі Прем’єра

21.25 Дизель-шоу

00.05 «На трьох»

03.10 Великі авантюристи

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 7.25, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.12, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15 

Погода в Україні

07.30 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

0.30, 1.10 Погода на 

курортах

08.15 Топ дня

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост HATE FRIDAY 

NIGHT

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.50, 12.50 Т/с «Кулагін та 

партнери»

06.50 Х/ф «Чотири листи 
фанери, або Два 
вбивства в барі»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Презумпція 
невинуватості»

10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

14.45, 16.50, 3.20 «Речовий 

доказ»

21.25 «Легенди карного 

розшуку»

23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»

01.55 «Легенди бандитського 

Києва»

03.10 «Випадковий свідок»

03.45 «Правда життя. 

Професії»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Погляд зсередини. 

Документальний цикл

06.55 UA.МУЗИКА. кліп 

07.00 Новини 

07.00 Кмітливий Сяодзі. 

Мультфільм

08.00 Новини 

08.00 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 

10.50 Кухня По 5 с. 

11.45 Дива Китаю 

12.15 Орегонський путівник 

12.45 Світ дикої природи. 

Документальний серіал

13.40 Казка для дорослих. 

Документальна 

програма

14.20 Погода

14.30 РадіоДень

14.55 Мистецький пульс 

Америки 

15.20 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.55 Погода

16.00 Львівські репери 

«Глава 94»

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською

17.00 По обіді шоу

17.50 Погода 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

18.50 UA.МУЗИКА. кліп 

19.00 Дива Китаю 

19.30 Документальний цикл. 

Аромати Греції 

20.00 Лайфхак українською

20.10 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

20.35 Українська читанка. 

21.00 Новини 

21.25 Мистецький пульс 

Америки 

22.00 Концертна програма 

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

00.55 Новини (із 

сурдоперекладом)

01.15 Тема дня

01.45 РадіоДень

02.10 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 

Михаіл Себастіан. 

Безіменна зірка 16+

04.20 РадіоДень. Життя+ 

04.45 Букоголіки 

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.05 Хата на тата

11.30, 20.00 Х/ф «Загадка 
для Анни»

15.20, 22.50 Х/ф «Дівчата»
17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.15 «Кримінал»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.30 «Підсумки»

19.00 Ток-шоу «Эхо України»

22.30 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Безсмертний»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

12.55 Відеобімба

15.20 Х/ф «Нікова помста»
19.25 Х/ф «Слід смерті»
21.15 Х/ф «Снайпер»
23.00 Х/ф «Чужі»
01.35 «Облом.UA.»

04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Рома» — «Мілан». ЧІ

07.45, 22.50 «Сіткорізи»

08.15 «Евертон» — «Ман 

Сіті». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 1.40 «Лаціо» — 

«Емполі». ЧІ

12.05 «Челсі» — 

«Гаддерсфілд». ЧА

13.55 «Інтер» — «Болонья». 

ЧІ

16.00 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

16.30 «Вест Гем» — 

«Ліверпуль». ЧА

18.20 «Шахтар» — «Ваккер». 

Контрольна гра

20.10, 3.30 Світ Прем’єр-Ліги

20.40 «Ювентус» — 

«Парма». ЧІ

23.20 «Лестер» — «МЮ». ЧА

01.10 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

04.00 Бельгія — Нідерланди. 

Контрольна гра

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 12.20, 16.40 Топ-

матч

06.10, 1.45 «Вест Гем» 

— «Ліверпуль». ЧА

08.10 «Шахтар» — «Ваккер». 

Контрольна гра

10.00 «Сіткорізи»

10.30 Іспанія — Англія. Ліга 

Націй УЄФА

12.30 «Ювентус» — 

«Парма». ЧІ

14.20 Журнал Ліги Чемпіонів

14.50 «Тоттенгем» — 

«Ньюкасл». ЧА

16.45 «Лаціо» — «Емполі». 

ЧІ

18.35 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

19.05 «Евертон» — «Ман 

Сіті». ЧА

20.55, 3.35 ЧІ. Передмова до 

туру

21.25 LIVE. «К’єво» — 

«Рома». ЧІ

23.25 Світ Прем’єр-Ліги

23.55 «Наполі» — 

«Сампдорія». ЧІ

04.05 «Кальярі» — 

«Аталанта». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00, 13.45 Правда життя

09.05, 15.50, 21.45 Річкові 

монстри

10.05, 17.45 Азія класу люкс

10.55 Місця сили

11.45, 0.35 Містична Україна

12.35, 19.40 Речовий доказ

14.50, 23.35 Секрети Другої 

світової

16.45, 22.35 Невідомий океан

18.45, 20.50 Секретні території

01.25 Бандитський Київ

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 Т/с «Дорогий доктор»

09.40 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

13.50 «Вірю не Вірю»

14.45 «Орел і решка. 

Морський сезон»

15.45, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

00.00 «Орел і решка. Шопінг»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Пастушка»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00 Вечірка

14.20 Х/ф «Снігова 
королева»

16.00 Т/с «Рання пташка»

18.00 4 весілля

20.00 Одного разу під 

Полтавою

20.30 Танька і Володька

21.00 М/ф «Панда 

 Кунг-Фу-3»

23.00 Х/ф «Поспішай 
кохати»

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.35 «Аромати Мексики»

12.30 Енеїда

13.15, 14.30, 3.20, 4.05 

РадіоДень

13.55 «Неповторна природа»

15.20 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 «Браво, шеф!»

18.20, 2.45 Тема дня

19.00 Перший на селі

19.30 «Мегаполіси»

20.00 Д/ф «Секрети замків 

Великобританії»

21.25, 2.20 UA:Спорт

21.55 Перша шпальта

22.25 Д/ф «Найбільш 

завантажений у світі»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.50 Лайфхак українською

04.30 Своя земля

05.25 Спільно
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.45 «Гроші-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 10.35 «Їмо за 100»

11.15, 23.30 «Світське життя-

2019»

12.15 Мелодрама «Маршрути 

долі»

16.30, 21.40 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка-

2018»

20.15, 5.25 «Чистоnews-2019»

20.25 «Українські сенсації-

2019»

00.35 «Ліга сміху-2018»

02.30 Трилер «Реквієм за 

вбивцею»

04.45 «Секретні матеріали»

ІНТЕР

05.50 «Школа доктора 

Комаровського. 

Невідкладна допомога»

06.10 «Готуємо разом»

07.10 «Жди мене. Україна»

09.00 «Слово Предстоятеля»

09.10 Х/ф «Закоханий за 
власним бажанням»

11.00 Х/ф «Відпустка за 
свій рахунок»

13.40 Х/ф «Найчарівніша 
та найпривабливіша»

15.15 Х/ф «Чорний 
тюльпан»

17.45 Х/ф «Анжеліка 
— маркіза янголів»

20.00, 3.25 «Подробиці»

20.30 Т/с «Голос з минулого»

00.10 Х/ф «Миленький 
ти мій...»

01.45 «Добрий вечір на 

«Інтері»

03.55 «Орел і решка. 

Морський сезон-3»

04.45 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.15, 5.10 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Коротке слово 

«Ні»

14.20, 15.20 Х/ф 

«Виховання і вигул 

собак і чоловіків»

16.50 Т/с «На гойдалках 

долі»

20.00 Т/с «На гойдалках 

долі»

22.15 Т/с «Найщасливіша»

01.40 Телемагазин

02.10 Т/с «CSI: Маямі»

03.35 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.05 Служба розшуку дітей

03.10 Зона ночі

05.24, 6.09 Kids Time

05.25 М/с «Лунтік та його 

друзі»

06.10 Ревізор

08.25 Пристрасті за Ревізором

11.25 Х/ф «16 кварталів»
13.20 Х/ф «Поліцейська 

академія»
15.20 Х/ф «Поліцейська 

академія-2: Перше 
призначення»

17.15 Х/ф «Поліцейська 
академія-3: Знову до 
навчання»

19.00 Х/ф «Альфа»
21.00 Х/ф «Помпеї»
23.05 Х/ф «Орел Дев’ятого 

легіону»
01.15 Х/ф «Розборки у 

Бронксі»

ICTV

05.25 Скарб нації

05.35 Еврика!

05.40 Факти

06.05 Більше ніж правда

07.45 Я зняв!

09.35 Дизель-шоу

10.50, 10.45 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

15.10 Т/с «Розтин покаже»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Падіння 

Олімпу»

21.15 Х/ф «Падіння 

Лондона»

23.05 Х/ф «Леон»

01.25 Лабіринт. 

Містика поруч

5 канал

06.00 Час-Time

06.15 Кендзьор

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.15, 18.55, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 15.30 Сімейні зустрічі

07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

20.55, 0.50, 1.10 Погода 

на курортах

08.15 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.20 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.10 Історія Успіху

10.25 П’ятий поверх

11.10 Майстри ремонту

11.30 Феєрія мандрів

12.10 Олімпійські історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.10, 4.30 Відкрита церква

13.35 Навчайся з нами

14.30 Континент

16.10 Я маю право

16.30 Акцент

17.10 Стоп корупції!

18.10, 0.15 Машина часу

19.25 Особливий погляд

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.40, 3.00 Вікно в Америку

22.05 Док. проект

23.30 Кордон держави

02.15 Про військо

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.45 Х/ф «Підірване пекло»
07.30 Х/ф «Зворотного 

шляху немає»
11.30 Т/с «Пуаро Агати Крісті»

15.25 «Легенди карного 

розшуку»

16.35 «Втеча. Реальні історії»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.45 «Свідок»

19.30 Х/ф «Солодка жінка»
21.30 Х/ф «Бандити»
00.00 Х/ф «Джулія Х»
01.45 «Таємниці 

кримінального світу»

03.15 «Випадковий свідок»

03.30 «Речовий доказ»

03.50 «Правда життя. 

Професії»

04.20 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.00 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Хельсинки 

06.30 Документальний цикл. 

Фестивалі планети 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультфільм

08.30 Цікаво. com 

09.00 Новини 

09.05 Казки, перевірені часом. 

«Як вийти заміж за 

короля». Художній фільм

10.30 Казки, перевірені часом. 

«Пастка для котів». 

Мультиплікаційний 

фільм 

12.00 Документальний цикл. 

Аромати Греції 

12.50 «Еліза». Телевізійний 

серіал 

14.30 Браво,шеф! 

Документальний цикл

15.25 Зустріч Лувру і 

Забороненого міста. 

Документальний цикл 

16.20 В#Україні

17.00 UA.Фольк 

17.50 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

Терція» 

18.55 Прямоефірна студія

19.00 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2019». І тур (ч. 1)

19.40 Прямоефірна студія

19.50 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2019». І тур (ч. 2)

20.25 Прямоефірна студія

20.40 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2019». І тур (ч. 3)

21.15 Прямоефірна студія

21.30 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2019». І тур (ч. 4)(Шоу 

результатів)

22.00 Прямоефірна студія

22.15 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2019». І тур (ч. 5)(Шоу 

результатів)

22.30 Прямоефірна студія

22.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

22.50 Погода 

23.00 Київський академічний 

Молодий театр. 

Олександр Грибоєдов. 

«Горе з розуму», 21+

01.05 UA.Фольк 

02.10 Концертна програма 

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

03.55 Орегонський путівник 

 

СТБ

05.55, 16.55 Хата на тата

07.25 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

09.20 Т/с «За вітриною»

19.00 Євробачення 2019 р. 

Національний відбір

21.30 Євробачення 2019 р. 

Національний відбір. 

Підсумки голосування

22.30 Х/ф «Мама 
напрокат»

ПРЯМИЙ

09.00, 12.15 Ток-шоу «Ехо 

України»

10.00, 11.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00 

«Репортер». Новини

10.15, 22.00 «МЕМ»

11.15, 14.15 «LIVE»

13.00 Ток-шоу «Споживач»

15.00 Концерт

16.15 Ток-шоу «18 мінус»

17.00 «Кисельов. Авторське»

18.00 Ток-шоу «Кримінал»

19.15 «ВАТА-шоу. Всі свої»

20.00 Ток-шоу «THE WEEK»

21.00 «Закрита зона»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.05 «102. Поліція»

09.00 ДжеДАІ-4. Найкраще 

2018 р.

10.00 «Загублений світ»

15.00 Х/ф «Нікова помста»
16.55 Х/ф «Снайпер»
18.40 Х/ф «Гра на 

виживання»
20.15 Х/ф «Перевізник»
22.05 Т/с «Ділянка 

лейтенанта Качури. 

Фільм 3. Смертельний 

танець»

01.55 «Облом.UA.»

04.25 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ювентус» — 

«Парма». ЧІ

07.45 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15, 23.40 «Шахтар» — 

«Ваккер». Контрольна 

гра

10.00, 16.30, 22.15 Футбол 

NEWS

10.20 «Евертон» — «Ман 

Сіті». ЧА

12.10 «Лаціо» — «Емполі». 

ЧІ

13.55 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

14.25 LIVE. «Фулгем» 

— «МЮ». ЧА

15.25, 19.45 Футбол Tables

16.50 «К’єво» — «Рома». ЧІ

18.40, 20.55, 23.25, 1.30, 3.35, 

5.40 Топ-матч

18.55 LIVE. «Фіорентина» 

— «Наполі». ЧІ

21.25 LIVE. «Парма» 

— «Інтер». ЧІ

01.45 «Ліверпуль» — 

«Борнмут». ЧА

03.50 Польща — Чехія. 

Контрольна гра

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 19.00, 23.50, 1.50, 

3.50 Топ-матч

06.10 «Лестер» — «МЮ». ЧА

08.10 «К’єво» — «Рома». ЧІ

10.00 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

10.30 Німеччина — 

Нідерланди. Ліга Націй 

УЄФА

12.15 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

12.45 «Вест Гем» — 

«Ліверпуль». ЧА

14.35, 2.00 «Шахтар» — 

«Ваккер». Контрольна 

гра

16.20 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

16.50 LIVE. «Ліверпуль» 

— «Борнмут». ЧА

17.55 Футбол Tables

19.25 LIVE. «Брайтон» 

— «Бернлі». ЧА

20.15 Футбол NEWS

21.30 Світ Прем’єр-Ліги

22.00 «Фулгем» — «МЮ». 

ЧА

00.00 «Фіорентина» 

— «Наполі». ЧІ

04.00 «Парма» — «Інтер». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.50, 0.55 Містична Україна

07.40, 18.00 У пошуках істини

09.30 Секрети Другої світової

12.25, 21.00 НЛО: секретний 

архів

15.10 Невідомий океан

17.05, 23.55 Річкові монстри

01.45 Телеформат

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.10 «Дай Лапу»

08.50 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

12.10 «Ух ти show»

13.35 Х/ф «Перший пес 
держави»

15.20, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

18.10 М/ф «Земля до 

початку часів 8: Велика 

холоднеча»

19.35 М/ф «Земля до початку 

часів 9: Подорож до 

Великої Води»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.00 Х/ф «Найкраща 
пропозиція»

02.15 «Орел і решка. Шопінг»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.45 М/ф «Оз: Повернення у 

Смарагдове Місто»

12.50 Х/ф «Спляча 
красуня»

14.00 4 весілля

17.00 Х/ф «Поспішай 
кохати»

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.00 Сімейка У

00.00 Країна У

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 10.10 М/с «Гон»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.10, 

1.10 Новини

09.40 М/с «Вруміз»

10.55 «Погляд зсередини»

11.30 Хто в домі хазяїн?

11.55 Сильна доля

13.00 Х/ф «Грозовий 

перевал»

14.25 «Мальовничі села»

15.00 По обіді шоу

16.00 Спільно

16.25 Лайфхак українською

16.50 Т/с «Іспанська легенда»

19.55, 1.30 Розсекречена 

історія

21.25, 3.00 Біатлон. Кубок 

світу. VII етап. Естафета 

4х7,5 км. Чоловіки

23.40, 4.25 Біатлон. Кубок 

світу. VII етап. Естафета 

4х6 км. Жінки

02.25 Букоголіки
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

06.35 М/ф

06.45 «Українські сенсації-

2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 «Світ навиворіт 10: 

Бразилія»

11.00, 12.05 «Світ навиворіт»

12.40 Комедія «Сахара»

15.10 Бойовик «Джон уїк»

17.30 Х/ф «Війна»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни 9»

23.25 «Ліга сміху-2018»

01.20 «Розсміши коміка. 

Діти»

ІНТЕР

05.40 Х/ф «Двоє 
під однією 
парасолькою»

07.15 Х/ф «Найчарівніша 
та найпривабливіша»

09.00 «Готуємо разом»
10.00, 4.10 «Орел і решка. 

Морський сезон 3»
11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 2»
12.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»
13.00 Х/ф «007: Казино 

Рояль»
15.50 Т/с «Фалько»
18.00 Х/ф «Чудова 

Анжеліка»
20.00 «Подробиці»
20.30 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
22.25 Х/ф «Ідеальне 

вбивство»
00.25 «Речдок»
02.55 «Три сестри»
05.00 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.10 Т/с «Коротке слово 

«Ні»

14.50 Х/ф «Секрет 
неприступної 
красуні»

16.50 Т/с «Невідправлений 

лист»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

21.00 Т/с «Невідправлений 

лист»

23.10 Х/ф «Виховання 
і вигул собак і 
чоловіків»

01.10, 2.30 Історія одного 

злочину

02.00 Телемагазин

05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.25 Стендап шоу

06.19, 8.19 Kids Time

06.20 Х/ф «Йоко»

08.20 Х/ф «Альфа»

10.20 М/ф «Білий полон»

12.45 Х/ф «Снігові пси»

14.45 Х/ф «Дракон Піта»

16.45 Х/ф «Помпеї»

18.50 Х/ф «Війна Богів»

21.00 Х/ф «Робін Гуд: 

Принц злодіїв»

00.00 Х/ф «13-й воїн»

02.00 Х/ф «Заборонне 

царство»

ICTV

04.50 Скарб нації

04.55 Еврика!

05.05 Факти

05.30 Громадянська оборона

07.15 Антизомбі. Дайджест

09.00 Т/с «Відділ 44»

12.35, 13.00 Х/ф 
«Громобій»

12.45 Факти. День

14.50 Х/ф «Падіння 
Олімпу»

16.55 Х/ф «Падіння 
Лондона»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

20.35 Х/ф «300 спартанців: 
Відродження імперії»

22.35 Х/ф «300 
спартанців»

00.35 Лабіринт. 

Містика поруч

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.30 Акцент

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.15, 18.50, 

23.15 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.50, 8.50, 22.00, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55 Погода на 

курортах

08.15 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Мотор ТВ

09.15 Автопілот-Тест

09.20 Драйв

10.05 Сімейні зустрічі

10.25, 3.20 Кіно з Я. 

Соколовою

11.05, 1.40 Кордон держави

11.20 Будемо жити

11.30 Гра інтересів

12.10, 23.20 Невигадані історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.05 Медекспертиза

13.25, 1.15 Діалоги з 

Патріархом

14.10, 20.00, 0.30, 4.40, 5.15 

Машина часу

15.20 П’ятий поверх

17.05 Особливий погляд

18.00, 2.15 Час: Підсумки 

тижня

19.20 Стоп корупції!

21.40, 3.00 Час-Time

22.05 Док. проект

02.55 Огляд преси

НТН

05.15 Х/ф «Дрібниці життя»
06.25 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»
10.20 Х/ф «Кар’єра Діми 

Горіна»
12.10 Х/ф «Ділові люди»
13.45 Х/ф «Материнська 

клятва»
16.30 Х/ф «Бандити»
19.00 Х/ф «У зоні 

особливої уваги»
20.55 Х/ф «Хід у відповідь»
22.30 Х/ф «Полювання за 

тінню»
00.35 Х/ф «Джулія Х»
02.20 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 
06.00 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 
Неаполь

06.30 Документальний цикл. 
Фестивалі планети 

06.55 UA.МУЗИКА. кліп 
07.00 Новини 
07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультфільм
08.30 Елементи 
09.00 Новини 
09.05 Прямоефірна студія
09.10 Національний відбір 

учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-
2019». І тур (ч. 1) 
(повтор)

09.50 Прямоефірна студія
10.05 Національний відбір 

учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-
2019». І тур (ч. 2) 
(повтор)

10.40 Прямоефірна студія
10.55 Національний відбір 

учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-
2019». І тур (ч. 3) 
(повтор)

11.30 Прямоефірна студія

11.45 Національний відбір 
учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-
2019». І тур (ч. 4)(шоу 
результатів) (по)

12.20 Прямоефірна студія
12.30 Національний відбір 

учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-
2019». І тур (ч. 5)(Шоу 
результатів) (по)

12.45 Прямоефірна студія
12.55 «Еліза». Телевізійний 

серіал 
15.25 Мегаполіси. 

Документальний серіал 
16.20 В#Україні
17.00 UA. Фольк
17.50 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 
Терція» 

19.05 РадіоДень. Книжкова 
лавка. ТОП 7

20.00 Розсекречена історія 
21.00 Новини 
21.25 Сильна доля
22.20 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
22.50 UA.МУЗИКА. Кліп 
22.50 Погода 
23.00 Піккадрійська Терція
01.05 UA.Фольк 
02.00 ПРОФІЛАКТИКА 

КАНАЛУ (02.00 — 06.00)
 

СТБ

06.30 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

08.20 Все буде смачно!
10.30 Хата на тата
19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
21.00 Один за всіх
22.15 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

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

09.10, 13.10 Ток-шоу 
«Кримінал»

10.15 Ток-шоу «18 плюс»
11.15, 14.15 «LIVE»
12.15, 16.15, 18.00 Ток-шоу 

«Ехо України»
15.00 Ток-шоу «Слова і 

музика»
17.10 «ВАТА-шоу. Всі свої»
21.00 Ток-шоу «Підсумки 

тижня»
23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.05 «102. Поліція»
09.00 ДжеДАІ-4. Найкраще 

2018 р.
10.00 «Загублений світ»
13.00, 1.40«Шалені перегони»
14.00 Х/ф «Машина»
15.50 Х/ф «Слід смерті»
17.40 Х/ф «Перевізник»
19.15 Х/ф «Медальйон»
21.10 Х/ф «Розправа»
23.05 Х/ф «Чужі»
02.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Брайтон» — 
«Бернлі». ЧА

07.45, 12.40, 18.10 Світ 
Прем’єр-Ліги

08.15 «Лаціо» — «Емполі». 
ЧІ

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 
NEWS

10.20 Журнал Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра

10.50 «Фулгем» — «МЮ». 
ЧА

13.10, 17.55, 18.40, 20.55, 
23.25, 1.30, 3.35, 5.40 
Топ-матч

13.20 «Шахтар» — «Ваккер». 
Контрольна гра

15.10 Журнал Ліги Чемпіонів
15.55 LIVE. «Аталанта» 

— «СПАЛ». ЧІ
16.45, 19.45 Футбол Tables
18.55 LIVE. «Сассуоло» 

— «Ювентус». ЧІ
21.25 LIVE. «Мілан» 

— «Кальярі». ЧІ
23.40 «Тоттенгем» — 

«Лестер». ЧА

01.45 «Парма» — «Інтер». ЧІ
03.50 Англія — США. 

Контрольна гра

ФУТБОЛ-2

06.00 «К’єво» — «Рома». ЧІ
07.40 «Ліверпуль» — 

«Борнмут». ЧА
09.25 «Фіорентина» 

— «Наполі». ЧІ
11.10 «Брайтон» — 

«Бернлі». ЧА
12.55, 22.45 Журнал Ліги 

Чемпіонів
13.25 LIVE. «Болонья» 

— «Дженоа». ЧІ
14.15, 16.25, 18.55 Футбол 

Tables
15.25 LIVE. «Тоттенгем» 

— «Лестер». ЧА
17.25, 19.55 «Check-in»
17.55 LIVE. «Ман Сіті» 

— «Челсі». ЧА
20.25 «Ман Сіті» — «Челсі» 

2004 р. / 2005 р. 
Класичні матчі АПЛ

20.55 «Шахтар» — «Ваккер». 
Контрольна гра

23.15 «Сассуоло» — 
«Ювентус». ЧІ

01.05 Світ Прем’єр-Ліги

01.35 «Ман Сіті» — «Челсі». 

ЧА

03.25, 5.30 Топ-матч

03.40 «Мілан» — «Кальярі». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.50, 23.45 Містична Україна

07.40, 18.05 У пошуках істини

09.30 Секрети Другої світової

12.25, 20.25 НЛО: секретний 

архів

15.10 Невідомий океан

16.10 Дивовижна Індія

17.05, 22.50 Річкові монстри

00.55 Код доступу

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 «Ух ти show»

09.00 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

10.35 М/ф «Земля до 

початку часів 8: Велика 

холоднеча»

12.00 М/ф «Земля до початку 

часів 9: Подорож до 

Великої Води»

13.20, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

19.10 Х/ф «Диявол і Деніел 
Вебстер»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

01.00 «Орел і решка. Шопінг»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.45 М/ф «Гномео та 

Джульєтта»

12.45 Х/ф «Принци 
повітря»

14.00 4 весілля

17.00 М/ф «Панда Кунг-Фу-

3»

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.00 Сімейка У

00.00 Країна У

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новини

09.40 Х/ф «Король 

Дроздобород»

10.55 «Супер Чуття»

11.25 Перший на селі

12.00 «Браво, шеф!»

13.20 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2019»

16.20 UA:Фольк

17.25 «Мегаполіси»

18.30 Т/с «Іспанська легенда»

19.55 Біатлон. Кубок світу. VII 

етап. Мас-стар 15 км. 

Чоловіки

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

21.55 «Світ дикої природи»

22.25 «Мальовничі села»

22.55 Біатлон. Кубок світу. VII 

етап. Мас-старт 12,5 км. 

Жінки

00.00 Телепродаж Тюсо
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Джунглі 
Європи 
Україна займає останні 
позиції у списку 
найбезпечніших країн 
світу 
Катерина БАЧИНСЬКА

 Зі 128 позицій у рейтингу найбез-
печніших країн світу Україна перебуває 
на 116-му місці. Представники журна-
лу Global Finance опублікували рейтинг 
країн, де громадяни та туристи можуть 
почувати себе найбезпечніше в 2019 
році. Рейтинг складали, спираючись на 
такі показники, як присутність війсь-
кового конфлікту в країні, рівень еконо-
мічного розвитку, рівень злочинності та 
особистої безпеки, а також iмовірність 
стихійного лиха. Таким чином найбез-
печнішою країною у світі визнали Іслан-
дію. Слідом за нею в рейтингу розташо-
вані: Швейцарія, Фінляндія, Португалія 
та Австрія. У топ-10 також фігурують 
Норвегія, Катар, Сiнгапур, Данія і Нова 
Зеландія. 
 Експерти дослідження зазначили, 
що країни Скандинавії вже традицій-
но очолюють рейтинг найбезпечніших 
країн світу. Впливає на це чітка система 
правоохоронної системи в країнах цього 
регіону, розповідають дослідники. Пор-
тугалія та Австрія, у свою чергу, підня-
лися у рейтингу. Українка Марічка Ко-
зельська, яка переїхала до Копенгагена, 
столиці Данії,  три роки тому, розпові-
дає, що спершу не могла звикнути до не-
абиякої поваги в суспільстві до право-
охоронців, поліції. Проте, розповідає, 
згодом зрозуміла, що це в культурі гро-
мадян: «У них дуже добре налагоджена 
правоохоронна система. Гуляючи вули-
цею, хоч би де ти був, почуваєшся в пов-
ній безпеці. Ба, більше, в нас була ситу-
ація, коли довелося викликати поліцію, 
і, скажу відверто, це чітко, зручно та не 
викликає ніякого страху, що зараз до-
ведеться конфліктувати або ж щось до-
водити», — розповідає дівчина. Також 
додає, що безпековий стан дуже відчут-
ний порівняно з Україною. «Поки не по-
живете в Данії, буде важко зрозуміти цю 
різницю з Україною. Це інша культура, 
ставлення до життя, манера поведінки і, 
перш за все, повага до тих, хто забезпе-
чує тобі порядок», — додає дівчина. 
 Україна ж опинилася в списку так да-
леко саме тому, що всі чинники, які вра-
ховували дослідники рейтингу, присутні 
на теренах держави. Проте головний ар-
гумент, який тягне нашу країну донизу 
в цьому рейтингу, — «військовий конф-
лікт низької інтенсивності». Українсь-
кі експерти додають сюди ще й непросту 
економічну ситуацію. «Ми маємо війсь-
ковий конфлікт, який триває вже майже 
5 років, у нас повільний рівень економіч-
ного розвитку та значний рівень злочин-
ності, який iз року в рік лише зростає. 
Тому не дивно, що дослідники розта-
шували Україну саме наприкінці спис-
ку. Очевидно, що найближчими рока-
ми за цими критеріями ситуація навряд 
чи покращиться, а конфлікт на Донбасі, 
якщо його не врегулюють, і надалі нега-
тивно впливатиме на безпекову ситуацію 
в країні», — зазначила у коментарі «УМ» 
експерт-міжнародник iз безпекових пи-
тань Галина Лебега. Прикметно, що по-
руч з Україною в рейтингу перебувають 
країни третього світу — Гондурас, Каме-
рун, Конго та революційна Венесуела. 
  Водночас на пострадянському про-
сторі найкращі показники має Естонія 
– вона опинилась на 17-му місці рейтин-
гу, обігнавши Австралію, Бельгію та Ні-
меччину. США посіли 65-ту сходинку, 
Росія — 108-му. Останніми в списку, а 
відтак і найбільш небезпечними є Па-
кистан, Нігерія, Сальвадор, Гватемала, 
Ємен і Філіппіни. ■

■

У Венесуелі й далі гаряче
 Президент США Дональд Трамп привітав лідера 
опозиції Венесуели Хуана Гуайдо, який оголосив себе 
тимчасовим главою держави, з «історичним вступом 
на посаду президента». Про це Трамп написав у «Твіт-
тері». Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс під-
твердила, що Трамп і Гуайдо провели телефонну роз-
мову 30 січня. Того ж дня в Каракасі відбулися чергові 
мітинги проти чинного президента Венесуели Нікола-
са Мадуро. Хуан Гуайдо, який раніше оголосив себе 
тимчасовим президентом, знову закликав війська не 
стріляти у протестувальників. США запровадили сан-
кції проти державної нафтової компанії Венесуели, 
щоб позбавити оточення Мадуро джерел фінансуван-
ня. Водночас Генпрокуратура Венесуели почала роз-
слідування проти лідера опозиції. У відомстві вва-
жають, що Гуайдо спровокував масові заворушення, 
жертвами яких стали десятки людей. У рамках роз-
слідування йому заморозили рахунки і заборонили 
виїзд за кордон. У відповідь Вашингтон надав Гуай-
до доступ до венесуельських активів в американсь-
ких банках. 

 Європейський парламент вчора мав проголо-
сувати резолюцію, якою лідер опозиції Гуайдо виз-
нається «законним тимчасовим президентом країни 
до проведення нових вільних та прозорих виборів». 
А Росія, яка підтримує Мадуро, починає готуватись 
до відступу з Венесуели. Російський літак авіаком-
панії Nordwind, який з невідомою метою виконував 
рейс до Каракаса, вчора повернувся до Москви. 
Раніше лунали заяви, що літак мав вивезти з Цен-
трального банку країни 20 тонн золота. Чи вдалося 
це росіянам, не повідомляють. 

«Холодна війна» проти США 
 У США прийшли аномальні морози зі снігопа-
дами та заметілями. У деяких штатах температура 
вже впала до -30 градусів, а метеорологи попере-
дили про ще більші морози у найближчі дні. У де-
яких районах країни температура може опустити-
ся до -53 градусів. Кількість загиблих уже переви-
щила 10 осіб. Надзвичайний стан запроваджено в 
штатах Середнього Заходу — Вісконсині, Мічигані 
та Іллінойсі, а також у південних штатах — Алаба-

мі й Міссісіпі. Там також прогнозують сильні сні-
гопади. Причиною аномального похолодання ста-
ло морозне повітря, що прийшло з Північного по-
люсу. У штатах, які зіткнуться з арктичним холо-
дом, проживає майже 250 мільйонів американців. 
Житло більшості з них не пристосоване до таких 
погодних умов. 
 В аеропортах Середнього Заходу в середу 
скасували більше двох тисяч авіарейсів. Подеку-
ди відмінено й залізничне сполучення. Зачинені 
школи та університети. У багатьох населених пун-
ктах не працюють державні установи. Влада закли-
кає людей не залишати свої домівки. Жителів Чи-
каго попросили приготуватись до «сильних і за-
тяжних морозів». Президент США Дональд Трамп, 
відомий своїм небажанням визнавати, що глобаль-
не потепління змінює клімат планети, пожартував 
у «Твіттері»: «Що сталося з глобальним потеплін-
ням? Швидше повертайся, ти нам так потрібне!». 
Пік екстремальних температур, як очікується, при-
паде на період з вівторка по четвер, коли в Чикаго 
може бути холодніше, ніж в Антарктиді. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Ігор ВІТОВИЧ

Директор Національної роз-
відки США Ден Коутс до 
слухань Комітету Сенату 
США з розвідки 29 січня 
представив масштабний 
звіт розвідувальних служб 
США щодо основних загроз, 
що постають перед світом. 
Одна з цих загроз — Росія, 
яка вживає заходів проти 
єдності західних структур 
безпеки. Документ також 
містить попередження про 
китайське i російське шпи-
гунство та кібератаки на 
енергетичну інфраструкту-
ру США.

Порушники спокою — 
Китай, Росія і Північна Корея
 На думку американсь-
ких розвідувальних служб, 
Китай i Росія активно зма-
гаються зі Сполученими 
Штатами в гонці за техно-
логічне та військове пану-
вання. Москва робить усе 
можливе, зокрема для поді-
лу Атлантичного альян-
су. «Кремль активізує свою 
кампанію для створення 
поділів у західних політич-
них інституціях та струк-
турах безпеки, а також для 
підриву повоєнного міжна-
родного ладу», — застері-
гає Ден Коутс. «Ми очікує-
мо продовження російської 
інформаційної війни про-
ти демократичних країн i 
використання соціальних 
медіа, аби викликати роз-
біжності в наших суспіль-
ствах», — додав він.
 Коутс звернув увагу, що 
Росія, а можливо, й інші 
країни, можуть спробувати 
вплинути на вибори прези-
дента США в 2020 році.
 Крім того, за слова-
ми американської розвід-
ки, Північна Корея, най-
імовірніше, не позбудеть-
ся ядерної зброї, оскільки 
режим у Пхеньяні вважає 
її ключем до виживання. У 
свою чергу, Іран, незважаю-
чи на розірвання президен-
том Трампом ядерної угоди, 
ігнорує міжнародні попе-
редження щодо виробниц-
тва атомної бомби. Звіт, що 
є результатом опрацюван-
ня даних усіх розвідуваль-
них служб США, свiдчить 
також про те, що «Ісламсь-
ка держава» надалі має ти-
сячі бойовиків у Сирії та Іра-
ку, а також численні підроз-
діли та зв’язки у світі. Тим 
часом президент Трамп, ого-
лошуючи виведення амери-
канських військ iз Сирії, за-
явив, що «Ісламська держа-
ва» зазнала повної поразки.

На підривну діяльність 
в Україні спецслужбам РФ 
дали 350 млн. доларів
 У розділі звіту «Росія 
та її сусіди» розвідувальна 
служба США зауважує, що 
Росія вживає заходів, щоб 
впливати на українські пре-
зидентські вибори в березні 
2019 року і парламентські 
вибори, що відбудуться во-
сени. «У надії прибрати По-
рошенка і привести до вла-
ди менш антиросійський 
парламент», Росія хоче ско-
ристатися з таких проблем 
в Україні, як нестійка еко-
номіка, поширена коруп-
ція, вразливості в кіберпро-
сторі, а також громадське 
невдоволення, зазначено в 
документі. Там же наголо-
шується, що в українських 
виборчих перегонах явного 
фаворита немає. «Велика 
кількість кандидатів у пре-
зиденти, великий рівень не-
довіри до політичних еліт і 
відсутність очевидного ліде-
ра може надати супротивни-

кам українського Президен-
та Петра Порошенка, а та-
кож менш відомим канди-
датам i новачкам у політиці 
можливість звернутися до 
українських виборців, ве-
лика частина яких не визна-
чилася», — цитує документ 
«Голос Америки». На під-
ривну діяльність в Україні 
спецслужбам РФ додатково 
виділено 350 млн. доларів. 
Мета — зміна керівництва 
України з подальшим по-
верненням країни під росій-
ський контроль. 
 Натомість масштабний 
напад Росії на Україну аме-
риканська розвідка вважає 
«операційно можливим, але 
невірогідним» у 2019 році», 
наголошується у звіті Коут-
са. 
 Але розвідувальні служ-
би США передбачають поси-
лення напруги в Азовсько-
му та Чорному морях, «бо 
кожна зі сторін підтверджу-
ватиме суверенні права та 
спроможності дій на морі», 

йдеться у звіті.
 «Росія продовжить вій-
ськову політичну та еконо-
мічну дестабілізацію Украї-
ни для того, щоб зашкодити 
зусиллям Києва з інтеграції 
до ЄС i посилення зв’язків 
із НАТО. Перехоплення 
Росією українських кораб-
лів у Керченській прото-
ці та затримування команд 
суден у листопаді 2018 року 
демонструє готовність Росії 
обмежувати свободу навіга-
ції України в регіоні й учи-
няти політичний тиск на 
керівництво країни, особ-
ливо напередодні виборів в 
Україні цього року», — від-
значено в документі спец-
служб.
 «Кремль намагатиметь-
ся утримати і, за можли-
вості, розширити свій вплив 
у країнах колишнього Ра-
дянського Союзу, які, як він 
вважає, належать до його 
сфери впливу», — конста-
тують розвідувальні служ-
би США. ■

Ден Коутс застерігає світ і Україну. ❙

ПИЛЬНУЙ!

Кремль не дасть 
спати спокійно 
Спецслужби США попереджають про глобальні загрози 
в 2019 році. Серед них — спроби впливу Росії на вибори в Україні

■



Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

 Надворі зима, а тут, в оран-
жереї ботанічного саду, що має 
статус пам’ятки садово-парко-
вого мистецтва місцевого зна-
чення,  — справжнє царство зе-
лені та квітів. Наразі тут квіту-
ють клівія, кущиста лантана, 
поплелася аж до даху бугенвілія 
(щоб помилуватися її цвітом, до-
водиться високо підводити голо-
ву), викинула суцвіття фінікова 
пальма, яка досить добре почу-
вається на закритому ґрунті й 
навіть примудряється плодоно-
сити (плоди достигають у серп-
ні, щоправда, вони несмачні, бо 
дикі). Диво із див — величезна 
(у зріст людини) агава, якій при-
близно 25 років, у період квіту-
вання. Боячись, щоб могутній 
квітконос, який, за словами за-
відувачки навчальної лабора-
торії, що працює на базі ботаніч-
ного саду, Антоніни Дзюбанен-
ко, виростає до 12 метрів у висо-
ту й має діаметр 15 сантиметрів, 
не проламав скляного даху, його 
обрізали. У відповідь агава ви-
кинула багато бокових суцвіть 
біло-зеленавого кольору.
 А от аби побачити цвіт пред-
ставника рослинності, бать-
ківщиною якої є африкансь-
ка пустеля, — алое, мені дове-
лося дещо почекати. Річ у тiм, 
що масивні пуп’янки 55-річний 
напівздерев’янілий кущ вики-
нув уже у грудні, проте розпус-
катися вони не поспішали. 
 — Зазвичай алое в нас розцві-
тає на Різдво, — розповідає Ан-
тоніна Степанівна, котра очолює 
навчальну лабораторію 25 років, 
тож багато рідкісних рослин ви-
росли в неї на очах. — А цьогоріч 
— пізніше: найімовірніше, через 
те, що ми практично не мали со-
нячних днів. Якщо пам’ятаєте, і 
листопад, і грудень, і січень були 
похмурими. Коли ж ближче до 
свята Хрещення Господнього 
з’явилося сонечко, суцвіття роз-

крилися в усій своїй красі, тож 
маємо змогу милуватися ними. 
Тепер алое квітуватиме близь-
ко місяця. Зазвичай цей стебло-
вий сукулент квітує двічі, а то й 
тричі на рік — залежно від су-
марної кількості плюсових тем-
ператур. Дещо раніше відквіту-
вали алое вера, алое плямисте, 
алое війчасте — загалом їх у нас 
близько десяти видів. Ця росли-
на, походженням із Південної 
Африки, відома дуже давно — 
араби відкрили її цінність іще у 
ІІІ столітті до нашої ери, назвав-
ши рослиною-продовжувачем 
життя.
 Якщо ви залюблені в рослин-
ний світ і ладні їхати на край сві-
ту, аби помилуватися екзотични-
ми екземплярами, в оранжереї 
ботанічного саду Полтавського 
педагогічного університету поба-
чите все й одразу, адже тут ство-
рена ціла колекція рослин різ-
них ґрунтово-кліматичних зон: 
пустелі, напівпустелі, тропіків, 
субтропіків... Справжня тобі ек-
зотика — і їхати нікуди не треба. 
Представники флори висаджені 
у ґрунт, тобто ростуть в умовах, 
наближених до природних. Су-
куленти представлені вихідця-
ми з Південної Америки й аф-
риканського континенту. Це — 
різні агави, кактуси, опунції, 
юкки. Упевнена: вас, як і мене, 
неминуче вразить агава жахаю-
ча, листя якої сягає 1,5 метра в 
довжину, а у природі, за слова-
ми Антоніни Дзюбаненко, воно 
виростає й до п’яти метрів. Це 
технічна культура, а живе вона 
до 60 років, квітує й відмирає 
— така її особливість. Екземп-
лярам, що ростуть в оранжереї 
університетського ботанічного 
саду, — десь років 30.
 Намагаючись показати свою 
обізнаність, потрапила в хале-
пу: переплутала кактуси з мо-
лочаєм. 
 — Хоч усі думають, що це 
кактуси, бо вони схожі на виг-
ляд, насправді це представни-

ки роду молочай, — вносить яс-
ність Антоніна Степанівна. — У 
них сік у вигляді молочка, ба-
гато видів отруйні. От цьому 
напівздерев’янілому кущеві — 
представнику роду молочай — 
приблизно 50 років.
 Не менше вражають і пред-
ставники тропіків та суб-
тропіків: величезні пальми, фі-
лодендрони, шефлери, 50-річ-
ний фікус із розлогою кроною... 
Недаремно оранжерея визнана 
однією з кращих при навчаль-
них закладах України — не ко-
жен виш може похвалитися ось 
таким раєм. Є тут старожили, 
перенесені зі старої маленької 
оранжереї. А багато рослин при-
везені з інших ботанічних садів, 
парків — між біологами існує 
солідарність і традиція ділити-
ся тим, чого в інших немає. 
 — Першочергово оранже-
рея розрахована на студентів. 
А вже потім — на широкий за-
гал. Приймаємо учнівські екс-
курсії, часто до нас приїжджа-
ють не тільки з районів Пол-
тавщини, а й з інших областей. 
Відвідувачі, звичайно ж, вра-
жаються нашій колекції. А ми 
до неї вже дещо звикли, тож 
хочеться чогось свіженького, 
— зізнається завідувачка нав-
чальної лабораторії. — Якось 
завітали гості з Київського бо-
танічного саду імені академіка 
Олександра Фоміна, запропо-
нували приїхати до них за как-
тусами — хочеться поповнити 
їхню колекцію. Колеги були 
приємно вражені тим, що в на-
шій оранжереї тепленько. За-
вдяки сприянню керівництва 
університету, останні два роки 
її опалюють твердопаливним 
котлом, бо з дорогим газовим 
були проблеми і рослини в хо-
лодну пору року дуже страж-
дали. Та й зараз ми не втрачає-
мо пильності — на випадок екс-
трених ситуацій маємо на те-
риторії оранжереї свої котли й 
заготовлені дрова.

 Антоніна Дзюбаненко додає, 
що хотілося б не лише поповнити 
колекцію рослин, а й окультури-
ти приміщення оранжереї, хоч у 
нинішні складні часи це нелегке 
завдання.
 — Раніше хоч зрідка, але все 
ж траплялися спонсори — за-
уважує. — Наприклад, один 
чоловік закупив для ботаніч-

ного саду різні сорти бузку, за 
спонсорські кошти ми зроби-
ли й кам’яну гірку. Щоправ-
да, то було давно. Останні ж 10 
років подібних випадків не при-
гадую. Мабуть, ми дещо зачерс-
твіли душею... Звісно, керів-
ництво вишу працює над цим 
питанням, але й допомога бла-
годійників була б не зайвою. ■

14 УКРАЇНА МОЛОДА
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Антоніна Дзюбаненко працює завідувачем раю.
Фото автора.

❙
❙

РОСЛИННИЙ СВІТ

Тропіки континентального клімату
Оранжерею ботанічного саду Національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка визнано 
однією з кращих при навчальних закладах України

■
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Знімали у 20-градусний мороз
 Фільм починається з універ-
ситетської аудиторії і подій на 
столичному Софійському май-
дані з Михайлом Грушевським 
і Симоном Петлюрою. Основні 
зйомки стрічки відбувалися на 
вулицях Києва і на території Ко-
сого капоніру — Київської фор-
теці. Станцію Крути знімали на 
Черкащині, в селі Сигнаївка, де 
збереглася станційна будівля 
кінця ХІХ століття, яка майже 
100-відсотково подібна до тієї, 
яка була на Чернігівщині. На-
самкінець у фільмі показують 
і, власне, місце бою за Крути — 
Меморіал героям із музеєм у ва-
гонах посеред простору. 
 «Зйомки проходили в умо-
вах, наближених до реалій того 
часу, 1918 року, — розповідає 
співпродюсер фільму Артем Ко-
любаєв. — Стояв 20-градусний 
мороз, причому цілодобово. Тому 
всі дуже мерзли. Але всі — і ак-
тори, і масовка, і постановочна 
група проекту — були мотиво-
вані тим, що відтворимо реаль-
ні події. Адже сто років тому ук-
раїнські студенти в таких самих 
умовах боролися за незалеж-
ність. Тільки по-справжньому, 
а не «як у кіно». Тому ніхто під 
час роботи не скиглив. І всі вит-
римували і 20-годинні зйомки, і 
20-градусний мороз». 
 У фільмі паралельно розви-
ваються дві лінії: родинно-ро-
мантично-патріотична і воєнно-
конспіративна. Поміж буремних 
подій боротьби за українську не-

залежність режисер Олексій Ша-
парєв знайшов місце особистому 
потаємному суперництву синів 
генерала Савицького: пацифіста 
Андрія і послідовника батькової 
справи Олекси за серце красуні 
Софії. Глядачам не віритиметься, 
що Олекса перейшов на бік воро-
гів, але його дії свідчитимуть саме 
про це майже до фіналу. 

Коли перед розстрілом 
співають Гімн України
 «Крути 1918» — це і пусто-
щі юних героїв під час нетрива-
лої підготовки до сутички з 4-ти-
сячним добре озброєним війсь-
ком противника, і хвилювання 
старших за юних хлопців, і десь 
страх та біль. «Це фільм–леген-
да, який розповідає про молодих 
юнаків, сповнених мрій та жит-
тєвих планів, які вірили в неза-
лежну Україну, в свій народ, які 
беззастережно та сміливо йшли 
захищати свою державу. Це ней-
мовірно романтична та героїчна 
історія, яка гідна кінематогра-
фічного відтворення, на прикла-
дах і цінностях якої мають вихо-
вуватися наші наступні поколін-
ня», — говорить актор-міністр 
Євген Нищук, котрий дуже зво-
рушливо зіграв у стрічці роль 
батька одного з реальних юних 
героїв Крут — Григорія Піпсь-
кого, який перед розстрілом пер-
шим почав співати Гімн України 
перед ворогами.
 Символом більшовицько-
го зла у фільмі є Михайло Му-
равйов, командир, який керував 

наступом червоної армії на тери-
торії України. «Це дуже страшна 
людина, яка мала психічні і фі-
зичні розлади, — констатує ви-
конавець ролі Віталій Салій. — 
Кілька разів він отримував пора-
нення у голову, після чого став 
залежним від морфію. Садист. 
Дуже страшна, але дуже цікава 
людина. Людина того часу і тих 
обставин. Людина війни. Найс-
трашніше, що в людині проки-
дається під час війни, коли в ньо-
го в руках велика влада — це все-
дозволеність».

Коли до кінотеатрів далеко
 У фільмі виразна опера-
торська робота і чуттєве музич-
не наповнення. Звучить, зокре-
ма, музика італійського компо-
зитора Марко Моріні. Саундтре-
ком до «Крут 1918» стала пісня 
Христини Соловій «Стежечка» 
— лірична композиція на слова 
Івана Франка, яка підкреслює, 
що подвиг крутян став складо-
вою довгої дороги українців до 
Незалежності. Ще співачка ви-
конала для цього фільму пісню 
Святослава Вакарчука «Холод-
но». Це перший і вдалий досвід 
співпраці Христини з кінематог-
рафом. Додатковим саундтре-
ком історичного екшну є сучас-
на рок-версія давньої козацької 

думи «Чорна рілля» у виконанні 
гурту «Гайдамаки». 
 «Створення історичного кіно 
— це дуже складна і відпові-
дальна місія кінематографістів, 
— констатує голова Держкі-
но Пилип Іллєнко. — Насампе-
ред тому, що таке кіно поклика-
не створювати культурні міфи, в 
хорошому значенні цього слова. 
Історія крутян неймовірно схо-
жа на сьогоднішні події, і тому 
ми маємо пам’ятати наше мину-
ле, щоб робити висновки. Ми з 
нетерпінням чекали виходу цієї 
стрічки в широкий прокат, і, 
сподіваємось, її побачить якомо-
га більше глядачів як в Україні, 
так і за кордоном».

 У прокат фільм «Крути 
1918» виходить із 7 лютого. 
Щоправда, випаде подивити-
ся його не всім бажаючим, бо в 
країні дуже мало кінотеатрів. 
Наприклад, Юлія Підмогиль-
на, уродженка села Сигнаїв-
ка, де знімали для фільму стан-
цію Крути, ділиться: «Якби ще 
в районному центрі (м. Шпо-
ла) кінотеатр відновили. Бо 
найближчі — за 70 км у Чер-
касах. Так що сигнаївчанам на 
прем’єру далеченько доведеть-
ся їздити. Сподіваюся, що з від-
новленням українського кіно-
виробництва покращиться си-
туація з кінотеатрами в неве-
ликих містечках». ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Традиційно для модників i модниць 
лютий починається Українським тижнем 
моди. Як і в минулі роки, дійство прохо-
дитиме у «Мистецькому арсеналі» з 1-го 
по 5 лютого. 50 дизайнерських брендів, 
39 шоу, 10 презентацій, чотири спеціаль-
ні проекти, шість лекцій та публічних об-
говорень. Насичену програму буде при-
свячено не лише модним тенденціям, а й 
важливим соціальним проблемам.
 Уже впродовж кількох років 
Ukrainian Fashion Week — це не лише міс-
це зустрічі відомих та популярних осіб, 
а й проекти, які змушують замислитись 
над питаннями екології, пошиття одягу 
в країнах третього світу, соціальною те-
матикою та популяризацією української 
моди у світі. «Ukrainian Fashion Week був 
і залишатиметься однією з найважливі-
ших платформ, яка щосезону демонструє 
високий рівень розвитку різних галузей в 
Україні.  Тиждень моди продовжує бути 
місцем численних крос-дисциплінар-
них експериментів, місцем колабора-
цій та взаємонатхнення. Кіно, візуальне 

мистецтво, хореографія, IT-технології, 
sound-дизайн, media art комфортно по-
чуватимуться на fashion-території та ди-
вуватимуть найнесподіванішими альян-
сами і релізами», — розповідає про май-
бутній захід Володимир Нечипорук, ге-
неральний продюсер Ukrainian Fashion 
Week.
 У цьому сезоні на популярному за-
ході буде представлена перша українсь-
ка платформа про свідому моду. Під на-
звою «Будь свідомим!» проект об’єднає в 
інтерактивному просторі як fashion-ін-
сайдерів, так і гостей заходу. В його ос-
нові — філософія свідомого споживан-
ня. Проект «Будь свідомим!» поклика-

ний змусити людей відповідально підхо-
дити до вибору речей, адже споживацтво, 
тенденція масового скуповування усьо-
го підряд в останні роки помітно наби-
рає обертів. У світі рідко замислюються 
над тим, скільки і чого купують, таким 
чином усе більше виробляється, зокре-
ма одягу. Тому на тижні моди хочуть 
звернути на це увагу і нагадати про важ-
кі умови праці на фабриках із пошиття 
одягу, а також розповісти загалу про нові 
методи його виробництва. «Сьогодні вже 
виготовляють матеріали з яблучного та 
апельсинового «жмиху», для виробниц-
тва тканин використовують шкірки ба-
нанів та винограду. Матеріали, виготов-

лені з фруктової вторсировини, важливі 
ще й тим, що вирішують масштабну еко-
логічну проблему харчових відходів. Ма-
буть, одним із найцікавіших винаходів є 
штучний павуковий шовк. Детальне вив-
чення протеїнів волокон шовку дало змо-
гу запропонувати його виготовлення у ве-
ликих кількостях за допомогою синтезу 
цукру, дріжджів і води», — зазначили у 
прес-службі Українського тижня моди.
 Упродовж п’яти днів під час захо-
ду в «Мистецькому арсеналі» працюва-
тиме шоурум, що представить 10 брен-
дів взуття та аксесуарів. Для відвідан-
ня всіх подій #Showroom гості можуть 
зареєструватися на сайті fashionweek.
ua та отримати електронне запрошен-
ня, яке надасть їм можливість побува-
ти на різноманітних заходах безплатно. 
Тому в дні Тижня високої вітчизняної 
моди у «Мистецькому арсеналі» можна 
буде побачити не лише нові колекції ди-
зайнерів, а й відвідати воркшопи, лек-
ції, публічні обговорення, побачити ек-
споновані луки з колекцій дизайнерів, 
що підтримують принципи sustainable 
fashion. ■

ПодіУМ

Менше купуй, довше носи
На Українському тижні моди вперше представлять 
платформу свідомої моди

■

ПРЕМ’ЄРА

Звитяжцi поступу до Незалежностi
Фільм про героїв Крут — для патріотів і поціновувачів Христини Соловій, Івана Франка і «Гайдамаків»

■

За кiлька днiв до бою.
Фото з сайта kinoafisha.ua

❙
❙

Валентина САМЧЕНКО

Майже півтора року минуло від початку зйомок до урочистої 
прем’єри історичного екшну «Крути 1918», знятого за реальною 
історією бою на залізничній станції поблизу Ніжина Чернігівської 
області взимку 1918-го. Презентували фiльм 29 січня — у день 
101-ї річниці героїчного двобою молодих українських патріотів із 
російсько-більшовицькими силами, який був дуже важливим для 
того, щоб свiт визнав УНР. Важливо було виграти час.
Автор сценарію Костянтин Коновалов каже, що назву фільму він про-
читує «Крути 19, 18», бо більшість тих, хто вийшов проти наступу армії 
Муравйова, були 19-, 18-річними і молодшими. Від задуму зняти кіно 
про героїв Крут до його реалізації минуло майже 10 років. Сценарист де-
тально вивчав мемуари Аверкія Гончаренка, який вів студентів захищати 
Україну в районі Крут. 
«Тільки зараз, коли відбувся Майдан, коли триває війна на сході України, 
змінилася свідомість українців і стала можливою реалізація цього про-
екту. Порушена у фільмі тема дуже важлива і дуже важка, і працювати з 
нею теж було важко — написати історію людей, які віддали свої молоді 
життя, не відчувши навіть його повноти», — прокоментував Костянтин 
Коновалов.

Біля станції Крути.❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Скандал у сім’ї. Батько кричить:
 — Хто, врешті-решт, глава сім’ї? 
Що мені робити, щоб домогтися 
свого?
 Трирічний син пропонує:
 — Почни голосно плакати.
* * *
 Утомлений чоловік iз двома 
валізами заходить у готель.
 — У вас є вільні номери? — за-
питує він у господаря.
 — За вельми скромну плату ви 
почуватиметеся як удома.

 — Нi, краще дорожче, зате по-
живу по-людськи.
* * *
 Спускається чоловiк по трапу лі-
така і, притримуючи штани руками, 
лається:
 — Задовбав цей аерофлот — 
то застебніть ремені, то розстебніть.
* * *
 — Що за хліб?
 — Бородинський.
 — Яким урожайним був 1812 
рік!

Разом в історію, до єдності, до правди
Визнання Української православної церкви і греко-католицька віра: молоді ієрархи Епіфаній 
та Святослав не обтяжені вантажем минулого та російськими духовними догматами

Дара ГАВАРРА

 Відомий режисер культових 
фільмів «Володар кілець» та 
«Хоббіт» Пітер Джексон візь-
меться за створення на цей раз 
документального фільму про ле-
генду ХХ, та й не тільки, століття 
— групу «Бітлз». Здавалося б, 
від дня створення гурту пройш-
ло понад півстоліття, але попу-
лярність їх не згасає. Як і на піку 
їхньої слави, армія поціновува-
чів «бітлів» налічує мільйони й 
мільйони меломанів, тож ціл-
ком слушно, що ця стрічка ма-
тиме не меншу популярність, ніж 
сам гурт.

 В основу фільму ляжуть ві-
деозаписи, зроблені в далеко-
му 1969 році під час створен-
ня «Бітлз» останнього у їхньому 
спільному доробку альбому Let It 
Be, а це — 55 годин відео- та по-
над 140 годин аудіозаписів. Ніби 
машина часу переноситиме гля-
дачів у ХХ століття, в часи апогею 
слави «бітлів» і водночас у період 
кризи, яка й стане причиною роз-
паду музичної легенди. Орієнтов-
но фільм вийде на екрани 2020-го 
— саме до 50-річчя альбому.
 Режисер планує використа-
ти технологію реставрації старих 
записів, якою він уже скористав-
ся при створенні документаль-

ної картини «Вони ніколи не ста-
нуть старшими», де задіяв хроні-
ку часів Першої світової війни. Тоді 
команда режисера відновила старі 
кадри і додала кольору чорно-бі-
лим архівним матеріалам.

 Пітер Джексон співпрацюва-
тиме з «бітлами» Полом Маккар-
тні та Рінго Старром, а також із 
вдовами Джона Леннона — Йоко 
Оно Леннон та Джорджа Харрісо-
на — Олівією. ■

з 4 до 11 лютого
 Овен (21.03—20.04). Вас чекає успіх у 
всіх починаннях. Відносини з колегами будуть 
сприятливими. Виникне бажання добитися ус-
піху в професійному плані. Але професійний 
ріст можливий тільки в тому випадку, якщо чіт-
ко визначите для себе плани.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 9.
 Телець (21.04—21.05). Ви зміцните свої 
позиції на роботі або отримаєте цікаву та висо-
кооплачувану посаду. Головне для вас — ви-
користовувати всi можливості.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8. 
 Близнюки (22.05—21.06). Здоров’я 
дещо погiршиться. Вас турбуватимуть болі в жи-
воті. Спробуйте пити після їжі трав’яні настої. Є 
ймовірність відновлення болів у хребті, ревма-
тизму, артриту. Вживайте рішучих заходiв для 
боротьби з ними, інакше стан погіршиться.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.
 Рак (22.06—23.07). Постарайтеся уника-
ти зайвої нервозності, зберігайте спокій, біль-
ше часу проводьте на свіжому повітрі. Краще 
дотримуватися дієти й обмежити споживання 
спиртного. Займiться спортивними вправами.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 10.

 Лев (24.07—23.08). Слід пам’ятати, що 
під лежачий камінь вода не тече, а ваш успіх 
— тільки у ваших руках. Вірте в себе, будь-
те заповзятливiшими, тримайте курс уперед, 
і удача неодмінно посміхнеться вам.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.
 Діва (24.08—23.09). Несподіване кохан-
ня може перетворити ваше життя на романтич-
ну пригоду. Не будьте боязкими і нерішучими, 
інакше ризикуєте втратити своє щастя. Мож-
ливi новi знайомства i зустрiчi з потрiбними 
людьми.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 6.
 Терези (24.09—23.10). Якщо ви живете 
в парі, вас чекає новий медовий місяць. Коха-
на людина зробить усе, щоб цей період у ва-
шому житті став незабутнім. Якщо ж ви само-
тні — попереду нове цікаве знайомство.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7.
 Скорпіон (24.10—22.11). Особисте жит-
тя дасть трiщину. Вас чекає несподіване i при-
страсне кохання. Ви відчуєте, що зросла пот-
реба в незалежності та свободi. Можливо на-
вiть, що декому з вас захочеться розлучитися 
з близькою людиною.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Стрілець (23.11—21.12). Вашi стосунки 
не зможуть відновитися після важкого випро-
бування. Але невдовзi удача знову повернеть-
ся до вас. Якщо ви шукаєте нових знайомств, 
постарайтеся частіше бувати на людях і біль-
ше подорожувати.
 Дні: спр. — 10; неспр. — немає.
 Козеріг (22.12—20.01). Тиждень буде 
сприятливим у сфері професійної діяльності. 
Цей період варто використовувати для підви-
щення кваліфікації та професійного вдоскона-
лення. Не бійтеся проявляти ініціативу.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.
 Водолій (21.01—19.02). Бажання збiга-
тимуться з дійсністю, у вас будуть можливості 
для самореалізації. На вас чекає фiнансовий 
успiх. У професійному житті можливі пробле-
ми, доведеться докласти зусилля, щоб збере-
гти свої позиції.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.
 Риби (20.02—20.03). У вас є всі переду-
мови для кар’єрного зростання, успіхів у про-
фесійній діяльності. Ви впевненi в собі, тож у 
вас є всі шанси досягти успіху, необхідно лише 
проявити твердість характеру.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8. ■

По горизонталі:
 1. Гуцульська назва рушниці. 3. 
Частина обличчя над очима. 5. Свя-
щенний птах єгиптян, уособлення 
бога Тота. 8. Науково-дослідний інс-
титут. 9. Сутінки, погане освітлення, 
що межує з повною темрявою. 10. 
Перша частина псевдо народного по-
ета Білорусі Костянтина Міцкевича. 
12. Трюк ілюзіоніста. 14. Німецьке 
місто, яке прославили у своїй казці 
брати Грімм. 16. Обряд, традиція, 
церемоніал. 18. Відпочинок, спокій, 
розслаблення. 20. Головний герой 
опери Россіні «Севільський цируль-
ник». 22. Гараж для літаків. 24. Пер-
ше ім’я відомого казкаря Андерсена. 
26. Яго в п’єсі Шекспіра «Отелло». 
27. Давньогрецьке пекло. 28. Пес-
поліцейський із німецького серіалу. 
29. Дванадцять місяців. 30. Уперта 
тварина, що є символом Демокра-
тичної партії США.
По вертикалі:
 1. Геометричне тіло, утворене 
обертанням кола навколо свого діа-
метра. 2. Назва в аристократично-
му середовищі людей нешляхетно-
го, неаристократичного походжен-
ня, що прагнули «пролізти» у вище 
суспільство і сліпо копіювали звич-
ки та манери аристократів. 3. Попу-
лярна марка чаю. 4. Нерозумна лю-
дина, йолоп. 5. Хижа риба, яку на-
зивають «морською щукою». 6. Ви-
нахідник саксофона. 11. Перський 
цар, засновник Імперії Ахеменідів, 
один із найвизначніших правителів 

в історії Стародавнього Сходу. 12. 
Турецький національний чоловічий 
головний убір. 13. Торба з продук-
тами. 14. Місто на Вінниччині, звід-
ки в 1594 р. розпочалося повстан-
ня проти поляків під проводом Се-
верина Наливайка та Григорія Ло-
боди. 15. Марк Туллій Цицерон як 
представник філософської течії, що 
поєднує в собі елементи різних сві-
тоглядних систем. 17. Ім’я виконав-
ця головної ролі у фільмі «Титанік». 
19. Зимова пташка. 20. Володар 
Босфорської держави, перемогу 
над яким Юлій Цезар прокоменту-
вав словами «Прийшов. Побачив. 
Переміг». 21. Найкращий друг Гар-
рі Поттера. 23. Річка в Італії, на бе-
регах якої розташований Рим. 24. 
Персонаж, якого очікують герої аб-
сурдистської п’єси Самюеля Бекке-
та. 25. Столиця Південної Кореї.

Кросворд №9 
від 25—26 лютого

ЗВУКИ МУ

Творець «Хоббіта» 
працює над 
«Бітлами»,
або Легенди не старіють

■

2—3 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. Мiсцями ту-
ман, на дорогах ожеледиця. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. 
Температура вночi +1...+3, удень +3...+5. Пiслязавтра темпера-
тура вночi +1...+3, удень +3...+5.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. 
Славське: вночi -1...-+1, удень +4...+6. Яремче: вночi -1...
-3, удень +3...+5. Мiжгiр’я: вночi +1...+3, удень +6...+8. Рахiв: 
уночi +1...+3, удень +6...+8.

31 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 5 см, 
Стрий — 5 см, Славське — 19 см, Плай — 47 см, Мiжгiр’я — 
25 см, Рахiв — 43 см, Долина — 8 см, Івано-Франкiвськ — 11 
см, Яремче — 7 см, Коломия — 12 см, Пожежевська — 59 см.
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