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На своєму дебютному 

дорослому чемпіонаті 

Європи 23-річний 

харківський «класик» 

Семен Новіков 

виборов золоту 

нагороду

стор. 15»

Поганому танцюристу 

«хусточка» заважає, а 

продюсерам на «плюсах» — 

українська мова в мелодрамах

Гідна зміна

стор. 2»

Найстарішій жительці 

Великої Яблунівки 

Марії Стеблянко 

виповнилося 

105 років

стор. 4»

Росія: мимо ніхто не пролетить.
Фото з сайта news-front.info.
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РИМА ТИЖНЯ

Валентинівське
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

Читачу наш! 
Нехай у День святого Валентина 
Серця нам міцно заплете 
любові павутина! 
Громадську сферу забувай, 
а розвивай інтимну! 
Належну шану воздавай 
святому Валентину! 
Долаючи відважно все — 
замети і калюжі — 
сердечко Валік хай несе 
для дівчини Валюші. 

І хай Валюша буде з ним 
ласкава і гостинна. 
Хай кожна Валя розрізнить 
свойого Валентина! 
Хай почуття їх відіб’ється 
в інших міліонах, 
І світ розквітне від сердець, 
великих і червоних! 
Хай це звучить, як заповіт 
(Якщо нас Всесвіт слухає): 
— Лише любов врятує світ! 
І Валіка з Валюхою!

І сміх і гріх! Від лукавого з 
Кремля?

Жива історія

стор. 3»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,496 грн 

1 € = 27,724 грн

1 рос. руб. = 0,388 грн

Репатріація 
в ГУЛАГ
Росія полює на втікачiв iз держави-карателя, вдаючи, 
що хоче їм добра
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«Ми продовжуємо щоденну боротьбу за долю всіх українських політв’язнів, 
робимо все від нас залежне, щоб якомога швидше повернути їх на 
Батьківщину». Людмила Денiсова

уповноважена Верховної Ради України з прав людини

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
перерахували 

з-за кордону українські трудові мігранти мину-
лоріч, зазначили у пресслужбі Нацбанку.

12 млрд гривень
на рік потрібно 

для виплати пенсій мешканцям окупова-
ного Донбасу, підрахували у правозахис-
ній групі «Право на захист».

гривень
виділять на 

створення українського кіно цьогоріч, по-
обіцяв міністр культури, молоді та спорту 
України Володимир Бородянський.

ДТП
сталося на ук-

раїнських дорогах у 2019 році, констатував пер-
ший заступник начальника департаменту пат-
рульної поліції України Олексій Білошицький.

партій
офіційно зареєстровані в Україні, 
повідомили в «Держстаті».

9 млрд 160,6 тис. 15,315 тис.800 млн
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«КРИМНАШ»

Насилля над 
окупованими
Напередодні шостої річниці 
анексії Криму відбулося виїзне 
засідання Комітету Верховної 
Ради з прав людини
Ірина КИРПА

 Омбудсман України Людмила Денiсова наголошує, що в 2014 
році всіх кримчан, так само як і її саму, примусово зробили грома-
дянами Росії, чим порушили права сотень тисяч жителів півострова. 
Станом на 1 січня 2014 року в Криму перебувало 4 тисячі 323 дити-
ни-сироти та позбавлені батьківського піклування i ще 670 — у Се-
вастополі. Їх досі нікому доставити на підконтрольну урядові Украї-
ни територію, тобто вони не можуть реалізувати право на українсь-
ке громадянство та автоматично стають громадянами Росії.
 Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила 
Денiсова минулої середи побувала також на адміністративному кор-
доні Херсонщини, де зустрілася з адвокатами та дружинами в’язнів 
Кремля. Моніторинг ситуації на КПВВ «Чонгар» на адміністратив-
ному кордоні з анексованим Кримом показав, що родичі кинутих за 
ґрати кримських татар потребують правової допомоги та підтримки 
суспільства. 
 — Рідні й правозахисники докладно розповіли про стан 
здоров’я наших співгромадян, а також попросили мене сприяти як-
найшвидшому звільненню їхніх рідних, — розповіла омбудсман Ук-
раїни Людмила Денiсова. — Ми продовжуємо щоденну боротьбу за 
долю всіх українських політв’язнів, робимо все від нас залежне, щоб 
якомога швидше повернути їх на Батьківщину.
 Під час робочої поїздки до Херсонської області відбулася й зус-
тріч омбудсмана з жителями селища Новоолексіївка. Тут Денiсова 
поінформувала про сферу відповідальності Уповноваженого ВРУ з 
прав людини, а також роз’яснила порядок звернення громадян у під-
контрольні їй установи. Зокрема, у випадку, якщо права громадян 
України — кримських татар — були порушені, вони можуть зверта-
тися до представників омбудсмана щодо дотримання прав жителів 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя до Ізмаїла Хали-
кова або особисто до неї.
 Раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини 
закликала міжнародні організації та правозахисників відвідувати 
суди в Криму. Присутність їх представників сприяє недопущенню по-
рушення прав людини на окупованому Росією півострові. Таку заяву 
Денiсова зробила після засідання підконтрольного Росії суду в Сім-
ферополі, на якому вкотре продовжили терміни утримання під вар-
тою десяти фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-
Тахрір».
 Київський районний суд міста Сімферополь не взяв до уваги до-
води сторони захисту, зокрема про непричетність співгромадян Ук-
раїни до скоєння злочинів, за якими їх звинувачують.
 Нагадаємо, співробітники ФСБ Росії, МВС Росії і Росгвардіі 
27 березня 2019 провели у Криму обшуки в будинках кримськота-
тарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання 
«Кримська солідарність». Силовики незаконно затримали 24 ак-
тивістів за звинуваченням в участі у забороненій на території Росії 
та анексованого Криму організації «Хізб ут-Тахрір».
 Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар. 
Один iз них, Едем Яячіков, зник, а про його місцезнаходження нічого 
не відомо вже понад десять місяців. Як відомо, раніше представник 
ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Крим-
ської солідарності» після масових обшуків в анексованому Криму, 
закликав до їх негайного звільнення з російського СІЗО. Та в Мініс-
терстві закордонних справ Росії вирішили не прислухатися до за-
кликів представника ОБСЄ.
 Окремо Людмила Денiсова згадала про порушені права грома-
дян призовного віку. Адже в червні минулого року відбувся дев’ятий 
призов до лав ЗСУ РФ, під час якого в армію окупантів забрали слу-
жити не менше, нiж 3 тисячі 300 чоловіків. З урахуванням цієї цифри 
загальна кількість кримських призовників із 2015 року вже стано-
вить не менше, як 18 тисяч чоловіків. На сьогодні є 29 вироків щодо 
громадян України, які втекли та не побажали служити у збройних 
силах країни-агресора. Зараз вони відбувають покарання, але коли 
вийдуть iз місць ув’язнення, будуть знову покликані до ВСУ Росії. 
Правозахисники України готові зробити все, щоб цього не сталося.
 Зазначимо, що на теперішній час 116 громадян України неза-
конно утримують у в’язницях на території РФ та тимчасово окупова-
ного Криму. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За минулі дві доби офіцій-
но зафіксовано 8 випадків пору-
шення режиму припинення вогню 
збройними формуваннями Росій-
ської Федерації та їхніми посіпа-
ками. Противник вів вогонь по 
наших позиціях із забороненого 
Мінськими домовленостями мі-
номету калібру 120 мм, а також 
з гранатометів різних систем, 
великокаліберних кулеметів та 
стрілецької зброї.
 На луганському напрямку в 
районі відповідальності опера-
тивно-тактичного угруповання 
«Північ» обстріляли позиції за-
хисників України поруч із Ново-
тошківським, Оріховим, Півден-
ним, Кримським.
 На донецькому напрямку в 

районі відповідальності опера-
тивно-тактичного угруповання 
«Схід» ворожі обстріли з авто-
матичних станкових гранатометів 
було зафіксовано поруч із Піска-
ми. За цей період втрат із нашого 
боку немає.
 За даними інформаційного 
агентства Міністерства оборони 
АрміяInform, окупанти не полиша-
ють спроб пошуку безпечних про-
ходів через наші позиції. У тем-
ний час доби намагаються підкра-
датися групами по 3-5 осіб. Також 
не зменшується снайперська ак-
тивність.
 Зі слів одного з офіцерів на 
позиції в районі Маріуполя, за 
даними розвідки, до сусіднього 
села на тимчасово окупованій те-
риторії заїхало дві «свіжі» снай-
перські пари, які обстрілюють 

наші позиції щодня. Бійці роз-
повідають, що тоді, коли снай-
пери ведуть вогонь із території 
населеного пункту, вогню у від-
повідь наші не відкривають, аби 
випадково під кулі не потрапив 
хтось із місцевих. Користуючись 
цим, російські снайпери відчува-
ють цілковиту безкарність. Змі-
нюючи вогневі позиції, вони пе-
ресуваються окупованим селом 
на цивільних авто, потім відкри-
то йдуть із позицій, несучи вели-
кокаліберні снайперські гвинтів-
ки в чохлах, які наші хлопці чудо-
во бачать у біноклі.
 Щодо цивільних автомобілів, 
то окупанти використовують їх на 
повну — зокрема, для підвозу 
бойовиків, зброї і боєприпасів. 
Це для них — стала тактика, 
адже чудово знають, що по мир-

них мешканцях українці не стріля-
тимуть.
 Тим часом учасники Тристо-
ронньої контактної групи на засі-
данні у Мінську 29 січня не дійшли 
згоди щодо трьох нових ділянок 
розведення сил і засобів на Дон-
басі. Наразі попередньо домо-
вилися про розведення у районі 
КПВВ «Гнутове». Координатор 
від ОБСЄ Хайді Грау, узагаль-
нивши пропозиції сторін, зазна-
чила: поки що з дев’яти робочих 
варіантів більш-менш збігається 
тільки один, який розташований 
у районі КПВВ «Жовтень — Гну-
тове». Водночас уточнює, що на-
віть ця попередня домовленість 
«вельми умовна», оскільки ба-
чення сторонами координат діля-
нок для розведення у цій локації 
«значно відрізняються». ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Поважна довгожителька черкась-
кого села Велика Яблунівка Марія 
Стеблянко зустріла вже свій 105-й 
день народження. Про це «УМ» пові-
домила Галина Кравченко, директор 
Смілянського територіального цент-
ру соціального обслуговування. 
 Народилася Марія Іванівна в 1915 
році в селі Стеблянки Лебединського 
району Сумської області в багатодіт-
ній родині. З хвилюванням згадує ба-
буся досі Голодомор, що забрав біль-

шість її рідних, війну, в якій безвісти 
зник її чоловік. «Тяжкою була пра-
ця в радянському колгоспі. А наша 
бабуся Марія має 40 років нелегко-
го трудового стажу. Важко повіри-
ти, що ця тендітна працьовита жін-
ка все життя на важких роботах, а у 
суворі повоєнні роки — ще й з дити-
ною на руках», — каже Галина Крав-
ченко. І додає: нині саме єдина дочка 
Люба — надійна опора черкащанки. 
Майже 20 років вони удвох живуть у 
Великій Яблунівці. Мають затишний 
будинок, який нерідко наповнюється 
голосами онуків, правнуків та прап-

равнуків.
 «У день поважного ювілею ра-
зом із головою Смілянської РДА Ва-
лерією Бандурко, старостою Вели-
кої Яблунівки Тетяною Комнатною 
ми привітали нашу довгожительку з 
днем народження, вручили подарун-
ки й побажали доброго здоров’я», — 
розповіла директор територіального 
центру Галина Кравченко. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Услід за дебютним  Хер-
соном офіс євроінтегра-
ції з’явиться у Харкові.  
Про це вчора повідомив 
віцепрем’єр-міністр Дмит-
ро Кулеба під час робочої 
поїздки до східного регіону. 
На його думку, зараз важ-
ливим завданням є забезпе-

чити синхронізований курс 
України на зближення з ЄС, 
аби цими питаннями опіку-
вались не лише у столиці, а 
й на рівні областей. Щоб ко-
жен громадянин відчував 
конкретні переваги та ко-
ристь від європейської інтег-
рації, яка дозволяє підвищу-
вати якість життя людей та 
створювати правильні, доб-
рі умови для бізнесу.

 — Я дуже радий, що 
Харківська область має 
позитивну динаміку в цій 
сфері, хоча й розташована 
далеко від кордону з Євро-
пейським Союзом. Зокре-
ма, збільшується експорт, 
росте товарообіг з країнами 
ЄС. Тут, безумовно, є заслу-
га й місцевої влади, й місце-
вого бізнесу, — підкреслив 
Кулеба.
 Про намір створити ін-
теграційні євроофіси у 
Кабміні повідомили ще ми-
нулого року. За словами 
глави уряду Олексія Гон-
чарука, йдеться про та-
кий собі невеликий острів 
у кожному обласному цен-
трі, який наближатиме Ук-
раїну до європейських стан-
дартів, а також вестиме 
роз’яснювальну і консуль-
тативну роботу. Із цих ост-

рівців, згідно з задумом чи-
новників, євроінтеграція 
пошириться в регіони.
 Містами, де стартувати-
ме пілотний проєкт, були 
вибрані Херсон та Харків. 
Отриманий тут початковий 
досвід допоможе організу-
вати роботу більш ефектив-
но і в інших містах. «Ці офі-
си будуть створені на основі 
Агенції регіонального роз-
витку, — повідомив учо-
ра Дмитро Кулеба. — Вони 
стануть ефективними інс-
титуціями для залучення 
інвестицій, поширення єв-
ропейських цінностей на 
рівні регіонів, проведення 
тренінгів місцевих керів-
ників ОТГ, представників 
обласного рівня щодо робо-
ти з європейськими кошта-
ми, щодо розвитку програм 
з ЄС». ■

РЕГІОНИ

Острівці Європи
В одному з найбільших обласних 
центрів України з’явиться місцевий 
офіс євроінтеграції

■

ВІТАЄМО!

Жива історія
Найстарішій жительці Великої Яблунівки Марії 
Стеблянко виповнилося 105 років

■

Фото надане Смілянським територіальним

центром соціального обслуговування.

❙
❙

НА ФРОНТІ

Постріли з-за спин цивільних
Російські снайпери відкрито ведуть прицільний вогонь по українських 
військах, прикриваючись місцевим населенням

■
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Репатріація 
в ГУЛАГ
Росія полює на втікачiв iз держави-
карателя, вдаючи, що хоче їм добра

■Ірина КИРПА

 Відомий у Києві за-
клад «Піца ветерано» на-
штовхнув на думку бій-
ців, які повернулися до 
Херсона з фронтів Дон-
басу, створити анало-
гічний бізнес. Уже дру-
гий рік поспіль ветера-
ни Віталій Лелюк, Вік-
тор Алєксєєнко, а також 
волонтер Сергій Зелінсь-
кий з успіхом ведуть свою 
власну справу — готують 
та доставляють смачну 
піцу. Ідейним лідером та 
натхненником для хлоп-
ців став Сергій Зелінсь-
кий, який мріяв створи-
ти подібний бізнес ще до 
війни. А торгову марку 
для нового закладу при-
думав Віталій Лелюк: 
«Сіль і перець» — саме 
так в Італії називають 
чоловіків у розквіті сил, 
але вже з сивиною.
 — Найпопулярні-
шою у нашому місті є 
запашна «Херсонська 
піца», добре розходить-
ся м’ясна, барбекю, а 
також класична «Мар-
гарита» та «Гавайська», 
— каже ветеран АТО Ві-
талій Лелюк. — Я на 
своєму досвіді переко-
нався, що коли маєш 
якусь оригінальну ідею, 
обов’язково знайдуться 
люди, які захочуть тобі 
допомогти. Просто треба 
вчасно помітити цих лю-
дей.
 Фронтовики визна-
ють, що перший час дове-
лося освоювати новий до-
свід ведення пекарні, але 
справа швидко йде на лад, 
бо очі горять ентузіаз-
мом. Військовослужбо-
вець Віктор Алєксєєнко 
розповів, що до поїздки 
на фронт в АТО навчався 

в Криму, де познайомив-
ся з пекарем, який за три 
місяці навчив його роби-
ти тандирну випічку.
 Поступово у хлопців 
накопичилася своя особ-
лива рецептура, пекарі-
початківці засвоїли таєм-
ниці та тонкощі майстер-
ності, навчилися вести 
бухгалтерію, отримали 
досвід доставки товарів 
i пошуку клієнтури. Ка-
воварку, холодильну ус-
тановку та тістомісце ко-
манда початківців купи-
ла у кредит, а все інше 
приладдя для піцерії або 
брали з дому, або купува-
ли у людей. Тепер це — 
маленька, але з велики-
ми амбіціями команда, 
яка хоче зробити щось 
хороше для жителів рід-

ного Херсона. Хлопці за-
вжди готові прийти на до-
помогу один одному, вже 
зв’язалися з ветеранами 
у Черкасах та інших міс-
тах України та із задово-
ленням діляться досві-
дом. Є в них і свої «род-
зинки» для залучення 
потоку клієнтів. Напри-
клад, для випічки піци 
використовують пшенич-
не борошно, а ось готовий 
корж обвалюють у куку-
рудзяному борошні, що 
надає незвичайний відті-
нок та текстуру готовому 
виробу.
 Ветеран АТО Сергій 
Зелінський особливо за-
значив, що велика про-
блема полягає не стіль-
ки у працевлаштуванні 
колишніх учасників бо-

йових дій, скільки в їх со-
ціальній адаптації в сус-
пільстві.
 Спільний бізнес до-
помагає їм краще ро-
зуміти один одного, на-
давати посильну допо-
могу, ділитися радоща-
ми та проблемами.
 Коли хлопці ство-
рюють своїми руками 
справжні шедеври кулі-
нарного мистецтва, в го-
лові залишаються ви-
нятково позитивні дум-
ки та образи, відходять 
у минуле важкі спогади 
про війну,
 — Хлопці зайняті 
справою, активно ство-
рюють робочі місця, та 
ще й платять податки, 
— каже один iз постій-
них клієнтів закладу во-
лонтер Ігор Осауленко. — 
Піцу в них беру регуляр-
но на всю сім’ю, тому що 
всім вона подобається. 
Зникає зі столу за лічені 
хвилини без залишку!
 Головні переваги но-
вого для півдня України 
закладу, де можна смач-
но поїсти, — це демокра-
тичні ціни, використання 
продуктів, закуплених 
винятково у вітчизняно-
го виробника, а також 
оригінальні соуси. За два 
роки напруженої роботи 
ветеранам АТО в Херсоні 
вдалося втричі збільши-
ти прибуток піцерії «Сіль 
і перець», що дозволяє 
зараз активно освоюва-
ти японську кухню, роз-
ширити лінію з приготу-
вання десертів. Коман-
да сильних хлопців упев-
нена, що в майбутньому 
зможе створити свою ме-
режу ресторанів швидко-
го харчування у багать-
ох містах України та про-
славитися. ■

Світлана МИЧКО

 Тернопіль прий-
матиме перший в Ук-
раїні чемпіонат світу з 
веслування на байдар-
ках та каное 2020 ICF 
masters canoe sprint 
World championships, 
що відбудеться влітку 
цього року. Готують го-
ловну локацію майбут-
ніх змагань — «Вод-
ну арену Тернопіль», 
завдяки якій інспек-
ція Міжнарoднoї Феде-
рації канoе (ICF) і виб-
рала наше файне міс-
то. Як повідомили жур-
налістам в управлінні 
капітального будівниц-
тва Тернопільської обл-
держадміністрації, щоб 
арена прийняла близь-
ко двох тисяч учасни-

ків і не менше гляда-
чів, необхідно встанови-
ти три стартові системи: 
на 200, 500 і 1000 мет-
рів, завершити облашту-
вання обвідного каналу 
і фінішної вишки, а та-
кож глядацьких трибун 
місткістю в тисячу гля-
дачів. Заплановано об-
лаштування кабін для 
коментаторів, окремих 
кімнат для представни-
ків міжнародних феде-
рацій, конференцзалу, 
об’єктів для харчуван-
ня спортсменів та вболі-
вальників.
 Як інформують на 
сайті Тернопільської 
міськради, під час по-
переднього огляду робіт 
технічний директор 
Міжнародної федерації 
каное Мартін Марінов 

зробив висновок, що тер-
нопільський веслуваль-
ний канал відповідає 
усім світовим стандар-
там для проведення зма-
гань найвищих рівнів. 
Треба сказати, що  при-
родна особливість i зруч-
ність  розташування ка-
налу зробили його цент-
ром тренувань i змагань 
найвищого рівня ще в 
радянські часи. А тер-
нопільська школа вес-
лування тоді славилася 
як одна з найкращих у 
країні. Однак у часи не-
залежності України, без 
належної фінансової під-

тримки, інфраструктура 
локації зносилася і вона 
занепала. Відроджен-
ня почалося у 2017-му, 
коли місцева влада за-
клала капсулу будівниц-
тва масштабного Центру 
веслувальних та водних 
видів спорту «Водна аре-
на «Тернопіль». Загаль-
на вартість проєкту, за 
словами міського голо-
ви Сергія Надала, стано-
вить понад 35 мільйонів 
гривень. Сюди ввій-
дуть кошти і з міського 
бюджету, і з Державно-
го фонду регіонального 
розвитку. ■

автомобілів 
для пересувних поштових 

відділень закупить Укрпошта, оприлюд-
нено в оголошенні системи держзакупі-
вель ProZorro.

500 га
— господарства, які обробля-

ють землі такої площі, підтримуватиме Фонд гаран-
тування кредитів, йдеться у пояснювальній записці 
до законопроєкту, опублікованій на сайті ВРУ.

колишня 
зв’язкова УПА 

Теодозія Кобилянська, яка пережила тортури і 
табори радянського режиму, померла у Криму, 
поінформували в «Крим.Реалії».

кримінальних 
проваджень

відкрито з початку року щодо фейкових 
повідомлень про мінування в Україні, за-
явили в офісі генпрокурора.

країн світу
їдять українську курятину, 

засвідчує «Держпродспоживслужба».

До 500 96-річна 75 1/3
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Ілюстраційне фото з архіву Федерації каное Тернопільщини.❙

ПЕРСПЕКТИВИ

За весла!
«Файне місто» готується до 
водного чемпіонату світу

■

Піца від ветеранів смакує херсонцям.❙

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Смачна справа
У Херсоні ветерани АТО 
організували піцерію та разом 
розвивають прибутковий бізнес

■

Муса ТАЇПОВ
Париж

 Днями стало відомо, що уряд РФ 
доручив міністерству закордонних 
справ спільно з МВС зайнятися «спри-
янням переселенню назад в Росію гро-
мадян, які залишили батьківщину». 
Для цього планується створити тимча-
сові групи чиновників, які будуть виїж-
джати за кордон і особисто перекону-
вати співвітчизників переїхати в РФ. Як 
повідомили російські ЗМІ, «тимчасо-
ву групу буде сформовано з фахівців 
Міністерства внутрішніх справ, Мініс-
терства закордонних справ та інших за-
цікавлених федеральних органів вико-
навчої влади, яких відряджають до іно-
земних держав відповідно до законо-
давства Росії».
 Як ми розуміємо, російське керів-
ництво збирається повертати на бать-
ківщину не чудово влаштовані в Єв-
ропі та США сім’ї президента, членів 
уряду, депутатів і різних нуворишів. 
Натомість iдеться про справжнє між-
народне полювання, яке російські 
спецслужби розгорнули на тих, хто 
втік iз країни від репресій, пересліду-
вань, у пошуках кращої долі. А таких 
багато — рахунок відкрився на сотні 
тисяч вимушених переселенців.
 У випадку з чеченцями, які зали-
шаються живими свідками звірств су-
часних спадкоємців радянських реп-
ресивних органів, iдеться про полі-
тичних іммігрантів, які виїхали з те-
риторії своєї країни внаслідок окупації 
її Росією. І навіть коли громадяни че-
ченської національності формаль-
но емігрують на Захід чи в інші краї-
ни світу з «економічних мотивів», при-
чиною їхнього від’їзду є саме окупація. 
Дві кровопролитні війни з державою-
«тюрмою народів», яка погубила ба-
гатьох їхніх близьких, зруйнували всю 
економіку незалежної Ічкерії, тому й 
погіршення в економічній сфері є на-
слідком саме двох російсько-чеченсь-
ких воєн і окупації. Інакше б не сталося 
кількох хвиль масової еміграції: чечен-
ці надто прив’язані до своєї батьківщи-
ни, землі. І навіть у випадку смерті ко-
гось iз вимушених переселенців на чу-
жині тіла покійних найчастіше вивозять 
для поховання додому.
 Недавнє жорстоке і цинічне 
вбивство Ірану Алієва (Мансура Старо-
го) у французькому місті Лілль особ-
ливо сколихнуло чеченське емігрант-
ське суспільство цинічним характером 
його виконання — підлістю, ницістю, 
нелюдською жорстокістю і боягузтвом. 
Кожен зрозумів, що нас змушують під 
страхом смерті замовчати, заткнутися. 
Чеченцям укотре подано сигнал — «у 
нас руки довгі й нам за будь-які злочи-
ни нічого не буде»! Попереднє вбивство 
Зелімхана Хангошвілі в Берліні, де за-
вдяки щасливому випадку, завдяки 
німецьким юнакам, які бачили кілера 
і подзвонили в поліцію, місцеві право-
охоронці, яким можна сказати тільки 
слова подяки, оперативно затримали 
кілера. Правда, я не зовсім упевнений, 
що нинішнє політичне керівництво Ні-
меччини так само «вдячне» цим спів-
робітникам. Бо, судячи з деяких неод-
нозначних заяв і кроків, воно, схоже, 

вважало б за краще бачити кілера не-
спійманим. Адже тоді їм би не довело-
ся вирішувати складну дилему в питан-
ні взаємин iз кремлівським режимом, 
автором терору в столиці Німеччини, з 
яким ця начебто цивілізована держа-
ва має тісні економічні зв’язки... За-
вдяки розслідуванню незалежних жур-
налістів і всупереч мовчанню російсь-
кої влади таки встановлена й особа 
кілера, і його зв’язок зі спецслужбами 
Росії. І тепер влада Німеччини перебу-
ває в цейтноті, не знаючи, що робити 
і як вирішити настільки складне полі-
тичне питання на кшталт «стратити не 
можна помилувати»!
 Тим часом керівництво Росії, усві-
домлюючи, що за межами окупованої 
ЧР-Ічкерія і самої Росії підростає мо-
лода, активна та освічена частина че-
ченського суспільства, яка в усіх від-
ношеннях не підвладна імперському 
Кремлю та ідеології русизму, а в май-
бутньому стане політичною силою, за-
непокоїлося. Розуміючи, що за кордо-
ном всіх перестріляти не просто, воно 
вирішило піти іншим шляхом: створи-
ти і делегувати «робочі комісії», аби 
«повернути на батьківщину співвіт-
чизників». Хоча насправді чеченці не 
є росіянам співвітчизниками, так само 
як громадяни окупованої частини СРСР 
у період Другої світової не були співвіт-
чизниками громадянам фашистського 
Рейху. Завдання Кремля — повернути 
тих, хто завтра, опираючись на правову 
базу поневоленої чеченської держави, 
в тому числі і на міжнародне право, та 
заручившись підтримкою цивілізова-
них політичних і фінансових кіл різних 
країн, зможе реалізувати справу всьо-
го чеченського народу — питання де-
окупації.
 Днями з Туреччини прийшла звіс-
тка, що в цю країну вже прибула одна 
така російська «комісія з репатріа-
ції». Розташувалися ці громадяни в 
місті Аксарай, де отримали все необ-
хідне — житло, транспорт, зв’язок... 
Як мені повідомили джерела в Туреч-
чині, місцева влада заявила «членам 
комісії з повернення чеченців на бать-
ківщину», що втручатися у внутріче-
ченські справи вони не будуть. Єди-
не, про що влада Туреччини наполег-
ливо попросила у «членів комісії», — 
це не вбивати чеченців на території цієї 
країни... Повертати збираються всіх че-
ченців саме за національною ознакою. 
Втікачів у Туреччину за підсумком двох 
російсько-чеченських воєн, у тому чис-
лі й тих, хто вже отримав громадянство 
цієї країни. «Репатріантів» збираються 
через порт Трабзон на поромі вивозити 
в Сочі. Що буде потім iз ними на тери-
торії Росії або в окупованій ЧР-Ічкерія, 
можна тільки здогадуватися...
 Але подібна інформація надхо-
дить уже не тільки з Туреччини. Чи є 
аналогічні «комісії» в європейських 
країнах, мені поки що невідомо, про-
те не здивуюся, якщо виявиться, що 
таки вже створені й ведуть переговори 
з урядами. Схоже, нас укотре вистав-
ляють на політичному аукціоні як один 
iз лотів. Бо те, що Грузія та Україна та-
кож є предметом активного політично-
го торгу, думаючі громадяни цих країн 
уже давно усвідомили. ■
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У пошуках бізнес-тональності
 «Знайти тональність ук-
раїнської мови, щоб глядач її 
сприймав, досить непросто, — 
пояснила Олена Єремєєва, про-
дюсерка серіалів i фільмів кана-
ла. — За нашими спостережен-
нями, мелодрами українською 
мовою виглядають гірше, ніж 
комедії». 
 На її думку, коли люди див-
ляться комедії, то, потрапивши 
у вир подій, просто не помічають, 
якою мовою дивляться продукт. 
 «Продукти у весняному се-
зоні ми зробили російською мо-
вою, тому що українська склад-
ніша для цього жанру. Артис-
там поки ще важко працювати 
українською. (А артисти в нас 
привозні? — Авт.). Це збільшує 
тривалість створення, що потім 
впливає на бюджет», — вважає 
Єремєєва.

 Один iз комедійних серіалів, 
який зараз у розробці для осені, 
буде двомовним.
 Ще одна причина зйомок 
серіалів російською мовою — 
дистрибуція контенту в країнах 
СНД.
 «Україномовні серіали зараз 
показують тільки на території 
України, без продажу за кор-
дон, — пояснює Максим Криви-
цький, керівник бізнес-одини-
ці «Телевізійний бізнес» «1+1 
медіа», генеральний продюсер 
каналу «1+1». — Для продажу 
потрібно виробляти російською 
мовою. Серіали, які вимагають 
адаптації на російську, не закла-
дені в бізнес-модель як потенцій-
ний продукт для продажу».
 Єремеєва наполягає, що не 
йдеться про будь-яке упереджен-
ня з боку «плюсів» стосовно ук-
раїнської мови, лише про вироб-

ничі «нюанси».
 Ішлося насамперед про те, що 
у різних жанрів є своя специфі-
ка, зокрема, виробництво драм 
і мелодрам дійсно відрізняється 
від комедій і потребує іншого під-
ходу.

Заміж за «плюси»? Фрейд 
відпочиває
 «І кажучи про те, що іноді 
зустрічаються актори, які через 
специфіку виробництва серіалів 
не завжди успішно грають у кад-
рі, спиралась на коментарі режи-
серів, сценаристів, літредакторів 
та звукооператорів, які отримує-
мо під час процесу проведення 
кастингу, знімального або мон-
тажно-тонувального періодів.
 Саме тому, коли виходить 
якісний ігровий фільм або но-
вий серіал українською, і гляда-
чі, і критики особливо відзнача-

ють якість мовного звучання», — 
пояснила Єремєєва.
 Створюючи серіали, телека-
нал орієнтується на якусь Ан-
тоніну — збірний образ гляда-
чок телеканалу.
 «Антоніні — 35-40 років, 
вона живе в місті. Ми спеціаль-
но не говоримо, що їй 35 або 40 
років, а сприймаємо дещо різні 
періоди, етапи в житті Антоніни. 
«1+1» — це і є чоловік Антоніни. 
Це опора, надія. Це той, від яко-
го вона хоче мати дітей»,  — поді-
лився секретами вивчення гля-
дацької аудиторії Максим Кри-
вицький, генеральний продюсер 
канала «1+1». От тільки про те, 
що ця Антоніна затята україно-
невисниця ніде не обумовлюєть-
ся. 

Справжній голос справжнього 
народу
 «Обурює заява продюсерки 
серіалів на «1+1» Олени Єремєє-
вої, що українська мова годиться 
лише для зйомок комедій. Це від-
верто расистське висловлювання 
про меншовартість української 
мови попри те, що Україна здав-
на славиться своєю піснею й по-
езією», — написала в «УМ» Зоя 
Шалівська з міста Конотоп Сум-
ської області.
 «У мене лише одне питання 
— вони марять чи брешуть?». 
«Такими діячами давно повинна 

зайнятись наша СБУ (якщо вона 
наша)». «За таку мовну політику 
— позбавити канал ліцензії», — 
активно включились у процес об-
говорення цього нюансу-нонсен-
су соцмережі. 
 Чимало глядачів сходяться 
на думці, що така мовна політи-
ка канала є загрозою безпеки Ук-
раїни. 
 Нагадаємо, 16 липня 2019 
року набув чинності Закон «Про 
забезпечення функціонування 
української мови як державної». 
Документом передбачено, що ук-
раїнська мова є обов’язковою в 
усіх сферах публічного життя.
 Крім того, з 2017 року в Ук-
раїні діє закон, згідно з яким 75 
відсотків ефірного часу всіх теле-
каналів повинно бути українсь-
кою мовою.
 Однак цей випад на «плю-
сах» схожий на жорна, що почи-
нають «молоти» проти українсь-
кої мови. Такий собі новий мік-
роб, що дорівнює за злою силою 
чумі, бо здатен знову спустошу-
вати націю i поширюється з тих 
кабінетів, що апріорі не мали б 
продукувати згадані ідеї. Бо це 
кабінети, де має розвиватись і 
міцніти українська менталь-
ність: керівників та продюсерів 
телеканалів, ЗМІ, медіа-корпо-
рацій і холдингів, тобто тих, хто 
покликаний торувати шлях до 
свідомості співвітчизників. ■

Вадим ПЕПА, письменник

 1708 р. перші в Європі французькі 
газети жахали читачів нечуваними звірс-
твами: «Страшна різанина», «Вся Украї-
на в крові», «Жінки та діти на вістрях ша-
бель», «Страшний цар жадібний до крові 
в Україні... Всі мешканці Батурина, нез-
важаючи на вік і стать, вирізані, як по-
велівають нелюдські звичаї московитів», 
«Вся Україна купається в крові, Менши-
ков показує жах московського варварс-
тва». Певно, й у французького посла в 
Петербурзі темніло в очах після ознайом-
лення з реляціями про знищення столи-
ці Гетьманщини. Він доповідав у депеші, 
надісланій до Парижа: «Україна залита 
кров’ю, зруйнована грабунками і являє 
скрізь страшну картину варварства пе-
реможців».
 Погибельного для волі України 1709 
р. сп’янілий від крові сатрап видав указ 
страчувати запорожців, не минаючи й не 
милуючи жодного, коли втрапить у пазурі 
двоногих нелюдів. Свідок страшного пог-
рому в Січі кошовий Стефаненко дивом 
вискочив із пекла. Як iз того світу повер-
нувся, щоб повідати нащадкам про звірс-
тва диких ординців: «...товариству нашо-
му голови обдирали, шиї на плахах ру-
бали, вішали й інші тиранські смерті за-
вдавали, яких і в поганстві за стародавніх 
мучителів не водилося — не тільки тих, 
хто в товаристві, а й з домовин мертвих 
ченців відкопували, голови їм відтинали, 
шкіру здирали й вішали»... 
 Росія для свого звеличення підно-
сить чим вище геніального письменни-
ка на ім’я Лев Толстой. І в той же час б’є 
поклони перед пам’ятником чи ж не ска-
женому царю Петру І на березі «держав-

ної» річки Неви. Кричуща двоїстість ім-
перської політики! Як можна закривати 
очі на вирок Л. Толстого божевільному 
злочинцю? «С Петра І начинаються осо-
бенно поразительные и особенно близ-
кие и понятные нам ужасы русской исто-
рии. Беснующийся, пьяный, сгнивший от 
сифилиса зверь четверть столетия губит 
людей, казнит, жжет, закапывает живь-
ем в землю, заточает жену, распутнича-
ет, мужеложствует. Сам, забавляясь, ру-
бит головы, кощунствует, ездит с подоби-
ем креста и с чубуком в виде детородных 
органов и подобием евангелий — ,ящи-
ков с водкой. Коронует блядь свою и каз-
нит сына. И не только не поминают его 
злодейств, но до сих пор не перестают 
восхваления доблести этого чудовища и 
нет конца всякого рода памятников ему». 
(Л. Толстой. Полное собрание сочинений. 
— Москва, 1936. — Т. 26. — С. 568). Чи 
ж не пора зробити вибір між Л. Толстим і 
Петром І? Тобто між історичною правдою 
і політичним одурманенням. 
 А ще: кому ж у московських церквах 
виспівувати анафему? Гетьману Івану Ма-
зепі чи Петру І, царю в звірячій личині? 
Якщо Л. Толстой — геніальний виразник 
глибоких людських помислів, то наскіль-
ки ж огидні гнучкошиєнки імперського 

прислужництва. Ніякого сорому. І де там 
та совість? Ніколи не ночувала в головах 
догідливих. Невже ницості як не було по-
чину, так і краю не буде? Скільки висо-
копоставлених товчуть воду в ступі про 
якусь «гібридну війну» на сході України з 
2014 р. Яка «гібридна»? Точнісінько така 
ж, як і в 1709 році, коли «беснующийся 
зверь» приводив дикі орди під Полтаву.
 Така ж «гібридна», як і Друга світо-
ва, коли мільйонна «РОА» — «Россий-
ская освободительная армия» воювала 
на боці Гітлера. Доказ цьому хоча б і те, 
що Російська православна церква вшано-
вує символічним похованням повішеного 
комуністами генерала Власова. Наслід-
ки обстрілів, мінувань, отруєння землі, 
води й повітря на окупованих територіях 
Луганщини й Донеччини уже ж такі, як і 
після вторгнення «беснующегося чудови-
ща» в Україну. 
 У 1737 р. московський міністр Ар-
темій Волинський доповідав таємною 
депешею цариці Анні, яка вдовольняла 
свою похіть iз трьома коханцями в по-
добі «высокопревосходительств», до-
пущених до ложа: «До мого приїзду в 
Україну я ніколи не припускав, що вона 
так сплюндрована, що так багато люду 
померло. Наша армія забрала у тутеш-

ніх людей все зерно і всю худобу. Тут не 
залишилося й такої кількості селян, щоб 
бодай собі посіяти. Багато землі не засія-
но, бо нема кому сіяти, та й нема чим ора-
ти, бо наша армія забрала всю худобу. А 
треба ще стягнути з тих людей 30 тисяч 
мір борошна і сіна». (Штепа П. Московс-
тво: його походження, зміст, форма й іс-
торична тяглість. — Дніпропетровськ: 
Відродження, 1997. — С. 180). 
 Неважко уявити, як допікали слас-
толюбній страждання розореного наро-
ду щорана, коли вона «нічки не доспа-
ла». А поневоленим прищеплювалася 
звичка, вводилося в генну пам’ять, що 
правлять чортзна-які, тільки не з їхньо-
го роду. Так воно й судомить свідомість 
аж до днів нинішніх. Нехай скручують у 
баранячий ріг хтозна-хто, аби тільки не 
правували свої. З надією на які ж май-
бутні часи Французька революція 1789-
90-х років проголошувала: рівність, бра-
терство, свобода?!
 З нинішніх коридорів Кремля 
розв’язано війну проти України нібито за-
для того, щоб «защитить русское населе-
ние». Останнього ж часу з англійського 
видання й українського перекладу «Бра-
ми Європи» директора Українського на-
укового інституту Гарвардського універ-

ситету С. Плохія, а цей твір відзначено 
2018 р. Національною премією України 
імені Тараса Шевченка, відомо: «...сло-
во Русь має скандинавське походження... 
«Руські вікінги»... являли собою за тепе-
рішніми географічними ознаками конгло-
мерат норвезьких, шведських та, можли-
во, фінських норманів...» 
 То кого ж «защищал» Петро І, розо-
ряючи й знищуючи Україну? Які приви-
ди «россиян» привиджувалися тоді ко-
мусь на українській землі? І коли ж до 
кремлівських верховодів, як і до світо-
вої спільноти, дійде, що вони за одні — 
«русские»? Щире спасибі українській 
еліті з VІІІ ст. н. е. за те, що проголосила 
рідну землю свого правічного народу Ук-
раїною!
 Під час Другої світової війни ніякі 
геббельси не спромоглися на таку сата-
нинську ненависть, iз якою накидаються 
нині на багатостраждальну Україну зловіс-
ні московські пропагандисти. Перший ук-
раїнський космонавт Павло Попович вра-
зив людство, заспівавши високо над зем-
лею народну пісню «Дивлюсь я на небо 
та й думку гадаю». Мелодія розляглася 
на всю видиму в ілюмінатор планету:
 Чужий я у долі, чужий у людей:
 Хіба ж хто кохає нерідних дітей?
 Однак скидається на те, що Всевиш-
ній не почув. Не перетворив говориль-
ні найвищих асамблей на дієздатні. Яка 
там угода у фінській столиці Хельсінкі 
про непорушність державних кордонів? 
Який там Будапештський меморандум iз 
гарантією цілковитої безпеки багатост-
раждальній Україні? Папір усе стерпить! 
Як і людство: «Вынесет все, что Господь 
ни пошлет». ■

ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ

Пекло вiд сатани
Росiя. Вид збоку

■

ВІДЛУННЯ

І сміх і гріх! Від 
лукавого з Кремля?
Поганому танцюристу «хусточка» заважає, а продюсерам 
на «плюсах» — українська мова в мелодрамах

■

Тетяна ПАРХОМЧУК

Нові «законодавці моди» щодо української мови в Україні, не зазираючи в календар і незважаючи на зако-
ни, зокрема, квоти використання україномовного контенту в телепросторі, схоже, оселились нині в продю-
серських кабінетах впливових телеканалів. 
Днями відомі українські актори Римма Зюбіна, Соломія Вітвіцька та Роман Ясинський обурилися мовною 
політикою телеканала «1+1». Зокрема, 4 лютого телеканал «1+1» представив новий сезон 2020 року, у яко-
му всі сім нових серіалів вийдуть на екрани мовою сучасного окупанта — російською. Українською мовою 
телеканал «1+1» зняв лише комедії. 
Такий розподіл представники телеканала «1+1» пояснюють тим, що українська мова краще звучить у ко-
медіях, а в мелодрамах її сприймати важко.
Зауважте, ми навіть не намагаємося закликати так званих «митців»-продюсерів до глибини ментальності, 
висоти духовності, бо, підозрюємо, таких тригерів національної самоідентифікації там не закладено приро-
дою.
То що ж то за такий винятковий жанр, прости Господи, мелодрами, що для них українська мова настільки не 
зручна? Чому всім іншим народам світу екранізовані історії про побутово-життєво-любовні перипетії їхніми 
рідними мовами нормально заходять, а от українською в Україні — знову затичка в голові? Причому не у 
споживачів, а творців. Чому в 2020 році українська мова знову скочується у прірву меншовартості?
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Не вовку 
судити ягнят
Нідерланди відмовилися 
передати Росії справу щодо 
катастрофи MH17
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Голландці відмовили Росії у передачі справи про причет-
ність трьох громадян РФ до катастрофи рейсу MH17 авіаком-
панії Malaysia Airlines над Донбасом у 2014 році. Про це пові-
домив міністр юстиції Нідерландів Фердінанд Грапперхаус 
у листі до парламенту країни, поінформувала агенція «Рей-
тер». За даними означеного міністра, до його відомства 17 
жовтня 2019 року надійшов лист, у якому РФ просила роз-
глянути питання про передачу кримінального провадження. 
«Міністерство юстиції та безпеки відповіло, що передача ні-
дерландською владою кримінального провадження стосовно 
трьох російських підозрюваних не є варіантом і не була взята 
до уваги», — заявив Грапперхаус у листі.
 Він також наголосив, що суд над підозрюваними важли-
вий для встановлення істини та справедливості. «Уряд пов-
ністю впевнений у незалежності та якості нідерландського 
правосуддя», — пояснив міністр. Слідство вважає, що троє 
російських громадян і один громадянин України, причетні до 
катастрофи MH17, переховуються на території Росії.
 19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів оприлюд-
нила імена чотирьох підозрюваних, які постануть перед судом 
за причетність до збиття літака МН17. Ідеться про росіян Ігоря 
Гіркіна, Сергія Дубінського, Олега Пулатова, а також про гро-
мадянина України Леоніда Харченка. Суд розпочнеться 9 бе-
резня у судовому комплексі Схіпхол незалежно від того, будуть 
на процесі чи ні самі підозрювані або їхні представники. ■

■

НОВИНИ ПЮС

У море з Британією
 Велика Британія допомагатиме розбудовувати інфра-
структуру Військово-морських сил України, повідомив ук-
раїнський міністр оборони Андрій Загороднюк. Він перебу-
вав у Генштабі НАТО в Брюсселі, де 12-13 лютого відбулося 
засідання міністрів оборони країн, що належать до Північ-
ноатлантичного альянсу. Головна тема зустрічі — майбут-
нє місії НАТО в Іраку. Загороднюк розповів у «Фейсбуці» 
про свої контакти на полях зустрічі: «Безпеку в Азово-Чор-
номорському регіоні обговорили з держсекретарем iз пи-
тань оборони Великої Британії Беном Воллесом, міністром 
національної оборони Туреччини Хулусі Акаром і міністром 
національної оборони Польщі Маріушем Блащаком. Домо-
вилися, що британці допомагатимуть у посиленні інфра-
структури ВМС ЗСУ, а їхні інструктори приєднаються до 
підготовки наших військових моряків»

Діти в зоні конфлікту
 Майже кожна шоста дитина на планеті зростає в кризо-
вому регіоні. У 2018 році 415 мільйонів дітей жили в умовах 
війни або збройного конфлікту, йдеться у звіті «Зупиніть 
війну проти дітей», оприлюдненому благодійною організа-
цією Save the Children («Врятуйте дітей»). Порівняно з 2010 
роком цей показник зріс на 37 відсотків. В Африці в кри-
зових регіонах живе кожна четверта дитина, а загалом — 
170 мільйонів дітей. Найнебезпечнішими для дітей краї-
нами світу, за даними звіту, є Афганістан, Демократична 
Республіка Конго, Ірак, Ємен, Малі, Нігерія, Південний Су-
дан, Сирія, Сомалі та Центральноафриканська Республіка. 
У 2018 році в конфліктних зонах загинули або були пора-
нені 12 125 дітей, що на 13 відсотків більше, ніж 2017 року. 
Близько 2500 дітей були викрадені воєнізованими угрупо-
ваннями, з них 80 відсотків — хлопці. У 2015-2018 роках 
приблизно 65 тисяч дітей примусово брали участь у зброй-
них конфліктах.

Збитки Airbus мільярдні
 Європейський аерокосмічний концерн Airbus зафік-
сував у 2019 році рекордні збитки. Через багатомільярд-
ні штрафи їх сума склала 1,36 мільярда євро, повідомило 
керівництво Airbus на пресконфренції в Тулузі у четвер, 13 
лютого. Збитки в Airbus зафіксовані вперше з 2009 року і 
пов’язані, зокрема, з виплатою 3,6 мільярда євро штрафів 
Франції, Великобританії та США в рамках мирової угоди з 
врегулювання звинувачень у корупції, пов’язаних iз його 
продажами в різних країнах у період iз 2004 по 2016 рік. 
Крім того, від’ємний баланс пов’язаний iз забороною на ек-
спорт озброєнь до Саудівської Аравії, внаслідок чого кон-
церн не зміг продати військово-транспортні літаки А400М і 
втратив 1,2 мільярда євро, йдеться у річному звіті концер-
ну. Виробник заявив, що його операційний прибуток у 2019 
році зріс у порівнянні з попереднім роком на 19 відсотків 
до 6,9 мільярда євро, товарообіг — на 11 відсотків до 70,5 
мільярда євро. У 2018 році концерн мав прибутки 3,05 мі-
льярда євро.

■

Ігор ВІТОВИЧ 

 Про зниження довіри 
населення до президен-
та Путіна повідомляють 
незалежні російські ЗМІ. 
Зокрема — газета «Вєдо-
мості» з посиланням на 
опитування Аналітично-
го центру «Левада-центр». 
Дослідження показує, що 
падіння довіри до російсь-
кого президента є система-
тичним і триває майже два 
роки. Аналітики також на-
гадали, що у грудні 2017 
року 60 відсотків росіян 
заявили про свою довіру до 
президента. Дослідження 
ж, проведене в січні 2020 
року, показує, що Путіну 

довіряють 35% громадян. 
Це на 4% менше, ніж у ве-
ресні 2019 року, пишуть 
«Вєдомості», і цей показ-
ник постійно знижується
 Голова «Левада-цент-
ру» Лев Гудков у коментарі 
до результатів опитувань 
зазначив, що «росіяни роз-
дратовані соціально-полі-
тичною ситуацією і стом-
лені Володимиром Путі-
ним». Гудков наголошує, 
що росіяни вже більше не 
хочуть тієї моделі держави, 
яку створив Путін, і вима-
гають політичних та еконо-
мічних змін.
 Російські незалежні ЗМІ 
нагадують, що останніми 
роками дедалі більше росіян 

протестує проти змін у Кон-
ституції, які запропонував 
Кремль, оскільки вони бо-
яться, що конституційна 
реформа продовжить прав-
ління Владіміра Путіна. 
Показово, що паралельно з 
вересня 2019 року в росіян 
зросла довіра до міністра 
оборони Сергія Шойгу (з 13 
до 19%) та до міністра між-
народних справ Сергія Лав-
рова (з 14 до 17%). Новому 
прем’єр-міністру Михай-
лу Мішустіну довіряють, за 
даними «Левада-центру», 
лише 3% росіян. Нікому не 
довіряє 22% росіян.
 Своїм респондентам 
«Левада-центр» ставив від-
крите запитання про дові-
ру політикам, без підказ-
ки конкретних прізвищ. 
Іншими словами, опиту-
вані самі називали політи-
ків, яким вони довіряють. 
В аналогічному січнево-
му опитуванні Всеросійсь-
кого центру вивчення гро-
мадської думки (ВЦИОМ) 
рейтинг довіри до Путіна 
ще менший, ніж в опиту-

ванні «Левада-центру», — 
30,6%. Державний ВЦИ-
ОМ iз серпня 2019 року 
припинив публікувати ре-
зультати «відкритих» опи-
тувань щотижнево і перей-
шов на щомісячний режим. 
Зате щотижня публікує ре-
зультати «закритих» опи-
тувань. Ідеться про дослід-
ження, де респондентам 
ставлять питання на зра-
зок «Чи ви довіряєте Во-
лодимиру Путіну?», «Чи 
ви довіряєте Сергію Лавро-
ву?» замість відкритого пи-
тання «Кому з політиків ви 
довіряєте?». За останніми 
даними, в такому варіанті 
показник довіри президен-
ту становить 73,1%. 
 Хоча соціологи фіксу-
ють стійке падіння рейтин-
гу Путіна, але при цьому по-
казники схвалення діяль-
ності президента в останні 
роки залишаються на рів-
ні 67-70%. Соціолои пояс-
нюють, «довіра» пов’язана 
зі станом справ у соціаль-
ній сфері, а «схвалення» — 
з зовнішньою політикою. ■

РЕЙТИНГИ

Втома від царя
Дедалі менше росіян довіряють 
Володимиру Путіну

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У Женеві форум Все-
світньої організації охоро-
ни здоров’я (ВООЗ) повніс-
тю присвятили поширен-
ню коронавірусу. На цьо-
му міжнародному форумі, 
який відбувся 11 та 12 лю-
того, небезпечному вірусу 
присвоєна офіційна назва 
Covid-19. Виконавчий ди-
ректор ВООЗ Сумія Швамі-
натан оголосила, що про-
тивірусні вакцини почнуть 
тестуватися на людях через 
три-чотири місяці. ВООЗ 
повідомляє, що вчені пра-
цюють зараз над чотирма 
різними вакцинами.
 Тим часом кількість 
заражень вірусом, замість 
попередніх прогнозів про 
стабілізацію, зробила різ-
кий скачок лише впро-
довж однієї доби. У чет-
вер кількість інфікованих 
коронавірусом COVID-19 
зросла майже на 15 ти-
сяч. Це відобразилося на 
глобальній карті моніто-
рингу поширення захво-
рювання, яку веде Центр 
системних досліджень 

Університету Джона Хоп-
кінса. Можливо, таке різ-
ке збільшення кількості 
заражених викликане за-
стосуванням нового мето-
ду діагностики, зазначає 
Бі-Бі-Сі.
 Ще у середу вдень ВООЗ 
повідомляла, що поширен-
ня коронавірусу COVID-
19 сповільнилося: з 10 по 
11 лютого китайська вла-
да повідомила лише про 
дві тисячі нових випад-
ків. Але у ніч на 13 люто-
го все змінилося: кількість 
хворих різко підскочила. 
Повідомляють вже про по-
над 60 тисяч заражених 
станом на ранок четверга. 
А конкретніше — про 14 
840 нових заражених тіль-
ки за минулу добу. Пере-
важна більшість їх зафік-
сована у китайській про-
вінції Хубей, що є епіцен-
тром поширення вірусу. 
За офіційними даними, 
станом на 13 лютого кіль-
кість заражених у Хубей 
становила 48,2 тисячі лю-
дей. При цьому 3 441 осо-
ба вже залишила медичні 
заклади, бо видужали. По-

мерли, за останніми дани-
ми, 1 310 осіб, з них 242 — 
за останню добу. 
 Тим часом коронавірус 
з’являється у нових міс-
тах по всьому світу. У се-
реду його вперше зафіксу-
вали в Лондоні. Вірус ви-
явили у жінки, яка при-
летіла з Китаю кілька днів 
тому. Це вже дев’ятий ви-
падок цієї хвороби у Вели-
кій Британії. Коронавірус 
змінює плани навіть тих, 
хто не заразився. У Барсе-
лоні, наприклад, відміни-
ли проведення престижної 
міжнародної виставки до-
сягнень мобільної індуст-
рії Mobile World Congress 
(MWC), яка мала відбути-
ся з 24 по 27 лютого. Це 
сталося після того, як по-
над 20 провідних світо-
вих компаній відмовились 
від участі в ній з огляду на 
страх перед вірусом. 
 Генеральный дирек-
тор ВООЗ Тедрос Гебреі-
сус ще у середу попере-
джав, що прогнозувати кі-
нець епідемії зарано. Він 
сказав, що подальше по-
ширення епідемії коро-

навірусу може піти в будь-
якому напрямку. У сві-
товій пресі з’являються 
вже зовсім апокаліптич-
ні прогнози подальшого 
розвитку ситуації. Про-
фесор Габріел Ленг з Гон-
конгівського університе-
ту у розмові з британською 
газетою «Гардіан» про-
гнозує, що епідемія коро-
навірусу COVID-19 може 
охопити навіть дві третини 
світової популяції, якщо 
не вжити найжорсткіших 
запобіжних засобів. А він 
є одним iз найавторитетні-
ших світових епідеміоло-
гів, відіграв значну роль 
у подоланні епідемії SARS 
(тяжкого гострого респіра-
торного синдрому) в 2002-
2003 роках. 
 Ситуація на круїз-
ному лайнері Diamond 
Princess, який стоїть у 
порту японського міста 
Йокогама і на якому пе-
ребувають 25 громадян 
України, тим часом і далі 
погіршується: зафіксова-
но вже 44 нові випадки 
зараження за добу. Тепер 
заражених на борту судна 
вже 218. Японська влада 
дозволила евакуювати з 
борта лайнера літніх осіб 
до закінчення карантин-
ного терміну, який спли-
ває 19 лютого. 
 Українська влада кіль-
каразово анонсувала виве-
зення українських грома-
дян iз провінції Хубей та 
міста Ухань — спочатку 
минулого тижня, потім 11 
лютого. Але жодного разу 
обіцянку не виконала. Те-
пер уже обіцяють вивезти 
людей наступного тижня. 
Принаймні так заявили в 
авіакомпанії SkyUp, яка 
організує рейс. Але точної 
дати досі не назвали. Від-
чувається, що влада боїть-
ся проблеми, яку не в стані 
контролювати. ■

Після оптимістичних прогнозів щодо успішного подолання загрози пандемії риторика міжнародних
епідеміологів змінилася на протилежну.

❙
❙

ЗАГРОЗА

Отримав ім’я і став лютішим
У Китаї відбувся різкий стрибок у кількості заражених 
коронавірусом

■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.20, 5.20 ТСН

09.25 «Життя відомих 

людей»

10.25, 18.00 «Життя відомих 

людей-2020»

11.25, 12.20 «Міняю жінку»

13.00, 14.05 «Світ навиворіт-

10. Бразилія»

15.15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.00 «Щоденник медіума»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Мелодрама 

«Подаруй мені щастя»

22.45 «Гроші-2020»

00.00 «Дубінізми-2020»

00.30 «Голос країни 10»

02.20 «Розсміши коміка. 

Діти»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 Ранок з «Інтером»

09.20 Ранок з «Інтером»

09.50, 18.00, 19.00, 1.30 

«Стосується кожного»

11.40, 12.25 Х/ф «Заміж на 
2 дні»

14.00 Х/ф «Патрик»

15.55 «Жди мене. Україна»

20.00, 3.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Злочинець 

мимоволі»

23.45 Т/с «Спокуса-2»

00.45 «Орел і решка. Шопінг»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ

 «УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

17.00 Історія одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Зникаючі сліди»

23.30 Т/с «Дорога додому»

01.40 Телемагазин

02.10 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

05.35, 7.05 Kids Time

05.40 М/ф «Ману»

07.10 Х/ф «Білі ціпоньки»

09.20 Х/ф «Шпигун, який 

мене кинув»

11.50 Х/ф «Відьмина гора»

13.50 Х/ф «Вартові 

Галактики»

16.10 Х/ф «Вартові Галактики-2»

19.00 Від пацанки до панянки

21.00 Х/ф «Пробудження»

23.10 Х/ф «Мисливці за 

розумом»

01.20 Т/с «Медфак»

02.55 Служба розшуку дітей

ICTV

04.45 Скарб нації

04.50 Еврика!

05.00 Служба розшуку дітей

05.05 Т/с «Відділ 44»

05.50, 10.05 Громадянська 

оборона

06.40 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

11.30, 13.20 Х/ф «Святі з 

Бундока»

12.45, 15.45 Факти. День

14.05, 16.20 Х/ф «На відстані 

удару»

16.35 Х/ф «Смертельна 

зброя-3»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.05, 21.30 Х/ф «Смертельна 

зброя-4»

22.35 Свобода слова

23.55 Х/ф «Арсенал»

01.50 Стоп

5-й канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 15.30 Невигадані історії

07.00, 8.00, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 8.15 Хроніка дня

07.50, 8.10, 10.50 Огляд преси

07.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55, 

23.55, 1.10 Погода на 

курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 

Україні

14.10, 2.15, 5.15 Машина часу

22.10 Спостерігач

23.15 Є сенс

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 «Top Shop»

05.45 Т/с «Запороги»

07.25, 16.50, 20.50, 2.35 

«Випадковий свідок»

07.55 Х/ф «Золоте теля»
10.55 Т/с «Альпійський 

патруль»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.05 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.05, 2.50 «Речовий доказ»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Т/с «Закон і порядок»

00.15 Х/ф «Пастка 44»
04.05 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 UA.МУЗИКА. Кліпи

06.10 Аромати Греції. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Сандокан. 

Мультфільм 

08.00 Новини 

08.05 Стань диким з нами. 

Роберг. Дослідження 

триває 

08.25 Телепрем’єра. стань 

диким з нами. 

Анесберг. Прихований 

скарб у Клейн Кару 

09.00 Новини 

09.00 Смак сиру. 

Документальний серіал 

10.00 Дама під вуаллю. 

Телевізійний серіал. 

Італія, 16+ 

11.00 Бюджетний відпочинок. 

Гельсінкі 

11.35 Ремесло за 

призначенням. Канада. 

Документальний цикл 

12.00 Всесвітня природна 

спадщина. США. 

Національний парк 

Йелоустоун 

13.00 Всесвітня природна 

спадщина. Колумбія 

14.00 Любов жива. Концертна 

програма Павла 

Табакова

15.25 UA.МУЗИКА. Кліпи

15.45 Книга-мандрівка. 

Україна

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Чорний 

пірат. Полонені. 

Мультфільм 

16.20 Книга-мандрівка. 

Україна

16.25 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Чорний 

пірат. Виклик. 

Мультфільм 

16.50 Монстри і пірати. 

Мультфільм 

17.05 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 21 

серія. Група Райнера 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Стань диким з нами. У 

пошуках великої сімки. 

Едемський сад 

18.55 Ремесло за 

призначенням. Перу. 

Документальний цикл 

19.20 Замки Британії. Довр. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

20.10 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 26 

серія. Райхсбанк 

21.00 Новини

21.25 Культура діалогу. 

Гурт Kozak System. 

Презентація кліпу 

21.55 Сучасне українське 

кіно на UA.КУЛЬТУРА. 

MyStreetFilmsUkraine. 

Голос українських міст 

22.15 Діорама. Фільм Зої 

Лактіонової

22.25 Дихає. Фільм Поліни 

Ольховнікової

22.35 Мій друг Дон Кіхот. 

Фільм Станіслави 

Доронченко

22.50 Народний музей 

Авдіївки. Фільм Пьотра 

Армяновського

23.00 Новини 

23.25 Сильна доля. 

ДахаБраха 

00.15 Бюджетники 

01.05 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

01.45 Спільно 

02.40 Букоголіки. 

Шістдесятництво. Оля 

Гнатюк 

03.10 Вікно в Америку

03.30 Новини 

03.55 UA.Фольк. Спогади 

04.45 По обіді-шоу 

05.40 Своя земля. 

Документальний 

цикл. Полтава. Загони 

вартових у селі 

Семенівка 

05.50 Погода

СТБ

06.10 «Ультиматум»

10.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

11.50 «МастерШеф»

17.25, 21.55 «Відлік часу»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

17.55, 22.40 «Один за всіх»

19.55 Т/с «Та, що бачить 

завтра»

23.50 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 

трафік»

12.10, 14.10, 16.10 

«Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-

2018»

08.00 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.50 «ДжеДАІ»

11.15 «Загублений світ»

14.15 Х/ф «Світ предків»
15.50 Х/ф «Експедиція «Ноїв 

ковчег»
19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

21.25, 22.55 Т/с «CSI: Місце 

злочину-6»

00.45 «Облом.UA.»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 13.45, 22.20 Yellow

06.10 «Валенсія» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

08.00, 10.00 Топ-матч

08.10 «Аталанта» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

10.15 «Реал» — «Сельта». 

Чемпіонат Іспанії

12.00 «Лаціо» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

13.55 «Кельн» — «Баварія». 

Чемпіонат Німеччини

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

16.30 «Барселона» — 

«Хетафе». Чемпіонат 

Іспанії

18.15 «Ювентус» — 

«Брешія». Чемпіонат 

Італії

20.00 Журнал Ліги Чемпіонів

20.30 Хет-трик: Енді Коул. 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів. Прем’єра

20.35 «МЮ» — «Андерлехт» 

(2000 р. / 2001 р.). 

Золота колекція Ліги 

Чемпіонів. Прем’єра

22.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

23.45 «Фортуна» 

— «Боруссія» (М). 

Чемпіонат Німеччини

01.30 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

02.25 «Кальярі» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

04.10 «Севілья» 

— «Еспаньйол». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Лейпциг» — 

«Вердер». Чемпіонат 

Німеччини

07.50, 17.50, 23.40 Yellow

08.00 «Севілья» 

— «Еспаньйол». 

Чемпіонат Іспанії

09.50 Топ-матч

10.00 «Ювентус» — 

«Брешія». Чемпіонат 

Італії

11.50 «Майнц» — «Шальке». 

Чемпіонат Німеччини

13.40 Журнал Ліги Чемпіонів

14.10 «Кальярі» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

16.00 «Реал» — «Сельта». 

Чемпіонат Іспанії

18.00 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру. Прем’єра

18.55 «Лаціо» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

20.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

21.40 LIVE. «Мілан» 

— «Торіно». Чемпіонат 

Італії

23.50 Журнал Ліги Європи

00.20 «Барселона» — 

«Хетафе». Чемпіонат 

Іспанії

02.10 «Боруссія» (Д) — 

«Айнтрахт». Чемпіонат 

Німеччини

04.00 «Вільярреал» — 

«Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.55, 1.30 Правда життя

09.00, 0.20 Речовий доказ

10.10 Погляд зсередини

11.10, 22.35 Дика природа 

Чилі

12.05, 17.05 Тваринна зброя

13.00 Скептик

14.00, 19.55 У пошуках істини

15.05 Горизонт. Юпітер 

відкриває таємниці

16.05, 21.45 НЛО з минулого

18.00 Реальна історія Ісуса

18.55 Підроблена історія

20.45 Секрети Другої світової

23.30 Загадки Всесвіту

02.30 Наші

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Орел і решка. Шопінг»

09.10 Х/ф «Матусин синок»
11.00, 17.25 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»

16.15, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

19.10 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

21.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

23.50 Х/ф «Кохання без 
пересадки»

01.45 Т/с «Доктор Хто»

03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 17.30, 21.00 

Одного разу під 

Полтавою

08.30, 9.30, 17.00 Танька і 

Володька

10.00, 18.00 4 весілля

12.00, 19.00 Панянка-селянка

14.00 М/ф «Астерікс і Земля 

Богів»

15.30, 22.00 Країна У

16.30 Казки У

20.00 Т/с «Кухня»

23.00 Сімейка У

00.00 Т/с «Хамелеон»

01.00 17+

02.30 Теорія зради

03.20 Т/с «Домашній арешт»

04.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 2.00, 3.35, 

5.00 Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.45, 14.10 Телепродаж

12.00 «Аромати Південної 

Африки»

13.10, 5.25 #ВУКРАЇНІ

13.40 Бюджетники

14.25 «Аромати Мексики»

15.10 UA:Фольк

16.15 «Дикі тварини»

17.25, 1.15 Перша шпальта

18.20, 0.00, 2.35 Тема дня

19.20 «Боротьба за 

виживання»

19.55 «Світ дикої природи»

21.30, 23.40, 2.25 UA:Спорт

21.45 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.15 Т/с «Епоха честі»

00.50 Схеми. Корупція в 

деталях

01.45 Своя земля

04.05 Д/ф «Перехрестя Балу»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.30, 5.20 ТСН

09.25, 18.00 «Життя відомих 

людей-2020»

10.20 «Життя відомих 

людей»

11.15, 12.20 «Міняю жінку»

13.00, 14.00 «Світ навиворіт-

10. Бразилія»

15.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.00 «Щоденник медіума»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Мелодрама 

«Подаруй мені щастя»

22.45, 0.40 «Одруження 

наосліп»

02.25 «Розсміши коміка. 

Діти»

ІНТЕР

05.30, 22.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати 

Мелек»

12.25 Х/ф «Доктор «Т» та 
його жінки»

14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»
18.00, 19.00, 1.30 «Стосується 

кожного»
20.00, 3.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Злочинець 
мимоволі»

23.45 Т/с «Спокуса 2»
03.45 «Орел і решка. Шопінг»
04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

17.00 Історія одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Зникаючі сліди»

23.20 Контролер

00.00, 2.15 Т/с «Дорога 

додому»

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.10 Зона ночі

04.10 Абзац

06.00, 7.05 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

07.10 Варьяти

09.00 Х/ф «Крок вперед: Все 

або нічого»

11.00 Т/с «Завзяті 

домогосподарки»

13.00, 19.00 Хто проти 

блондинок

20.50 Х/ф «Училка»

22.50 Х/ф «Євротур»

00.40 Т/с «Медфак»

ICTV

04.15 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40, 20.15 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 
Стогнієм

10.20 Х/ф «Воскресіння»
12.15, 13.20 Х/ф «Точка 

обстрілу»
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20 Т/с «Пес»
17.00, 21.25 Т/с «Дільничний 

з ДВРЗ»
18.45, 21.00 Факти. 

Вечір

23.10 Х/ф «На відстані удару»
01.00 Х/ф «12 років рабства»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.15, 8.55, 10.50 Огляд преси

07.00, 8.00, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 8.15 Хроніка дня

07.45 Будівельний стандарт

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55 

Погода на курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10, 2.15, 5.15 Машина часу

15.30 Спостерігач

22.10 Група продовженого 

дна

23.15 Невигадані історії

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 «Top Shop»
06.00 Т/с «Запороги»
07.50, 16.50, 20.50, 2.00 

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

22.00, 1.30 «Свідок»
09.00 Х/ф «Балада про 

солдата»
10.40, 22.30 Т/с «Закон і 

порядок»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.05, 2.30 «Речовий доказ»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 «Легенди карного 

розшуку»
00.15 «Таємниці 

кримінального світу»
03.45 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте на 
сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 
06.05 UA.МУЗИКА. Кліпи
06.10 Аромати Греції. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Сандокан. 
Мультфільм 

08.00 Новини 
08.05 Стань диким з нами. 

Анесберг. Прихований 
скарб у Клейн Кару 

08.25 Телепрем’єра. Стань 
диким з нами. 
Гамкаберг. Гірська 
фортеця 

09.00 Новини 
09.00 Смак сиру. 

Документальний серіал 
10.00 Дама під вуаллю. 

Телевізійний серіал. 
Італія 16+ 

11.00 Бюджетний відпочинок. 
Будапешт 

11.35 Ремесло за 
призначенням. 
Мексика. 
Документальний цикл 

12.00 Всесвітня природна 
спадщина. Колумбія 

13.00 Всесвітня природна 
спадщина. Коста-Ріка 

13.55 Вони присягнули на 
мир і волю. Концертна 
програма 

15.20 UA.МУЗИКА. Кліпи
15.45 Книга-Мандрівка. 

Україна
15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Чорний 
пірат. Аварія корабля. 
Мультфільм 

16.20 Книга-Мандрівка. 
Україна

16.25 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Чорний 
пірат. Королева 
тубільців. Мультфільм 

16.50 Монстри і пірати. 
Мультфільм 

17.00 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 22 
серія. Старший у Павєку 

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.20 Стань диким з нами. У 
пошуках великої сімки. 
Велетні 

18.55 Ремесло за 
призначенням. Канада. 
Документальний цикл 

19.20 Замки Британії. 
Лондонський Тауер. 
Документальний 
серіал «Секрети замків 
Великобританії» 

20.10 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 
27 серія. Колега з 
Рочестера 

21.00 Новини
21.25 Культура діалогу. 

Дарина Момот, Євген 
Карась. Виставка 
сучасного мистецтва в 
Європі Nord Art

22.00 Бранці. 
Документальний фільм 
16+

23.25 Сильна доля. Арсен 
Мірзоян 

00.15 Бюджетники 
01.05 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

01.45 Спільно 
02.40 Букоголіки. 

Феміністична 
література. Ірина 
Славінська 

03.10 РадіоДень 
03.30 Новини 
03.55 Енеїда. Михаль 

Семенко 
04.20 Енеїда. Олесь Гончар 
04.50 #ВУКРАЇНІ 
05.40 Своя земля. 

Документальний цикл
05.50 Погода 

СТБ

05.50 «Ультиматум»
09.35 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
11.30 «МастерШеф»

17.25, 21.55 «Відлік часу»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
17.55 «Один за всіх»
19.55 Т/с «Та, що бачить 

завтра»
22.40 «Таємниці ДНК»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 
день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
21.00 «Репортер». 
Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 
трафік»

12.10, 14.10, 16.10 
«Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15, 21.10 «Великий 

вівторок»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Не формат»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 7.50 Т/с «Удар у 
відповідь-2»

09.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50, 17.20 «Загублений 

світ»
13.30 «Помста природи»
13.55 Х/ф «Серед білого дня»
15.30 Х/ф «Перше вбивство»
19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»
21.25, 22.55 Т/с «CSI: Місце 

злочину-6»
00.40 «Облом.UA.»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Кельн» — «Баварія». 
Чемпіонат Німеччини

07.45, 15.10, 20.45 Журнал 
Ліги Чемпіонів

08.15 «Барселона» — 
«Хетафе». Чемпіонат 
Іспанії

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра
10.30 «Мілан» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії
12.20 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру
13.15 «Валенсія» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 
Іспанії

15.05 Топ-матч
16.00 «Лаціо» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії
17.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру
18.45 «Реал» — «Сельта». 

Чемпіонат Іспанії
20.35 Yellow
21.15, 23.55 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
21.55 LIVE. «Атлетіко» 

— «Ліверпуль». 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

00.25 «Ювентус» — 
«Брешія». Чемпіонат 
Італії

02.15 «Майнц» — «Шальке». 
Чемпіонат Німеччини

04.05 «Аталанта» — «Рома». 
Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00, 0.05 «Реал» 
— «Сельта». Чемпіонат 
Іспанії

07.45 «Ювентус» — 
«Брешія». Чемпіонат 
Італії

09.30 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

10.25 «Фортуна» 
— «Боруссія» (М). 
Чемпіонат Німеччини

12.10 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

13.00 «Аталанта» — «Рома». 
Чемпіонат Італії

14.45, 23.55 Yellow
14.55 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру
15.45 «Кельн» — «Баварія». 

Чемпіонат Німеччини
17.30 Журнал Ліги Чемпіонів
18.00 Хет-трик: Енді Коул. 

Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

18.05 «МЮ» — «Андерлехт» 
(2000 р. / 2001 р.). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

19.55 «Мілан» — «Торіно». 
Чемпіонат Італії

21.45 LIVE. «Боруссія» (Д) 
— «ПСЖ». 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

01.55 Топ-матч
02.10 «Удінезе» — 

«Верона». Чемпіонат 
Італії

04.00 «Лейпциг» — 
«Вердер». Чемпіонат 
Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.40, 1.30 Правда життя
09.40, 0.20 Речовий доказ
10.50 Погляд зсередини
11.50, 22.35 Дика природа 

Чилі
12.45, 17.20 Тваринна зброя
13.40 Скептик
14.40, 20.00 У пошуках істини
15.30, 23.30 Загадки Всесвіту
16.20, 21.45 НЛО з минулого
18.15 Реальна історія Ісуса
19.10 Підроблена історія
20.45 Освенцім
02.30 Україна: забута історія

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.10 «Орел і решка. Шопінг»
09.10, 19.10 «Орел і 

решка. Рай та пекло»
11.00, 17.25, 23.50 Т/с 

«Мисливці за 
реліквіями»

14.30 «Орел і решка. Навколо 
світу»

16.25, 22.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. 
Морський сезон»

00.50 Т/с «Доктор Хто»
02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 9.00, 17.30, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

08.30, 9.30, 17.00 Танька і 
Володька

10.00, 18.00 4 весілля
12.00, 19.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «Красуня»
15.10, 22.00 Країна У
16.30 Казки У
20.00 Т/с «Кухня»
23.00 Сімейка У
00.00 Т/с «Хамелеон»
01.00 17+
02.30 Теорія зради
03.20 Т/с «Домашній арешт»
04.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 2.00, 4.00, 

5.00 Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.45, 14.10 Телепродаж

12.00 «Аромати Південної 

Африки»

13.10 Сильна доля

14.25 «Аромати Мексики»

15.10, 2.40 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Індивідуальна 

гонка 15 км. Жінки

16.55 «Дикі тварини»

17.25 Схеми. Корупція в 

деталях

18.20, 0.00 Тема дня

19.20 «Боротьба за 

виживання»

19.55 «Світ дикої природи»

21.30, 23.40, 2.25 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.15 Т/с «Епоха честі»

00.50 Д/ф «Українська 

символіка. Герб»

01.45 Своя земля

04.30 Перша шпальта

05.25 #ВУКРАЇНІ

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 ЛЮТОГО 2020
18 лютого

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на березень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн. 62 коп.,
на два місяці — 131 грн. 24 коп.,
до кінця півріччя — 262 грн. 48 коп.,

до кінця року — 656 грн. 20 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на два місяці — 171 грн. 24 коп.,
до кінця півріччя — 342 грн. 48 коп.,

до кінця року — 856 грн. 20 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 77 коп.,
на два місяці — 47 грн. 54 коп.,

до кінця півріччя — 95 грн. 08 коп.

до кінця року — 237 грн. 70 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн. 60 коп., на 
квартал — 8 грн. 20 коп., на 
півроку — 10 грн. 00 коп., до 
кінця року — 15 грн. 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газету 
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметь-
ся бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, 
шановнi читачi.
 Якщо ви не передплатили «Україну моло-
ду» на 2020 рік, це можна зробити до 18 лютого, 
і ви отримуватимете газету з березня. Передпла-
та на «Україну молоду» оформлюється як за 
електронною версією Каталогу видань України 
«Преса поштою», так і за друкованим Катало-
гом видань України «Преса поштою». Оформи-
ти передплату можна у відділеннях поштово-
го зв’язку, в операційних залах поштамтів, у 
пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2020■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.30, 5.20 ТСН

09.25, 18.00 «Життя відомих 

людей-2020»

10.20 «Життя відомих 

людей»

11.15, 12.20 «Міняю жінку»

12.55, 14.10, 1.20 «Світ 

навиворіт-10. Бразилія»

15.25 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.00 «Щоденник медіума»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Мелодрама 

«Подаруй мені щастя»

22.45, 23.45, 0.40 «Світ 

навиворіт 11: Китай»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати 

Мелек»

12.25 Х/ф «Куди приводять 
мрії»

14.45, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.30 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Злочинець 

мимоволі»

23.45 Т/с «Спокуса-2»

03.45 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

17.00 Історія одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Зникаючі сліди»

23.20 Гучна справа

00.00, 2.15 Т/с «Дорога 

додому»

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

04.10 Абзац

06.00, 7.05 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

07.10 Вар’яти

09.00 Х/ф «Давай, танцюй!»

11.00 Т/с «Завзяті 

домогосподарки»

13.10, 19.00 Суперінтуїція

21.00 Х/ф «Смертельний 

лабіринт»

23.00 Х/ф «Будинок воскових 

фігур»

01.10 Х/ф «Воїни світла»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

11.30, 13.20 Х/ф «3000 миль 

до Грейсленда»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25, 16.20 Т/с «Пес»

17.00, 21.20 Т/с «Дільничний 

з ДВРЗ»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

23.10 Х/ф «Мародери»

01.05 Спецпроєкт «Чорні тіні 

Майдану»

02.05 Спецпроєкт «Острів 

небайдужих»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.35 Полігон

07.00, 8.00, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

07.15, 7.30, 8.15 Хроніка дня

07.25, 8.55, 10.50 Огляд преси

07.45 Драйв

07.55, 8.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

22.55 Погода на 

курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10, 23.15, 2.15, 5.15 

Машина часу

15.30 Невигадані історії

22.10 Лінійка документальних 

проєктів

03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 Т/с «Запороги»

07.55, 16.50, 20.50, 2.00 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.30 «Свідок»

09.00 Х/ф «Без строку 
давнини»

10.50, 22.30 Т/с «Закон і 

порядок»

12.50 «Будьте здоровi»

14.10, 2.30 «Речовий доказ»

18.20 «Вартість життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Таємниці 

кримінального світу»

03.45 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте 
на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 
06.05 UA.МУЗИКА. Кліпи
06.10 Аромати Греції. 

Документальний цикл 
06.35 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Сандокан. 
Мультфільм 

08.00 Новини 
08.05 Стань диким з нами. 

Гамкаберг. Гірська 
фортеця 

08.30 Стань диким з нами. У 
пошуках великої сімки. 
Едемський сад 

09.00 Новини 
09.00 Смак сиру. 

Документальний серіал 
10.00 Дама під вуаллю. 

Телевізійний серіал. 
Італія, 16+ 

11.00 Бюджетний відпочинок. 

Берлін 

11.35 Ремесло за 

призначенням. 

Швейцарія. 

Документальний цикл 

12.00 Всесвітня природна 

спадщина. Коста-Ріка 

13.00 Всесвітня природна 

спадщина. Панама 

13.55 Вони присягнули на 

мир і волю. Концертна 

програма 

15.25 UA.МУЗИКА. Кліпи

15.45 Книга-мандрівка. 

Україна

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Чорний 

пірат. Прощення. 

Мультфільм 

16.20 Книга-мандрівка. 

Україна

16.25 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Чорний 

пірат. Сеньйори 

Вентимільї. Мультфільм 

16.50 Монстри і пірати. 

Мультфільм 

17.05 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 23 

серія. Німецька рулетка 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Стань диким з нами. У 

пошуках великої сімки. 

Одвічні кити 

18.55 Ремесло за 

призначенням. 

Мексика. 

Документальний цикл 

19.20 Замки Британії. Уорік. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

20.10 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 28 

серія. План Абверу 

21.00 Новини

21.25 Культура діалогу. Гурт 

Rockoko. Презентація 

кліпу 

22.00 Воля або смерть! 

Документальний фільм. 

18+

23.15 Євромайдан. Чорновий 

монтаж. Документальна 

програма, 18+

00.10 Документальна програма 

«Синдром війни. Я 

повернувся», 16+

01.00 Музика протесту. 

Документальний цикл 

«Культура протесту»

01.15 Час та натхнення. 

Кіно протесту із циклу 

«Культура протесту»

01.20 Розсекречена 

Історія. Кремлівські 

інформвійни. Як 

народжувались розіп’яті 

хлопчики 

02.15 Телемарафон «Небесна 

сотня. Право на 

свободу»

СТБ

06.10 «Ультиматум»

10.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

11.00 «МастерШеф»

17.25, 21.55 «Відлік часу»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

17.55 «Один за всіх»

19.55 Т/с «Та, що бачить 

завтра»

22.40 «Давай поговоримо про 

секс»

00.00 «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, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 
трафік»

12.10, 14.10, 16.10 
«Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 7.50 Т/с «Удар у 

відповідь-2»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50, 17.15 «Загублений 

світ»

12.45, 0.40 «Помста природи»

13.10 Х/ф «Останній легіон»
15.00 Х/ф «Міф»
19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

21.25, 23.00 Т/с «CSI: Місце 

злочину-6»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 21.05 Yellow

06.10, 18.30 «Боруссія» (Д) 

— «ПСЖ». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

08.00, 20.50 Топ-матч

08.10 «Реал» — «Сельта». 

Чемпіонат Іспанії

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Лаціо» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

12.10 «Барселона» — 

«Хетафе». Чемпіонат 

Іспанії

13.55 «Аталанта» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

16.00, 20.20 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

16.40, 0.25 «Атлетіко» 

— «Ліверпуль». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

21.15 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.45 LIVE. «Тоттенгем» 

— «Лейпциг». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

23.55 Журнал Ліги Європи

02.15 «Ювентус» — 

«Брешія». Чемпіонат 

Італії

04.05 «Аталанта» — 

«Валенсія». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Мілан» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

07.50, 21.05 Yellow

08.00, 12.20, 21.15, 23.55 «Ніч 

Ліги Чемпіонів»

08.40, 19.20 «Атлетіко» 

— «Ліверпуль». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

10.30, 0.25 «Боруссія» 

(Д) — «ПСЖ». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

12.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

13.45 «Реал» — «Сельта». 

Чемпіонат Іспанії

15.30 «Майнц» — «Шальке». 

Чемпіонат Німеччини

17.10 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

17.40 «Ювентус» — 

«Брешія». Чемпіонат 

Італії

21.55 LIVE. «Аталанта» 

— «Валенсія». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

02.15 «Кельн» — «Баварія». 

Чемпіонат Німеччини

04.05 «Кальярі» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.25, 1.30 Правда життя

09.35, 0.20 Речовий доказ

10.45 Погляд зсередини

11.45, 22.35 Дика природа 

Чилі

12.40, 17.15 Тваринна зброя

13.35 Скептик

14.35, 19.55 У пошуках істини

15.25, 23.30 Загадки Всесвіту

16.15, 21.45 НЛО з минулого

18.05 Реальна історія Ісуса

19.00 Підроблена історія

20.45 Освенцім

02.30 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Орел і решка. Шопінг»

09.10, 19.10 «Орел і решка. 

Рай та пекло»

11.00, 17.25, 23.50 Т/с 

«Мисливці за 

реліквіями»

14.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»

16.25, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

00.45 Х/ф «Дракони 
Камелота»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 17.30, 21.00 

Одного разу під 

Полтавою

08.30, 9.30, 17.00 Танька і 

Володька

10.00, 18.00 4 весілля

12.00, 19.00, 1.00 Панянка-

селянка

14.00 Х/ф «Цукерки або 
смерть: веселого 
Хелловіну»

15.30, 22.00 Країна У

16.30 Казки У

20.00 Т/с «Кухня»

23.00 Сімейка У

00.00 Т/с «Хамелеон»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 2.05, 4.35 

Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.45, 14.10 Телепродаж

12.00 «Аромати Південної 

Африки»

12.30 «Аромати Колумбії»

13.10 Енеїда

14.25 «Аромати Мексики»

15.10 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Індивідуальна 

гонка 20 км. Чоловіки

16.55 «Дикі тварини»

17.25 Наші гроші

18.20 Тема дня

19.20 «Боротьба за 

виживання»

19.55 «Світ дикої природи»

21.30, 23.40 UA:Спорт

21.45 Бюджетники

22.15 Т/с «Епоха честі»

00.00 Д/ф «Майдан»

02.35 «Скрізь Майдан»

03.10 «Небо падає»

04.00 «5 портретів Майдану»

05.00 «Альманах. Свобода. 

Гідність. Братерство»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 ЛЮТОГО 2020
19 лютого
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.50, 5.20 ТСН

09.25, 18.00 «Життя відомих 

людей-2020»

10.25 «Життя відомих 

людей»

11.25, 12.20 «Міняю жінку»

13.00, 14.00 «Світ навиворіт-

10. Бразилія»

15.15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.00 «Щоденник медіума»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Мелодрама 

«Подаруй мені щастя»

22.30 «Право на владу-2020»

01.00 «Гроші-2020»

02.05 «Розсміши коміка. 

Діти»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати 

Мелек»
12.25 Х/ф «Людина без 

обличчя»
14.45, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.30 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Злочинець 

мимоволі»

23.45 Т/с «Спокуса 2»

03.45 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

17.00 Історія одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Зникаючі сліди»

23.20 Слідами

00.00, 2.15 Т/с «Дорога 

додому»

01.45 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Служба розшуку дітей

03.15 Зона ночі

04.20 Абзац

05.20 Дешево та сердито

09.20 М/ф «Балерина»

11.10 Х/ф «Школа Авалон»

13.00 Х/ф «Ельдорадо: Храм 

Сонця»

15.00 Х/ф «Ельдорадо: Місто 

золота»

17.00 Х/ф «Я — номер 

чотири»

19.00 Х/ф «Після»

21.10 Х/ф «Три метри над 

рівнем неба»

23.50 Х/ф «Три метри над 

рівнем неба 2: Я тебе 

хочу»

02.20 Т/с «Медфак»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Володимирська, 

15»

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.05 Секретний фронт

11.50, 13.20 Х/ф «Мародери»

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 16.20 Т/с «Пес»

17.00, 21.20 Т/с «Дільничний 

з ДВРЗ»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі. Дайджест

23.10 Х/ф «Точка обстрілу»

00.50 Х/ф «3000 миль до 

Грейсленда»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.15, 8.55, 10.50 Огляд преси

06.20, 14.10, 23.15, 2.15, 5.35 

Машина часу

07.00, 8.00, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

07.15, 8.15 Хроніка дня

07.55, 8.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

22.55 Погода на 

курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.50, 0.20, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

15.30 Невигадані історії

22.10 Спостерігач

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

05.15 Полігон

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 Т/с «Запороги»

07.55, 16.50, 20.45, 2.00 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.30 «Свідок»

09.00 Х/ф «Секретний 
ешелон»

10.50, 22.30 Т/с «Закон і 

порядок»

12.50 «Вартість життя»

14.00, 2.30 «Речовий доказ»

18.20, 4.05 «Правда життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Таємниці 

кримінального світу»

03.20 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Герої не вмирають. 

Документальний фільм 

16+

07.00 Новини 

07.05 Небо падає. Три 

місяці з життя 

Устима Голоднюка. 

Документальний фільм 

16+

08.00 Новини 

08.05 Альманах. Свобода. 

Гідність. Братерство. 

Документальна 

програма 16+ 

09.00 Новини 

09.00 Альманах. Свобода. 

Гідність. Братерство. 

Документальна 

програма 16+ 

09.35 Майдан гідності. 

Документальна 

програма

10.40 Майдан. 

Документальний фільм 

Сергія Лозниці 

12.55 Що змінилося 

для студентів, які 

рятувалися від 

«Беркута» 30 листопада 

на Євромайдані

13.15 Миколаїв. 

Хроніки протесту. 

Документальний фільм

14.25 5 портретів Майдану. 

Документальний фільм 

15.00 Герої не вмирають. 

Документальний фільм 

16+

15.45 Бранці. 

Документальний фільм 

16+

17.20 До дня пам’яті Героїв 

Небесної сотні. 6 років 

потому. Документальна 

програма

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Майдан гідності. 

Документальна 

програма

19.30 Миколаїв. 

Хроніки протесту. 

Документальний фільм

20.40 Що змінилося 

для студентів, які 

рятувалися від 

«Беркута» 30 листопада 

на Євромайдані

21.00 Новини

21.25 Культура діалогу. День 

пам’яті Небесної сотні 

21.55 До дня пам’яті Героїв 

Небесної сотні. 6 років 

потому. Документальна 

програма

22.20 Майдан. 

Документальний фільм 

Сергія Лозниці 

00.35 Новини 

01.00 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 

відлік» (із 

сурдоперекладом)

03.15 Букоголіки. 

Письменники-

самогубці. Богдан 

Бондарчук 

03.40 Новини 

04.05 Енеїда. Олесь Гончар 

04.30 Енеїда. Григір Тютюнник 

04.55 #ВУКРАЇНІ 

05.50 Візитка Карпат

05.55 Погода

 

СТБ

05.35 «Ультиматум»

07.25 Х/ф «Екіпаж»
10.00 Т/с «Кафе на Садовій»

13.40 Т/с «Снайперка»

17.25, 21.55 «Відлік часу»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

17.55 «Один за всіх»

20.00, 22.40 Т/с «Тільки 

скажи»

00.35 «Я соромлюсь свого 

тіла»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 

трафік»

12.10, 14.10, 16.10 

«Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

21.30 «WATCHDOGS»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Удар у відповідь-

2»

07.50 Т/с «Удар у відповідь-

3»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50, 17.25 «Загублений 

світ»

12.50 «Цілком таємно-2017»

13.20 «Помста природи»

13.45 Х/ф «База Клейтон»
15.25 Х/ф «Крути 1918»
19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

21.20, 22.55 Т/с «CSI: Місце 

злочину-6»

00.40 «Облом.UA.»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 0.35 «Тоттенгем» 

— «Лейпциг». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

07.45, 12.50 Огляд вівторка. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

08.15 «Мілан» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 20.40, 22.40 

Футбол NEWS

10.20 Журнал Ліги Європи

10.50 «Атлетіко» 

— «Ліверпуль». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

12.40, 0.25 Yellow

13.20 «Боруссія» (Д) 

— «ПСЖ». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

15.10 «Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

16.00, 18.30 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

16.40 «Аталанта» — 

«Валенсія». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

19.00, 21.50 «Шлях до 

Гданська»

19.50 LIVE. «Шахтар» 

— «Бенфіка». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА
22.55 LIVE. «Ліга Європи. 

ONLINE»
02.25 «Брюгге» — «МЮ». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

04.10 «Рома» — «Гент». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Барселона» — 

«Хетафе». Чемпіонат 

Іспанії

07.50, 3.45 Топ-матч

08.00, 12.20 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

08.40 «Аталанта» — 

«Валенсія». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

10.30 «Тоттенгем» — 

«Лейпциг». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

12.50, 19.10 Журнал Ліги 

Європи

13.15 «Лаціо» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

15.00, 3.55 «Атлетіко» 

— «Ліверпуль». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

16.45 «Боруссія» (Д) 

— «ПСЖ». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

18.30 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.00, 1.45 Yellow

19.40 LIVE. «Брюгге» 

— «МЮ». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

21.55 LIVE. «Рома» 

— «Гент». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

23.55 «Олімпіакос» 

— «Арсенал». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

01.55 2. Прем’єра

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.35, 1.30 Правда життя
08.45, 0.20 Речовий доказ
09.55, 17.50 Погляд 

зсередини
10.25 Під іншим кутом
10.55, 22.35 Дика природа 

Чилі

11.45 Тваринна зброя

12.40 Скептик

13.40, 19.40 У пошуках істини

14.25, 23.30 Загадки Всесвіту

15.15, 21.45 НЛО з минулого

16.05 Вижити в дикій природі

18.50 Підроблена історія

20.45 Освенцім

02.30 Актори-фронтовики

03.10 Леонід Биков. Зустрічна 

смуга

03.55 Запрограмовані долі

04.45 Шосте відчуття. Дар чи 

прокляття?

05.35 Таємниці пірамід

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Земля до початку 

часів»

08.15, 20.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

11.00, 17.25, 23.50 Т/с 

«Мисливці за 

реліквіями»

14.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»

16.25, 22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

19.10 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

01.40 Т/с «Доктор Хто»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 Х/ф «Мій улюблений 
динозавр»

09.45 Х/ф «Обдарована»
11.35, 23.00 Панянка-селянка

15.30 Х/ф «Титанік»
19.00 Х/ф «Гора між нами»
21.00 Х/ф «Геркулес»
00.00 Т/с «Хамелеон»

01.00 17+

02.30 Теорія зради

03.20 БарДак

04.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 «Альманах. Свобода. 

Гідність. Братерство»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 2.00, 5.00 Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.35, 14.10 Телепродаж

11.55, 12.01 «Небо падає»

12.00 Хвилина мовчання: 

пам’яті Героїв Небесної 

сотні

13.10 «Герої не вмирають» 

(повтор 2-го показу)

14.25 «5 портретів Майдану»

15.10, 17.25, 0.50, 5.30 

#ВУКРАЇНІ

16.10, 4.05 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Одиночна 

змішана естафета

17.15 Пліч-о-пліч

18.25 «Зворотний відлік»

21.30, 2.25 UA:Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Д/ф «Майдан»

01.15 Спільно

01.45 Своя земля

02.35 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Індивідуальна 

гонка 20 км. Чоловіки

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 ЛЮТОГО 2020
20 лютого
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 4.30 ТСН

09.25, 18.00 «Життя відомих 

людей-2020»

10.25 «Життя відомих 

людей»

11.25, 12.20 «Міняю жінку»

13.00, 14.10 «Світ навиворіт-

10. Бразилія»

15.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.00 «Щоденник медіума»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.25, 22.20 «Жіночий 

квартал»

00.15 Жахи «Сіністер»

02.10 Жахи «Сіністер 2»

03.40 «Розсміши коміка. 

Діти»

05.15 «Світське життя-2020»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати 

Мелек»

12.25 Х/ф «Лев»
14.45, 15.40, 23.45 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.35 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

00.40 Д/п «Толочко. 

Підручник історії»

03.05 «Орел і решка. Шопінг»

04.20 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

05.05 «Телемагазин»

КАНАЛ

 «УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

12.30, 15.30 Т/с «На самій 

межі»

17.00 Історія одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Жінки в 

любові»

01.45 Телемагазин

03.40 Реальна містика

05.20 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.55 Служба розшуку дітей

04.00 Зона ночі

05.00 Абзац

06.00, 7.15 Kids Time

06.05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

07.20 Варь’ти

08.50 М/ф «Королівський 

коргі»

10.40 Х/ф «Після»
12.50 Х/ф «Смертельний 

лабіринт»
14.50 Х/ф «Я — номер 

чотири»
16.50 Х/ф «Пробудження»
19.00 Х/ф «Відпадний 

препод»
21.20 Х/ф «Відпадний препод 

2»
23.50 Х/ф «Відпадний препод 

3»
02.00 Х/ф «Дуже страшне 

кіно 2»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 2.40 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.00 Антизомбі. Дайджест

10.55 Х/ф «Санта і компанія»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20, 16.20, 22.45, 1.25 «На 

трьох»

18.45 Факти. Вечір

20.05 Дизель шоу

23.45 Х/ф «Ейс Вентура-2: 

Поклик природи»

03.10 Я зняв!

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.15, 8.55, 10.50 Огляд преси

06.25, 14.10, 23.15, 2.15 

Машина часу

07.00, 8.00, 21.30, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 7.30, 8.15 Хроніка дня

07.25 Драйв

07.55, 8.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 0.20 

Погода на курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 18.10, 

19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 

Україні

15.30 Невигадані історії

17.10 Кендзьор

21.25 Вечірній преЗЕдент
22.10 Лінійка документальних 

проєктів
00.50 ID JOURNAL
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.15 Феєрія мандрів
05.15 Рандеву

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.00 Т/с «Запороги»

07.50, 16.50, 20.50, 2.00 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.30 «Свідок»

09.00 Х/ф «Вовча зграя»
10.45, 22.30 Т/с «Закон і 

порядок»

12.50, 3.30 «Правда життя»

14.05, 2.15 «Речовий доказ»

18.20 «Таємниці світу»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Таємниці 

кримінального світу»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте

 на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 UA.МУЗИКА. Кліпи

06.10 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Сандокан. 

Мультфільм 

08.00 Новини 

08.05 Стань диким з нами. У 

пошуках великої сімки. 

Едемський сад 

08.30 Стань диким з нами. У 

пошуках великої сімки. 

Велетні 

09.00 Новини 

09.00 Смак сиру. 

Документальний серіал 

10.00 Дама під вуаллю. 

Телевізійний серіал. 

Італія 16+ 

11.00 Бюджетний відпочинок. 

Рим 

11.30 Ремесло за 

призначенням. Непал. 

Документальний цикл

12.00 Всесвітня природна 

спадщина. Панама 

13.00 Індія. Національний 

парк Канха. 

Документальний серіал 

13.55 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо/ 

Весняні солоспіви

15.15 До міжнародного 

дня рідної мови. 

Українська мова — це 

круто! Документальна 

програма

15.45 Книга-Мандрівка. 

Україна

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 

джунглів. Мультфільм 

16.25 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 

джунглів. Народження 

хлопчика-вовка. 

Мультфільм 

16.45 Монстри і пірати. 

Мультфільм 

17.00 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 24 

серія. Перевана депеша 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Стань диким з нами. У 

пошуках великої сімки. 

Мисливці глибин 

18.55 Ремесло за 

призначенням. 

Швейцарія. 

Документальний цикл 

19.20 Замки Британії. 

Карнарвон. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

20.10 Епоха честі. 

Телевізійний 

серіал. 29 серія. 

Загін спеціального 

призначення 

21.00 Новини

21.25 Культура діалогу. 

Євробачення. Підсумки 

другого півфіналу, 

Прогнози на фінал 

22.00 Інше кіно на 

UA.КУЛЬТУРА. 

Чудернацькі фантазії 

Чарлі Свона. Художній 

фільм. США 16+ 

23.25 Новини 

00.05 Сильна доля. Христина 

Соловій

01.00 Бюджетники 

01.55 Спільно 

02.45 Букоголіки. 

Детективний жанр. 

Владислав Івченко 

03.10 РадіоДень 

03.30 Новини 

04.00 Енеїда. Григір Тютюнник 

04.25 Енеїда. Микола 

Вінграновський 

04.55 #ВУКРАЇНІ 

05.40 Візитка Полтавщини

05.45 Візитка Карпат

05.50 Погода

СТБ

06.00 «Ультиматум»

09.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

10.45 «МастерШеф»

17.25, 21.55 «Відлік часу»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00, 22.40 «Хата на тата»

00.05 Х/ф «Дівчата»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 

трафік»

12.15, 16.30 «Гаряча тема»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

16.10 «Кримінал. Підсумки»

17.00 «Ситуація»

18.30 «Спецпроєкт» Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 7.50 Т/с «Удар у 

відповідь-3»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50, 17.15 «Загублений 

світ»

13.45 Х/ф «Галактика 
Юрського періоду»

15.05 Х/ф «Незаконне 
вторгнення»

19.25 Т/с «Перевізник»

23.05 Х/ф «Ніндзя-2»
00.50 Х/ф «Смертельна 

хватка»
02.20 «Облом.UA.»

03.50 «Цілком таємно-2017»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Аталанта» — 

«Валенсія». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

07.45, 12.15 Огляд середи. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

08.15, 19.40, 0.40 Ліга Європи. 

ONLINE»

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 «Олімпіакос» 

— «Арсенал». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

12.45 «Брюгге» — «МЮ». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

14.35, 23.40 Yellow

14.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

16.05, 18.50 «Шлях до 

Гданська»

17.00 «Шахтар» 

— «Бенфіка». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

21.15 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

21.40 LIVE. «Брешія» 

— «Наполі». Чемпіонат 

Італії

23.50 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

02.25 «Боруссія» (Д) 

— «ПСЖ». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

04.10 «Баварія» 

— «Падерборн». 

Чемпіонат Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00, 23.55 «Брюгге» 

— «МЮ». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

07.50 Топ-матч

08.00, 10.45 «Шлях до 

Гданська»

08.55 «Шахтар» 

— «Бенфіка». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

11.45, 15.00 «Ліга Європи. 

ONLINE»

13.15 «Тоттенгем» — 

«Лейпциг». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

16.45, 22.15 Yellow

16.55, 2.15 «Рома» — «Гент». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

18.40 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

19.10 «Олімпіакос» 

— «Арсенал». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

20.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

21.25 LIVE. «Баварія» 

— «Падерборн». 

Чемпіонат Німеччини

23.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

01.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

04.05 «Брешія» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
08.20, 1.30 Правда життя
09.30, 0.20 Речовий доказ
10.40, 18.40 Під іншим кутом
11.40, 22.35 Дика природа 

Чилі
12.35 Тваринна зброя
13.25 Скептик
14.25, 19.55 У пошуках істини
15.15, 20.45 Освенцім
16.15, 21.45 НЛО з минулого
17.15 Вижити в дикій природі
18.10 Погляд зсередини
19.10 Підроблена історія
23.30 Загадки Всесвіту
02.25 Бандитський Київ

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.10, 1.30 «Орел і решка. 

Шопінг»
09.10 «Орел і решка. Рай та 

пекло»
11.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
14.30, 0.30 «Орел і решка. 

Навколо світу»
16.25, 22.30 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
17.30 Х/ф «Ілюзіоніст»
19.30 Х/ф «Шоколад»
21.40 «Орел і решка. 

Морський сезон»
02.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 9.00 Одного разу під 

Полтавою
08.30, 9.30 Танька і Володька
10.00 4 весілля
12.00, 19.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «Казка про того, 

хто ходив страху 
вчитися»

15.30 Країна У
16.30 Казки У
17.00 Х/ф «Маленька чорна 

книжка»
20.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Росомаха. 

Безсмертний»
23.10 Х/ф «Дедпул»
01.10 17+
02.40 Теорія зради
03.30 БарДак
04.20 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.45, 14.10 Телепродаж

12.00 «Ремесло за 

призначенням»

13.10 «Браво, шеф!»

14.25 «Аромати Мексики»

15.10 UA:Фольк. Спогади

16.15 «Дикі тварини»

17.25 Схеми. Корупція в 

деталях

17.55 VoxCheck

18.20, 0.00 Тема дня

19.20, 20.25 «Боротьба за 

виживання»

19.55 «Світ дикої природи»

21.30, 23.40, 2.25 UA:Спорт

21.45 Перша шпальта

22.15 Т/с «Епоха честі»

00.50 Бюджетники

01.15, 5.25 #ВУКРАЇНІ

01.45 Своя земля

02.40 «Зворотний відлік»
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КАНАЛ «1+1»

06.05, 7.00 «Життя відомих 

людей-2020»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 Бойовик «Телефонна 

будка»

11.35 Драма «Австралія»

14.45 Мелодрама «Шеф 

Адам Джонс»

16.40, 21.30 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка»

19.30, 5.20 ТСН

20.15, 3.00 «Українські 

сенсації-2020»

23.30, 0.30 «Світське життя-

2020»

01.30 «Жіночий квартал»

ІНТЕР

05.35 «Жди мене. Україна»
07.15 Х/ф «З життя 

начальника карного 
розшуку»

09.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня»

10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «У зоні особливої 

уваги»
12.50 Х/ф «Хід у відповідь»
14.30, 20.30 Т/с «Захват»

20.00, 1.45 «Подробиці»

21.25 «Великий Бокс. Денис 

Беринчик — Ектор 

Сармієнто»
00.00 Х/ф «Півзахисник»
02.15 «Україна вражає»

02.40 «Орел і решка. Шопінг»

04.05 «Орел і решка. Дива 

світу»

04.50 «Орел і решка. Івлєєва 

vs. Бєдняков»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 5.30 Зоряний шлях

09.00, 15.20 Т/с «Зникаючі 

сліди»

17.00, 21.00 Т/с «Ти тільки 

мій»

20.00 Головна тема

23.00 Х/ф «Будинок для 

двох»

01.00, 2.15 Х/ф «Ромашка, 

кактус, маргаритка»

01.45 Телемагазин

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.20 Служба розшуку дітей

03.25, 2.50 Зона ночі

05.45, 8.00 Kids Time

05.50 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

08.05 Вар’яти

13.50 М/ф «Ми — монстри!»

15.50 М/ф «Монстри на 

канікулах»

17.40 М/ф «Монстри на 

канікулах-2»

19.00 М/ф «Монстри на 

канікулах-3»

21.00 Х/ф «Лиса нянька: 

Спецзавдання»

22.50 Х/ф «Гребберси»

00.50 Х/ф «Мисливці за 

розумом»

ICTV

05.00 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.20 Факти

05.45 Особливості 

національної роботи

07.25 Х/ф «Санта і компанія»
09.05 Х/ф «Ейс Вентура-2: 

Поклик природи»

10.50 «На трьох»

12.45 Факти. День

13.00 Дизель шоу

14.25 Т/с «Дільничний з 

ДВРЗ»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Смокінг»
20.55 Х/ф «Розбірки у 

Бронксі»
22.35 Х/ф «Перший удар»
23.55 Х/ф «Межа»

02.00 Стоп

5 канал

06.00 Час-Time

06.20, 10.10, 13.30, 14.15, 

0.20, 2.40, 4.10 Машина 

часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 12.55, 15.55, 

18.55, 23.55 Погода в 

Україні

07.20, 11.10, 3.40 Феєрія 

мандрів

07.45, 8.50, 21.55, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

20.55, 0.55 Погода на 

курортах

08.15, 15.40, 17.15 Хроніка 

тижня

09.15 Автопілот-новини

09.25 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.50 Афіша

12.10 Олімпійські історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.35 Медекспертиза

13.10 Невигадані історії

13.50 Навчайся з нами

16.15 Кендзьор

18.00 Є сенс

18.30, 23.15 Про військо
19.25 Особливий погляд
20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.05 Лінійка документальних 

проєктів

02.15 Полігон

03.20 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.15 Х/ф «Суто англійське 
вбивство»

08.20 Х/ф «Повернення 
«Святого Луки»

10.05 Х/ф «Чорний принц»
12.00 «Легенди карного 

розшуку»

15.35 «Випадковий свідок»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.35 «Свідок»

19.30 Х/ф «Формула 
кохання»

21.15 Х/ф «Синьйор 
Робінзон»

23.20 Х/ф «Мотель»
01.25 «Хвороби-вбивці»

03.15 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 UA.МУЗИКА. Кліпи

06.10 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Мультмарафон на 

UA.КУЛЬТУРА. Фархат 

принц пустелі. Принц 

повертається 

07.30 Фархат принц пустелі. 

Хвіст Скорпіона 

08.05 Фархат принц пустелі. 

Геній на ім’я Тільда 

08.30 Фархат принц пустелі. 

Світло Шарімана 

09.00 Новини 

09.05 LECTORIUM. «Дитячий 

куточок» Євгена 

Громова 

10.35 Дама під вуаллю. 

Телевізійний серіал. 

Італія, 16+ 

14.50 Щоденник 

Національного відбору 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2020» 

15.00 Українська кінокласика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Гетьманські клейноди. 

Художній фільм

16.45 НОВА. УКРАЇНСЬКА. 

ТВОЯ МУЗИКА 2020 на 

«СУСПІЛЬНОМУ»

18.00 Війни за статки. 

Радіолегенда Кейсі 

Кейс. Документальна 

програма 

18.50 Щоденник 

Національного відбору 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2020»

19.00 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2020». Фінал

22.30 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. ТНМК

22.45 UA.МУЗИКА. Кліпи

23.00 Новини 

23.20 Сильна доля. O. Torvald 

00.15 Сильна доля. Антитіла 

01.05 Сильна доля. Dakh 

Daughters 

02.00 Спільно 

03.15 Своя земля. 

Документальний цикл

03.30 Новини 

03.55 Енеїда. Микола 

Вінграновський 

04.20 Енеїда. Леся Українка 

04.50 #ВУКРАЇНІ 

05.40 Своя земля. 

Документальний цикл

05.50 Погода

СТБ

05.15 «МастерШеф»

08.05 Т/с «Тільки скажи»

11.55 Т/с «Та, що бачить 

завтра»

17.05, 0.40 «Хата на тата»

19.00 «Євробачення-2020. 

Національний відбір»

21.25 «Євробачення-2020. 

Національний відбір. 

Підсумки голосування»

22.15 Х/ф «Джентльмени 
удачі»

23.45 «Джентльмени удачі: 

невідома версія»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10 «Ехо України»

10.10 «Кримінал»

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» 

з Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»

17.10 «Щасливе інтерв’ю»

18.00, 19.00, 20.00 Ток щоу 

в прямому ефірі з 

Лейлою Мамедовою

21.00 «Прямий доказ»

21.30 «Спецпроект» Влада 

реготала»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд та 

Пітером Залмаєвим

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Х/ф «Панна Америка»
07.40 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

08.40 «Шалені перегони-

2018»

09.00 «Загублений світ»

14.45 Х/ф «Спис долі»
16.55 19-й тур ЧУ з 

футболу «Динамо» 

— «Ворскла»

19.00 Х/ф «Янгол-охоронець»
21.25 Х/ф «Ласкаво просимо 

в капкан»
23.15 Х/ф «Крижані акули»
01.00 Х/ф «Погоня за 

любов’ю»

02.15 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Атлетіко» 

— «Ліверпуль». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

07.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 «Олімпіакос» 

— «Арсенал». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Yellow. Прем’єра

10.35 «Рома» — «Гент». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

12.15 «Боруссія» (Д) 

— «ПСЖ». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

14.00 «Шахтар» 

— «Бенфіка». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

16.00 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

16.25 LIVE. «Вердер» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

17.15, 19.45 Yellow

18.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

18.55 LIVE. «СПАЛ» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

20.55, 2.00 Топ-матч

21.10 Журнал. УЄФА Євро-

2020. Прем’єра

21.40 LIVE. «Фіорентина» 

— «Мілан». Чемпіонат 

Італії

23.40 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

00.10 «Маріуполь» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

02.10 «Барселона» 

— «Ейбар». Чемпіонат 

Іспанії

04.00 «Шальке» — 

«Лейпциг». Чемпіонат 

Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

06.30 «Шахтар» 

— «Бенфіка». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

08.20, 15.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.50 «Ліга Європи. ONLINE»

10.40, 16.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

11.10 «Брюгге» — «МЮ». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

13.00 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

13.55 LIVE. «Маріуполь» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

14.45, 17.45, 22.45 Yellow

16.55 LIVE. «Барселона» 

— «Ейбар». Чемпіонат 

Іспанії

18.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

19.25 LIVE. «Шальке» — 

«Лейпциг». Чемпіонат 

Німеччини

20.15 Футбол NEWS

21.25 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.55 LIVE. «Леванте» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

23.55, 3.45 Топ-матч

00.05 «СПАЛ» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

01.55 «Вердер» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

03.55 «Фіорентина» 

— «Мілан». Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.45, 0.50 Містична Україна

08.35, 18.35 Прихована 

реальність

10.10 Речовий доказ

11.20 Освенцім

13.20, 21.00 Наслідки

15.10 Загадки Всесвіту

16.00 Вижити в дикій природі

16.50 Тваринна зброя

17.45 Дика природа Чилі

22.50 Погляд зсередини

00.20 Під іншим кутом

01.35 Гордість України

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Земля до початку 

часів»

08.30 «Ух ти show»

09.10 Х/ф «Буль та Білл»

10.40 Х/ф «Ілюзіоніст»

12.40 Х/ф «Шоколад»

14.50, 1.40 «Орел і решка. 

Навколо світу»

00.00 М/ф «Ронал-Варвар»

02.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 М/ф «Лісовий патруль»

11.50 Х/ф «Красуня»

13.00 Одного разу в Одесі

17.00 Х/ф «Так, можливо»

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.00 Ігри Приколів

23.00 Казки У

00.00 Країна У

01.00 17+

02.30 Теорія зради

03.20 БарДак

04.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»

06.30, 7.15, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 22.40, 0.00, 

5.35 Новини

09.30 «Зворотний відлік»

11.50, 15.20 Телепродаж

12.05 «Дикі тварини»

12.40, 2.30 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Естафета 4х6 км. 

Жінки

14.10 #ВУКРАЇНІ

15.40, 4.00 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Естафета 4х7,5 

км. Чоловіки

17.00 Т/с «Епоха честі»

18.50 Щоденник 

Національного відбору 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2020»

19.00 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2020». Фінал

23.00 «Боротьба за 

виживання»
00.20 Х/ф «Керол»

05.20 Своя земля
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КАНАЛ «1+1»

06.00 М/ф

06.25, 7.10 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45, 10.45 «Світ навиворіт 

11: Китай»

11.50 Мелодрама «Подаруй 

мені щастя»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни 10»

23.25 Мелодрама «Шеф 

Адам Джонс»

01.10 «Жіночий квартал»

03.05 Бойовик «Телефонна 

будка»

ІНТЕР

05.40 Х/ф «У зоні особливої 
уваги»

07.30 Х/ф «Хід у відповідь»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

11.00 «Орел і решка. Івлєєва 

vs. Бєдняков»

12.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

12.45 Х/ф «Кохання з 
ризиком для життя»

14.25 Т/с «Мене звати 

Мелек»

17.45 Х/ф «Вій»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Вогнеборці»
23.05 Х/ф «22 кулі: 

Безсмертний»

01.15 «Речдок»

03.10 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ

 «УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.30 Т/с «Ти тільки мій»

13.25 Т/с «Жінки в любові»

17.00, 21.00 Т/с «Пробудження 

любові»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Ворожка»

01.45 Телемагазин

03.10 Х/ф «Будинок для 

двох»

04.45 Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка»

НОВИЙ КАНАЛ

05.10 Таємний агент

06.20 Таємний агент. Пост-

шоу

08.15, 10.00 Kids Time

08.20 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

10.05 М/ф «Балерина»

12.00 М/ф «Монстри на 

канікулах»

13.40 М/ф «Монстри на 

канікулах-2»

15.10 М/ф «Монстри на 

канікулах-3»

17.10 Х/ф «Лиса нянька: 

Спецзавдання»

19.00 Х/ф «Однокласники»

21.00 Х/ф «Однокласники-2»

23.00 Х/ф «Училка»

00.50 Х/ф «Євротур»

02.40 Зона ночі

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.30 Факти

05.55 Не дай себе обдурити!

06.45 Громадянська оборона

07.35 Антизомбі. Дайджест

08.25, 13.00 Т/с «Відділ 44»

12.45 Факти. День

13.55 Х/ф «Перший удар»

15.20 Х/ф «Розбірки у 

Бронксі»

16.55 Х/ф «Смокінг»

18.45 Факти тижня

20.30 Х/ф «Спеціаліст»

22.40 Х/ф «Наймані вбивці»

01.00 Х/ф «Арсенал»
5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.25, 13.30, 14.10, 20.00, 2.15 

Машина часу
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
0.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.10 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.45, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 11.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55, 0.15 Погода на 
курортах

08.15, 19.25 Хроніка тижня
08.40 Натхнення
09.10 Автопілот-Тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.10, 3.15 Кіно з 

Я. Соколовою
10.50 Афіша
11.15 Vоїн — це я!

12.10, 23.15, 0.20 Невигадані 

історії

12.30 Континент

13.10 Медекспертиза

15.10 Про військо

15.30 Паспортний сервіс

16.10 Рандеву

17.10 Особливий погляд

18.00, 1.00, 5.10 Час. 
Підсумки тижня з 
Анною Мірошниченко

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.40 Час-Time

22.05 Лінійка документальних 

проєктів

00.50, 1.55 Огляд преси

НТН

05.00 «Top Shop»
05.30, 3.10 «Легенди карного 

розшуку»
06.00 Х/ф «Добрі наміри»
07.30 «Страх у твоєму домі»
11.00 Х/ф «Формула 

кохання»
12.40 Х/ф «Морозко»
14.15 Х/ф «Скарби 

стародавнього храму»
16.55 Х/ф «Синьйор 

Робінзон»
19.00 Х/ф «А зорі тут тихі...»
22.40 Х/ф «Дніпровський 

рубіж»
01.15 Х/ф «Мотель»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте 
на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 
06.05 UA.Музика. Кліпи
06.10 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.05 Мультмарафон на 

UA.КУЛЬТУРА. Фархат 
принц пустелі. У пітьмі 

07.30 Фархат — принц 
пустелі. Засідка в 
пустелі 

08.05 Фархат принц пустелі. 
Подорож на повітряній 
кулі 

08.30 Фархат — принц 
пустелі. Стережись міс 
Кіхол 

09.00 Новини 
09.05 Кінокласика на 

UA.КУЛЬТУРА. Віч-на-
віч. Художній фільм. 
Італія, 16+ 

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

13.00 Двоколісні хроніки- 
2019. Україна. Хутір 
Обирок — особливе 
місце на планеті 

13.25 Двоколісні хроніки 
2019. Україна. Острів- 
Обирок і його мешканці 

13.40 Двоколісні хроніки 
2019. Україна. Наше- 
щоденне життя на 
хуторі Обирок 

14.10 Двоколісні хроніки- 
2019. Україна. Україна. 
День народження 
Марка. Стоп вирубці 
лісу! 

14.25 Двоколісні хроніки- 
2019. Україна. 
Суботник, баня і уроки 
музики на хуторі 
Обирок 

14.40 Телепрем’єра. 
Двоколісні хроніки- 
2019. Україна. 
Вкрадений сад. 
Мандрівка до 
Маріуполя 

14.55 Двоколісні хроніки- 
2019. Україна. Праця, 
барабани і ватра 
– РОбирок-вікенд-2019 

15.10 Національний відбір 
учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-
2020». Фінал

19.15 До дня народження 
Лесі Українки. 
Українська кінокласика 
на UA.КУЛЬТУРА. 
Лісова пісня. Художній 
фільм 

21.00 Новини 
21.20 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. Bouquet 
Kyiv Stage. Laura Marti-
Misha Tsiganov. Across 
the Ocean 

22.20 UA.МУЗИКА. Кліпи
23.00 Новини 
23.20 Сильна доля. Оксана 

Муха 
00.10 Сильна доля. Kozak 

System 
01.05 Мері Шизгал. Любофф. 

Київський академічний 
Молодий театр, 16+ 

02.40 NA HI BA! 
03.20 Фільми, книги, два 

плакати. історія Дани 
Рвани. Репортаж 
«Громадського» 

03.30 Новини 
03.55 Енеїда. Леся Українка 
04.20 Енеїда. Ігор Римарук 
04.50 По обіді-шоу 
05.45 Візитка Полтавщини 
05.50 Погода

СТБ

05.30 «Хата на тата»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

19.55 «Один за всіх»

22.00 «Детектор брехні»
ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.45 «Репортер». 
Новини

09.10 «18 плюс»
10.10 «Медексперт» з 

Катериною Трушик
11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» 

з Наталкою Фіцич
14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»
17.15 «Про особисте» з 

Наталкою Фіцич
18.15, 19.00, 20.00 Ток щоу 

в прямому ефірі з 
Лейлою Мамедовою

21.00 «Великі новини»
22.00 «Вересень+1»
22.30 «Спецпроект» Влада 

реготала»
23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

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

2018»
13.00 Х/ф «Уцілілий»
14.45 Х/ф «Прометей»
17.00 Х/ф «Найманець»
18.40 Х/ф «Ронін»
20.55 Х/ф «Заручник»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
00.20 Т/с «Команда»
02.35 «Облом.UA.»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Баварія» 
— «Падерборн». 
Чемпіонат Німеччини

07.45 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини

08.15 «Леванте» — «Реал». 
Чемпіонат Іспанії

10.00, 15.55, 23.00 Футбол 
NEWS

10.25 Журнал Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра

10.55 «СПАЛ» — «Ювентус». 
Чемпіонат Італії

12.40 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА

13.30 Журнал. УЄФА Євро-
2020

13.55 LIVE. «Олександрія» 
— «Колос». Чемпіонат 
України

14.45, 16.20, 20.15 Yellow
16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Десна». Чемпіонат 
України

17.45 Футбол Tables
19.25 LIVE. «Олімпік» 

— «Львів». Чемпіонат 
України

21.20 «Великий футбол»
23.20 «Інтер» 

— «Сампдорія». 
Чемпіонат Італії. 
Прем’єра

01.10 Журнал Ліги Чемпіонів
01.40 «Шахтар» — «Десна». 

Чемпіонат України
03.30 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
04.00 «Аталанта» — 

«Сассуоло». Чемпіонат 
Італії

ФУТБОЛ-2

06.00, 15.25 «Бундесліга 
weekly». Чемпіонат 
Німеччини

06.30 «Барселона» 
— «Ейбар». Чемпіонат 
Іспанії

08.20 Огляд вівторка. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

08.50 «Шальке» — 
«Лейпциг». Чемпіонат 
Німеччини

10.40 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

11.10 «Маріуполь» 
— «Зоря». Чемпіонат 
України

12.55, 18.25 Журнал Ліги 
Чемпіонів

13.25 LIVE. «Дженоа» 
— «Лаціо». Чемпіонат 

Італії
14.15, 19.45, 21.45 Yellow
15.55 LIVE. «Аталанта» — 

«Сассуоло». Чемпіонат 
Італії

16.45, 22.45 Футбол Tables
17.55, 23.55 Журнал. УЄФА 

Євро-2020
18.55 LIVE. «Рома» 

— «Лечче». Чемпіонат 
Італії

20.55 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА

21.55 LIVE. «Атлетіко» 
— «Вільярреал». 
Чемпіонат Іспанії

00.25 «Олександрія» 
— «Колос». Чемпіонат 
України

02.15 «Леванте» — «Реал». 
Чемпіонат Іспанії

04.05 «Олімпік» — «Львів». 
Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.45, 0.50 Містична Україна
08.30, 18.30 Прихована 

реальність
10.05 Речовий доказ
11.15 Освенцім
13.15, 21.00 Наслідки
15.05 Загадки Всесвіту
15.55 Вижити в дикій природі
16.45 Тваринна зброя
17.40 Дика природа Чилі
22.50 Під іншим кутом
01.40 Війна всередині нас

К1

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

часів»
08.30 «Ух ти show»
09.35 Х/ф «Буль та Білл»
11.00 Х/ф «Вчитель року»
13.10, 2.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»
00.30 Х/ф «Свідок на весіллі»
02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 М/ф «Бі Муві: Медова 

змова»

12.05 Х/ф «Цукерки або 
смерть: веселого 
Хелловіна»

13.40 Сімейка У

17.00 Х/ф «Росомаха. 
Безсмертний»

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.00 Х/ф «Дедпул»
00.00 17+

01.30 Теорія зради

02.20 Т/с «Домашній арешт»

03.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Книга джунглів»
06.30, 7.15, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.10, 

2.00, 5.35 Новини
09.30, 12.50, 20.50 Щоденник 

Національного відбору 
учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-
2020»

09.35 Національний відбір 
учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-
2020». Фінал

12.55, 15.00 Телепродаж
13.10 «Мегаполіси»
13.40, 2.30 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Мас-старт 12,5 
км. Жінки

14.30, 4.20 #ВУКРАЇНІ
15.15 «Дикі тварини»
16.15, 3.25 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Мас-старт 15 км. 
Чоловіки

17.00 UA:Біатлон. Студія
17.25 Т/с «Епоха честі»
20.20 «Світ дикої природи»
21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
22.00 Х/ф «Керол»
00.35 Сильна доля
01.25 Бюджетники
04.50 Спільно
05.20 Своя земля
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Фотохудожник Андрій Котлярчук 
знімкує війну від початку. 2016-
го вийшов його перший «звіт» — 
альбом «Добровольці» (К.: Фонд 
сприяння розвитку мистецтв). Він 
справляв дивне враження. Нібито 
нічого особливого у тих світлинах 
не було (крім, звісно, високої про-
фесійної техніки) — фронтальні 
постановочні портрети навіть без 
намагання драматизувати кадр. 
На перший позір — вправні деко-
рації до «військової теми». Але ж 
чому ці стандартизовано-мінімі-
зовані знімки не відпускають 
твою пам’ять? Мимоволі прига-
дався парадокс Сьюзен Зонтаґ: 
«Фотоапарат, що відтворює дійс-
ність, неодмінно більше приховує, 
ніж розкриває» (Про фотографію. 
— К.: Основи, 2002).

 Фотографія не така проста, як 
здається власникам смартфонів. 
Довший час домінувала думка 
філософа Ролана Барта про ретро-
спективний реалізм фотографії. 
Нинішні теоретики заперечують: 
«Фотографія — виробництво 
нової специфічної реальності» 
(Джон Теґґ. Тягар репрезентації: 
есеї про множинність фотографії 
та історії. — К.: Родовід, 2019). 
Яку нову реальність продукує 
Котлярчук?
 Формально його світлини на-
лежать класичному жанру героїч-
ного портрету: мужній чоловік з 
атрибутами сили — зброєю. Ста-
ре малярство переповнене такими 
зразками. Та десь перед Першою 
світовою війною юне мистецтво 
— фотографія — почало активно 
експлуатувати аристократичний 
жанр. Ательє масово продукували 
фотокартки солдатів та офіцерів, 
що магнетично-спокійно дивилися 
в об’єктив, демонстративно-упев-
нено тримаючи шаблі-пістолети-
гвинтівки. Ті знімки блискавично 
окупували людські оселі — другим 
рядком під іконами.
 Власне, вони і були домашніми 
іконами — на відміну від храмо-
вих. Й виконували ту саму ролю 
оберегу. Та ще й із рідним обличчя 
батька-чоловіка-сина. Сто років 
тому студійна фотокартка вояка 
стала бестселером. Тобто «доку-
ментом», що засвідчує суспільні 
очікування. А головне очікування 
було — захистіть! Сьогодні, століт-
тя по тому, мало що змінилося — 
мусимо мати у власній оселі фото 
надійного захисника. Бо абстрак-
тна держава тут не помічна — му-
симо довіряти солдатові.
 Фотограф Андрій Котлярчук 
довіряє тим, кого знімкує. Схо-
же, більшість персонажів його 
світлин відповідають, як-то ка-
жуть, взаємністю. Чи не з цього 
перехрестя струмує вабливість 
цих знімків? Мистець реанімує-
відроджує занепалий жанр — 
творить світлини-обереги.
 У своїй новій книжці він пише: 
«Війна для вільних, сміливих лю-
дей. І з цим відкриттям нам те-
пер жити». Авжеж, під пресом 
тридцятирічних камлань про 
«обабіння» українського чоловіц-
тва — це шок. Так, «ми» не дог-
леділи, що деякі українці вже 
давно воюють iз російським монс-
тром — ще з часів перших но-
воколоніальних воєн Кремля у 
Придністров’ї та на Кавказі. У пе-
редньому слові до попереднього 
альбому Котлярчука Дмитро Кор-
чинський значить: «Ми — грішни-
ки, для яких смерть у бою найлег-
ший, або навіть єдино можливий 
спосіб спасіння». Над цією фра-
зою варто замислитися; у ній, як 
каже пан Котлярчук, «естетика 

української трагедії».
 У підсумковій книжці «Доба 
героїв» повністю розчинилися 
раніші «Добровольці». Візуаль-
ний дискурс той самий: портрет-
оберіг. Хіба що обличчя зміню-
ються з роками зйомки: 2014-го 
— сховані масками, коли добро-
вольці воліли не казати близь-
ким, де вони є. Потім — напруга, 
втома й нарешті усмішки. 
 Та є в новому альбомі й де-
щиця репортажної зйомки. А 
один диптих, як на мене, цілком 
міг би претендувати на Пуліт-
церівську премію, коли б вона у 
нас була. Військово-поліційний 
патруль трьох бійців на тлі мало 
не давньогрецького храму — роз-
бомблений кістяк колишньо-
го будинку культури з колона-
дою у Слов’янську; чиста алюзія 
на античну трагедію, підсилена 
бур’яновим буянням забуття і не-
привітним небом крізь червоний 
світлофільтр. А сусідній кадр — 
миттєвий кидок бійців в атаку на 
руїни, звідки пролунала якась 
тривога. 
 Пригадую, як здивувався цьо-
го літа, коли доля подарувала 
два дні у Парижі, й у самісінько-
му центрі побачив військові пат-
рулі з повним боєкомплектом. 
На пам’ятному тлі Котлярчуко-
вих світлин це виглядало на бла-
зенський вертеп. Так, зрозуміло 
— превентивні заходи. Можливо  
навіть, це роблять, зокрема, і з ог-
ляду на російську війну проти Ук-
раїни. Та коли так — де ж Пуліт-
цер для Котлярчука?
 А ще пригадалася невеличка 
книжиця про «донбаську війну» 
Даріо Фертіло та Олени Понома-
ревої «Люди й кіборги» (К.: Пуль-
сари, 2017), де автори у передслові 
пишуть: «Це передовсім наше «я 
звинувачую» на адресу нечутли-
вої Європи... Підвести до лави під-
судних усіх байдужих, сліпих та 
глухих, дезінформованих за звич-
кою, несвідомих (бо так вигідні-
ше), конформістів (бо це слугує 
певним інтересам...) Російські 
війська здаються переодягнени-
ми солдатами Мілошевича, а на-
ціонал-більшовицькі сепаратис-
ти з Донбасу дивовижним чином 
викликають у пам’яті сербсько-
боснійських міліціянтів під про-
водом Радована Караджича».
 Світлини у книжці «Добро-
вольці. Доба героїв» (як і в по-
передній) супроводжені ко-
ментарями учасників війни: 
портретованих, інших військови-

ків, волонтерів. Ці сентенції на-
брані шрифтом друкарської ма-
шинки — чомусь здається, що так 
наклацати міг Гемінґвей, що вва-
жав за причину будь-якої війни 
«байдужість, лінощі, боягузтво» 
(По кому подзвін. — Л.: Видав-
ництво Старого Лева, 2017). Фото-
історія у Котлярчука починається 
з Майдану — «тоді ми були готові 
померти за свободу. Тепер ми вже 
вміємо і вбивати за неї». Цілком 
за Гемінґвеєм, чи не так?
 Отже, коментарі до світлин — 
чимало теоретиків вважають їх, 
зредукованих до назв-символів, 
своєрідними детонаторами сенсів. 
Згрупую їх до кількох трендів.
 Про військо: «На війні най-
страшніша річ, що може трапи-
тися з рядовим, — це погані офі-
цери... Найцінніше на війні — це 
розумний командир... Випадко-
востей на війні вистачає. Але я 
помітив, що там, де дисципліна і 
порядок, місця для подвигу якось 
менше... На передовій кожну се-
кунду людина робить якийсь под-
виг. Навіть не замислюєшся над 
цим, просто робиш те, що тре-
ба». Як там у Сунь-цзи: «Коман-
дування добирають за такими 
чеснотами: мудрість, чесність, 
людяність, мужність і дисциплі-
нованість» (Мистецтво війни 
в ілюстраціях. — Х.: Фабула, 
2019).
 Про пам’ять: «Забувайте... Це 
єдиний рецепт нормального жит-
тя на війні... Маю надію, що вис-
тачить сили волі все забути. Не 
було цього та й годі... Я не можу 
нічого дивитися або читати про 
війну. Надивився на три життя 
уперед». Але ж і таке — «стільки 
злості відклав на потім».
 Про «реабілітацію»: «Світ, в 
якому живуть ті, хто пройшов 
війну, набагато чистіший від 
світу людей, що були осторонь. 
Не намагайтеся лікувати сол-
датів після війни, виздоровлюй-
те самі».
 Про маніпуляції нинішньо-
го українського президента в но-
ворічному привітанні народові, 
коли зі слів поважних людей 
висмикнуто слово «мир» і пре-
паровано у пропаганду покори 
геокриміналу: «Війни не закін-
чуються. Їх або виграють, або про-
грають».
 І, може, головне: «Не важливо, 
віриш ти в Бога чи ні. Головне, щоб 
Він вірив у тебе».
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НОМІНАНТ

Фото-обереги:
«Війни не закінчуються. Їх або виграють, 
або програють»

■НОМІНАЦІЯ «ОБРІЇ»

Короткі списки подано за абеткою – лавреата 
буде названо на урочистій церемонії 21 лютого 
2020 року в Колонній залі Київської міської дер-
жавної адміністрації.

■
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Ночівля на території 
фешенебельного ресторану
 — Можна сказати, що я ман-
дрівник-початківець, — пос-
міхається мій співрозмовник. 
— Надихнула мене на поїздки 
автостопом одна приятелька, 
котра в такий спосіб об’їздила 
вже з півсотні країн. Нині ж 
маю багатьох знайомих, які 
так подорожують, у нас є своя 
спільнота в інтернеті, що дає 
нам змогу обмінюватися інфор-
мацією, ділитися секретами ус-
пішних мандрів, до того ж ми 
зустрічаємося на зльотах. Саме 
там познайомився з мандрівни-
ками автостопом із Полтави Ан-
тоном Колодієм та Ігорем Тка-
човим (хоч і живемо в одному 
місті, раніше їх не знав). Ігор, 
до речі, також побував десь у 40 
країнах і нині перебуває в поїз-
дці Індією й Пакистаном.
 Маршрут Миколи Камуза 
пролягав через Уральські гори. 
Аби потрапити в Казахстан, він 
мав перетнути й Гірський Ал-
тай із його засніженими вер-
шинами, бурхливими ріками, 
пейзажами неймовірної краси 
й особливою енергетикою. За 
словами Миколи, спосіб життя 
місцевих людей за останні деся-
тиріччя там майже не змінився. 
Є села, до яких більшу частину 
року неможливо дістатися авто-
мобілем. 
 — Це ідеальне місце для тих, 
хто хотів би вирватися із суєти 
міського життя й на якийсь час 
опинитися посеред дикої приро-
ди, — стверджує мандрівник. — 
Там осіло багато народностей, і 
всі вони прекрасно вживаються 
— нам цього не завадило б пов-
читися. Проїжджаючи Чуйсь-
ким трактом, цікаво спостері-
гати, як змінюються ландшафт 
і життя навколо.
 Молодий чоловік радить ман-
друвати з не надто важким рюк-
заком — в іншому разі вас надов-
го не вистачить. Сам Микола мав 
при собі намет, спальний мішок, 
килимок, теплий одяг, фотоапа-
рат, засоби гігієни й туристичну 
газову горілку, на якій у літро-
вому кухлі міг приготувати суп 
або кашу.
 — Газові балони купував до-
рогою — у Росії та Середній Азії 
вони, на відміну від України, 
дешеві, — порівнює любитель 
мандрів. — Спав у наметі — із 
цим не було жодних проблем: 
постелив килимок, забрав-
ся до спального мішка — біль-
ше мені нічого й не треба. Єди-
не, чого не розрахував, — коли 
потрапив у Алтайські гори, там 
уже була справжня зима із 10-
градусними морозами й снігом, 
а мій спальний мішок розрахо-
ваний на температуру +5 С. Тож 
два дні я просто мерзнув. Нато-
мість, починаючи з Казахстану, 
температура вночі не опускала-
ся нижче +7 С, а у Фергансь-
кій долині взагалі стояла тепла 

осінь — там можна було роздяг-
нутися до футболки. Ось такі 
контрасти погоди. Перетинаю-
чи кордон із Казахстаном, мав 
побоювання, що казахи — важ-
кі люди (начитався про це в ме-
режі). Та насправді вони вияви-
лися дуже привітними. От вам 
міфи й реальність. Коли ман-
друєш сам — усе виявляється 
зовсім інакшим, аніж коли ман-
друє хтось і потім ділиться вра-
женнями. 
 Загалом спочатку, зізнаєть-
ся Микола Камуз, він не мав 
конкретного маршруту. Але 
сталося так, що на Алтаї поз-
найомився з таким же мандрів-
ником із Павлодара, і той запро-
сив його в гості. Ось так манд-
рівник із Полтави й відправив-
ся автостопом у Казахстан. 
 — Одного разу я ночував 
на території фешенебельно-
го ресторану, що стоїть на горі 
Кок-Тюбе, розташованій у ко-
лишній столиці Казахстану 
Алмати, — сміється Микола. 
— На сайті для тих, хто подо-
рожує автостопом, прочитав, 
що на цій горі можна постави-
ти намет, де завгодно. Прийшов 
туди, коли вже сутеніло, аж там 
парк, у якому гуляє багато від-
почивальників. Тож я ходив 
ним, як неприкаяний, аж доки 
не заблукав. І так випадково за-
брів на територію літнього рес-
торану. Оскільки вже була піз-
ня осінь, він не працював. Тож 
я розстелив свій килимок, за-
брався до спального мішка й 
спав собі до ранку. Там були 
встановлені  відеокамери, але 
мене ніхто не прогнав. А вранці 
дізнався, що це один із найкра-
щих ресторанів, бо з його май-
данчика відкривається панора-
ма міста. Тож, можна сказати, 
я мав досить-таки незвичайну 
ночівлю.

До наступного магазину — 
500 кілометрів
 Загалом у Казахстані, за сло-
вами Миколи Камуза, впадає в 
очі велика різниця в рівні жит-
тя жителів міст і аулів — порів-
няно з казахськими наші села 
дуже багаті. 
 — Там у глибинці повний 
занепад, суцільна розруха. А 
міста процвітають. В одному 
з аулів я поцікавився в місце-
вого жителя, скільки в нього 
голів живності. Той відповів: 30 
овець, 6 корів та 5 коней. І так 
чи не в кожному обійсті. При 
цьому люди бідні, мов миші. 
Я так і не зрозумів, чому. Та 
вони й самі толком не знають. 
У сільського люду немає куль-
ту розкоші, схоже, гроші для 
них — не найголовніше в жит-
ті, — ділиться спостереження-
ми мандрівник. — Попри бід-
ність, люди привітні, відкриті. 
Вийшло так, що я опинився в 
Баянаулі — це такий собі оазис 
у пустелі, курортне місце в Пав-

лодарській області. Переночу-
вавши, зайшов до місцевих на-
брати у пляшку води, а вони од-
разу ж запросили мене на чай. 
Досі пам’ятаю той смак казах-
ського чаю з молоком. А от міс-
то Павлодар запам’яталося смо-
гом, що висів у повітрі. У Казах-
стані так: якщо їдеш степом і 
бачиш на горизонті дим, це оз-
начає, що попереду місто. Зате 
там бензин утричі дешевший, 
ніж в Україні, а природний газ 
— узагалі вшестеро, тобто кош-
тує копійки.
 У Киргизстані Миколу зно-
ву застала зима: коли їхав че-
рез відроги Тянь-Шаню, падав 
сніг. Тут полтавця вразили ве-
личезні відстані між населени-
ми пунктами. 
— Коли зі столиці Бішкек 
зібрався їхати до Ферганської 
долини (це регіон у Тянь-Шані 
в межах Киргизстану, Таджи-
кистану й Узбекистану), мене 
попередили: купуй, мовляв, 
усе необхідне в оцьому кишла-
ку, бо наступний магазин буде 
через 500 кілометрів, — про-
довжує свою розповідь Мико-
ла. — Окрім усього, то був пе-
реїзд у горах по серпантину, 
тож автомобіль долав цю від-
стань дуже довго. Відтак я ці-
лий день спостерігав за засні-
женими гірськими вершинами 
за лобовим склом. Цікаво, що 
в Середній Азії не розуміють, 
як це — подорожувати автосто-
пом. У мене часто запитували: 

ти, мовляв, мандруєш пішки? В 
останньому перед перевалом на-
селеному пункті, з якого й роз-
почалася моя поїздка на 500-кі-
лометрову відстань, стояв пост 
ДАІ. Коли я підійшов до ньо-
го, стражі правопорядку мене 
попередили: «Пішки через пе-
ревал не можна, стій тут — ми 
зараз зупинимо  тобі авто». Так 
я собі стояв і слухняно чекав, 
доки вони не зупинили автомо-
біль, — мені навіть не довелося, 
як завше, робити це самому.
 Унаслідок того, що Фер-
ганську долину, де так хотів по-
бувати Микола Камуз, оточують 
гори, клімат там вельми теплий. 
А смак кавунів, динь, виногра-
ду, хурми, за словами полтавця, 
просто неперевершений.
 — Дині там медові. Піс-
ля того, як спробував овочі та 
фрукти в Узбекистані, просто 
не сприймаю тієї привозної тер-
пкої зірваної недостиглою хур-
ми, яку продають у наших ма-
газинах. Там у глибинці міг за-
просто нарвати цих стиглих 
соковитих фруктів і наїстися до-
схочу. Або, скажімо, підхо джу 
до крамниці, де продають каву-
ни та дині, і цікавлюся, яка їхня 
ціна. Продавець відповідає: 2 ти-
сячі сум (це десь 6-7 гривень) за 
кілограм, а тоді виносить кавун 
і просто пригощає ним. В Узбе-
кистані середня заробітна плата 
— 3 мільйони сум. Мені, до речі,  
пропонували роботу з такою за-
рплатнею. 

 — Могли б одразу стати 
мільйонером, — жартую. 
 — Так, число спершу вра-
жає, але, коли я порахував, ви-
явилося, що мав би отримува-
ти 175 гривень на день. Тож я 
подякував і відмовився. Зате  
мені сподобалося, що навіть у 
найрозкішнішому узбецькому 
ресторані ціни достатньо низь-
кі: можна дуже ситно пообідати 
всього за 30 гривень, — запев-
няє мандрівник.
 Про подорож довжиною 14,5 
тисячі кілометрів Микола Ка-
муз уже встиг написати кни-
гу — тепер хоче роздрукувати 
її невеликим накладом на при-
нтері й поширити серед друзів, 
знайомих — якщо тим вона при-
паде до душі, тоді й далі розви-
ватиметься в цьому напрямку. 
 — Дещо занотовую вже в до-
розі, щоб не забути. Це можуть 
бути якісь діалоги або ж нез-
вичні для нас імена, — конста-
тує наш земляк. — Наприклад, 
мене підвозив водій на ймен-
ня Лубек із кишлаку з-під Са-
марканда. Він підібрав мене в 
районі найменшого в Узбекис-
тані обласного центру Гулістан, 
що за 120 кілометрів від Таш-
кента. У самій столиці я не був, 
бо мав обмежений час на пере-
бування в країні. Тому віддав 
перевагу таким старовинним 
містам, як Самарканд, Бухара. 
В Андижані — місті обласно-
го підпорядкування, розташо-
ваному в південно-східній час-

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

І біле сонце пустелі
Маючи сто доларів у кишені, хлопець подолав 
14,5 тисячі кілометрів автостопом по Середній Азії

■Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

На запитання, чим він займається у житті, полтавець Микола Ка-
муз, котрому тільки-но виповнилося 27 років, не моргнувши оком, 
відповідає: «Мандрую». Любов’ю до подорожей іще в дитинстві 
його заразив батько. Коли хлопцю було лише 10 років, вони вдвох 
сідали на велосипеди й відправлялися в мандри за заздалегідь 
визначеним маршрутом. Із 18 років Микола подорожує сам, при-
чому віддає перевагу мандрівкам автостопом. За цей час уздовж і 
впоперек об’їздив Україну й після останньої поїздки на Кінбурнську 
косу (це місце називають українськими Мальдівами — настільки 
там красиво) запланував подорож у Середню Азію. Попрацював-
ши майже місяць на винограднику, вдосталь наївшись винограду 
й підзаробивши трохи грошей, почав збиратися в дорогу. Хотів 
відправитися в далеку подорож іще минулого літа, проте тоді з 
цього так нічого й не вийшло: дорогою на Алтай захворів на вірус-
ний енцефаліт, тож довелося повернутися додому. Відтак переніс 
мандрівку на пізню осінь. По суті, провівши два місяці на колесах, 
відвідав три нові країни: Казахстан, Киргизстан та Узбекистан, за-
галом подолавши 14,5 тисячі кілометрів. При цьому мав у кишені 
лише сто доларів — цих грошей, запевняє, цілком вистачило. 

У пустелі Кизилкум.
Фото з особистого архіву Миколи Камуза.

❙
❙

Узбецька гостинність.❙ Із малим казахом.❙
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тині Ферганської долини, — мене запросили 
на святкування із приводу місцевого обряду 
обрізання. А ще я побував на полях, де виро-
щують бавовник. Його якраз збирали узбеч-
ки, тож я й собі спробував — власне, нічо-
го складного. Мушу сказати, що узбеки вра-
зили мене своєю гостинністю чи не найбіль-
ше. В Узбекистані складнощів, пов’язаних 
із ночівлею, взагалі не мав. Бо якщо вже 
водій підбирає тебе на дорозі, то неодмінно 
запрошує до себе додому, де тебе зустріча-
ють як поважного гостя, саджають за неви-
сокий столик. Схрестивши ноги, ти зручно 
вмощуєшся на підлозі, і тобі подають тради-
ційні страви узбецької кухні: шурпу, лагман 
тощо. Почастувавши, надають нічліг, уран-
ці пригощають сніданком і навіть можуть 
вивести на трасу. Такої гостинності також 
можна тільки повчитися!

Усі не приховували здивування, 
що українець отак далеко забрався
 А ще герою цього матеріалу довелося дола-
ти 400 кілометрів пустелею Кизилкум, коли 
за вікном автомобіля, куди не глянь, суціль-
ні піски — й жодного населеного пункту. Хіба 
що табун верблюдів можна зустріти.
 — Місто Хіва, що в Хорезмській області 
Узбекистану,  вважається воротами до пус-
телі Кизилкум. У середні віки воно було ос-
танньою зупинкою караванів, які прямували 
через пустелю в Іран. Саме там я запасся всім 
необхідним, а далі їхав 400 кілометрів пусте-
лею з узбецькими далекобійниками, котрі, 
до речі, виявилися дуже цікавими людьми, 
— пригадує любитель мандрів. — Я спробу-
вав і верблюже молоко (разом із водієм заї-
хали до бабусі, яка його продавала) — дуже 
жирне, а на смак — як прокисле коров’яче. 
До слова, воно дороге — на наші гроші десь 
90 гривень за літр.
 Микола говорить, що мандрувати авто-
стопом — то ціла наука. Найперше потрібно 
запастися терпінням, адже не кожен водій 
хоче підбирати на трасі пасажира. Хоч за-
звичай молодий чоловік «голосує» не біль-
ше години. 
 — Буває, стоїш на одному місці хвилин 
15—20 — ніхто не зупиняється. У тако-
му разі треба перейти трохи подалі, — ра-
дить, — бо, може, це місце непідходяще. Іс-
нує дуже багато всіляких нюансів, як бути 
одягненим, як поводитися в дорозі. Оскіль-
ки мандруєш сам, маєш увесь час воруши-
ти мозком, спонтанно приймати сотні рі-
шень. Після того як на Уралі мене покуса-
ли кліщі, дійшов висновку, що треба пройти 
курси першої медичної допомоги. Якщо ви 
вирішили подорожувати автостопом, варто  
збільшувати дистанцію поступово. До того 
ж треба  мати якісь опорні точки, тобто міс-
ця, де на вас чекають знайомі. Щоб водії зна-
ли, що ви не просто тиняєтеся по світу. Од-
ного разу в Узбекистані була непевна ситуа-
ція, коли мені не особливо сподобалася ком-
панія, з якою я їхав із Бухари. У такому разі 
важливо правильно повестися: я знайшов 
місце, де була освітлена заправна станція, і 
вирішив вийти, тим паче що вже вечоріло, 
а я не люблю їздити вночі. У Середній Азії в 
мене запитували: навіщо тобі ці мандри? Я 
відповідав, що для мене це спосіб пізнання 
світу, до того ж я збираю матеріал для своїх 
розповідей про те, як живуть люди деінде. 
Коли багато мандруєш, мимоволі набираєш-
ся життєвого досвіду, починаєш краще роз-
биратися в людях і вже інтуїтивно можеш 
зробити висновок, із ким варто їхати, а з ким 
— ні. У мене таке відчуття, що за ті два мі-
сяці я прожив два роки. Мав настільки бага-
то вражень та емоцій, що це навіть важко з 
чимось порівняти. От через що мене так ваб-
лять далекі мандрівки. До того ж, не прихо-
вую, різноликий Схід мені набагато цікаві-
ший, аніж цивілізована Західна Європа. 
Скрізь  де був, говорив, що я з України. І всі 
не приховували свого здивування, що украї-
нець отак далеко забрався, багато хто хотів 
сфотографуватися разом або просив напи-
сати щось українською мовою. Тож, можна 
сказати, я якоюсь мірою відчув себе в ролі 
знаменитості.
 Наступна Миколина мета — вирушити 
влітку автостопом у Монголію. Не просто 
проїхати туристичними місцями, а побачи-
ти, як насправді живе місцевий люд, дотор-
кнутися до його культури, звичаїв. «Інозем-
ний туризм підпорядкований зароблянню 
грошей. А коли ти їдеш не туристичними 
місцями, люди запрошують тебе до себе не 
заради грошей, а тому, що їм цікаво з тобою 
поспілкуватися. І оце для мене найцінніше», 
— розмірковує Микола Камуз. ■

Григорій ХАТА

 Старти на передолімпійських змаган-
нях найвищого рівня служать серйозною 
основою для прогнозування кількості ме-
далей, які під силу здобути спортсменам 
на головних стартах чотириріччя. За сло-
вами Володимира Шуміліна — заступ-
ника міністра культури, молоді та спор-
ту, медальний план на Олімпіаду в Токіо-
2020 в українському спорті був розроб-
лений іще в 2017 році, й у профільному 
міністерстві кажуть, що зроблять усе 
можливе, аби його реалізувати.
 Без сумніву, в МКМС розраховують 
на успішний виступ у столиці Японії віт-
чизняних борців, адже пам’ятають, що 
вітчизняний «класик» Жан Беленюк — 
один із небагатьох, кому вдалося принес-
ти Україні олімпійську медаль на Іграх 
в Ріо-2016.
 Свої можливості вітчизняна бор-
цівська збірна нині демонструє на чем-
піонаті Європи в Римі, де за відсутності 
віцечемпіона світу 2019 року Беленю-
ка команда українських борців греко-
римського стилю здобула три нагороди. 
При цьому одна з них має золотий від-
блиск. І, що цікаво, здобута вона Семе-
ном Новіковим у тій само категорії (до 
87 кг), де змагається олімпійський віце-
чемпіон Ріо — Беленюк.
 У фінальній сутичці 23-річний 
харків’янин, який дебютував на дорос-
лому єврофорумі, упевнено здолав титу-
лованого угорця Віктора Лорінца — 7:1. 
У чвертьфіналі до свого активу Новіков 
записав перемогу над іншим іменитим 
борцем — турком Метеханом Башаром 
— дворазовим чемпіоном світу, котрий, 
до слова, восени 2019 року не дозволив 
Беленюку виграти планетарний форум. 
У півфіналі ж Семен виявився сильні-
шим за росіянина Олександра Комарова, 
провівши переможний прийом за кілька 
секунд до завершення сутички.
 Зауважимо, що до моменту свого сен-
саційного сходження на найвищу схо-
динку чемпіонату Європи серед дорос-

лих, Семен Новіков двічі поспіль став 
переможцем світових першостей до 23 
років. Вочевидь в українській збірній 
греко-римського стилю стрімко спа-
лахнула нова зірка і тепер перед її голо-
вним тренером Сергієм Андреєвим пос-
тане непросте завдання з вибору олім-

пійського повпреда в категорії до 87 кг.
 Водночас додамо, що, окрім Нові-
кова, на європейський п’єдестал у Римі 
піднялися ще двоє вітчизняних «класи-
ків»: Ленуру Темірову (до 63 кг) та Ми-
колі Кучмію (до 130 кг) дісталися брон-
зові нагороди. ■

БОРОТЬБА

Гідна зміна
На своєму дебютному дорослому чемпіонаті Європи 
23-річний харківський «класик» Семен Новіков 
виборов золоту нагороду

■

Дебютуючи на дорослому чемпіонаті Європи, 23-річний харків’янин Семен Новіков 
виграв «золото» в категорії титулованого Жана Беленюка.
Фото з сайта telegraf.com.ua.

❙
❙
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Григорій ХАТА

 Минулого «уїк-енду» в німецькому 
Геппінгені свій дебютний бій на профі-
ринзі провів український боксер-важко-
ваговик Віктор Вихрист. Уже на 52-й се-
кунді бою секунданти білоруса Андрія 
Мазаника викинули в ринг білий руш-
ник, засвідчивши таким чином достро-
кову перемогу українця за явною пере-
вагою.
 Проте насолодитися повною мірою 
удалим стартом своєї профі-кар’єри Вік-
тору Вихристу, а точніше — Фаусту (та-
кий псевдонім 27-річний боксер узяв для 

виступів на професіональному ринзі) — 
не вдалося. Замість вітань на свою адре-
су від Федерації боксу України він отри-
мав гнівного листа, в якому виказувало-
ся обурення його рішенням напередодні 
Олімпіади перейти в професіонали. 
 Назвавши такі дії Вихриста образли-
вими для великої родини аматроського 
боксу, у ФБУ вирішили: дискваліфі-
кувати особистого тренера Вихриста 
— Олександра Ляхового — від участі в 
чемпіонатах та кубках України в усіх ві-
кових групах терміном на три роки; за-
боронити менеджеру боксера Андрію 
Котельнику брати участь в усіх без ви-

нятку офіційних заходах ФБУ; виказа-
ти «у зв’язку з «допущенням ситуації, 
що призвела до втрати нашою державою 
провідного боксера напередодні ліцен-
зійних стартів» недовіру керівництву 
федерації боксу Львова, президентом 
якої нещодавно обрали саме Котельни-
ка.
 Водночас Вихрист пояснив, що у фе-
дерації все перевернули з ніг на голову, 
повністю викрививши ситуацію. Свій 
професіональний контракт він підпи-
сав після того, як утратив статус першо-
го номера збірної у своїй ваговій кате-
горії, поступившись ним чемпіону Ук-
раїни 2019 року Цотне Рогаві. «Спочат-
ку йшлося про підписання контракту з 
німецькими промоутерами після Олім-
піади-2020, але коли Рогава отримав 
перший номер, олімпійські перспекти-
ви Віктора стали невизначеними. А про-
позиція EC Boxing Promotion була чіт-
кою й зрозумілою», — пояснив Котель-
ник. Дії федерації він назвав дилетант-
ськими та популістичними й пообіцяв 
подати судовий позов на її рішення: 
«Вважаю, що час роботи нинішніх фун-
кціонерів у ФБУ підходить до свого ло-
гічного завершення. На противагу їм у 
нас є меценати, які не розводять дема-
гогію, а впродовж багатьох років реаль-
но допомагають розвивати український 
бокс, фінансують боксерів і тренерів».
 Натомість у федерації наголошу-
ють, що разом iз Міністерством куль-
тури, молоді та спорту хочуть розроби-
ти алгоритм, який би унеможливлював 
у майбутньому інциденти, подібні тим, 
що трапилися з Вихристом. При цьому 
розглядається можливість позбавлення 
Віктора державної стипендії та кварти-
ри, за яку він повинен був десять років 
працювати з дітьми в ДЮСШ.
 Сам же Вихрист каже, що йому при-
кро за ті роки, що він провів у співпра-
ці з федерацією. Андрій Котельник до-
дає: «ФБУ не виконувала свої фінансові 
обіцянки перед боксером. А мінімальної 
підтримки держави недостатньо, аби 
утримувати сім’ю. Тому кожен оби-
рає свій шлях. Хто має право їх засуд-
жувати?». ■

БОКС

У кожного свій шлях
Перейшовши напередодні Олімпіади в «профі», 
український «супертяж» наразився на шквал 
обурення з боку вітчизняної боксерської федерації

■

Зі скандалу розпочався дебют вітчизняного «супертяжа» Віктора Вихриста у профі-боксі.
Фото з сайта unian.net.
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 — Любий, коли ми одружимося, 
я ділитиму з тобою всі твої тривоги і
турботи.
 — Але в мене немає ніяких три-
вог і турбот.
 — Я ж кажу — коли одружи-
мося.

* * *
 Хірург — хворому:
 — У нас сьогодні спеціальна ак-
ція. За звичайною ціною ми пропо-
нуємо не одну, а дві операції.
 — А можна відмовитися від дру-
гої операції?
 — Можна, але за додаткову 

плату.

* * *
 Тесть, лежачи на операційному 
столі, перед операцією, яку прово-
дить його зять-хірург:
 — Синку, не забувай, якщо зі 
мною що-небудь трапиться, твоя теща 
неодмінно захоче переїхати до тебе.

* * *
 Родичі прооперованого хворого 
дають хірургу хабара:
 — Скажіть, лiкарю, а він жити-
ме?
 Хірург, перерахувавши гроші:
 — Поки — ні.

«Добровольці залишаються на фронті й досі» 
Юрист Віктор Шендибило — про законопроєкти, яких потребує Україна, та бажання  уславити ім’я країни не гір-
ше, ніж спартанський законодавець Лікург

По горизонталі:
 1. Агресивно-сексуальний образ 
жінки. 3. Місто в штаті Огайо, де є Му-
зей слави рок-н-ролу. 9. Високий ди-
тячий (хлопчачий) голос у хорі. 10. Ім’я 
благородного розбійника, героя бри-
танських балад. 11. Вдова Джона Лен-
нона. 12. Ім’я знаменитого художника-
постімпресіоніста ван Гога. 15. Музич-
ний колектив чи вокальний ансамбль 
із трьох осіб. 16. Місце в пустелі нав-
коло природного джерела. 19. Ім’я го-
ловного злочинця-маніяка з фільму 
«Мовчання ягнят». 22. Ікона Богома-
тері з піднятими в благословенні ру-
ками. 24. Музичний інструмент, який, 
кажуть, козі не потрібен. 26. Гнучкий 
кабель для підключення електропри-
ладів до розетки. 27. Міфічний універ-
сальний засіб від усіх хвороб, пошуком 
якого займалися алхіміки. 31. Одини-
ця іспанською. 32. Старовинне росій-
ське місто. 33. Допоміжний засіб для 
транспортування хворого чи поране-
ного. 34. Шахрай, який прикидається 
вченим чи лікарем. 35. Дитинча іша-
ка.
По вертикалі:
 1. Різновид легкої комедії з танця-
ми та куплетами, які виконуються під 
музику. 2. Вітер, що змінює свій на-
прямок двічі на рік. 4. Художній засіб, 
який полягає у надмірному примен-
шенні ознак предмета. 5. Лев Яшин, 
Віктор Чанов, Олександр Шовковсь-
кий. 6. Людина чи тварина до народ-

ження. 7. Піщаний пагорб, поширений 
на узбережжі Балтійського моря. 8. 
Французький порт, звідки д’Артаньян 
від пливав до Британії за підвісками 
королеви Анни. 13. Частина тенісно-
го матчу. 14. Дірка в землі, де живуть 
миші чи лисиці. 17. Територія навко-
ло Чорнобильської АЕС, відокремле-
на після аварії 1986 року. 18. Круглий 
білий хліб. 20. Найвища державна по-
сада в Німеччині. 21. Перстень, який 
дарується на заручини чи весілля. 23. 
Популярне вірменське чоловіче ім’я, 
яке перекладається як «благородний». 
25. Національність гейші. 28. Льодо-
ва кірка на снігу, що утворюється під 
час відлиги. 29. Видатний давньорим-
ський науковець і теоретик медицини. 
30. Різновид водорозчинних фарб.■

Кросворд №14
від 7—8 лютого

з 17 до 23 лютого
 Овен (21.03—20.04). Якщо сiмейний 

конфлікт не можна вичерпати, не варто утри-
мувати одне одного. Згодом ви зустрiнете лю-
дину, з якою проживете щасливе життя.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19.

 Телець (21.04—21.05). Направте свою 
енергію в мирне русло. Дуже важливо вирішу-
вати труднощi, ґрунтуючись на справедливості.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 20.

 Близнюки (22.05—21.06). Ви укладати-
мете вигідні фiнансовi угоди. Водночас перiод 
не зовсім сприятливий для вирішення спірних 
питань зі страховкою та спадщиною.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

 Рак (22.06—23.07). Можуть бути пробле-
ми з податковими та правоохоронними органа-
ми. Ключем до вирішення подібних проблем є 
вміння робити правильний вибір.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21.

 Лев (24.07—23.08). Колеги можуть стати 
каменем спотикання в реалізації планів і надій. 
Може з’явитися спокуса використати службові 
можливості в корисливих цiлях.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Діва (24.08—23.09). Матеріальні пот-
реби можуть призвести до нервових зривів. 
Не звертайте увагу на дрiбницi, тодi вдасть-
ся уникнути неприємностей.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 19.

 Терези (24.09—23.10). Період неспри-
ятливий для серйозних процедур чи операцій, 
пов’язаних зі здоров’ям. Вiдмовтеся вiд до-
машнiх клопотiв.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 23.

 Скорпіон (24.10—22.11). Багато зале-
жить від уміння повірити у свої сили і розра-
хувати їх. Основною темою тижня будуть пар-
тнерські стосунки.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.

 Стрілець (23.11—21.12). Не бійтеся бути 
лідером. Дуже важливо при цьому зберігати 
дипломатичність i гнучкість у вирішенні пи-
тань.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21.

 Козеріг (22.12—20.01). Тиждень прине-
се самостійність у бізнесі та партнерських від-
носинах. Зiрки обiцяють хороших партнерiв i 
повагу з боку колег.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 20.

 Водолій (21.01—19.02). Зробіть справи, 
на які не вистачало сил і часу. Однак слід ос-
терігатися надмірної активності у ділах.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Риби (20.02—20.03). Хибне уявлен-
ня, що краще за вас ніхто не зможе зроби-
ти справу. При вирiшеннi важливих питань 
справжні цілі так i залишаться нереалізова-
ними.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 22. ■

Дара ГАВАРРА

 Уже друге десятиліття рома-
ни ірландської письменниці Се-
силії Ахерн не відпускають ува-
гу не лише жіночої читацької, а 
й кінематографічної аудиторії. 
Екранізація її роману «P.S. Я 
кохаю тебе» в 2007 р. принесла 
її творцям прибуток 154 млн до-
ларів, відтак, думається, серед 
глядачів були й чоловіки. Відо-
ма американська актриса Хіларі 
Суонк зіграла в цьому фільмі 
головну героїню, в якої поми-
рає від онкології чоловік. Цю 
зворушливу історію вирішили 
екранізувати керівники кіно-
компанії Alcon Entertainment 
Ендрю Косов та Бродерік Джон-
сон, вони ж виступили й продю-
серами.
 Мабуть, успіх ромкому (ро-
мантичної комедії, хоча в да-

ному випадку, радше, 
йдеться про людську 
трагедію) так надихнув 
«батьків» «P.S. Я кохаю 
тебе», що вони вирішили 
екранізувати ще один ро-
ман Сесилії — «Постскрип-
тум». Книжка вийшла дру-
ком лише восени 2019 р., а 
продюсери вже зараз запус-
кають її у кіновиробництво. 
За сюжетом, головна героїня 
виконує останню волю покій-
ного чоловіка, та несподіва-
но до неї починають зверта-
тися онкохворі з проханням, 
що хочуть залишити своїм 
близьким послання, як це 
свого часу зробив її чо-
ловік. Чи зіграє Хіларі 
Суонк у продовженні ро-
ману — питання поки 
що відкрите. ■

СІНЕМА

Кохання після 

постскриптуму
Хіларі Суонк виконує останню 
волю

■

Хіларі Суонк.❙

15—16 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий мокрий снiг iз 
дощем. Вiтер захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi близь-
ко 0, удень +3...+5. Пiслязавтра температура вночi близь-
ко 0, удень +6...+8
.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий мок-
рий снiг . Славське: вночi 0...-2, удень 0...+2. Яремче: вночi 
-1...+1,  удень +1...+3. Мiжгiр’я: вночi -1...-3, удень +2...+4. 
Рахiв: уночi -1...-+1, удень +1...+3.

13 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— немає, Стрий — немає, Славське — 10 см, Плай — 
66 см, Мiжгiр’я — 3 см, Рахiв — 9 см, Долина — немає, 
Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — 10 см, Коломия 
— немає, Пожежевська — 61 см.
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