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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,91 грн 

1 € = 28,70 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

З’ясування стосунків за допомогою кулаків замість конструктивної роботи перетворюється у хронічну хворобу українського парламенту. ❙
Фото УНІАН. ❙

Хуліганство 
як аргумент
Депутати знову вдалися до «акцій протесту» та з’ясування стосунків
стор. 5 »

«Петриківка» 
в під’їзді — 
у подарунок 

Розпис Вікторії Тимошенко 

прикрашає український ресторан 

на Лазуровому узбережжі в Ніцці
стор. 14 »

Згорів 
«на роботі»

Розпіареного терориста 

Михайла Толстих ліквідували 

через те, що він забагато знав 

про військові злочини Росії 
стор. 2 »

Білий дім 
тримає удар

США відмовилися 

скасовувати санкції 

щодо РФ 

через Крим
стор. 13 »
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«Пройшло більше шести місяців, і мені здається, що вже не можна казати, 
що вбивство розслідується по свіжих слідах. 
Можливо, слідство зараз оприлюднило лише частину інформації 
і чекає на реакцію з боку підозрюваних осіб».

Севгіль Мусаєва-Боровик 
головна редакторка «Української правди» 

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
— такий рекордний збиток отримала банківська 
система України за підсумками 2016 року. Про 
це повідомив директор департаменту фінансо-
вої стабільності Нацбанку Віталій Ваврищук.

159 млрд.
гривень
з б и р а ю т ь с я 
витратити на ка-

пітальний ремонт станції метро «Лівобе-
режна» в Києві. Завершити його планують 
до 20 квітня. Саме поблизу цієї станції у 
виставковому центрі у травні проводити-
муть «Євробачення».

доларів
збитків Міжнародний 
арбітраж зобов’язав Ук-

раїну відшкодувати компанії JKX Oil&Gas, які та 
зазнала через порушення Україною міжурядової 
угоди з Великобританією про захист інвестицій, 
йдеться у повідомленні британської компанії на 
сайті Лондонської фондової біржі.

євро
гуманітарної допомо-
ги має намір виділити 

Естонія Україні для вирішення гуманітарної кри-
зи. Гроші мають піти на відновлення первинно-
го ремонту житла і постачання питною водою, а 
також покращення життя людей, котрі залиши-
ли свої будинки на сході країни.

осіб
отримали статус учасника бойових 
дій, повідомили в Держслужбі у 
справах ветеранів. 

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

25 млн. 12 млн. 400 тис. 281,7 тис.

ДО ДАТИ

Реабілітувати 
повстанців
Стартувала національна 
інформаційна кампанія в 
пам’ять про УПА
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Інформаційну кампанію до 75-х роковин 
створення УПА, яка була заснована напри-
кінці 1942 року, запустили в день річниці 
першого бою українських повстанців із на-
цистами. Саме у ніч на 8 лютого 1943 року 
сотня Григорія Перегіняка («Коробки») ата-
кувала райцентр Володимирець Рівненсь-
кої області. 
 Першим завданням кампанії на по-
чатковому етапі, зазначив Володимир 
В’ятрович — голова Українського Інсти-
туту національної пам’яті (УІНП), є поши-
рення інформації про боротьбу повстанців 
iз нацистськими окупантами. Це потрібно 
не лише заради заповнення білих плям іс-
торії, а насамперед для спростування клю-
чових міфів радянської пропаганди про ко-
лабораціонізм УПА, який продовжує жити 
й підживлюється сьогодні російською про-
пагандою.
 УІНП у співпраці з громадськими ор-
ганізації (зокрема, з Центром досліджень 
визвольного руху) готує спеціальну вистав-
ку про УПА в контексті інших антинацист-
ських рухів Європи. Порівняння УПА з 
польським, французьким, югославським 
та іншими антинацистськими рухами опо-
ру буде презентовано в Києві до 8 травня — 
річниці завершення Другої свтової війни в 
Європі. 
 Наступний етап кампанії проходитиме 
в другій половині цього року і буде присвя-
чений антикомуністичному фронту бороть-
би й спротиву УПА у контексті боротьби ін-
ших народів: Балтії та Східної Європи. Ця 
виставка відбудеться до 14 жовтня — дня, 
який символічно вважається днем створен-
ня УПА. 
 Крім виставок, готується велика між-
народна конференція за участю фахівців із 
різних країн світу. Вона відбудеться у спів-
праці УІНП із КНУ ім. Шевченка в жовтні 
цього року. 
 Із 8 лютого на сайті УІНП ведуть спец-
календар, який присвячений 75-м рокови-
нам створення УПА. У режимі кожного дня 
у ньому надають спеціальну інформацію 
про події, пов’язані з історією УПА — бо-
ротьбою українських повстанців упродовж 
1940—1950-х років. 
 «Ще одним дуже важливим елементом 
цієї кампанії, спрямованої на поширення 
інформації про УПА, є наша законодавча 
ініціатива, завдання якої — позбавити ук-
раїнських повстанців тавра злочинців, що 
досі є на юридичному рівні на більшості з 
них. Рiч у тiм, що в Україні досі залишаєть-
ся чинним «Закон про реабілітацію жертв 
політичних репресій», який був ухвале-
ний ще за радянських часів — у квітні 1991 
року. Згідно з ним, люди, які зі зброєю в ру-
ках боролися проти радянської влади (зок-
рема, повстанці 1920-х, 1940-1950-х років), 
досі залишаються не реабілітованими. Для 
виправлення цієї історичної несправедли-
вості нами й підготовлено законопроект, і 
ми надіємося, що в цьому році він буде ухва-
лений», — каже Володимир В’ятрович. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Очільник МВС Арсен Аваков про-
звітував про розслідування вбивства 
журналіста Павла Шеремета. У ході 
слідства було допитано понад ти-

сячу осіб, призначено 16 експер-
тиз, а обсяг вилученого відео ста-
новить масив у бiльш ніж 150 тера-
байтів. Версію про зухвале вбивство 
Шеремета у зв’язку з професійною 
діяльністю розглядають як пріори-

тетну, заявив заступник голови Нац-
поліції Олександр Вакуленко, додав-
ши, що наразi жодній особі не надіс-
лано процесуального документа з 
повідомленням про підозру. Гла-
ва МВС каже: слідство не виключає 
версію замовного вбивства Шереме-
та, що могло надійти з Росії.
 Загалом у Нацполіції на сьогод-
ні в зазначеному кримінальному про-
вадженні відпрацьовують п’ять версій 
щодо можливих мотивів скоєння 
вбивства: вчинення злочину через 
професійну діяльність на територіях 
РФ та Білорусі; помилка в об’єкті зло-
чину, а саме — готувалося вбивство 
власника видання «Української прав-
ди» Олени Притули; професійна 
діяльність через його критичні пуб-

лікації у виданні «УП» та виступи на 
радіо «Вєсті»; дестабілізація ситуа-
ції в державі, направлена на форму-
вання помилкового негативного спри-
йняття суспільно-політичної ситуації 
в Україні; конфліктні ситуації в осо-
бистому житті Павла Шеремета щодо 
його сімейного, комерційного та фі-
нансового становища.
 У розслідування цієї резонан-
сної справи було залучено не лише 
групу фахівців із 50 осіб — спів-
робітників Нацполіції та СБУ, а й ек-
спертів ФБР, які брали участь у про-
веденні експертиз. 
 Нагадаємо, що Павло Шере-
мет загинув 20 липня 2016 року в 
результаті вибуху машини в центрі 
столиці. ■

Олена КАПНІК

 Напередодні Кабінет 
Міністрів визначився з гла-
вою Національної поліції. Її 
очолить колишній глава Де-
партаменту карного розшу-
ку Нацполіції Сергій Князєв. 
Його кандидатуру, внесе-
ну за пропозицією Прем’єр-
міністра Володимира Гройс-
мана, одноголосно підтрима-
ли в уряді. 
 Новопризначений очіль-
ник поліції — виняток зі ста-
рої корупційної міліцейської 
системи, каже секретар кон-

курсної комісії з відбору гла-
ви Нацполіціі Євген Заха-
ров. «Він є досвідченим полі-
цейським, який багато років 
працює в карному розшуку. 
Скрізь, де працював, він був 
успішним і показував хоро-
ші результати. При цьому 
він людина порядна, щира. 
Не дає своїм підлеглим дія-
ти поза законом. Це не лю-
дина, яка тримається за по-
саду . Я ні від одного знайо-
мого в поліції не чув, що це 
поганий вибір. Усі його схва-
люють. Він зможе зібрати в 
купу Національну поліцію, 

поліпшити мотивацію лю-
дей, які там працюють», — 
коментує Захаров. 
 У свою чергу Сергій 
Князєв пообіцяв, що пок-
ладе рапорт на стіл і звіль-
ниться, якщо буде працю-
вати неефективно або по-
гано. За словами Князєва, 
«непримиренна боротьба зі 
злочинністю і продовження 
реформ» стануть основним 
його девізом і завданням на 
посту керівника Нацполіціі 
та завданням всього колек-
тиву відомства.
 Уже з перших днів при-
значення навколо Сергія 
Князєва розгорівся скан-
дал, пов’язаний із його ко-

лишньою дружиною. Автор 
програми антикорупційних 
розслідувань «Наші гроші» 
Денис Бігус виявив, що у 
власності Вікторії Князєвої 
— кілька квартир, будинок, 
земельні ділянки. Також 
Вікторія Князєва володіє 
автопарком: Wolswagen 
Tuareg (2013 року) випуску, 
Mercedes-Benz e350 (2010 
року випуску) і Mercedes 
Vito (2011 року), Приблиз-
на вартість авто — 80 тисяч 
доларів. При цьому, згідно 
з реєстром юридичних осіб, 
Вікторія Князєва ніколи не 
займалася бізнесом.
 Проте сам Князєв заявив, 
що не вважає себе корупціо-
нером. «Це дуже болюче для 
мене питання, тому що воно 
зачіпає не фінансову скла-
дову Сергія Миколайовича 
Князєва, а більш особистісні 
взаємовідносини. І оцінюва-
ти своє особисте життя, вда-
ле або невдале сімейне жит-
тя, я б не хотів», — заявив 
глава поліції в ефірі одного з 
телеканалів. ■

Іван БОЙКО 

 Окремі ватажки бандформувань 
«ДНР» не лише приголомшені лікві-
дацією одного з ватажків терористів 
Михайла Толстих на прізвисько «Гіві», 
а й побоюються фізичної розправи. 
Мов ляв, черга може дійти до кожно-
го з них. Особливо до тих, хто забагато 
чого знає про військові злочини Моск-
ви, скоєні на Донбасі. 
 Уже перші світлини з місця 
вбивства одного з найжорстокіших те-
рористів «ДНР», з якого російська про-
паганда зробила «героя-ополченця», 
засвідчують, що «Гіві» ліквідували не 
пострілом зі «Шмеля» з вулиці по вік-
нах штабу очолюваної ним банди «Со-
малі», а, швидше за все, за допомогою 

вибухівки, закладеної в кабінеті ватаж-
ка терористів на околиці Макіївки. 
 На тому, що йдеться про закладе-
ний тротил поблизу вікна, наголошу-
ють і окремі сепаратисти Донецька. 
Хай там як, у середу на світанку пролу-
нав ви бух, і черговий садист, який лю-
бив катувати українських військовопо-
лонених, злетів у повітря. За окреми-
ми даними, вибухом відірвало обидві 
ноги терориста і знесло півчерепа. 
 Єдине питання, яке залишаєть-
ся відкритим, — хто саме відправив 
«Гіві» до пекла, де на нього зачекалися 
інші садисти-поплічники — «Моторо-
ла», «Бетмен» та інші. Адже українсь-
кі спецслужби відмежувалися від цієї 
ліквідації, мовляв, у військовому плані 
цей бойовик нічого серйозного собою 

не являє, був лише «розпіареним» мос-
ковською пропагандою пролетарієм, а 
єдину цінність, яку він представляв для 
України, — це статус свідка військових 
злочинів Росії в Україні. 
 Звісно, ж терористи «ДНР» напо-
лягають, що Толстих знищили саме ук-
раїнські «карателі», тоді як Кремль від-
межовується від цього вбивства. 
 Утім цікаву версію наводить жур-
наліст авторитетного німецького видан-
ня Bild Юліан Ріпці, який у своїй статті 
припускає, що ватажка банди «Сомалі» 
Михайла Товстих «Гіві» ліквідували че-
рез те, що він знав людей, причетних 
до знищення на Донбасі малайзійсько-
го авіалайнера МН17 улітку 2014 року.
 За його словами, серед існую-
чих версій убивства «Гіві» найвірогід-
нішим є те, що «Кремль просто при-
брав ще одного посвяченого в росій-

ське втручання на сході України».
 «Гіві» знав, хто збив паса-
жирський літак, що летів рейсом 
MH17, і звідки терористи отримува-
ли зброю. Тепер він уже ніколи не роз-
повість про це. А от якби його захопи-
ли...», — процитував пан Ріпці слова 
одного зi своїх джерел.
 Водночас Головне управління роз-
відки Міноборони України повідомляє, 
що ліквідація «Гіві» суттєво вплинула 
на зниження морально-психологічно-
го стану бойовиків.
 «Особливо деморалізовано ко-
мандний склад 1 АК (Донецьк) та 2 
АК (Луганськ) ЗС Росії усвідомлен-
ня можливості подальшого фізично-
го знищення командирів, причетних до 
скоєння військових злочинів на тери-
торії України», — йдеться у повідом-
ленні розвідки. ■

РОЗСЛІДУВАННЯ

Черговий «глухар»
Після тисяч допитів у ході 
розслідування вбивства Шеремета — 
жодного підозрюваного

■

НА ФРОНТІ

Згорів «на роботі»
Розпіареного терориста Михайла Толстих 
ліквідували через те, що він забагато 
знав про військові злочини Росії 

■ А ТИМ ЧАСОМ...

 За минулу добу в районі проведення АТО бойовики 82 рази відкрива-
ли вогонь по позиціях українських сил, втрат серед військових ЗСУ немає. 
Зокрема, ворог обстріляв iз гранатометів контрольний пост «Мар’їнка», 
кілька гранат розірвалося за кілька десятків метрів від блокпоста.
 Але найтривожнішою є ситуація на східних підступах до Маріуполя. 
Особливо в селах Лебединське і Широкине, які зазнали потужного міно-
метно-артилерійського обстрілу в ніч на четвер.

■

ВІДДІЛ КАДРІВ

...а дружина — 
не бізнес-вумен 
 Кабмін призначив новим главою 
Нацполіції Сергія Князєва

■

Сергій Князєв.❙
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дітей
— виму-
шених пе-
реселен-

ців перебувають на обліку через бой-
ові дії на сході України станом на кі-
нець січня 2017 року, повідомили в 
Міністерстві соціальної політики.

240 тис.
багатотоннажні
накопичувачі про-
мислових відходів 
є на території Украї-

ни, заявив міністр екології та при-
родних ресурсів Остап Семерак. 
Тоді як за офіційними даними їх у 
країні — лише 200. 

вишам,
які розташовані на окупованій території 
Донецької та Луганської областей, а та-
кож у Криму та Севастополі, Міністерс-

тво освіти і науки анулювало ліцензії, повідоми-
ла прес-служба відомства. За час ворожої окупа-
ції територій були переміщені майже двадцять ви-
щих навчальних закладів.

неоподатковуваних 
мінімумів
зріс штраф за забруднення 
лісів; за порушення правил 

пожежної безпеки в лісах штрафи для громадян збільшені 
до 5-15 неоподатковуваних мінімумів. Ці норми ухвалили 
депутати, імплементуючи європейські екологічні норми про 
охорону навколишнього середовища.

га
в елітній Кончі-Заспі, поблизу 
столиці, залишилися у власни-
ка офісу Партії регіонів. Госпо-

дарський суд Києва відмовив прокура-
турі в розірванні угоди між Київрадою 
та ТОВ «Компанія Грітіс» про оренду 
цієї земельної ділянки.

РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■
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СУД ТА ДІЛО

Обілюють честь 
мундира
Факти у справі загиблого 
від рук поліцейських 
мешканця села Криве Озеро 
фальсифікують, вважає адвокат 
Ірина КИРПА

 У Врадіївці Миколаївської області відбуло-
ся перше судове засідання у резонансній справі 
про вбивство 34-річного Олександра Цукерма-
на, в якій фігурують одразу четверо співробіт-
ників правоохоронних органів.
 Адвокат потерпілих Іван Ангелін наполя-
гає на виплаті 10 тисяч гривень моральної ком-
пенсації матері вбитого чоловіка. Ще 200 ти-
сяч гривень, на думку адвоката, повинна отри-
мати вдова Олександра Цукермана, а от решта 
коштів (по 2 тисячі гривень щомісяця) необхід-
ні для утримання до повноліття малолітніх ді-
тей родини, яка втратила годувальника.
 — Крім мене, ще є двоє свідків, які підтвер-
джують, що Олександра вбили саме поліцей-
ські, — заявила на суді мати вбитого. — Вис-
новки судмедекспертизи красномовно говорять 
про те, що відразу чотири кулі досягли серця. 
Всi, хто винен у загибелі мого сина, повинні ут-
римуватися під вартою. 
 Однак, поки що лише один iз підозрюваних, 
а саме водій Денис Ляхвацький, перебуває під 
арештом. А от трьох інших (Миколу Хомен-
ка, Олександра Причипойду та Романа Бога-
ча) випущено під заставу. Адвокат родини Цу-
керманів вважає, що це стало можливим через 
те, що багато фактів у справі про вбивство було 
сфальсифіковано.
 Сторона захисту заявляє про те, що тяж-
кі тілесні травми, які завдали співробітники 
поліції Кривоозерського райвідділу Олександ-
ру Цукерману 24 серпня минулого року, спів-
робітники Миколаївської прокуратури пізні-
ше перекваліфікували на «легкі тілесні». Крім 
того, у висновку судмедекспертів чітко сказано 
про чотири кулі, які витягли з тіла вбитого. А 
от у документах справи на суді була оприлюд-
нена інформація лише про два постріли в сер-
це.
 Нагадаємо, резонансне вбивство, що ско-
лихнуло всю Україну, відбулося у ніч напере-
додні Дня незалежності. Група поліцейських, 
яка прибула на виклик дружини Олександра 
Цукермана для того, щоб утихомирити хулі-
гана, жорстоко побила чоловіка. Потім один 
iз поліцейських просто розстріляв 34-річного 
Цукермана з револьвера. До речі, зброю, з якої 
й було скоєно фатальні постріли, водій Денис 
Ляхвацький викинув до річки Кодима.
 Цей речовий доказ знайшли лише напри-
кінці листопада минулого року водолази ГСЧС 
Миколаївщини. Судово-балістична експертиза 
підтвердила, що саме з цього револьвера в сер-
це Олександра Цукермана було випущено чо-
тири кулі, що й стало причиною його смерті.
 У ході досудового розслідування Денис 
Ляхвіцький визнав свою провину у частині 
вбивства Олександра Цукермана. Однак ко-
лишній поліцейський заявив, що діяв правиль-
но, адже Цукерман перебував у стані сильного 
алкогольного сп’яніння та міг становити загро-
зу для життя людей. Солідарний з екс-поліцей-
ським i перший заступник прокурора Мико-
лаївської області Степан Божило, який брав 
участь у кримінальному провадженні за фак-
том убивства. За його словами, слідство дійш-
ло висновку, що якихось кримінальних діянь 
співробітники поліції не чинили. Єдине, в чому 
їх можна було б звинуватити, це несвоєчасне 
реагування на ситуацію, що й призвело до тра-
гедії. ■

■

Дар’я БАВЗАЛУК

 Міський голова Львова Андрій 
Садовий звернувся до мера Канева 
Ігоря Ренькаса з проханням про до-
помогу в питанні захоронення твер-
дих побутових відходів. Лист із від-
повідним звернення озвучив секре-

тар Канівської міської ради Сергій 
Ткаченко. Градоначальник міста 
Лева просить тимчасово допомогти 
в питанні захоронення твердих по-
бутових відходів. Однак присутні на 
засіданні депутати міської ради до-
статньо критично відреагували на 
прохання та наголосили, що наразі 

канівське сміттєзвалище не в змозі 
прийняти ще й львівське сміття. Як 
стало відомо «УМ», місцеве сміт-
тєзвалище заповнене відходами на 
85%. 
 Нагадаємо, 4 лютого на золо-
тоніському кільці перекинулась 20-
тонна вантажівка із львівським сміт-
тям. За офіційними даними, відходи 
везли до Дніпра. Як розповів водій 
фури, він мав вказівку везти непотріб 
до цього обласного центру. І вже тут 
йому повинні були телефоном пові-
домити, де саме сміття приймуть. За 
цим фактом екологи склали адмін-
протокол, а поліція буде клопотати 
про накладення арешту на вантажів-
ки, які везли Черкащиною сміття зі 
Львова. ■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 Міжнародний соціальний про-
ект планує залучити понад 300 ти-
сяч українських дітей, які писати-
муть свої історії добра і малювати-
муть ілюстрації. Керівник проек-
ту — Почесний консул Угорщини 
в Івано-Франківську Василь Ви-
шиванюк — благословив початок 
роботи. Координатор проекту, на-
родна артистка України Катери-
на Бужинська, впевнена — добро 
переможе. «Ми з радістю підтри-
муємо цю добру благодійну спра-
ву, — сказав Юрій Кравченко, го-
лова Державного самоуправління 
українців Угорщини. — Ми й рані-
ше охоче приймали на оздоровлен-
ня дітей воїнів АТО».
 Спеціально створена комісія 
вибере 50 цікавих розповідей і ма-
люнків, які увійдуть до книги, яку 
створять з особливого паперу, ви-
готовленого вручну з клаптиків 
тканин і рослинних зерен.
 Деякі сторінки будуть такими, 
що їх можна полити водою і вони 
будуть проростати. Триста тисяч 
дітей, які робитимуть ілюстрації, 
отримають нагороди. Вони пої-
дуть до Угорщини на відпочинок», 
— розповів співорганізатор проек-
ту «Книга добра», керівник Цент-
ру української культури в Таллін-
ні Анатолій Люлюк.
 Проект стартував за підтрим-
ки кардинала Любомира Гузара і 
Міністерства закордонних справ. 
Його представлять як в українсь-
ких школах, так і у посольствах Ук-
раїни в різних країнах. Присутній 
на події Надзвичайний і Почесний 
Посол Угорщини в Україні Ерно 
Кешкень зазначив: «Ми є добрими 

сусідами з Україною і завжди готові 
підтримати всі добрі справи».
 Організатори планують ство-
рити сотню ексклюзивних при-
мірників диво-книги. «Ми домо-
вились, що зможемо передати цю 

книгу до найбільших бібліотек 
світу. Вона буде у відкритому до-
ступі в Лондоні, Ватиканській біб-
ліотеці, Вашингтоні», — уточнив 
міністр закордонних справ Павло 
Клімкін. ■

Олена КАПНІК

 Шість років українсь-
кі чиновники розкрада-
ли кредит Світового бан-
ку. Йдеться про кошти, 
які виділяли Україні в 
2007-2013 роках для ре-
алізації проекту «Розви-
ток міської інфраструк-

тури» у кількох областях 
України. Серед таких — 
Івано-Франківська, Чер-
нігівська та Донецька. 
Наразі Генеральна про-
куратура розпочала досу-
дове кримінальне провад-
ження у цій справі. 
 Кредитні кошти були 
надані під гарантії уряду 

України. Відповідно до 
укладеної угоди, розпо-
рядником грошей та го-
ловним виконавцем про-
екту було Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарс-
тва.
 Кошти від Світового 
банку призначалися для 
здійснення реконструкції 
та модернізації об’єктів, 
які належать комуналь-
ним підприємствам, що 
здійснюють діяльність у 
сфері водопостачання та 
водовідведення. 
 Попри те, що гроші на-
правляли безпосередньо 
підприємствам, керівни-
ки кількох регіональних 
підприємств перерахо-

вували виділені їм кош-
ти на рахунки фіктивних 
об’єктiв господарювання. 
При цьому вони істотно 
завищували вартість ні-
бито виконаних робіт, а в 
деяких випадках роботи 
не виконувалися взагалі. 
 «У подальшому без-
готівкові кошти перево-
дились у готівку за допо-
могою підприємств з оз-
наками фіктивності... та 
розподілялись між учас-
никами злочинного угру-
повання. Водночас кредит-
ні зобов’язання за зазна-
ченими інвестицій ними 
проектами виконують-
ся за рахунок Державно-
го бюджету», – йдеться 
в постанові Печерського 
суду Києва. ■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Сміття — до Кобзаря?
Мер Львова просить очільника Канева допомогти 
із захороненням відходів

■

ДЕРИБАН

Кредит — у воду
Генпрокуратура розслідує 
розкрадання виділених Світовим 
банком коштів

■

ІНІЦІАТИВА

Сторінки проростуть
Триста тисяч дітей робитимуть ілюстрації 
до ексклюзивної «Книги добра»

■

Такий примірник представили на презентації.
Фото з «Фейсбуку».

❙
❙
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ПРЯМА МОВА

Светлана ШЕРЕМЕТЬЄВА

Депутат-утікач Верховної Ради з 
групи «Воля народу» Олександр 
Онищенко в інтерв’ю «Апост-
рофу» розповів, чому не опри-
люднює компромат на чинного 
Президента України, чим отруїв-
ся Кононенко, чому Ахметов за-
раз «у шоколаді».

«Я готовий разом із 
Порошенком сісти до в’язниці»
 ■ Ви говорили, що після Ново-
го року збираєтеся оприлюднити 
нові «плівки», але цього досі не 
сталося. Так усе-таки «Онищен-
ко-гейт» буде?
 — Буде. Але потрібно розумі-
ти, що це важливий доказ коруп-
ції Порошенка. І його треба ви-
пустити в потрібний момент. Ви-
пускати зараз, коли в країні від-
бувається війна, посилилися дії 
в Авдіївці, інформаційне поле за-
вантажене чимось іншим, немає 
сенсу. Це серйозний речовий до-
каз, і він має з’явитись у потріб-
ний момент.
 ■ І все ж, чим більше ви затя-
гуєте з плівками, тим менше всі 
вірять, що вони у вас дійсно є ...
 — Я чекаю Президента, коли 
він особисто скаже, що в мене не-
має плівок і що він цього не робив. 
Він же повинен сказати пресі, 
що це все брехня. Всі чекаємо 
від нього підсумкову прес-кон-
ференцію. Напевно, журналісти 
поставлять йому запитання: «А 
що, ви займалися корупцією?» 
Я чекаю, коли він скаже, що він 
цього не робив. Пам’ятаєте, коли 
в Білла Клінтона запитали: «А ви 
спали з Монікою Левінські?» Він 
відповів: «Ні». І як тільки він це 
сказав, одразу ж почали робити 
експертизи та інше. І потім піш-
ла процедура імпічменту. Я че-
каю, коли Порошенко скаже, що 
він цього не робив.
 Я дав НАБУ свідчення по Ко-
ноненку, по Центренерго. Про 
це знають усі. Кононенка хоча 
б викликали, допитали? Тепер 
розумієте, яке у нас НАБУ? Я 
дав платіжки, які по 12 млн. — 
серйозна сума. Нехай порушать 
справу, як переводилися гроші. 
Хто переводив, звідки. Адже ця 
сума переводилася на підкуп де-
путатів, на інші корупційні дії 
Порошенка. Хоч би хтось почав 
якесь провадження, почав пере-
віряти факти?
 Я вже робив зізнання, що ми 
з Порошенком займалися коруп-
цією, я готовий сісти разом із ним 
до в’язниці. Але ніхто не хоче. 
Навіть моє зізнання не дає нія-
ких приводів, щоб притягнути 
Порошенка до відповідальності. 
Ось таке незалежне у нас Анти-
корупційне бюро та правоохо-
ронні органи. Порошенко зли-
ває всіх, хто йому невигідний.
 ■ Минулого тижня однією з го-
ловних тем стало отруєння нар-
депа Ігоря Кононенка, набли-
женого до Порошенка. Думки з 
цього приводу розділилися. Де-
які вважають, що це «привіт» 
Петру Олексійовичу, інші — що 
насправді ніякого отруєння не 
було. У ГПУ пан Кононенко не 
звернувся. Що ви думаєте про 
цей інцидент?
 — Я думаю, що Кононенко 
якщо і міг отруїтися, то тільки 
горілкою. Більше нічим.
 ■ Думаєте, що він погану 
горілку п’є?
 — Ну, знаєте, коли на людей 
сиплеться купа грошей з усіх 
боків, то від щастя вони не зна-
ють, як стримувати емоції і почи-
нають пити. Це властиво всій цій 
компанії в адміністрації Прези-
дента.
 ■ Перед Новим роком нар-
деп Сергій Лещенко оприлюд-

■

нив SMS, із якого випливає, що 
ви платили Кононенку по 2 тис. 
грн. відкату з кожної тисячі ку-
бометрів газу. Це правда?
 — Звичайно ж, правда. Нам 
потрібно було реалізовувати газ. 
Газ на державні підприємства 
можна було постачати тільки че-
рез Кононенка. Оскільки ми виг-
рали тендер по Центроенерго, 
умовою було повернення 2 тисячі 
гривень із кожної тисячі кубів.
 ■ А скільки це було приблиз-
но в цілому?
 — Грубо кажучи, якщо Цен-
троенерго споживає близько 5 
млн. куб. м, то це буде 10 млн. 
грн. щомісяця.
 ■ В останньому вашому «од-
кровенні» ви розповіли, як Поро-
шенко намагався «віджати» біз-
нес у Ахметова. А які в них зараз 
стосунки?
 — Я так розумію, що Ахметов 
став бізнес-партнером Порошен-
ка, тобто його це все влаштовує. 
Я був із ним у хороших стосун-
ках, коли Порошенко «наїжд-
жав» на нього, я намагався пере-
шкодити цьому рейдерству, ми 
спільно шукали вихід, як цьому 
запобігти. Але тепер вони домо-
вилися, у них усе в шоколаді.
 ■ А чому Ахметов пішов на 
угоду з Порошенком?
 — Я не можу звинувачувати 
якихось бізнесменів, у яких ве-
личезний бізнес, величезні інвес-
тиції, великі кредити в західних 
банках ...
 ■ У яких угодах Президента 
ви ще брали участь?
 — «Віджимання» бізнесу Ах-
метова, «віджимання» бізнесу 
Злочевського. Зараз вони з ним 
теж повністю домовилися, Зло-
чевський уже не в розшуку, всі 
арешти з компанії знято. Зараз 
уже все у них в шоколаді, у Зло-
чевського в борді син Байдена. Я 
так розумію, що вони зайшли з 
Кононенком навіть у ті інвести-
ційні компанії, де раніше були 
ExxonMobil і Shell. Ці компанії 
зараз вийшли, а вони зайшли. 
Перевага цієї компанії в тому, 
що з цього інвестиційного дого-
вору там буде рента близько 2%. 
Якщо там у компанії 70%, у лі-
цензіатів 50%, то в цій компанії 
буде 2%. Так вони весь свій біз-
нес потихеньку переведуть на цю 
інвестиційну кампанію і будуть 
платити мізер податків. Вони про 
все домовилися, гроші Порошен-
ко отримав, це в нього звичайна 
схема. Після того, як він отримує 

серйозний викуп, він одразу лю-
дей зближує, дає їм можливість 
заходити в бізнес. Ну, звичайно 
ж, він сам повинен бути в цьому 
бізнесі.
 ■ А ось ця тиха націоналіза-
ція «Приватбанку» і мовчання 
Коломойського свідчить про те, 
що Коломойський з Президен-
том теж домовилися?
 — Так, звичайно. Дивіть-
ся, «Приватбанк» отримав ве-
личезні суми рефінансування, 
зараз цей банк забрала держа-
ва. Відповідно, всі ці суми рефі-
нансування повертатися не бу-
дуть, їх погасить Національний 
банк, український бюджет. А 
потім вони сядуть, порахують, 
скільки Коломойський вивів, 
напевно будуть кримінальними 
справами світити. А порахують, 
домовляться, і, може таке бути, 
якась частина «1+1» відійде до 
адміністрації Президента.
 ■ Так, а Коломойський у ре-
зультаті — в шоколаді?
 — Я не знаю, чи можна це на-
звати шоколадом чи ні, але вели-
ка сума з рефінансування від На-
ціонального банку залишиться у 
нього.
 ■ Ви могли б спробувати оці-
нити, як змінилися активи Пет-
ра Порошенка за часи його пре-
зидентства?
 — Я думаю, значно збільши-
лися, разів у 3-4 так точно, тому 
що в усіх бізнес тільки падає, а у 
нього тільки зростає. Немає жод-
ної сфери, де немає його участі — 
ні газова, ні нафтова, ні держав-
ні підприємства. У нього завдан-
ня захопити всі фінансові потоки 
під себе.
 ■ Це можливо?
 — Звичайно, можливо. Ось, 
дивіться, Нацбанк знищив 
близько 100 банків, ніхто з біз-
несменів не може мати своїх бан-
ків, тому що ті, хто не з ним, не 
в його команді, ті одразу ж усе 
втрачають. Усі фінанси йдуть 
тільки через нього. Я не здиву-
юся, якщо на наступних вибо-
рах грошей уже ні в кого не буде, 
крім Петра Олексійовича, що 
буде на кожній виборчій діль-
ниці стояти його «смотрящий» і 
видавати по 100 доларів за голо-
сування. Все йде до того, що всі 
гроші скоро залишаться тільки 
у нього. Правоохоронні органи 
нікого не чіпають. Уже стільки 
навіть я наговорив про того ж 
Кононенка, скільки надає фак-
тів той же Лещенко...

«Коли цю владу поміняють, 
я одразу ж повернуся»
 ■ Порошенко вже пройшов 
екватор свого президентства. Ви 
могли б порівняти його на почат-
ку і зараз?
 — На початку він знищував 
свого конкурента Арсенія Яце-
нюка, який був тоді Прем’єром, 
був сильним, він виграв вибори. 
Його завданням було послабити 
Яценюка, він влаштовував про-
ти нього всілякі акції, розпові-
дав, який Яценюк корупціонер. 
Після того як рейтинг Яценюка 
впав до 1%, «Народний фронт» і 
БПП стали дружньою коаліцією 
і бізнес-партнерами.
 А зараз, коли у нього вся вла-
да в руках, він думає про те, як 
збагатитися, як би всіх позбави-
ти фінансових потоків. Щоб, не 
дай Бог, ніхто зі сторонніх не за-
робляв і не фінансував нікого з 
опозиційних рухів, сил, які мо-
жуть із ним конкурувати. Всю 
пресу він взяв під себе, жоден 
канал не може сказати про ньо-
го щось погане. Чітко фільтру-
ють телебачення, всі сайти, газе-
ти, тому навіть якщо хтось хоче 
висловити свої опозиційні пог-
ляди, то практично це нереаль-
но. News One перейшов під АП 
«ЕспрессоТВ» тепер продасть-
ся адміністрації. Чому так це все 
робиться? У людей просто немає 
фінансів на телебачення, медіа, 
а в адміністрації грошей бага-
то. Якщо виходить якась стаття 
погана про Порошенка, одразу 
включаються чистильники, які 
швидко розчиняють цю статтю, 
щоб вона не миготіла ніде.
 ■ Як вважаєте, чи буде той 
олігархат, який залишився, на-
магатися поміняти Президента? 
І хто може стати цією людиною, 
яка займе крісло наступною?
 — Складно сказати, хто може 
стати наступним Президентом. 
Напевно, хтось із прогресивних 
сил і реформаторів. Не можу ска-
зати точно, хто. Але це точно не 
хтось зі старої команди.
 ■ Але більшість експертів усе-
таки розглядає ймовірність до-
строкових парламентських виб-
орів, які можуть пройти в цьо му 
році. Як ви дивитеся на такий по-
ворот подій?
 — Не буде ніяких виборів, 
Порошенко не допустить. На на-
ступних виборах і БПП, і «На-
родний фронт» пролітають, вони 
будуть триматися зубами, щоб 
залишити ту більшість у парла-
менті, яка є. Нехай вона все-таки 
фіктивна, коли їм не вистачає го-
лосів, вони їх докуповують через 
низку певних кишенькових пар-
тій, через депутатів-мажоритар-
ників. Як таких у них уже немає 
давно узгодженості та взаєморо-
зуміння.
 ■ Що має статися, щоб достро-
кові вибори відбулися?
 — Якщо Америка, Європа за-
жадають перезавантаження вла-
ди. Думаю, з приходом Трампа, 
враховуючи, як він став контро-
лювати всі фінанси, які роздава-
ла Америка, напевно вони захо-

чуть провести аудит, щоб дізна-
тися, куди пішли ті мільярди, 
які Україна отримала від Аме-
рики. Зараз почалося нове загос-
трення війни, щоб привернути до 
себе увагу. Люди гинуть. Комусь 
рано чи пізно доведеться відпові-
дати за все те, що відбувається 
там. Хтось робить собі піар-кам-
панію за рахунок війни, хтось ро-
бить собі бізнес, а хтось платить 
своїм життям.
 ■ Ви вважаєте, що загострен-
ня в Авдіївці було ініційовано з 
нашого боку?
 — Абсолютно, 100%.
 ■ Чому ви в цьому впевнені?
 — Я переконаний, я ж знаю 
його добре. Він знову починає ля-
кати всіх Росією, війною. У нас 
була тиша і спокій, не було та-
кого, як зараз там відбувається. 
Це все піар-кампанія, яку Поро-
шенко розв’язує. Я знаю, який 
він «артист». Навіть не дасть 
один відомий політик збрехати, 
ми колись сиділи, і він нам роз-
повідав, як якогось начальника 
міліції або ще когось незаконно 
звинуватили, і він при нас пус-
тив сльозу. Я був у шоці. Такий у 
нас великий актор, Петро Олек-
сійович.
 ■ Раніше ви прогнозували, що 
навесні Порошенка можуть при-
брати. Я так розумію, зараз ви на 
це дивитеся трохи інакше?
 — Чому? Можливий такий 
варіант. Усе залежить від ад-
міністрації нового президен-
та Америки, як вони себе пово-
дитимуть. Якщо вони не будуть 
підтримувати Порошенка, то він 
не втримається, не зможе нічого 
зробити.
 ■ А як ви дивитеся на коман-
ду Трампа? Чи можна чекати від 
них якоїсь підтримки?
 — Я не думаю, що він буде 
підтримувати. Принаймі того 
ж Порошенка, я думаю, якщо і 
будуть підтримувати, то якусь 
іншу людину, але точно не його. 
Адміністрація Президента ак-
тивно брала участь у тому, щоб 
перешкодити обранню Трампа, 
думаю, там усе це запам’ятали. 
У всіх відклалося в пам’яті, як 
раптом наше дорогоцінне НАБУ, 
ні сіло ні впало, знайшло «чорну 
бухгалтерію», в якій фігурував 
радник Трампа Манафорт. Рано 
чи пізно це згадають.
 ■ Коли вже ви заговорили про 
НАБУ. Глава НАБУ Ситник за-
явив, що ваш допит у форматі ві-
деоконференції слідству не був 
корисний, оскільки ви не нада-
ли ті самі плівки. Холодницький 
і зовсім охарактеризував ваш до-
пит як «бла-бла-бла». Чому ви 
відмовляєтеся надати записи?
 — Ми ж про щось розмовляли 
дві години, отже, їм це було ціка-
во. Я вам зараз розкрию таємни-
цю. На моєму допиті був присут-
ній один журналіст. Я знав, що 
це буде така ось піар-кампанія і 
таке говоритимуть. Тому поспіл-
куйтеся з Дмитром Гнапом, він 
був присутній на моєму допиті, і 
ви самі зрозумієте, хто з нас «бла-
бла-бла», а хто нормальна люди-

Олександр Онищенко: За час 
президентства активи Порошенка 

збільшились у 3-4 рази
Депутат-утікач розказав, коли оприлюднить 

компромат на діючого Президента України

Депутат-утікач Олександр Онищенко.❙



5УКРАЇНА МОЛОДА

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 ЛЮТОГО 2017ПОЛІТИКА
на. Основне, що двоє хлопців хотіли з мене ви-
тягнути, це інформація про Президента, щоб 
побігти швидко йому донести. Я їм сказав: 
«Приїжджайте, ми офіційно проведемо до-
пит, дам послухати плівки, ви зрозумієте, що 
Порошенко — корупціонер, ми складемо заяву 
і все». Але ви бачите, що вони нікуди не пос-
пішають. Сказали, що приїдуть. Я чекаю. Че-
каю.
 ■ А де чекаєте?
 — Домовилися, що вони в Лондон приї-
дуть. Мені ж усе одно, куди. Нехай куди ска-
жуть — туди я і приїду.
 ■ Нещодавно Ситник заявив, що НАБУ і 
САП можуть почати заочне засудження вас 
уже в лютому. За його словами, Інтерпол по-
винен прийняти якесь рішення про оголошен-
ня вас у міжнародний розшук. Як ви оцінюєте 
такий розвиток подій?
 — У нас Ситник управляє Інтерполом, го-
ворить йому, кого ставити в розшук, а кого ні. 
Він постійно обіцяє, що мене оголосить у роз-
шук. Ну нехай говорить. У мене немає контак-
тів Інтерполу.
 ■ А який у вас зараз статус? Ви отримали 
політичний притулок?
 — Ні, у мене звичайний статус, я не брав 
ніяких собі політичних притулків і не пла-
ную.
 ■ У ваших планах є повернення в Украї-
ну?
 — Я думаю, що цій владі залишилося вже 
недовго. Коли її поміняють, я одразу ж повер-
нуся.
 ■ Як же «недовго», якщо ви самі не вірите 
в дострокові вибори?
 — Навіть якщо не буде дострокових ви-
борів, ви подивіться, наскільки гірше стало 
жити людям. Я думаю, що вони довго терпіти 
не будуть. Рано чи пізно їх «винесуть». Тари-
фи збільшилися, зарплати не піднялися, курс 
летить. Простим людям жити стало набагато 
гірше. Я вже не кажу про те, що середній біз-
нес «віджимають», великий бізнес «віджима-
ють». Взялися вже за кав’ярні, МАФи. Йде 
просто тупий відбір грошей у населення. По-
рошенко хоче зробити всю країну злиденною 
і перетворити на рабів, щоб вони беззаперечно 
слухалися.
 ■ А що б ви сказали Президенту, якби зуст-
рілися?
 — Я б сказав те, що говорив у всій пресі, я ж 
не боягуз і не боюся. Я б сказав йому в обличчя, 
що він — узурпатор, забирає бізнес, крім своєї 
влади нічого взагалі не бачить, його не цікав-
лять ні люди, ні народ, ніхто. Він сам по собі 
людина жадібна і скупа. Я не знаю, чим там 
намазано, що люди так змінюються, коли пот-
рапляють до вищого ешелону влади.

«Олігархи, які зараз із ним цілуються, різко 
розвернуться від  нього на 180 градусів»
 ■ А як ви оцінюєте політичне майбутнє Ти-
мошенко? Свого часу ви фінансували її пар-
тію. Чи підтримуєте з нею зв’язок зараз?
 — Ні, не підтримую. А щодо майбутнього, 
я думаю, що, виходячи з того, що вона полеті-
ла в Америку і стала першим політиком з Ук-
раїни, з яким Трамп зустрівся особисто, нова 
адміністрація до неї придивляється.
 ■ І чим же вона їм так цікава?
 — Може, вони розглядають нового лідера 
України. Думаю, Америка теж уже втомила-
ся від корупції Порошенка.
 ■ А з Тимошенко буде краще?
 — Поки вона була Прем’єр-міністром, була 
асоціація з якоюсь стабільністю.
 ■ Так і про Януковича можна згадати і про 
долар по 5 грн. ...
 — Ну Янукович запустив тоді всю сімейку, 
почали в усіх «віджимати» бізнес ...
 ■ Ви говорили, що Порошенку важливо 
контролювати всі грошові потоки в Україні. 
Які сфери, за вашими даними, він ще не конт-
ролює?
 — Не залишилося таких сфер. У нього си-
дить Гонтарева в Нацбанку, яка відстежує всі 
потоки, хто де заробляє. Він дивиться, якщо 
якась нова компанія заробляє, то він одразу 
ж туди відправляє своїх «ланцюгових псів» у 
вигляді Генеральної прокуратури і СБУ, щоб 
створити проблеми цій компанії. Але, якщо 
навіть Порошенко досидить до кінця свого тер-
міну, все його оточення, олігархи, які зараз із 
ним цілуються, різко розвернуться від нього 
на 180 градусів і побіжать у зворотний бік. Або 
знайдуть нове обличчя прогресивної людини, 
нового реформатора і почнуть його підтриму-
вати. Просто незрозуміло, куди він побіжить 
далі, його ж ніде не чекають, він чіпляється зу-
бами-ногами за президентське крісло і хоче за 
будь-яку ціну не допустити перевиборів. ■

(Друкується зі скороченнями).

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

 Сьогодні, на четвертому році україно-російської 
війни, наша держава продовжує закуповувати вій-
ськову техніку у свого противника. Абсурдну ситуа-
цію виявили журналісти «Слідства.інфо», — і де-
тально описали, як війна дозволяє заробляти тим, 
хто займає вигідні посади в оборонних відомствах. 
 «Молдавсько-українська компанія купила на 
заводі «КамАЗ» 20 двигунів для БТР-80 і ввезла їх 
до Молдови на двох вантажівках, — розповідає ви-
дання. — Через кілька днів ці двигуни перепрода-
ли компанії «Автопрезент», потім — німецькій ком-
панії, яка і завезла їх до України. Йдеться про схему, 
в якій беруть участь чотири економічні агенти». 
 Схема вийшла складною, тож журналісти вирі-
шили з’ясувати, в яку ціну обійшлися комплектуючі 
для нашої техніки. І виявили, що Україна заплатила 

за них у півтора раза більше від їхньої ціни: 15 ти-
сяч доларів за одиницю замість 10 тисяч, які станов-
лять ринкову ціну товару. Подібний товар, як вияви-
ли розслідувальники, не є дефіцитом: надіславши 
запит молдовським фірмам, вони отримали кілька 
комерційних пропозицій від тамтешніх фірм. І ціна 
всюди була суттєво нижчою за ту, яку платить наша 
держава.
 За даними авторів журналістського розсліду-
вання, головний фігурант скандалу — фірма «Ап-
ротехпро» — пов’язана з братами Бабенками, які, у 
свою чергу, мають стосунок до депутата від «Бать-
ківщини» Олександра Дубового. Також вони стверд-
жують, що компанія «Укроборонпром», яка, власне, 
і купувала у ворога техніку за завищеними цінами, 
перебуває під контролем скандального народного 
депутата Сергія Пашинського, керівника парламент-
ського Комітету з питань національної безпеки і обо-

рони. Який, у свою чергу, має тісні неформальні кон-
такти з представником «Батьківщини». 
 Нинішній скандал, до речі, — не перший, в яко-
му задіяні структури «Укроборонпрому». На почат-
ку листопада минулого року, за інформацією того 
ж «Слідства.інфо», фірма «Укрінмаш», яка вхо-
дить до «Укроборонпрому», купувала у російсько-
го виробника гусеничні треки, а також двигуни до 
БТР-70. 
 У цьому випадку наші ділки працювали че-
рез посередництво британців, компанії Rion Assets 
Company LTD. Очолює фірму громадянка Сейшель-
ських островів, а банківський рахунок відкрито у 
Латвії. 
 Але найцікавіше, що від імені британської ком-
панії на перемовинах з українським клієнтом висту-
пав... мешканець Києва. А контактна адреса, як 
стверджують автори розслідування, дивним чином 
збiглася з юридичною адресою фірми, що входить 
до корпорації російської «Альфа-груп». Як вдало-
ся встановити, «Укрінмаш» витратив на закупiвлю 
треків 6,06 тисячi доларів за штуку, — всього 121,2 
тисячі доларів. За один двигун платили 8 тисяч до-
ларів — всього 160 тисяч доларів. При тому, що 
ринкова ціна двигуна для «сімдесятки» не переви-
щує 2-3 тисяч доларів. 
 Торішній скандал завершився для його фігу-
рантів абсолютно безслідно. Тому й виник новий. І 
якщо й на нього махнуть рукою, то слід буде чекати 
нових, ще серйозніших кримінальних оборудок на 
крові українських воїнів. ■

«ГІБРИДНІ» ОБОРУДКИ

Бізнес на лінії фронту
Двигуни до українських БТРів ми закуповуємо... 
в Росії: через посередників і за суттєво 
завищеними цінами

■

Олександра Єфремова 
випустили з «клітки»
 Старобільський районний суд 
Луганської області, де триває роз-
гляд справи екс-очільника Луганщи-
ни Олександра Єфремова, звинува-
ченого у державній зраді і фінансу-
ванні створення «ЛНР», проявив до 
підозрюваного виняткове милосер-
дя. На час проведення засідання екс-
депутата було звільнено з «клітки» 
і від кайданок і він зайняв місце за 
столом поряд із адвокатом.
 «Заради справедливості варто 

відзначити, що це перший подібний 
випадок застосування практики Єв-
ропейського суду з прав людини в 
українських судах», — повідомив 
адвокат Єфремова Андрій Смир-
нов. 
 Нагадаємо, що Олександра 
Єфремова затримали 30 липня 2016 
року в аеропорту Києва за підозрою 
в державній зраді, посяганні на те-
риторіальну цілісність і державний 
суверенітет України, захопленні дер-
жавних будівель, а також сприянні 
створенню терористичної організа-

ції «ЛНР».
 16 січня 2017 року Старобільсь-
кий суд почав підготовче засідання 
по справі Єфремова.

Верховна Рада може 
визнати Донбас 
окупованою територією
 Заступник Голови Верховної 
ради Оксана Сироід представила за-
конопроект «Про тимчасово окупо-
вані території», в якому зафіксовано 
офіційне твердження, що Росія оку-
пувала Донбас. Як повідомляє сайт 

Кабміну, в документі визначено, що 
«Росія є окупантом, прописано, що 
є окупованими територіями». Крім 
дати початку окупації в проекті за-
кону описується система обмежень 
переміщення товарів і людей, поря-
док воєнного стану на підконтрольній 
Києву території, робота місцевої вла-
ди та першочергові завдання. 
 Законопроект, на думку віце-спі-
кера, повинен «гарантувати віднов-
лення правопорядку». Однак, коли 
він потрапить на розгляд Верховної 
Ради, поки інформації немає. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Шоста сесія парламенту лише 
розпочала свою роботу, а у Верхов-
ній Раді — кілька скандалів. Учора 
в центрі уваги журналістів опини-
лися депутати від БПП Іван Мель-
ничук та Сергій Лещенко. Останній 
напередодні розмістив у «Фейсбу-
ці» пост про те, що, за його інформа-
цією, депутати від лояльної частини 
БПП бойкотують засідання Антико-
рупційного комітету Ради. «Кажуть, 
їх викликали на Банкову і наказали 
зривати кворум. Кілька разів зірвуть 
— і потім можна звинувачувати ко-
мітет у недієздатності», — написав 
Лещенко. Ці слова настільки обури-
ли Мельничука, що він узявся прос-
то під час голосування з’ясовувати 
стосунки, порвавши Лещенкові ру-
кав піджака. Ця бійка ледь не зірва-
ла голосування.
 А напередодні «відзначився» ще 
один депутат від БПП Олексій Гон-
чаренко. На знак протесту проти вис-
ловлювань Надзвичайного і Повно-
важного посла Німеччини в Україні 
Ернста Райхеля, який заявив, що 
не бачить проблеми проведення ви-
борів у зоні АТО в умовах російської 
окупації, Гончаренко прийшов до 
будівлі німецької амбасади і балон-
чиком iз червоною фарбою написав 
слово NEIN на фрагменті Берлінсь-
кої стіни, виставленої на території 
посольства. Ці дії депутата викли-
кали ледь не міжнародний скандал 
— німецька сторона назвала їх «не-
адекватними». А Генеральний про-
курор України Юрій Луценко пові-

домив, що проти Гончаренка «роз-
почато кримінальне провадження за 
правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 296 
КК України (хуліганство)».
 На тлi цих скандалів на другий 
план відійшло саме голосування у 
парламенті. А воно вчора, на відмі-
ну від попередніх днів (у середу, че-
рез відсутність кворуму, Андрій Па-
рубій навіть достроково закрив за-
сідання через відсутність кворуму) 
було досить продуктивним. Зокре-
ма, було прийнято в першому читан-
ні Закон «Про Конституційний Суд 
України», яким передбачено кон-
курс для відбору кандидатур на по-
саду судді, змінено структуру КСУ, 
запроваджується інститут спеціаль-
ного радника. «Проектом закону пе-
редбачено сучасну модель Конститу-
ційного Суду. Зокрема, змінено ор-
ганізаційну структуру КСУ: Суд дія-
тиме у складі Великої палати, Сенату 
та Колегії. Звільнення суддів відбу-
ватиметься безпосередньо Консти-
туційним судом, передбачено гаран-
тії безпеки судді КСУ та членам його 
сім’ї. А головне, передбачається за-
провадження нового для України ін-
ституту — конституційної скарги 
— як додаткового механізму захис-
ту прав і свобод громадян. Відтепер 
фізичні та юридичні особи зможуть 
звернутися з письмовим клопотання 
щодо перевірки на відповідність Кон-
ституції України того закону, який 
застосований в остаточному судово-
му рішенні по їхній справі. Є прогно-
зи, що завдяки введенню конститу-
ційної скарги зменшиться кількість 
скарг до ЄСПЛ від України», — за-

значив у коментарі «УМ» один з ав-
торів закону Василь Яніцький.
 Також народні депутати прийня-
ли в першому читанні проекти за-
конів «Про внесення змін до Цивіль-
ного процесуального кодексу Украї-
ни (щодо розгляду справ за участю 
присяжних)» та «Про Український 
культурний фонд». У порядку де-
нному була і низка законопроектів, 
які стосувалися місцевого самовря-
дування та державної служби, роз-
гляд яких припав на другу половину 
дня.
 Але, за законами психоло-
гії, вчорашнє засідання все одно 
запам’ятається черговою бійкою де-
путатів та порваним рукавом. Зако-
ни жанру ніхто не скасовував. ■

ПАРЛАМЕНТ

Хуліганство як аргумент
Депутати знову вдалися до «акцій протесту» 
та з’ясування стосунків

■

Відірваний рукав депутат Лещенко 
назвав платою за те, щоб «суспільство
 знало, хто займається корупцією».
Фото з сайта ua-reporter.com.
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.15 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.55, 12.20 Міняю жінку

12.55, 0.30 Ліга сміху

16.00 «Сказочная Русь»

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 Комедія «Останній 

москаль»

22.00 Гроші

23.15, 3.15 Т/с «Теорія 

брехні-3»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.25 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Х/ф «Кохання 
з випробувальним 
терміном»

15.15 Чекай на мене

18.00, 19.00 Стосується кожного

20.00, 0.50, 5.00 Подробиці

21.00 Т/с «Рідкісна група крові»

23.00, 3.15 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»

01.45 Х/ф «Ти будеш моєю»
04.35 Легенди бандитського 

Києва

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

05.50 Події тижня

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 1.50 Новини

09.15, 2.40 Зоряний шлях

11.20 Х/ф «Мільйонер»
13.25, 15.30 Т/с «Даша»

18.00 Т/с «Райське місце» 

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Умови 

контракту»

23.30 Х/ф «Хроніки 
Ріддіка»

03.50 Реальна містика

05.20 Т/с «Адвокат»

ICTV

05.50 Служба розшуку дітей

05.55, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.40 Факти тижня. 100 хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.10 Антизомбі

11.05 Секретний фронт

12.00, 13.20 
Х/ф «Близнюки»

12.45, 15.45 Факти. День

14.35, 16.20 Х/ф 
«Безмежний обрій»

16.55 Х/ф «Європа»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «На трьох»

22.25 Свобода слова

00.30 Х/ф «Ніндзя-убивця»
02.15 Т/с «Лас-Вегас-2»

03.40 Стоп-10

04.30 Факти

04.50 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

02.55, 2.20 Зона ночі

04.40, 18.00 Абзац

05.35, 6.45 Kids Time

05.36 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

06.46 Зірки під гіпнозом

10.10 Х/ф «Великий Гетсбі»
12.55 Х/ф «Три метри над 

рівнем неба»

15.20 Х/ф «Три метри над 
рівнем неба-2: я тебе 
хочу»

19.00 Ревізор

22.00 Пристрасті за ревізором

00.35 Х/ф «Супергеройське 
кіно»

02.15 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 0.15 Час бізнесу

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

08.20, 21.25 Бізнес-час

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.35 Т/с «Я повернуся»

08.15, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.25, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-9»

14.00, 19.00, 23.15, 2.20 

Свідок

15.45 Т/с «Морський 

патруль-5»

23.45 Т/с «Елементарно-2»

00.40 Т/с «Код 100»

02.50 Випадковий свідок

02.55 Речовий доказ

03.10 Легенди бандитської 

Одеси

04.00 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Осінні зустрічі. Дмитро 

Шарабурін 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45 Новини. Культура. 

Тиждень 

08.00 Під кутом моно

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Мовою мистецтва. 

Виставка «Білий 

альбом» 

09.50 Сценограй 

10.20 Мюзикл Дж. Стайна 

«У джазі тільки 

дівчата»

13.00 Остання жертва. 

Сторінки прихованої 

долі 

14.00, 02.00 Х/ф 
«Запорожець за 
Дунаєм» 

15.35, 03.35 Легенди 

Запоріжжя. В пошуках 

прихованих знань

16.00, 00.50 Азбука ремесел

16.20, 01.10 Євген Савчук. 

Окрема думка про 

«Думку»

17.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Українізація

17.30 Земляки. Петро Ротач 

18.05 Напам’ять. Левко 

Лук’яненко, ч. 2

18.20, 00.00 Новинний блок 

19.00, 00.35 Новини. Культура

19.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Юрій 

Ковалів. Стиль 

Маланюка

19.45 Бережанські святині

20.00 Михайло Дегтярьов. 

Руйнація часу, ч. 2

20.20 Мануель де Фалья 

«Трикутний капелюх». 

Вистава Національної 

опери України

21.05 Маріанна Сабліна

22.00 Д/ф «Платон Костюк. 

Над океаном часу»

22.30 Велике і Величне. 

Сакральне мистецтво, 

ч. 2

22.50 Музика Йоганна 

Себастьяна Баха

01.50 Іван Єгоров. Кольори 

радості

04.00 Е. Мазія. «Ігри на 

старому подвір’ї». 

Вистава Національного 

театру російської драми 

ім. Лесі Українки

 

СТБ

06.55, 16.00 Все буде добре!

08.55 Все буде смачно!

09.50 Х/ф «Швидкий поїзд»
11.50 Х/ф «П’ять років та 

один день»
13.45 Битва екстрасенсів-16

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

19.55, 22.35, 1.30 Слідство 

ведуть екстрасенси

23.35 Давай поговоримо про 

секс-3

03.32 Краще на ТБ

ТОНІС

06.00 Океан-ВЕТ

06.45 Життя в цифрі

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.45 Іпостасі спорту

10.40 Завтра-сьогодні

11.55 Євромакс

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

19.50 Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем

21.25 Орбіта Михайла 

Поплавського

22.00, 4.40 Сумнозвісні місця

22.20 Неприручена Північна 

Америка

23.00, 5.05 ТОП-10: таємниці і 

загадки

00.00 Ніч чорних краваток

01.40 Життя на Вершині

02.40 Після опівночі

03.40 Світські хроніки

04.10 Цивілізація Incognita

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Дюна»

13.40 Д/ф «Помста природи»

17.30 Українські сенсації

18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

19.30, 20.20 Т/с «Одинак»

21.15 Х/ф «Шпигун по 
сусідству»

23.05 Х/ф «100 000 000 
до н.е.»

00.45 Х/ф «Глибинна 
бомба»

02.15 Х/ф «Москаль-
чарівник»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 19.45, 5.15 Топ-

матч

06.10 «Вільярреал» — 

«Малага». ЧІ

08.10 «МЮ» — 

«Вотфорд». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Алавес» — 

«Барселона». ЧІ

12.05 «Ліверпуль» — 

«Тоттенгем». ЧА

13.55 «Атлетіко» — 

«Сельта». ЧІ

16.00 Журнал Ліги Європи

16.30 «Арсенал» — «Халл 

Сіті». ЧА

18.20, 4.45 Журнал Ліги 

чемпіонів

18.50 ЧА. Огляд туру

19.50 «Ліверпуль» — 

«Інтер». 1/8 фіналу» 

(2007/2008 рр.) Класика 

Ліги чемпіонів

21.40 «Ейбар» — 

«Гранада». ЧІ

23.40 ЧІ. Огляд туру

00.35 «Свонсі» — 

«Лестер». ЧА

02.25 Журнал Ліги Європи

02.55 «Лас-Пальмас» 

— «Севілья». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 16.00, 2.45 

Топ-матч

06.10 «Ліверпуль» — 

«Тоттенгем». ЧА

08.10 «Осасуна» — 

«Реал». ЧІ

10.00 «Свонсі» — 

«Лестер». ЧА

11.50 Журнал Ліги чемпіонів

12.20 «Бетіс» — 

«Валенсія». ЧІ

14.10 «Бернлі» — «Челсі». ЧА

16.10 «Алавес» — 

«Барселона». ЧІ

18.00 «МЮ» — 

«Вотфорд». ЧА

19.50 ЧІ. Огляд туру

20.40 Європейський 

WEEKEND

21.55 «Борнмут» — «Ман 

Сіті». ЧА

00.00 «Ліверпуль» 

— «Інтер». 1/8 фіналу 

(2007/2008 рр.). 

Класика Ліги чемпіонів

01.50 ЧА. Огляд туру

03.00 «Арсенал» — «Халл 

Сіті». ЧА

04.50 ЧІ. Огляд туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Шосте почуття

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Він і вона. Бій за 

життя

10.50 Бути левом

11.50, 0.30 Земні катаклізми

13.40 Містична Україна

14.30 Секретні історії

15.20, 23.40 Повітряні бої

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00, 22.40 Загадки планети

18.00 Найнебезпечніші 

тварини

19.00 Святий Валентин у 

кожному з нас

01.20 Теорія змови

К1

05.00 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.30 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.20 Три сестри

11.00, 16.00 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 18.00, 

20.00, 21.00, 1.30 Орел 

і решка

19.00 Розсміши коміка

22.00 Х/ф «Кохання та інші 
неприємності»

23.50 Т/с «Сонна Лощина»

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.40 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 Мультмікс

09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.45 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

12.25, 17.50 Панянка-селянка

13.25, 14.30 Одного разу під 

Полтавою

13.55 Танька і Володька

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55 Віталька

16.50, 20.00 Казки У Кіно

18.55 ЛавЛавСar

21.00 Казки У

22.00 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Отже»

00.30 Т/с «Світлофор»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.35 На слуху

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Теніс. Матч чемпіонату 

світу. Світова група 

Кубка Федерації. 

Україна — Австралія

13.10 Борхес

14.00 Д/ф «Трипілля. Забута 

цивілізація Старої 

Європи»

15.20 Фольк-music

16.30, 3.55 Т/с «Анна Піль»

17.30 Твій дім

17.50 Вікно в Америку

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням?

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Перша шпальта

19.50 З перших вуст

19.55 Вересень

20.20, 4.40 Про головне

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.35 Обличчя війни

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

02.10 Біатлон. Чемпіонат 

світу. І-й етап. Гонка 

переслідування 10 км. 

(жінки)

03.00 Біатлон. Чемпіонат 

світу. І-й етап. Гонка 

переслідування 12, 5 

км. (чоловіки)
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 1.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.55, 12.20 Міняю жінку

12.55, 1.45 Ліга сміху

15.35 «Сказочная Русь»

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Останній 

москаль»

22.00 На ножах

23.30 Тіна Кароль. «Сила 

любові та голосу»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.00 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.20, 12.25, 21.00 Т/с 

«Рідкісна група крові»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00 Стосується кожного

20.00, 0.50, 5.10 Подробиці

23.00, 3.00 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»

01.45 Х/ф «Випадковий 
запис»

04.20 Легенди бандитського 

Києва

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 16.10, 5.20 

Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.10 Новини

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях

11.30, 4.40 Реальна містика

13.30 Т/с «Черговий лікар-2»

15.30 Т/с «Черговий лікар»

18.00 Т/с «Райське місце» 

19.45 Говорить Україна

21.00, 23.30 Т/с «Умови 

контракту»

00.30 Т/с «C. S. I.: Маямі»

03.00 Х/ф «Хроніки 
Ріддіка»

ICTV

05.35 Дивитись усім!

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Більше ніж правда

11.05 Т/с «Життя і пригоди 

Мішки Япончика»

12.05, 13.20 Т/с «Відділ 44»

12.45, 15.45 Факти. День

13.40 Х/ф «Країна мавп»
15.20, 16.20, 21.25 Т/с «На 

трьох»

17.50 Т/с «Котовський»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Громадянська оборона

23.30 Х/ф «Володар 
перснів. Хранителі 
персня»

02.40 Т/с «Лас-Вегас-3»

03.20 Стоп-10

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.55 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

02.55, 2.45 Зона ночі

04.35, 18.00 Абзац

05.30, 7.45 Kids Time

05.35 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

06.50 М/с «Том і Джеррі»

07.46 Київ вдень та вночі

09.40 Серця трьох

15.10 Серця трьох. Постшоу

19.00 Суперінтуїція

22.35 Т/с «Гра престолів»

00.45 Х/ф «Привиди в 
Коннектикуті»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 0.15 Час бізнесу

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.35, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

07.50 Будівельний стандарт

08.20, 21.25 Бізнес-час

08.45 Драйв

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Агрокраїна

22.30 Кордон держави

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.40 Х/ф «Раз на раз не 
випадає»

05.55 Х/ф «Мій лагідний і 
ніжний звір»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-9»

14.00, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

15.45 Т/с «Морський 

патруль-5»

23.45 Т/с «Елементарно-2»

00.40 Т/с «Той, що читає 

думки-3»

02.55 Випадковий свідок

03.00 Речовий доказ

03.45 Легенди бандитської 

Одеси

04.10 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Земляки. Петро Ротач 

06.40 На пам’ять. Левко 

Лук’яненко, ч. 2 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.20, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Юрій 

Ковалів. Стиль 

Маланюка 

09.45 Бережанські святині 

10.00 Михайло Дегтярьов. 

Руйнація часу, ч. 2 

10.20 Мануель де Фалья. 

«Трикутний капелюх». 

Вистава Національної 

опери України 

11.05 Маріанна Сабліна 

12.00 Д/ф «Платон Костюк. 

Над океаном часу» 

12.30 Велике і Величне. 

Сакральне мистецтво, 

ч. 2 

12.50 Музика Йоганна 

Себастьяна Баха 

14.00, 02.00 В. Шекспір. 

«Зимова казка». 

Вистава Львівського 

академічного театру ім. 

Леся Курбаса, дія 1-ша

15.50, 03.50 Свято-

Миколаївська церква в 

Теребовлі 

16.00, 00.50 Обереги. 

Венеціанські маски 

16.15, 01.05 В гостях у 

майстра. Вадим Вікснін

17.00 Георгій Якутович. 

Графіка

17.30 Невигадані історії з 

життя одного театру, 

ч. 23

17.55 Логос

19.20 Філософія сумніву. Лев 

Шестов

20.10 Гуцульщина

20.20 Фольк-music 

21.25 Уроки Даниїла Лідера, 

ч. 2

21.55 Концерт «Музика до 

кінофільмів»

23.05 Д/ф «Трипілля. Забута 

цивілізація старої 

Європи»

01.50 Йоганн Штраус 

«Ранкові газети» 

04.00 Тортон Уайлдер. «Наше 

містечко»

05.30 Неліда Афанасьєва. 

Поезія в музиці

 

СТБ

07.05, 16.00 Все буде добре!

09.05 МастерШеф

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.30, 23.55 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 МастерШеф. 

Діти-2

01.15 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 20.05 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.55 Будьте здорові!

10.45, 22.40 Неприручена 

Північна Америка

11.50 Teen-клуб

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.20, 4.40 Відлуння

22.05, 4.15 Сумнозвісні місця

23.00, 5.10 ТОП-10: таємниці і 

загадки

00.05 Ніч чорних краваток

01.10 Життя на Вершині

02.50 Після опівночі

03.45 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 10.45 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

08.30 Облом.UA.

08.55, 9.45 Д/ф «Потойбічна 

Україна»

15.00 Х/ф «Земля під 
ударом»

16.50 Х/ф «Земний 
апокаліпсис»

18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

19.30, 20.20 Т/с «Одинак»

21.15 Х/ф «Балістика: Екс 
проти Сівер»

23.00 Х/ф «Великий вибух»
00.55 Т/с «Інспектор Алекс»

01.50 Х/ф «Камінна душа»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 Європейський 

WEEKEND

07.20, 17.20 «Борнмут» 

— «Ман Сіті». ЧА

09.05 ЧІ. Огляд туру

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Ейбар» — 

«Гранада». ЧІ

12.05 «Осасуна» — «Реал». ЧІ

13.50 «МЮ» — 

«Вотфорд». ЧА

19.10 «Алавес» — 

«Барселона». ЧІ

21.00, 23.40 Ніч Ліги 

чемпіонів

21.30 «ПСЖ» — 

«Барселона». 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

00.20 «Атлетіко» — 

«Сельта». ЧІ

02.10 «Арсенал» — «Халл 

Сіті». ЧА

04.00 «Леганес» — 

«Спортінг». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Свонсі» — 

«Лестер». ЧА

07.50, 21.00 Журнал Ліги 

чемпіонів

08.20 «Бетіс» — 

«Валенсія». ЧІ

10.10, 14.55, 18.55, 3.50 Топ-

матч

10.20 Європейський 

WEEKEND

11.40, 18.00 ЧА. Огляд туру

12.35 «Арсенал» — «Халл 

Сіті». ЧА

14.25, 1.30 Журнал Ліги 

Європи

15.15 ЧІ. Огляд туру

16.10 «Атлетіко» — 

«Сельта». ЧІ

19.10 «Ліверпуль» — 

«Тоттенгем». ЧА

21.30 «Бенфіка» — 

«Боруссія» (Д). 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

23.40 «Бернлі» — 

«Челсі». ЧА

02.00 Лас-Пальмас» 

— «Севілья». ЧІ

04.00 «МЮ» — 

«Вотфорд». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Прокляття відьом

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Він і вона. Бій за 

життя

10.50 Школа виживання: леви

11.50 Земні катаклізми

13.40 Святий Валентин у 

кожному з нас

15.20, 23.40 Повітряні бої

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00, 22.40 Загадки планети

18.00 Найнебезпечніші 

тварини

19.00 Бандитська Одеса

19.50 Секретні історії

00.30 Наука проти містики

03.00 Шосте почуття

03.40 Прокляття скіфських 

курганів

04.40 Зворотний бік Місяця

05.30 Полювання на НЛО

К1

05.00 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.30 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.25 Три сестри

11.00 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 18.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

19.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

00.40 Т/с «Ти — моє життя»

02.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.35 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.40 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 Мультмікс

09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.45 Т/с «Баффі — 

винищувачка 

вампірів»

12.25 Панянка-селянка

13.25, 14.30 Одного разу під 

Полтавою

13.55 Танька і Володька

14.55 Т/с «Домашній 

арешт»

15.55, 4.30 Віталька

16.50, 20.00 Казки У Кіно

17.25, 20.25 М/ф «Шалений 

Мадагаскар»

17.50 ЛавЛавСar

21.00 Казки У

22.00, 2.50 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»

02.00 Теорія зради

05.25 М/ф «Лікар Айболіт»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.30 Смакота

07.25, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.25, 18.50 Що там з 

Євробаченням?

09.35 Д/с «Джон 

Фітцжеральд Кеннеді»

10.35 Концертна програма 

«Україна колядує»

12.15 Суспільний університет

12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

Спорт

13.15 Уряд на зв’язку з 

громадянами

14.00 Книга.ua

14.30 Вересень

15.20 Театральні сезони

15.45 Д/ф «Клоун іде на 

манеж. М. Яковченко»

16.15 Мистецькі історії

16.30, 3.15 Т/с «Анна Піль»

17.30 Хто в домі господар?

17.45 М/с «Попелюшка»

18.15, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Утеодин з Майклом 

Щуром

19.50, 22.45 З перших вуст

19.55 Наші гроші

20.20, 4.40 Про головне

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

02.10 Вікно в Америку

02.30 Світло
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.55, 12.20 Міняю жінку

12.55 Ліга сміху-2015

15.30 «Сказочная Русь»

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Останній 

москаль»

22.00 Одруження наосліп

23.30, 3.00 Т/с «Теорія 

брехні-3»

00.45 Ліга сміху

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.00 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.20, 12.25, 21.00 Т/с 

«Рідкісна група крові»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 0.50, 5.00 Подробиці

23.00, 3.15 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»

01.45 Х/ф «Іван Франко»
04.35 Легенди бандитського 

Києва

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 16.10, 5.20 

Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Новини

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 3.40 Зоряний шлях

11.30, 4.30 Реальна містика

13.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»

15.30 Т/с «Черговий лікар»

18.00 Т/с «Райське місце» 

19.45 Говорить Україна

21.00, 23.30 Т/с «Умови 

контракту»

00.30 Т/с «C. S. I.: Маямі»

ICTV

05.35 Дивитись усім!

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.00 Громадянська оборона

10.55, 17.45 Т/с «Котовський»

11.50, 13.20 Х/ф «Володар 
перснів. Хранителі 
персня»

12.45, 15.45 Факти. День

16.10, 21.25 Т/с «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.20 Х/ф «Володар 
перснів. Дві вежі»

02.40 Т/с «Лас-Вегас-3»

03.20 Стоп-10

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.50 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.55, 18.00 Абзац

05.50, 7.10 Kids Time

05.51 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.11 Т/с «Клініка»

10.20 Київ вдень та вночі

12.25, 19.00 Вар’яти

14.15, 16.05 Половинки

22.20 Т/с «Гра престолів»

01.45 Х/ф «Привиди в 
Коннектикуті-2»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 0.15 Час бізнесу

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

08.20, 21.25 Бізнес-час

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.40 Х/ф «Матрос Чижик»
06.05 Х/ф «Білоруський 

вокзал»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.25, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-9»

14.00, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

15.40, 0.40 Т/с «Той, що читає 

думки-3»

23.45 Т/с «Елементарно-2»

02.55 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

03.25 Легенди бандитської 

Одеси

04.15 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Невигадані історії з життя 

одного театру, ч. 23 

06.25 Логос 

06.45 Православний календар 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.20, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Філософія сумніву. Лев 

Шестов 

10.10 Гуцульщина 

10.20 Фольк-music 

11.25 Уроки Даниїла Лідера, 

ч. 2 

11.55 Концерт «Музика до 

кінофільмів» 

13.05 Д/ф «Трипілля. Забута 

цивілізація старої 

Європи» 

14.00, 02.00 В. Шекспір. 

«Зимова казка». 

Вистава Львівського 

академічного театру ім. 

Леся Курбаса, 2-га дія

15.45, 03.45 Вони прославили 

наш край. Іван Марчук

16.00, 00.50 Д/ф «Прогулянка 

із задоволенням... і не 

без моралі...», ч. 2

16.25, 01.15 Любов гетьмана

17.00 Георгій Якутович. Кіно

17.30 Рани землі 

17.50 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Отаман Орел-

Гальчевський, ч. 2

19.20 Джерела з минулого

19.50 Д/ф «У колі любові 

Миколи Рушковського»

20.20 Концерт-реквієм 

«Солдати Вітчизни»

22.45 Дует. Анатолій 

Хостікоєв, Наталія 

Сумська

23.50 Православний календар 

01.50 Православний календар 

04.00 Спільний проект театру 

ім. І. Франка «Останній 

вагон»

05.50 Православний календар 

 

СТБ

06.30, 16.00 Все буде добре!

08.30 МастерШеф

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.30, 0.05 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 МастерШеф. 

Діти-2

01.35 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 20.10 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50, 4.15 Цивілізація 

Incognita

10.50, 22.45 Неприручена 

Північна Америка

12.00 Про що мріє «Калина»?

14.00 Оглядач. LIVE

19.05 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.45, 4.35 Глобал

22.10, 5.05 Сумнозвісні місця

23.15, 5.35 ТОП-10: таємниці і 

загадки

23.50 Натхнення

00.00 Ніч чорних краваток

01.45 Життя на Вершині

02.45 Після опівночі

03.45 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30, 10.55 Облом.UA.

08.55 Секретні матеріали

16.50, 23.15 Х/ф 
«Небезпечне 
мистецтво»

18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

19.30, 20.20 Т/с «Одинак»

21.15 Х/ф «Закон 
доблесті»

00.55 Т/с «Інспектор Алекс»

01.50 Х/ф «Чорна долина»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 19.05, 2.00 Топ-

матч

06.10 «Бернлі» — 

«Челсі». ЧА

08.10 «Атлетік» — 

«Депортіво». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Арсенал» — «Халл 

Сіті». ЧА

12.05 ЧІ. Огляд туру

13.00, 0.10 «Бенфіка» 

— «Боруссія» (Д). 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

14.45 ЧА. Огляд туру

16.00, 18.25 Ніч Ліги 

чемпіонів

16.35 «ПСЖ» — 

«Барселона». 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

19.10 «Осасуна» — 

«Реал». ЧІ

21.00 Журнал Ліги Європи

21.30 «Реал» — «Наполі». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

23.40 Сіткорізи

02.10 «Вільярреал» — 

«Малага». ЧІ

04.00 «Свонсі» — 

«Лестер». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Еспаньйол» — 

«Сосьєдад». ЧІ

07.50, 10.15, 21.00, 23.40 Ніч 

Ліги чемпіонів

08.25, 2.10 «ПСЖ» 

— «Барселона». 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.55 «Осасуна» — 

«Реал». ЧІ

12.45, 14.45, 19.05 Топ-матч

12.55 «Ліверпуль» — 

«Тоттенгем». ЧА

14.55 «Бетіс» — 

«Валенсія». ЧІ

16.45 Сіткорізи

17.15 «Арсенал» — «Халл 

Сіті». ЧА

19.10 «Бенфіка» — 

«Боруссія» (Д). 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

21.30 «Баварія» — 

«Арсенал». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

00.20 «Борнмут» — «Ман 

Сіті». ЧА

04.00 «Ейбар» — 

«Гранада». ЧІ

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса

07.20 Прокляття скіфських 

курганів

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Він і вона. Бій за 

життя

10.50, 18.00 Найнебезпечніші 

тварини

11.50 Дика планета

13.40, 0.30 Містична Україна

14.30, 19.50 Секретні історії

15.20, 23.40 Повітряні бої

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00, 22.40 Загадки планети

К1

05.00 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.30 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.25 Три сестри

11.00 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 18.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

19.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

00.40 Т/с «Ти — моє життя»

02.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.35 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.40 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 Мультмікс

09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.45 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

12.25 Панянка-селянка

13.25, 14.30 Одного разу під 

Полтавою

13.55 Танька і Володька

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 4.30 Віталька

16.50, 20.00 Казки У Кіно

17.50 ЛавЛавСar

21.00 Казки У

22.00, 2.50 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»

02.00 Теорія зради

05.25 М/ф «Лікар Айболіт»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.25, 18.50 Що там з 

Євробаченням?

09.35 Д/с «Джон 

Фітцжеральд Кеннеді»

10.35 Д/ф «Марко Вовчок. 

Таємнича зірка»

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.15 Наші гроші

14.00 Війна і мир

15.25, 2.10 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Індивідуальна 

гонка 15 км (жінки)

17.25, 3.55 Т/с «Анна Піль»

18.15, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Простір 

толерантності. Коріння, 

кров і душа»

19.50 З перших вуст

19.55 Слідство. Инфо

20.20, 4.40 Про головне

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.40 Мегалот

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

11.00, 12.20 Міняю жінку

13.00, 0.45 Ліга сміху

15.30 «Сказочная Русь»

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30, 2.55 Секретні 

матеріали

21.00 Комедія «Останній 

москаль-2»

22.00 Чотири весілля

23.00 Право на владу-2017

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.00 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.20, 12.25, 21.00 Т/с 

«Рідкісна група крові»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00 Стосується кожного

20.00, 0.50, 4.55 Подробиці

23.00, 3.10 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»

01.45 Х/ф «Повість про 
перше кохання»

04.30 Легенди бандитського 

Києва

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 16.10, 5.20 Т/с 

«Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Новини

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 3.40 Зоряний шлях

11.30, 4.30 Реальна містика

13.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»

15.30 Т/с «Черговий лікар»

18.00 Т/с «Райське місце» 

19.45 Футбол. Ліга Європи 

УЄФА «Сельта» 

— «Шахтар»

22.00, 23.30 Т/с «C. S. I.: 

Маямі»

ICTV

05.35 Дивитись усім!

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.55 Секретний фронт

10.50, 17.50 Т/с «Котовський»

11.50, 13.20 Х/ф «Володар 
перснів. Дві вежі»

12.45, 15.45 Факти. День

16.10, 21.25 Т/с «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.25 Х/ф «Апокаліпсис 
наших днів»

03.00 Т/с «Лас-Вегас-3»

03.40 Стоп-10

04.30 Служба розшуку 

дітей

04.35 Студія Вашингтон

04.40 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.15, 2.20 Служба розшуку 

дітей

03.20, 2.25 Зона ночі

05.10, 18.00 Абзац

06.05, 7.55 Kids Time

06.06 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.56 Т/с «Клініка»

10.25 Київ вдень та вночі

12.35 Вар’яти

19.00 Суперінтуїція

22.20 Т/с «Гра престолів»

00.05 Х/ф «Останній із 
могіканів»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 0.15 Час бізнесу

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

08.20, 21.25 Бізнес-час

08.45 Драйв

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. 

Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.45 Х/ф «Корупція»
06.05 Х/ф «Небезпечні 

друзі»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.25, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-9»

14.00, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

15.45, 0.40 Т/с «Той, що читає 

думки-3»

23.45 Т/с «Елементарно-2»

02.55 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

03.30 Легенди бандитської 

Одеси

04.20 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Рани землі 

06.25 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Отаман Орел-

Гальчевський, ч. 2 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.20, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Джерела з минулого 

09.50 Д/ф «У колі любові 

Миколи Рушковського» 

10.20 Концерт-реквієм 

«Солдати Вітчизни»

12.45 Дует. Анатолій 

Хостікоєв, Наталія 

Сумська 

14.00, 02.00 Х/Ф «Буйна», 
с. 1 

15.05, 03.05 Скарби 

української народної 

пісні, ч. 1

16.00, 00.50 ТЮГ — історія 

театру, ч. 2 (40-50 роки)

16.20, 01.10 Місто біля Раю 

17.00 Георгій Якутович. Коло

17.30 Українське гончарство. 

Фляндрівка, ч. 1

18.05 Гра долі. Невгамовний 

Пантелеймон, ч. 1 

19.20 Дійові особи. Юрій 

Мажуга

20.20 «Інкрустації». Поетична 

вистава за віршами 

Ліни Костенко на 

сцені Київського 

академічного Молодого 

театру

21.25 Д/ф «Ваш Неллі Влад»

23.00 Д/ф «Ми підем, 

де трави...» Андрій 

Малишко

23.45 Мистецтво Михайла 

Дмитренка

04.00 Мері Шизгал. 

«Любофф». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

05.40 Сергій Прокоф’єв. «15 

миттєвостей»

СТБ

06.35, 16.00 Все буде добре!

08.20 Все буде смачно!

09.20 МастерШеф

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.30, 1.10 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 Я соромлюсь 

свого тіла-4

00.00 Один за всіх

02.45 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.55 Ландшафтні ігри

10.50, 22.30 Неприручена 

Північна Америка

12.00 Зцілення теплом

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 Баскетбол. Суперліга. 

«Будівельник» (Київ) 

— «Хімік» (Южне)

21.20, 4.40 Відлуння

21.50, 4.15 Сумнозвісні місця

23.00, 5.10 ТОП-10: таємниці і 

загадки

00.00 Ніч чорних краваток

01.05 Життя на Вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 10.55 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

08.30 Облом.UA.

08.55 Люстратор

16.30 Х/ф «Закон доблесті»
18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

19.30, 20.20 Т/с «Одинак»

21.15 Х/ф «Бермудські 
щупальця»

23.00 Х/ф «Біжи, не 
озираючись»

01.10 Т/с «Інспектор Алекс»

02.05 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 13.10 Топ-матч

06.10 «Атлетіко» — 

«Сельта». ЧІ

08.10 «Бенфіка» — 

«Боруссія» (Д). 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.00, 15.40, 20.45 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 15.10 Журнал Ліги 

Європи

10.50, 2.20 «Реал» — 

«Наполі». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

12.40 Сіткорізи

13.20 «ПСЖ» — 

«Барселона». 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.00, 18.25 Ніч Ліги 

чемпіонів

16.30 «Баварія» — 

«Арсенал». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

19.00, 21.55 Шлях до 

Стокгольма

19.50 «Сельта» — «Шахтар». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

22.30 Ліга Європи. ONLINE

00.30 «Боруссія» (М) 

— «Фіорентина». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

04.10 «МЮ» — «Сент-

Етьєнн». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «МЮ» — 

«Вотфорд». ЧА

07.50, 10.15 Ніч Ліги 

чемпіонів

08.25 «Баварія» — 

«Арсенал». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.55 «Бернлі» — 

«Челсі». ЧА

12.45, 19.15 Журнал Ліги 

Європи

13.15 «Атлетіко» — 

«Сельта». ЧІ

15.05 Сіткорізи

15.35, 3.55 «Бенфіка» 

— «Боруссія» (Д). 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

17.25 «Реал» — «Наполі». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

19.45 «Боруссія» (М) 

— «Фіорентина». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

21.55 «МЮ» — «Сент-

Етьєнн». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

00.00 «ПАОК» — «Шальке». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

01.50 Ліга Європи. ONLINE

03.40 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Зворотний бік 

Місяця

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Він і вона. Бій за 

життя

10.50 Найнебезпечніші 

тварини

11.50 Дика планета

13.40 Містична Україна

14.30, 19.50 Секретні історії

15.20, 23.40 Повітряні бої

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00, 22.40 Загадки планети

18.00 Бути левом

19.00 Бандитська Одеса

00.30 Брама часу

К1

05.00 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.30 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.25 Три сестри

11.00 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 18.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

19.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

00.40 Т/с «Ти — моє життя»

02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.35 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.40 М/с «Елвін і бурундуки»

08.00 Мультмікс

09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.45 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

12.25 Панянка-селянка

13.25, 14.30 Одного разу під 

Полтавою

13.55 Танька і Володька

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 4.30 Віталька

16.50, 20.00 Казки У Кіно

17.50 ЛавЛавСar

21.00 Казки У

22.00, 2.50 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»

02.00 Теорія зради

05.25 М/ф «Лікар Айболіт»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.30 Смакота

07.25, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.25, 18.50 Що там з 

Євробаченням?

09.35 Д/с «Джон 

Фітцжеральд Кеннеді»

11.45 Орегонський путівник

12.15 Суспільний університет

12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

Спорт

13.15 Слідство. Інфо

14.00 Надвечір’я. Долі

15.25, 2.10 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Індивідуальна 

гонка 20 км (чоловіки)

17.25 Т/с «Анна Піль»

18.15, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Гайдамацьким 

шляхом»

19.50 З перших вуст

19.55 Схеми

20.20, 4.40 Про головне

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.35 Обличчя війни

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

04.10 Уряд на зв’язку з 

громадянами
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.55, 12.20 Міняю жінку

13.00 Ліга сміху

15.30 «Сказочная Русь»

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.20 Ліга сміху-2017

22.25 Вечірній квартал

00.20 Комедія «Вісім перших 

побачень»

01.55 Драма «За взаємною 

згодою»

05.00 Неділя з «Кварталом»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.00 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.20, 12.25 Т/с «Рідкісна 

група крові»

15.50, 16.45 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00, 2.00 Подробиці

21.00 Чорне дзеркало

23.00 Х/ф «Американський 
дідусь»

00.40 Х/ф «Миленький ти 
мій...»

02.40 Х/ф «Для домашнього 
вогнища»

04.15 Чекай на мене

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 16.10 Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Новини

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 5.10 Зоряний шлях

11.30, 3.40 Реальна містика

13.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»

15.30 Т/с «Черговий лікар»

18.00 Т/с «Райське місце» 

19.45 Говорить Україна

21.00, 23.30 Т/с «Поцілунок 

долі»

01.15 Т/с «C. S. I.: Маямі»

ICTV

05.00 Провокатор

05.35 Дивитись усім!

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.50 Інсайдер

10.45, 17.50 Т/с «Котовський»

11.40, 13.20 Х/ф 
«Апокаліпсис наших 
днів»

12.45, 15.45 Факти. День

16.10 Т/с «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.25 Х/ф «Дівчина з тату 
дракона»

02.20 Т/с «Лас-Вегас-3»

03.40 Стоп-10

04.40 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.25 Зона ночі

04.50, 18.00 Абзац

05.50, 7.05 Kids Time

05.51 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.06 Т/с «Клініка»

09.10 Київ вдень та вночі

11.30 Від пацанки до 

панянки

19.00 Пацанки. Нове життя

19.55 Вар’яти

23.05 Т/с «Гра престолів»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 0.15 Час бізнесу

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

08.20, 21.25 Бізнес-час

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

важливо

02.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

03.35 В кабінетах

04.25, 5.25 Будемо жити

04.45 Невигадані історії

05.55 Рандеву

НТН

04.55 Х/ф «Наприкінці ночі»
06.00 Х/ф «Морський 

характер»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.25, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-9»

14.00, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

15.45, 0.40 Т/с «Той, що читає 

думки-3»

23.45 Т/с «Елементарно-2»

02.55 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

03.55 Легенди бандитської 

Одеси

04.20 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Українське гончарство. 

Фляндрівка, ч. 1 

06.35 Гра долі. Невгамовний 

Пантелеймон, ч. 1 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.20, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Дійові особи. Юрій 

Мажуга 

10.20 «Інкрустації». Поетична 

вистава за віршами 

Ліни Костенко на 

сцені Київського 

академічного Молодого 

театру 

11.25 Д/ф «Ваш Неллі Влад»

13.00 Д/ф «Ми підем, 

де трави...» Андрій 

Малишко 

13.45 Мистецтво Михайла 

Дмитренка 

14.00, 02.00 Х/Ф «Буйна», 
с. 2

15.10, 03.05 Скарби 

української народної 

пісні, ч. 2

16.00, 00.50 Музика і 

музиканти. Симфонічна 

абетка, ч. 2

16.30, 01.20 Д/ф «Оксана 

Петрусенко»

17.00 Кіно і час. Раїса 

Недашківська

17.30 Вони прославили наш 

край. Йосип Сліпий

17.55 Києвотека. Київські 

імена. Валерія Заклунна

19.20 Територія Кіно. Юрій 

Рудченко

19.50 Антракт. Брати Ялові

20.20 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

свободи»

21.40 Д/ф «Мій Майдан»

22.40 Джузеппе Верді. 

Реквієм

01.50 Закарпатський 

краєзнавчий музей

04.00 Актор Дмитро 

Наливайчук

04.50 Людвіг ван Бетховен. 

Дев’ята симфонія

СТБ

05.40, 18.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

08.05 Х/ф «Ми дивно 
зустрілися»

09.50 Х/ф «На край світу»
18.00, 22.00 Вiкна-новини

19.55 Х/ф «Це мій собака»
22.35 Х/ф «Кохання на два 

полюси»
00.30 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.15 Д/ф «Мішель Мерсьє. 

Заручниця кохання»

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

10.45 Неприручена Північна 

Америка

11.20 Будьте здорові!

12.00 Teen-клуб

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

19.50 Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем

21.20, 4.25 Відлуння

21.50, 5.55 Х/ф «Ругантіно»
00.00 Ніч чорних краваток

01.55 Життя на Вершині

02.55 Вихідний, після 

опівночі

03.55 Світські хроніки

04.55 Цивілізація Incognita

05.10 Анна Конда. Вишиваний 

альбом (Білий)

05.35 Анна Конда. Джинсовий 

альбом (Чорний)

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Облом.UA.

08.55 Д/ф «Помста природи»

10.55 Супероблом.UA.

16.45 Х/ф «Бермудські 
щупальця»

18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

19.25 Х/ф «Універсальний 
агент»

21.10 Х/ф «Таємний 
план»

23.00 Змішані єдиноборства. 

UFC.

01.35 Т/с «Інспектор Алекс»

02.30 Секретні матеріали

03.20 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

ФУТБОЛ-1

06.00, 19.30, 1.10 Ліга Європи. 

ONLINE

07.50, 12.45, 21.55, 3.00, 5.35 

Топ-матч

08.10 «ПАОК» — «Шальке». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.25 Сіткорізи

10.55, 3.15 «Баварія» 

— «Арсенал». 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.55 «Боруссія» (М) 

— «Фіорентина». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

14.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

16.05, 18.50 Шлях до 

Стокгольма

17.00 «Сельта» — «Шахтар». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

21.25 Передмова до 5-го 

раунду». Кубок Англії

22.00, 5.05 Світ Прем’єр-ліги

22.50 «МЮ» — «Сент-

Етьєнн». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

00.40 ЧІ. Передмова до туру

ФУТБОЛ-2

06.00 «Баварія» — 

«Арсенал». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

07.50, 10.35 Шлях до 

Стокгольма

08.45 «Сельта» — «Шахтар». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

11.15, 17.00 Ліга Європи. 

ONLINE

13.20 «Реал» — «Наполі». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

15.10 «МЮ» — «Сент-

Етьєнн». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

18.50 Світ Прем’єр-ліги

19.20 «ПАОК» — 

«Шальке»». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

21.10 ЧІ. Передмова до туру

21.40 «Гранада» — «Бетіс». ЧІ

23.40, 5.20 Передмова до 5-го 

раунду. Кубок Англії

00.10 «Боруссія» (М) 

— «Фіорентина». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

02.00 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

02.50 «Борнмут» — «Ман 

Сіті». ЧА

04.40 ЧІ. Передмова до туру

05.10 Топ-матч

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса

07.20 Полювання на НЛО

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Він і вона. Бій за 

життя

10.50 Найнебезпечніші 

тварини

11.50, 17.00, 22.40 Загадки 

планети

13.40 Містична Україна

14.30, 19.50 Секретні історії

15.20, 23.40 Повітряні бої

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

18.00 Школа виживання: леви

00.30 Підроблена історія

К1

05.00 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.30 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.25 Три сестри

11.00, 16.20 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 18.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

19.00, 1.35 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 КВК

03.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.35 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.40 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 Мультмікс

09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.45 Х/ф «Гепард»
12.25 Панянка-селянка

13.25, 14.30 Одного разу під 

Полтавою

13.55 Танька і Володька

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 4.30 Віталька

16.50 Казки У Кіно

17.50 ЛавЛавСar

20.00 М/ф «Нарешті вдома»

21.40 Х/ф «Едвард Руки-
Ножиці»

23.40 Х/ф «Пропала 
грамота»

01.00 Країна У

05.25 М/ф «Лікар Айболіт»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.15 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25 Життєлюб

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.35 На слуху

08.35 Територія закону

08.40 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/с «Легенди тофу»

09.25, 18.50 Що там з 

Євробаченням?

09.40 Д/ф «Кенгір. Сорок днів 

свободи»

11.10 Д/ф «Мій Майдан»

12.15 Суспільний університет

12.40, 21.25, 5.35 Новини. 

Спорт

13.15 Схеми

14.00 Віра. Надія. Любов

15.20 Обличчя війни

15.40, 3.10 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Естафета 14х6 км. 

(жінки)

17.25 Т/с «Анна Піль»

18.15, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.25 Війна і мир

20.20, 4.40 Про головне

21.40 Розмова в студії з 

автором фільму «Герої 

не вмирають» 

В. Чистиліним

21.55 Д/ф «Герої не 

вмирають»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00 Золотий гусак

23.15 Підсумки

02.10 Музичне турне
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КАНАЛ «1+1»

06.00 Драма «За взаємною 

згодою»

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00 Гроші

11.15, 23.10 Світське життя

12.15 Одруження наосліп

14.00 Голос країни

16.30, 21.15 Вечірній 

квартал

18.30 Розсміши коміка

19.30 ТСН

20.15 Українські сенсації

00.10 Ліга сміху-2017

02.00 Х/ф «Влада 
вогню»

03.35 Неділя з «Кварталом»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.40, 20.00, 1.55 Подробиці

07.40 Х/ф «Суєта суєт»
09.30 Україна вражає

10.00, 4.05 Юрій Богатирьов. 

Ідеальний виконавець

10.50, 4.40 Х/ф «Неждано-
негадано»

12.20 Х/ф «Рідня»
14.20 Т/с «Генеральська 

невістка»

18.00, 20.30 Т/с «Знахарка»

22.20 Х/ф «Тільки 
повернись»

00.05 Х/ф «Палаючий острів»
02.25 Х/ф «Чудо в краю 

забуття»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.00 

Новини

07.10, 4.50 Зоряний шлях

09.00, 15.20 Т/с «Умови 

контракту»

17.20, 19.40 Т/с «Перехрестя 

Олександра Вербова»

22.00 Х/ф «Мільйонер»
00.00 Реальна містика

02.40 Т/с «C. S. I.: Маямі»

ICTV

05.00 Х/ф «Голдфінгер»
06.50 Дивитись усім!

07.50 М і Ж

08.45 Я зняв!

09.45 Дизель-шоу. Дайджест

10.50, 11.50 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.30 Х/ф «Блакитна 
безодня»

16.45 Х/ф «Ягуар»
18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Леон»

22.40 Х/ф «22 кулі. 
Безсмертний»

00.50 Х/ф «Імперія вовків»
02.55 Т/с «Код Костянтина»

04.35 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

05.40, 6.50 Kids Time

05.41 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

06.51 Пацанки. Нове життя

07.50 Половинки

09.40 Ревізор

12.40 Пристрасті за ревізором

15.05 Х/ф «Зубна фея»

17.10 М/ф «Геркулес»

18.55 Х/ф «Геракл»
21.00 Х/ф «У пастці часу»
23.05 Х/ф «Привиди в 

Коннектикуті»
01.05 Х/ф «Супергеройське 

кіно»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 0.20, 5.15 

Рандеву

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.55, 22.15 Час бізнесу

08.20 Не перший погляд

08.45 Солодко з Іскрою

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up LIFE

13.10, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою

13.30 Історія успіху

13.40 Сучасний фермер

14.10 Відкрита церква

14.30 Навчайся з нами

15.15, 4.15 Феєрія мандрів

16.10 Фінансовий тиждень

16.30 Особливий погляд

17.10 «За Чай.com»

18.15, 2.35 Фактор безпеки

19.25, 23.30 Машина часу

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 1.15, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час: важливо

22.30 Док. проект

00.15 Бізнес-час

02.15 В кабінетах

04.35 Час інтерв’ю

НТН

05.55 Х/ф «Вічний поклик»
11.30, 3.20 Речовий доказ

13.50 Склад злочину

15.15 Т/с «Детективи»

19.00, 2.45 Свідок

19.30 Х/ф «Перекладачка»
21.15 Х/ф «Щасливе число 

Слевіна»
23.15 Х/ф «Втеча з 

в’язниці»
01.10 Х/ф «Фокусники»
03.15 Випадковий свідок

04.05 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Музика і музиканти. 

Симфонічна абетка, ч. 2 

06.30 Д/ф «Оксана 

Петрусенко» 

07.00 Кіно і час. Раїса 

Недашківська 

07.25 Вони прославили наш 

край. Йосип Сліпий 

07.50 Києвотека. Київські 

імена. Валерія 

Заклунна 

08.20 Новинний блок 

08.55 Новини. Культура 

09.10 Територія Кіно. Юрій 

Рудченко 

09.40 Антракт. Брати Ялові 

10.10 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

свободи»

11.30 Д/ф «Мій Майдан» 

12.30 Джузеппе Верді. 

Реквієм 

13.50 Закарпатський 

краєзнавчий музей 

14.00, 02.00 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Юрій Горліс-Горський, 

ч. 1

14.50, 02.50 М. Вінграновський. 

«Прекрасний звір у 

серці». Вистава театру 

«Сузір’я»

16.00 Казки Лірника Сашка 

16.10 Світ дітей. У ритмі 

спорту

16.20 Дитячі таємниці

16.45 Освіта як мистецтво. 

Вартові зв’язку, ч. 2

17.15 Самітник із роду 

Косачів

18.00 Планета Тагор 

18.25 Д/ф «Сміхотворець 

Павло Глазовий»

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Тиждень

19.20 І дощ, і сонце 

Станіслава 

Чернілевського

19.50 Музика і музиканти. 

Герман Макаренко

20.20 Д/ф «Українська 

гельсінська спілка 

— вектор визначено»

21.20 Жорді Гальсеран 

«Метод Гронхольма». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

23.00 Джаз Коло. 

Електроколо, ч. 2

23.30 Гроші, влада, кохання

00.15 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Кирило 

Стеценко, ч. 1, 2

01.10 Італійська музика 

бароко 

04.00 Четвертий 

міжнародний музичний 

фестиваль, ч. 3

05.05 Лілія його життя. Серж 

Лифарь

СТБ

05.50 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

10.15 Х/ф «Це мій собака»
12.15 МастерШеф. Діти-2

19.00 Євробачення-2017

21.25 Т/с «Коли ми вдома»

22.40 Євробачення-2017. 

Підсумки голосування

23.45 Давай поговоримо про 

секс-3

01.40 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

09.50 Шеф-кухар країни

10.30, 4.35 Цивілізація 

Incognita

11.15 Про що мріє «Калина»?

11.45, 16.40, 5.30 

Неприручена Азія

13.35 Іпостасі спорту

14.10 Завтра — сьогодні

15.30 Соціальний статус: 

ваша пенсія

16.15 Україна Михайла 

Поплавського

17.20 Життя в цифрі

17.30 Творчий вечір 

Олександра Злотника 

21.20 Формула Пруста

22.00 Х/ф «Золото апачів»
00.00 Вихідний, після опівночі

01.10 Ніч чорних краваток

02.20 Життя на Вершині

04.00 Світські хроніки

04.25 Кумири

05.05 Океан-ВЕТ

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Облом.UA.

09.50 Х/ф «Місце аварії: 
сім’я в небезпеці»

11.35 Top Gear

12.40 Х/ф «Ураган 500 
миль на годину»

14.10 Х/ф «Подвійний 
дракон»

16.00 Х/ф «Втеча»
18.10 Х/ф «Таємний план»
20.00 Х/ф «Міцний 

горішок-3: відплата»
22.20 Х/ф «Транзит»
00.00 Х/ф «Код убивці»
01.55 Секретні матеріали

02.45 Х/ф «Чорна долина»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 21.25, 23.40, 1.40, 

3.40 Топ-матч

06.10 «ПСЖ» — 

«Барселона». 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

08.10 «Гранада» — «Бетіс». ЧІ

10.00, 16.30, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Сельта» — «Шахтар». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

12.10 «ПАОК» — «Шальке». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

13.55 Передмова до 5-го 

раунду. Кубок Англії

14.25 «Бернлі» — «Лінкольн 

Сіті». Кубок Англії

16.50 «Гаддерсфілд Таун» 

— «Ман Сіті». Кубок 

Англії

19.00 Світ Прем’єр-ліги

19.25 «Депортіво» — 

«Алавес». ЧІ

21.40 «Севілья» — «Ейбар». ЧІ

23.50 «Вулвергемптон» 

— «Челсі». Кубок 

Англії

01.50 «Спортінг» — 

«Атлетіко». ЧІ

03.55 «Реал» — 

«Еспаньйол». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Боруссія» (М) 

— «Фіорентина». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

07.40 «Реал» — «Наполі». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

09.25 Ліга Європи. ONLINE

11.10 Передмова до 5-го 

раунду. Кубок Англії

11.40 «МЮ» — «Сент-

Етьєнн». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

13.25 ЧІ. Передмова до туру

13.55 «Спортінг» — 

«Атлетіко». ЧІ

15.55 Світ Прем’єр-ліги

16.25, 17.00, 19.10, 23.20, 1.25, 

3.30, 5.30 Топ-матч

16.30 Сіткорізи

17.10 «Реал» — 

«Еспаньйол». ЧІ

18.00 Футбол Tables

19.25 «Вулвергемптон» 

— «Челсі». Кубок 

Англії

20.15 Футбол NEWS. LIVE

21.30 «Бернлі» — «Лінкольн 

Сіті». Кубок Англії

23.35 «Депортіво» — 

«Алавес». ЧІ

01.40 «Гаддерсфілд Таун» 

— «Ман Сіті». Кубок 

Англії

03.40 «Севілья» — «Ейбар». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Містична Україна

09.00, 18.10 У пошуках істини

10.50 Повітряні бої

12.30 Людина розумна

14.30 Загадки планети

16.30 Дика планета

20.50, 23.40 Секретні історії

21.40 Дослідження часу

00.30 Бандитський Київ

К1

05.00 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.30 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

12.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.20 М/ф «Махнемо на 

Місяць»

15.00, 16.00 Орел і решка

00.00 Т/с «Сонна Лощина»

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.35 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.40 М/с «Елвін і бурундуки»

08.00 Мультмікс

09.15 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

10.45 М/ф «Битва за планету 

Терра»

12.10 Т/с «Червоні браслети»

17.50 Х/ф «Післязавтра»
20.00 Одного разу під 

Полтавою

22.10 Х/ф «Пропала 
грамота»

23.30 Х/ф «Арктичний 
вибух»

01.15 Шпілівілі

02.00 Теорія зради

02.50 Країна У

04.30 Віталька

05.25 М/ф «Лікар Айболіт»

УТ-1

06.00 У просторі буття

06.35 Підсумки

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.20 Шеф-кухар країни

08.10 Смакота

08.35 Тепло. Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.25 М/с «Книга джунглів»

09.50 Хто в домі господар?

10.10 Хочу бути

10.30 Що там з 

Євробаченням?

10.50 Фольк-music

12.10 Т/с «Незнайомка з 

Вайлдфелл-Холлу»

15.10 Книга.ua

15.40, 2.20 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Естафета 4х7, 5 

км (чоловіки)

17.15 Чоловічий клуб. Спорт

18.25 Чоловічий клуб

19.00, 22.30 Національний 

відбір учасника 

від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2017» 3-й тур

21.30, 5.35 Новини

22.00 Мистецький пульс 

Америки

22.50 В перерві: Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.25 Життєлюб

23.50 Золотий гусак

01.20 Музичне турне

03.45 Д/с «Джон 

Фітцжеральд Кеннеді»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 Х/ф «Влада вогню»
08.00 Сніданок. Вихідний
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»
10.05 Українські сенсації
11.00 Світ навиворіт
12.10 На ножах
13.55 Комедія «Останній 

москаль»
17.45 Комедія «Вісім перших 

побачень»
19.30, 5.15 ТСН-тиждень
21.00 Голос країни
23.15, 2.00 Бойовик «Погана 

компанія»

01.25 Аргумент кiно

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.35 Подробиці

07.00 Х/ф «Рідня»
09.00 Готуємо разом

10.00, 11.00 Орел і решка

12.00 Т/с «Знахарка»

16.00 Т/с «Своя правда»

20.00 Подробиці тижня

21.30 Т/с «Генеральська 

невістка»

01.15 Х/ф «Для 
домашнього 
вогнища»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Новини

07.40 Зоряний шлях

09.15 Т/с «Поцілунок долі»

13.00 Т/с «Перехрестя 

Олександра Вербова»

16.50, 20.00 Т/с «Пощастить у 

коханні»

19.00, 5.50 Події тижня 

21.25 Х/ф «Мамина 
любов»

23.15 Реальна містика

02.10 Т/с «Райське місце»

ICTV

05.05 Х/ф «Кульова 
блискавка»

07.15 Т/с «Відділ 44»

10.55, 11.50, 13.00 Стоп-10

12.45 Факти. День

13.55 Х/ф «22 кулі. 
Безсмертний»

16.05 Х/ф «Леон»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.30 Х/ф «Повітряний 
маршал»

22.30 Х/ф «Викрадена-2»
00.15 Х/ф «Дівчина з тату 

дракона»
03.00 Т/с «Код Костянтина»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.20, 6.40 Kids Time

05.25 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

06.45 Т/с «Якось у казці»

10.10 Х/ф «Готель для 
собак»

12.05 Х/ф «Зубна фея»
14.05 Х/ф «Геракл»
16.10 Х/ф «У пастці часу»
18.15 Х/ф «Зоряний десант»

21.00 Х/ф «Робокоп»
23.20 Х/ф «Привиди в 

Коннектикуті-2»
01.25 Х/ф «Останній із 

могіканів»

5 канал

06.00, 9.30, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час: важливо

06.15, 21.00, 1.15 Час: 

підсумки тижня 

06.25, 18.10, 0.20 Велика 

політика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

00.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

08.10 Гра інтересів

08.30, 3.15 Феєрія мандрів

08.45 Солодко з Іскрою

09.20 Автопілот-тест

09.25 Технопарк

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.10 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up BUSINESS

13.10 Модне здоров’я

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 «За Чай.com»

19.25 Невигадані історії

20.00, 2.15, 5.15 Машина часу

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/ф «Серпнева війна»

23.20 Фінансовий тиждень

01.55 Огляд преси

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.55 Правда життя. Професії

05.55 Х/ф «Дама з 
папугою»

07.45 Х/ф «Ласкаво 
просимо, або 
Стороннім вхід 
заборонено»

09.05 Т/с «Спадщина»

13.15 Х/ф «Перекладачка»
15.00 Х/ф «Суєта суєт»
16.40 Легенди карного 

розшуку

19.00 Т/с «Полювання на 

Вервольфа»

22.50 Х/ф «Розплата»
00.30 Х/ф «Лузга»
02.00 Х/ф «Щасливе число 

Слевіна»
03.45 Речовий доказ

04.05 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Освіта як мистецтво. 

Вартові зв’язку, ч. 2 

06.30 Самітник із роду Косачів 

07.10 Планета Тагор 

07.35 Д/ф «Сміхотворець 

Павло Глазовий» 

08.15 Казки Лірника Сашка 

08.25 Світ дітей. У ритмі 

спорту 

08.35 Дитячі таємниці 

09.00 Новини. Культура. 

Тиждень 

09.20 І дощ, і сонце Станіслава 

Чернілевського 

09.50 Музика і музиканти. 

Герман Макаренко 

10.20 Д/ф «Українська 

гельсінська спілка 

— вектор визначено»

11.20 Жорді Гальсеран 

«Метод Гронхольма». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

13.00 Джаз Коло. Електроколо, 

ч. 2 

13.30 Гроші, влада, кохання 

14.00, 02.00 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Юрій Горліс-Горський, 

ч. 2

14.50, 02.50 Михайло 

Вербицький. Концерт 

до 200-річчя від дня 

народження

16.00 Шарль Перро «Красуня 

і Чудовисько». Вистава 

Київського академічного 

Молодого театру

17.25 Центр Уваги. 

«Організація виставок. 

«Фотографічне 

несвідоме»

18.00 Православний календар 

18.10 Щаслива людина 

Олексій Петухов

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Тиждень

19.20 Мовою мистецтва

19.50 Парадигма. Історія 

однієї прем’єри

20.20 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 

незалежності — над 

Срібною землею»

21.10 О. Кобилянська. 

«Земля». Вистава 

Чернівецького обласного 

академічного музично-

драматичного театру 

ім. О. Кобилянської

23.50 Православний календар 

00.15 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Кирило 

Стеценко, ч. 3, 4, 5

01.35 Кирило Стеценко 

«Друга літургія 

св. І. Золотоустого»

04.00 Сергій Данченко. 

Останній сезон 

05.00 Створення оркестру

05.50 Православний календар

 

СТБ

05.55 ВусоЛапоХвіст

07.00 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

11.00 Караоке на майдані

12.15 Євробачення-2017

16.00, 23.10 Я соромлюсь 

свого тіла-4

18.00, 22.10, 0.25 Слідство 

ведуть екстрасенси

21.00 Один за всіх

ТОНІС

06.00 Х/ф «Золото апачів»
07.45 Натхнення

09.55 Неприручена Азія

11.10 Зцілення теплом

11.45, 16.05, 3.55 Океан-ВЕТ

13.35 Будьте здорові!

14.00 Teen-клуб

15.05 Життя в цифрі

15.30 Соціальний статус: ваша 

пенсія

16.40 Бенефіс композитора 

Остапа Гавриша

19.55, 3.40 Цивілізація 

Incognita

20.10 Кумири

20.30 Світські хроніки

21.00 Шеф-кухар країни

21.35 Євромакс

22.00, 4.20 Х/ф «Серед 
коршунів»

00.00 Д/ф «Родіон Нахапетов. 

Від П’ятихаток до 

Голлівуду»

00.55 Д/ф «Мілен Демонжо. 

Міледі з українським 

корінням»

01.55 Відлуння

02.25 Концерт

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Роби бізнес

09.00 Бушидо

10.05 Х/ф «Подвійний 
дракон»

11.55 Х/ф «Втеча»
14.05 Х/ф «Універсальний 

агент»
15.50 Х/ф «Міцний горішок-

3: відплата»
18.10 Х/ф «Загнаний»
20.00 Х/ф «Відплата»
22.10 Х/ф «Ідеальні 

канікули»
23.55 Змішані єдиноборства. 

UFC.

02.25 Х/ф «Вишневі ночі»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 12.40, 14.55, 16.55, 

19.10 Топ-матч

06.10 «Бернлі» — «Лінкольн 

Сіті». Кубок Англії

08.10 «МЮ» — «Сент-

Етьєнн». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.40, 20.15 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Журнал Ліги чемпіонів

10.50 «Гаддерсфілд Таун» 

— «Ман Сіті». Кубок 

Англії

12.55 «Сосьєдад» — 

«Вільярреал». ЧІ

15.10, 3.35 Журнал Ліги 

чемпіонів

16.00, 0.50 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

17.10 «Валенсія» — 

«Атлетік». ЧІ

18.00 Футбол Tables

19.25 «Сельта» — 

«Осасуна». ЧІ

21.20 Великий футбол

23.00 «Фулгем» — 

«Тоттенгем». Кубок 

Англії

01.45 «Блекберн» — «МЮ». 

Кубок Англії

04.05 «Барселона» — 

«Леганес». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «ПАОК» — «Шальке». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

07.50, 20.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

08.45 «Вулвергемптон» 

— «Челсі». Кубок Англії

10.35, 15.25, 23.40 Світ 

Прем’єр-ліги

11.05 «Реал» — 

«Еспаньйол»». ЧІ

12.55, 20.15 Журнал Ліги 

чемпіонів

13.25 «Сельта» — «Шахтар». 

1/16 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

15.15, 18.00, 2.00 Топ-матч

15.55 «Фулгем» — 

«Тоттенгем». Кубок 

Англії

18.10 «Блекберн» — «МЮ». 

Кубок Англії

21.40 «Барселона» — 

«Леганес». ЧІ

22.30 Футбол Tables

00.10 «Сосьєдад» — 

«Вільярреал». ЧІ

02.10 «Валенсія» — 

«Атлетік». ЧІ

04.00 «Бернлі» — «Лінкольн 

Сіті». Кубок Англії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Містична Україна

09.00, 18.10 У пошуках істини

10.50 Повітряні бої

12.30 Дослідження часу

14.30 Загадки планети

16.30 Дика планета

20.50, 23.40 Секретні історії

21.40 Людина розумна

00.30 Гордість України

К1

05.00 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.30 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

11.25 М/ф «Махнемо на 

Місяць»

13.00, 14.00 Орел і решка

20.00 Х/ф «Хатіко: 
найвірніший друг»

21.50 Вечірній квартал

23.30 Х/ф «Остання любов 
на Землі»

01.10 Скептик-2

01.45 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.30 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.40 М/с «Елвін і бурундуки»

08.00 Мультмікс

09.30 М/ф «Битва за планету 

Терра»

10.55 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 

друзів»

12.00 Т/с «Червоні 

браслети»

18.20 М/ф «Нарешті вдома»

20.00 Одного разу під 

Полтавою

22.10 Х/ф «Тіні забутих 
предків»

00.00 Т/с «Ніделяндія»

03.00 Це любов

УТ-1

06.00 Світ православ’я

06.35 На слуху

07.05, 23.30 Золотий гусак

07.25 Життєлюб

08.15 Смакота

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2017», 3-й тур

12.25 Біатлон. Чемпіонат світу. 

Мас-старт 12, 5 км. 

(жінки)

13.30 Спогади

13.55 Мистецькі історії

14.10 Фольк-music

15.40 Біатлон. Чемпіонат світу. 

Мас-старт 

15 км.(чоловіки)

16.40 Твій дім

17.00 Т/с «Епоха честі»

20.30 Перша шпальта

21.00, 5.35 Новини

21.30 Д/ф «Небо падає»

22.20 Д/с «Легенди тофу».

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.20 Територія закону

01.20 Д/ф «Кенгір. Сорок днів 

свободи»

02.40 Д/ф «Мій Майдан»

03.45 Віра. Надія. Любов

04.40 Д/ф «Коли я мовчу»
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У Путіна 
— на одного 
суперника 
менше
Суд визнав російського 
опозиціонера Навального 
винним у справі «Кіровлісу»
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Ленінський районний суд Кірова 8 лютого при-
значив російському опозиціонеру Олексію На-
вальному покарання у вигляді п’яти років позбав-
лення волі умовно у рамках повторного розгляду 
справи «Кіровлісу», повідомляє «Німецька хви-
ля». Другого підсудного, підприємця Петра Офіце-
рова засуджено до чотирьох років умовно. Також 
вони обидва мають виплатити по 500 тисяч руб-
лів штрафу. Обвинувальний вердикт і судимість 
внаслідок нього позбавляє Навального можливості 
брати участь у президентських виборах, повідоми-
ла його адвокат Ольга Михайлова. Сам Навальний 
планує продовжувати виборчу кампанію.
 Нагадаємо, що вперше вирок у справі «Кіров-
лісу» був винесений Навальному та Офіцерову 
18 липня 2013 року. Ленінський районний суд 
у Кірові встановив, що вони вкрали у кіровсько-
го державного підприємства 10 тис. кубометрів 
лісопродукції вартістю 16 млн. рублів. Наваль-
ного та Офіцерова тоді взяли під варту просто в 
залі суду, проте наступного дня звільнили під 
підписку про невиїзд до набуття вироком чин-
ності. Пізніше Кіровський обласний суд змінив 
вирок, замінивши реальне покарання умовним 
терміном та штрафом у 500 тис. рублів.
 Захист Навального та Офіцерова звернувся до 
Європейського суду з прав людини зі скаргою на 
порушення права на справедливий судовий роз-
гляд. Страсбурзький суд у лютому 2016 року став 
на бік заявників та відмовився розглядати апе-
ляцію Росії, а також постановив, що Росія має 
виплатити Навальному та Офіцерову компенса-
цію у 80 тис. євро. У листопаді 2016 року президія 
Верховного суду РФ скасувала вирок за подан-
ням голови суду щодо відновлення провадження 
у справі через рішення Європейського суду з прав 
людини. Новий розгляд розпочався у Ленінсько-
му районному суді Кірова 5 грудня 2016 року.
 Попередні суди над рок-групою Pussy Riot, 
Михайлом Ходорковським, Ільдаром Дадіним 
викликали суспільний резонанс у Росії та про-
тести у світі. Тепер знову Олексій Навальний. Ці 
імена є символами політичного впливу на росій-
ські суди, у незалежність яких у Росії вже ніхто 
не вірить. Надто очевидними були всі обставини 
цього процесу, шитого білими нитками, йдеться 
в коментарі «Німецької хвилі».
 Після повторного засудження опозиціоне-
ра Олексія Навального Росія втрачає кандида-
та, який би надав президентським виборам 2018 
року хоч якоїсь мінімальної видимості демокра-
тичності. Згідно з російським законодавством, за-
суджені за тяжкі злочини (зокрема розтрату), не 
мають права брати участь у виборах протягом де-
сяти років після зняття чи погашення судимості. 
Навальний навряд чи став би серйозним конкурен-
том Путіну на виборах 2018 року, але «цар-батюш-
ка» все ж поквапився прибрати його з дороги. 
 Олексій Навальний — контроверсійний полі-
тик. І ще далеко не такий популярний, як Воло-
димир Путін. Але він уособлює справжню, а не 
«системну» опозицію в Росії. Він відрізняється 
від завсідників політичної сцени, які протягом 
десятиліть виконують функцію фігового лист-
ка демократії. Таких як лідер комуністів Ген-
надій Зюганов або популіст Володимир Жири-
новський. Путін мав би можливість поборотися 
на виборах не з бутафорними кандидатами, а зі 
справжнім опозиціонером. Невже побоявся? 
 В Європейському Союзі рішення суду у справі 
«Кіровлісу» щодо російського опозиціонера Олек-
сія Навального вважають політично мотивова-
ним. «Це спроба заглушити ще один незалежний 
політичний голос у Росії. Це рішення виключає 
Навального з політичної арени, обмежує політич-
ний плюралізм у Росії і викликає серйозні питан-
ня щодо справедливості демократичних процесів 
у Росії», — йдеться в заяві Європейської зовніш-
ньополітичної служби. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 В Ісландії підвищила-
ся активність відразу чоти-
рьох вулканів, повідомляє 
газета «Айсланд Монітор» 
iз посиланням на геофізи-
ка Палла Ейнарссона з уні-
верситету Рейк’явіка. Екс-
перт вказує, що вивержен-
ня знову можуть призвес-
ти до хаосу, який стався з 
аналогічної причини 2010 
року, коли було припинено 
авіасполучення над части-
ною Європи та Атлантики. 
 В Ісландії нараховуєть-
ся приблизно 130 вулканів. 

Більшість iз них уже згас-
ли, але залишається бага-
то активних, на чотирьох 
iз яких тепер зафіксовано 
підвищену активність. Це 
— Катла, Хекла, Бардар-
бунга та Грімсвоетн. На 
трох останніх уже відбу-
валися виверження впро-
довж останніх 20 років. 
 Найбільше занепокоєн-
ня викликає стан вулкана 
Катла, на чергове вивер-
ження якого очікують з 
1918 року. Експерти попе-
реджають, що магма в ньо-
му останнім часом значно 
піднялася і перебуває без-

посередньо під поверхнею. 
 Директор департаменту 
природних загроз Ісланд-
ського метеорологічного 
бюро Крістін Йонсдоттір 
вважає, що немає стовідсот-
кової впевненості, що ви-
верження таки станеться, 
оскільки активність може 
знизитися сама по собі. 
«Але на теперішньому ета-
пі цього не можна виклю-
чити», — додала вона. 
 2010 року виверження 

вулкана Еййафйаллаоеку-
ля призвело до викиду в ат-
мосферу гігантської хмари 
вулканічного пилу, який 
спричинив припинення 
авіапольотів у всій Північ-
ній Європі. Не змогли ско-
ристатися уже купленими  
квитками 10 мільйонів па-
сажирів. Відміна приблиз-
но 100 тисяч авіарейсів за-
вдала приблизно п’ять мі-
льярдів збитків європейсь-
кій економіці. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Перший великий ки-
тайський пасажирський лі-
так С919 зможе здійнятися 
в повітря до липня цього 
року, повідомляє китайсь-
ка газета «Глобал Таймс» iз 
посиланням на виробника. 
На світовому ринку цивіль-
ної авіації С919 стане кон-
курентом американському 
«Боїнгу» та європейському 
«Аеробусу». 
 Машина вже пройшла 
всі необхідні наземні вип-
робування. Наступні, як, 
приміром, тиск у салоні, 
потрібно буде провести у 
повітрі, повідомив заступ-
ник головного конструк-
тора Жао Ліньдао з фірми 
COMAC, яка буде виготов-
ляти ці літаки. 

 На минулорічному між-
народному авіасалоні в 
місті Чжухай на півдні Ки-
таю повідомили, що ма-
шини типу С919 перши-
ми розпочне експлуатува-
ти китайська авіакомпанія 
«Чайна Істерн Ейрлайнз» 
(China Eastern Airlines) зi 
штаб-квартирою у Шанхаї. 
Вона здійснює рейси в усіх 
світових напрямках, окрім 

Латинської Америки. Лі-
так вийде на ринок паса-
жирських лайнерів, де й без 
того висока конкуренція. 
Фірма COMAC уже отрима-
ла замовлення на 570 ма-
шин цього типу з 23 країн 
світу.
 Модель C919, яка може 
приймати на борт від 158 
до 174 пасажирів, уперше 
презентували в листопаді 

на авіаційному підприємс-
тві у Шанхаї. У стандарт-
ній версії машина може 
перевозити 158 пасажирів 
на відстань до 4075 кіло-
метрів. Щоправда, двигу-
ни літака наразі не китай-
ського виробництва. Їх ви-
готовляє консорціум CFE 
International, спільне під-
приємство американсько-
го концерну «Дженерал 
Електрік» та французь-
кого «Снекма». Китайці 
створили із закордонни-
ми партнерами ще кілька 
спільних підприємств, які 
виготовляють для літака 
інші деталі бортового об-
ладнання, передусім елек-
тронного.
 Піднебесна вже стала 
одним iз головних світових 
ринків у секторі цивільної 
авіації. Країна потребува-
тиме впродовж наступних 
20 років від п’яти до шес-
ти тисяч пасажирських лі-
таків. Програма С919 ре-
алізується із запізненням, 
оскільки за початковими 
планами перший політ мав 
відбутися 2014 року, а вве-
дення моделі в повну екс-
плуатацію — 2016 року. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 США не мають наміру скасову-
вати санкції щодо Росії через Крим, 
повідомив 8 лютого представник Бі-
лого дому Шон Спайсер. «Ми має-
мо справу з двома пакетами санк-
цій. Один із них — щодо Криму. І я 
вважаю, що постійний представник 
США Хейлі дуже чітко висловилася 
в ООН, що поки Росія не піде з Кри-
му, ці санкції не розглядатимуться», 
— заявив Спайсер під час традицій-
ного брифінгу для преси.
 При цьому він відмовився комен-
тувати ініціативу кількох сенаторів, 
спрямовану на те, щоби не дати пре-
зиденту США Дональду Трампу од-
ноосібно скасувати обмежувальні за-
ходи проти Москви. Раніше група з 
шести сенаторів внесла на розгляд 
Конгресу США законопроект, який 
заблокує Трампу можливість зня-

ти санкції з Росії. Документ передба-
чає, що Білий дім спочатку має нада-
ти звіт iз повним обґрунтуванням не-
обхідності скасування санкцій, після 
чого Конгрес упродовж 120 днів змо-
же блокувати ініціативу президента.
 Нагадаємо, 15 січня, тобто ще до 
своєї інавгурації, Дональд Трамп за-
явив у інтерв’ю німецькому видан-
ню «Більд» та британській «Таймс», 

що припускає перегляд санкцій щодо 
Москви. Тоді він пов’язав це питання 
зі скороченням російського ядерного 
арсеналу. Згодом він заявив, що занад-
то рано говорити про зняття санкцій.
 Реакція на цю заяву не забари-
лася: сенатори від Демократичної та 
Республіканської партій США вне-
сли законопроект, який, у разі прий-
няття, заборонить президенту Трам-
пу скасовувати санкції проти Росії 
без відповідної згоди Конгресу. За-
конопроект внесли у середу сенатор-
республіканець Ліндсі Грем та сена-
тор-демократ Бен Кардін, повідом-
ляє інформагенція «Рейтер». Внесе-
ний законопроект підтримали також 
сенатори-республіканці Джон Мак-
кейн та Марко Рубіо, а також демок-
рати Шеррод Браун та Клер Маккас-
кілл. ■

ЗЛОЧИН І КАРА

Білий дім тримає удар
США відмовилися скасовувати санкції 
щодо РФ через Крим

■

А ТИМ ЧАСОМ...

Безвіз з Європою буде вже в червні?
 Безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом може набути чинності 12 червня. 
Про це у своєму «Твіттері» написав брюссельський кореспондент «Радіо «Свобода» Рікард 
Йозвяк, посилаючись на дипломатичні джерела. Напередодні стало відомо, що «тріалог» — 
консультації між Радою ЄС, Європарламентом і Єврокомісією — щодо надання безвізового ре-
жиму для українців відбудеться 28 лютого. Президент України Петро Порошенко після вчораш-
ньої зустрічі з прем’єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом, де також обговорювали шляхи 
прискорення надання безвізу українським громадянам, висловив упевненість, що українці змо-
жуть подорожувати вільно до Європи «вже цього літа».

■

СТИХІЯ

Гори не сплять 
В Ісландії активізувалися відразу 
чотири вулкани

■

Ісландія завмерла в очікуванні: станеться виверження чи ні?❙

КРИЛА

Дракон хоче в небо
Перший великий китайський пасажирський літак готовий 
до польотів

■

Цей китайський гігант складе конкуренцію «Боїнгу» та «Аеробусу».❙
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Сергій ТРИМБАЧ, 
(спеціально для «України молодої»)
Берлін

 На відкритті у четвер одного 
з найбільших світових кінофо-
румів — Берлінале — відбулася 
світова прем’єра французького 
конкурсного фільму «Джанго». 
Музичний байопік, який став 
режисерським дебютом доволі 
відомого сценариста, продю-
сера Етьєна Комара («Мій ко-
роль», «Ціна слави» та ін.). Про 
Джанго Рейнхардта, знамени-
того майстра європейського 
джазу, засновника циганського 
свінгу. Дія стрічки відбуваєть-
ся у Парижі, в роки німецької 
окупації. Дрібка музики у діж-
ку воєнного дьогтю... 
 На жаль, в основних фести-
вальних програмах українські 
фільми відсутні. Власне, яки-
хось очікувань і переживань 
із цього приводу немає — не 
знайшлося у нас претендентів 
на «Берлінську булаву», чи то 
пак «Золотого» та «Срібного» 
ведмедів. 
 Зате на Європейському кі-
норинку, і це вже традиція, 
в рамках Берлінале працю-
ватиме Український стенд 
(Ukrainian Film Corner) — зу-
силлями Держ кіно України, 
Благодійного фонду Ігоря Ян-
ковського «Ініціатива заради 
майбутнього» та ГС «Асоціа-
ція Кіноіндустрії України». 

На стенді буде представлений 
каталог «Українські фільми 
2016-2017», де зібрано інфор-
мацію про найновіші українсь-
кі роботи — як ті, що вже завер-
шені у виробництві і перебува-
ють на «низькому» прокатному 
чи фестивальному старті, так і 
ті, що перебувають у виробни-
чому процесі. Каталог та інші 
презентаційні матеріали поши-
рюватимуться серед кінофах-
івців багатьох країн, що спри-
ятиме промоції нашого кіно 
поза межами України.
 У програмі «Берліна ле» 
Generation 14 plus 15 люто го 
відбудеться світова прем’єра 
повнометражного докумен-
тального фільму режисерів  
Георга Женота, Єлизавети 
Сміт «Школа №3», у продуку-

ванні якого брала участь і Ук-
раїна — спільно з Німеччиною. 
Це історія дітей, що навчають-
ся в одній із шкіл невеликого 
міста Миколаївка на Донбасі. 
Влітку 2014-го це місто втрапи-
ло в епіцентр бойових подій за 
визволення Слов’янська... Мо-
нологи 13 учнів, кожен з яких 
пов’язаний з чимось дуже доро-
гим для героя стрічки.
 А ще на Європейсько-
му кіноринку відбудуть-
ся покази українських філь-
мів «Мустафа» (режисер Ахмед 
Сарихаліл), «Слуга народу-2» 
(режисер Олексій Кирющен-
ко), «5 терапія» (режисер Алі-
са Павловська) та «Мир вашо-
му дому» (режисер Володимир 
Лерт).
 Голова Держкіно Пилип Іл-

лєнко 12 лютого проведе пре-
зентацію української кіноін-
дустрії, під час якої розповість 
про потенціал української кі-
ногалузі та представить ук-
раїнські фільми. «Потенціал» 
— ключове тут означення, допо-
ки іноземні продюсери не пере-
конаються у наявності такого, 
спільного «кіна» не буде. Зреш-
тою, не зовсім так — початок є, 
наші кінематографісти все ак-
тивніше вступають у ділові сто-
сунки зі своїми західними коле-
гами. 
 Серед найочікуваніших 
нами фільмів — документаль-

на стрічка «Процес. Російська 
держава проти Олега Сенцова» 
режисера Аскольда Курова, яку 
покажуть у Berlinale Special. Це 
спільний проект Естонії, Чехії, 
Польщі з російським режисе-
ром (Куров відомий фільма-
ми «Зима, іди геть / Зима, ухо-
ди», про протестні акції в Росії 
2011-12 років, та гостросоціаль-
ною стрічкою «Діти 404»). Нова 
робота режисера розкриває ас-
пекти сфабрикованої справи 
ув’язненого в Росії українсько-
го режисера Олега Сенцова. По-
каз — 11 лютого, за участі Єв-
ропейської кіноакадемії. ■

«Закручую сюжет навколо головного 
героя»
 ■ Вікторіє, що для вас петриківський 
розпис?
 — Для мене «петриківка» майже 
все. Це моя освіта, моя праця, моє жит-
тя. Вона мене оточує з самого дитинства. 
Мета мого життя — дарувати людям кра-
су петриківського розпису через свої ро-
боти.
 ■ Коли ви почали малювати?
 — У чотири роки. В моєї бабусі через 
дорогу була бібліотека, до якої ми ходи-
ли по книжки. З тих книжечок я змальо-
вувала казкових героїв та все, що бачи-
ла. Мої замальовки оцінювала мама — 
Валентина Хоменко, яка працювала ху-
дожником на фабриці «Дружба». І дома 
було безліч речей iз петриківським роз-
писом, навіть меблі були на кухні роз-
мальовані. От тоді я й познайомилася 
з «петриківкою». А взагалі я завжди 
кажу, що любов до петриківського роз-
пису до мене потрапила з материнським 
молоком.

 ■ У кого вчились майстерності?
 — Коли пішла навчатися до Петри-
ківської дитячої школи, моїми вчителя-
ми були Ніна Бородіна та Марія Пікуш. 
Це були цікаві роки мого дитячого твор-
чого життя. Нас вчили любити природу, 
дивлячись на живу квітку, стилізувати 
її та намагатися передати красу. Потім 
— роки навчання на художньо-графіч-
ному факультеті Криворізького ліцею та 
Криворізього державного педагогічно-
го університету. Завдяки здобутим знан-
ням можу не лише малювати, а й пра-
вильно передати свої знання.
 ■ Яким композиціям віддаєте пере-
вагу?
 — Мені дуже подобаються компози-
ції з птахами та людьми. В мене є кілька 
серій (пори року, народні свята та обря-
ди, стихії) із зображенням людей чи сю-
жетів iз людьми. Є картина «Україна» 
— це молода, гарна дівчина, в якої з рук 
летять квіти. Тобто я закручую сюжет 
навколо головного героя. Якщо подиви-
тись на мої роботи, то стане зрозумiлим, 

про що я говорю. Кожен майстер пови-
нен віднайти себе, це, мабуть, головне.
 ■ Які переважають кольори. І чому?
 — Подобаються синьо-блакитні кольо-
ри. Колір неба — мій улюблений колір. Я 
багато його використовую у своїх роботах. 
Але, звісно, все повинно бути гармонійно: 
до композиції «Зима» він сам проситься, а 
«Літо» бачу в іншому кольорі.

«Хотіла б, щоб символом «Євробачення» 
був петриківський розпис»
 ■ Коли малюєте, про що думаєте?
 — Відразу скажу, що коли немає на-
строю (таке рідко буває) — пензлик не 
працює. Тож малюю завжди з гарним на-
строєм і цей стан словами описати важ-
ко. Бо я насолоджуюсь тим, що я роблю, 
як це роблю і що виходить. Навіть буває 
так, що на одному диханні все виходить, 
не встигаєш навіть про щось подумати. 
Часом не завжди виходить показати все, 
що запланувала від початку.
 ■ Знаю, що ви розписали під’їзд? Свій 
чи сусідський?

 — Думка про розпис під’їзду була 
давно. Наші ж бабусі розписували хати, 
чому б не спробувати багатоповерхів-
ку прикрасити?! Спочатку я розписа-
ла під’їзд своєї подруги, вона вирішила 
зробити такий собі подарунок на день 
народження. Назвала таку композицію 
«Петриківський феєрверк». А потім я 
прикрасила й свій під’їзд композицією 
«Україна». Оточуючі реагують дуже по-
зитивно, бо коли втомлений повертаєш-
ся додому, «петриківка» тішить око. Та 
й дітям подобається.
 ■ Ваша паперова стрічка з петри-
ківським розписом встановила рекорд 
України. А які виставки за кордоном 
запам’яталися? 
 — У 2013 році в столичному музеї об-
разотворчих мистецтв Туркменістану та у 
виставковому залі ЮНЕСКО в Баку були 
представлені виставки, експозицію яких 
склали десять художніх панно Петри-
ківського живопису. До речі, у 2015 році 
відкрився перший українский ресторан iз 
моїм петриківським розписом на Лазуро-
вому березі, в місті Ніцца. Ще представля-
ла Україну на святкуванні Дня незалеж-
ності України в Німеччині. Святкування 
проходило на Темпельхофі, а в Шарлот-
тенбургському палаці пройшла родинна 
виставка «Бережи, Боже, Україну!».
 ■ І як сприймають «петриківку» іно-
земці?
 — Загалом за кордоном до нашо-
го мистецтва ставляться з повагою. На 
мою думку, там ним більше цікавлять-
ся. Тому хотілося, що б в нашій Україні 
було більше майстрів-професіоналів. І 
маю надію, що люди будуть сприймати 
петриківський розпис як велике мистец-
тво, яке наші бабусі пронесли через важ-
кі часи, зберегли та передали нам. І ми у 
свою чергу маємо передавати далі.
 ■ Вікторіє, а ваша донька бере пенз-
лик-«котячку» в руки?
 — Звісно, я вчу її не лише малювати, 
а й поважати розпис. Донька вже має дві 
грамоти про родинну виставку. З само-
го малечку вона зі мною майже на всіх 
виставках. Утiм я намагаюсь не обме-
жувати її творчість. Нині їй подобаєть-
ся гончарство, а ще трішки підросте — 
хочу навчити витинанку вирізати.
 ■ Як сприйняли логотип конкурсу 
«Євробачення-2017», який проходити-
ме у Києві? 
 — Символ Євробачення — це намис-
то в червоно-чорних кольорах. Я дуже б 
хотіла, щоб був петриківський розпис. 
Це ще раз показало б, що ми поважаємо 
свою культуру. ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Дрібка музики у діжку 
воєнного дьогтю... 
На Берлінале покажуть документальний 
фільм про ув’язнення Олега Сенцова, 
а також історію дітей, що навчаються 
в одній зі шкіл на Донбасі

■

Стрічка «Процес. Російська держава проти Олега Сенцова».
Фото з сайта кінофестивалю Берлінале.

❙
❙

ДІЙОВІ ОСОБИ

«Петриківка» 
в під’їзді — 
у подарунок 
Розпис Вікторії Тимошенко прикрашає 
український ресторан 
на Лазуровому березі у Ніцці
Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Сьогодні Україна має прекрасний бренд, який зветься петриківський роз-
пис. Його вважають унікальним. Комітет ЮНЕСКО прийняв рішення, згід-
но з яким саме петриківський розпис визнано нематеріальним культурним 
надбанням людства. Серед нинішніх майстринь особливою оригінальніс-
тю вирізняється творчість Вікторії Тимошенко. Її десять робіт були пред-
сталені на виставці ЮНЕСКО. 

■

Вікторія Тимошенко.
Фото з власного архіву.

❙
❙
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«Чанов завжди відрізнявся веселістю, був життєрадісним, не пригадаю, 
щоб на щось хворів чи скаржився на здоров’я».

Ігор Бєланов
колишній футболіст ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Учора в південнокорейсько-
му Пхенчхані свою роботу роз-
почав олімпійський годинник, 
у зворотному відліку відбиваю-
чи наближення наступної зимо-
вої Олімпіади, старт якої запла-
новано на 9 лютого 2018 року. 
Водночас за день до цих урочис-
тостей у колишній столиці Ка-
захтану — Алмати — заверши-
лася 28-ма за ліком «біла» Уні-
версіада, котра для бага тьох 
наших спортсменів-зимовиків 
була, якщо не репетицією, то 
генеральним передолімпійсь-
ким тестом.
 У Національному олімпій-
ському комітеті України вель-
ми активно стежили за студент-
ськими іграми, адже до Казах-
стану наша держава відрядила 
значну кількість перших но-
мерів своїх національних збір-
них. Зустрічаючи в аеропорту 
«Бориспіль» чергову групу сту-
дентів, які поверталися з Ал-
мати, представники НОКу вла-
штували своєрідну передачу ес-
тафети від учасників Універсіа-
ди майбутнім олімпійцям.
 Загалом за десять змагаль-
них днів українські повпреди на 
студентській Олімпіаді вибороли 
дев’ять нагород — два «золота», 
три «срібла» та чотири «брон-
зи», замкнувши таким чином у 
загальному заліку першу десят-
ку. До свого медального рекорду, 
коли на Іграх в Інсбруку-2005 та 
Турині-2007 українська збірна 
вигравала по 16 відзнак, «синьо-
жовті», як видно, серйозно не 
дотягнули. Утім, у порівнянні з 
Універсіадою-2015, українські 
студенти практично вдвічі збіль-
шили кількість виграного доро-
гоцінного металу.
 Основними донорами уні-
версіадських нагород зраз-
ка 2017 року для синьо-жов-
тої збірної стала команда біат-
лоністів, яка в Алмати була 

представлена своїм резервним 
складом. У той час, коли їхні 
більш досвідчені партнери го-
тувалися до ЧС, який, до сло-
ва, вчора розпочався в Хохфіль-
цені, другі номери нашої збірної 
«стріляючих лижників» вигра-
ли на студентських іграх п’ять 
медалей. Активну роль у про-
цесі їхнього накопичення зігра-

ли студентка Національного уні-
верситету державної податкової 
служби Яна Бондар та представ-
ниця Національного університе-
ту фізичного виховання Надія 
Бєлкіна, котрі виграли по дві ін-
дивідуальні відзнаки та докла-
лися до виграшу разом iз Мак-
симом Івком та Артемом Тищен-
ком естафетної медалі.

 Іще одним мультимедаліс-
том у складі студентської збір-
ної України — бронзовим — став 
повпред Харківської державної 
академії фізичної культури і 
спорту, сноубордист Олександр 
Белинський. Нагадаємо, що 
його досвідчена колега по націо-
нальній збірній, учасниця двох 
останніх Олімпіад, Аннамарі 

Данча (до заміжжя — Чундак), 
котра представляла у студентсь-
кій збірній Львівський держав-
ний університет фізичної куль-
тури, відкрила лік українських 
медалей на Універсіаді-2017. 
А однокашники Белинського 
з харківського інфізу — фігу-
ристи Олександра Назарова та 
Максим Нікітін, як і біатлоніс-
тка Бєлкіна, стали володарями 
універсіадського «золота».
 Загалом, із десяти видів 
спорту, представники яких 
представляли в Алмати віт-
чизняний студентський спорт, 
«прибутковими» виявилися 
лише три — біатлон, сноубор-
динг та фігурне катання. Водно-
час продовжити давні медальні 
традиції не змогли наші лижни-
ки. Через вікові обмеження лі-
дери національної збірної зали-
шилися поза заявкою, молодь 
же створити конкуренцію опо-
нентам не змогла. Натомість 
своїм виступом в Алмати неа-
бияк здивували спортивну гро-
мадськість України вітчизняні 
ковзанярі. Не маючи під ногами 
льоду, займаючись лише близь-
ким за суттю ковзанам ролико-
вим спортом, у мас-старті ков-
занярка Анна Музика показала 
четвертий результат.
 До слова, масовий старт у 
ковзанярському спорті, «біг-
ейр» у сноубордингу, «дабл-
мікст» у керлінгу та команд-
ні змагання гірськолижників 
— це майбутні «дебютанти» 
Олімпіади-2018, завдяки яким 
у Пхенчхані вперше за історію 
«білих» Ігор розіграють біль-
ше 100 комплектів нагород. А 
найбільше нагород Універсіа-
ди-2017 зібрали росіяни, котрі 
71 раз піднімалися на п’єдестал 
(29 золотих, 27 срібних, 15 
бронзових медалей). Другими 
в загальному заліку студентсь-
ких ігор стали їх господарі (11 
— 8 — 17), третіми — корейці 
(11 — 5 — 5). ■

УНІВЕРСІАДА

Естафетна репетиція
Із дев’ятьма медалями та на десятому командному місці 
українські студенти завершили 28-му зимову Універсіаду

■

Біатлоністи принесли найбільше нагород українській збірній на Універсіаді-2017 в Алмати.
Фото з сайта almaty2017.com.

❙
❙

Олесь ХОРУНЖИЙ

 У нинішніх умовах процес 
ведення бізнесу дуже часто пе-
реплітається з поняттям «бан-
крутство». Часом, опинившись 
в умовах, коли немає можли-
вості розрахуватися за борго-
вими зобов’язаннями, підпри-
ємці вдаються до ліквідації сво-
го підприємства. І футбол у цьо-
му контексті не є винятком. За 
останній час уже не один віт-
чизняний клуб, який був про-
писаний в елітному дивізіоні, 
зіштовхнувшись iз фінансови-
ми труднощами, був змушений 
залишити професіональну ор-
біту. Щоправда, процес їхнього 
сходу з дистанції не завжди мав 
«капітуляційний» характер.
 Так, скажімо, столичні 
«Оболонь» та «Арсенал», а та-
кож харківський «Металіст», 
опинившись в умовах непідйом-
ного боргового тягаря, проща-
лися з професіональним стату-
сом лише для того, аби вже під 
іншою маркою — «Оболонь-
Бровар», «Арсенал-Київ», 
«Металіст-1925» — розпочати 
з аматорських низин своє пов-
торне сходження.
 Дві перші команди вже пе-
ребувають на підходах до за-
лишеного не так давно еліт-
ного дивізіону, змагаючись за 
підвищення у класі в першій 
лізі. Харків’яни, котрі лише в 
минулому році розпрощалися 
з професіональним статусом, 
наразі грають в аматорському 

чемпіонаті України. Як вид-
но, схема доволі розповсюдже-
на. Не виключено, що за подіб-
ним принципом вирішить піти 
й «Дніпро», навколо котрого 
все міцніше затягується борго-
вий зашморг, тягнучи клуб у 
фінансове болото.
 Лише кілька сезонів тому 
«дніпряни» були фіналістами 
другого за рейтингом континен-
тального турніру — Ліги Євро-
пи, сьогодні ж дев’ятиразовий 
призер чемпіонатів Украї-
ни стрімкими темпами втра-
чає опору під ногами, все ближ-
че наближаючись до вильоту 
з прем’єр-ліги. Після того як 
днями дисциплінарний комі-
тет ФІФА повторно наклав на 
«Дніпро» шестиочковий штраф 
за небажання клубу розрахову-
ватися зі своїми колишніми ле-
гіонерами, в турнірній табли-
ці ЧУ команда Дмитра Михай-
ленка скотилася на передос-
таннє місце. Двічі по «— 6» за 
невиплату решти зарплати тре-
нерському штабу Хуанде Ра-
моса та незакритий борг перед 

бразильцем iз бельгійським 
паспортом Даніло Соузою — 
як кажуть знавці, це лише по-
чаток, адже має дніпровський 

клуб ще купу невирішених фі-
нансових претензій. Зокрема 
й від попередника Михайлен-
ка на тренерському містку — 

Мирона Маркевича. Про неви-
рішені грошові спори з «біло-
синьо-блакитними» заявляли 
й інші його колишні герої — 
хорват Нікола Калінич та за-
хисник збірної України Артем 
Федецький. Словом, «Дніпро» 
тоне в боргових спорах, тож 
кожна нова справа лише дода-
ватиме води в його трюми. А 
ознак, що власник клубу Ігор 
Коломойський намагається за-
лишити клуб на плаву, наразі 
не видно. Віри ж в те, що знай-
деться якийсь фанатично за-
коханий у «Дніпро» інвестор 
і візьме під своє крило повний 
боргових зобов’язань клуб, не 
надто багато. ■

Накопичені «Дніпром» боргові зобов’язання перед колишніми 
працівниками, невблаганно ведуть його до банкрутства.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

ФУТБОЛ

Шлях для виживання
Дисциплінарний комітет ФІФА повторно зняв із «Дніпра» шість 
очок, ще на крок наблизивши клуб до можливого банкрутства

■ ВТРАТА

 Офіційний сайт ФК «Динамо» 
повідомив сумну звістку: на 58-
му році життя не стало легендар-
ного воротаря Віктора Чанова. Уп-
родовж дев’яти років — з 1981-го 
до 1990-го — уродженець Донець-
ка допомагав писати славну історію 
київського клубу, до переходу в 
який він кілька сезонів захищав ко-
льори «Шахтаря». У складі «біло-
синіх» Чанов тричі вигравав чем-
піонат СРСР, п’ять разів — Кубок 
Радянського Союзу. А в 1986 році 
разом із «Динамо» став перемож-
цем Кубка володарів Кубків.
 Ще ввечері 21січня  Віктор Ча-
нов із передмістя Києва потрапив 
без свідомості у відділення ней-
рохірургії.

■
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Жінка на прийомі у лікаря:
 — Лiкарю, чому ви сказали, щоб я 
висунула язик? Я вже давно це зробила, 
а ви на нього навіть не дивитеся?
 — У тиші зручніше знайомитися 
з історією вашої хвороби.

* * *
 Чоловік збирається йти, крутить-
ся перед дзеркалом.
 — Ти куди зібрався?
 — На іподром.
 — Тоді поквапся, а то твоя коби-
ла вже двiчi телефонувала.

* * *
 Якби Толстой і Достоєвський зус-
трілися, то написали б роман «Війна та 
ідіоти».

* * *
 — Уявляєш, вчора прийшли 
гості, а мій чоловік почав розповіда-
ти непристойний анекдот. Так я його 
виставила за двері.
 — Молодець, правильно зробила.
 — І все — гості, щоб почути за-
кінчення, пішли за ним.

* * *
 Подружжя сидить у барі. Тут 
дружина помічає чоловiка біля бар-
ної стійки і показує на нього:
 — Дивись, ось iз цим хлопцем я 
розлучилася сім років тому, і вiдтодi він 
усе п’є.
 — Дурницi, ніхто стільки не свят-
кує.

По горизонталі:
 1. Cвященицький головний убір, 
елемент чернечого одягу. 4. Чоловік, 
який у скоромовці приходив дивитися, 
як кипить окріп. 7. Німецький Донбас  як 
вугільний регіон. 8. Українська поетка, 
член ОУН, розстріляна в Бабиному Яру 
разом із чоловіком. 9. Одне з імен Мо-
царта. 10. Звання духовної особи, висо-
ке становище. 12. Наказний гетьман Лі-
вобережної України, герой роману Пан-
телеймона Куліша «Чорна рада». 14. 
Верхній одяг у вигляді чотирикутно-
го полотна з отвором для голови, націо-
нальний одяг мексиканців. 17. Застаріла 
назва жовтої міді. 20. Знаменитий дав-
ньогрецький математик із Сіракуз, який 
знищив ворожий флот, спаливши його 
за допомогою системи дзеркал. 21. За-
пинало, тканина, що прикриває вхід до 
приміщення. 23. Чеський письменник, 
літературний  батько солдата Швейка. 
26. Піклування. Постійний нагляд, конт-
роль. 29. Річка в Польщі, що згадується 
в Державному гімні України. 30. Жирове 
відкладення біля хвоста у деяких порід 
овець. 31. Великий князь Литовський і 
польський король, засновник династії 
Ягеллонів. 32. Шкільний предмет, що 
вчить правилам безпеки в житті та по-
буті. 33. Радянський актор, один з учас-
ників відомого комедійного дуету, який 
виступав в образі Вероніки Маврикіївни. 
34. Американський штат.
По вертикалі:
 1. Популярний соус на основі то-
матної пасти. 2. Французьке місто, яке 

прославила Жанна д’Арк. 3. «… Украї-
ни, Подолля!». (Леся Українка). 4. Жор-
стокий розіграш, на яких спеціалізують-
ся російські «герої» Вован і Лексус. 5. 
Сукупність законів, правил поведінки, 
звичок, переконань. 6. Картина, на якій 
зображено природу. 11. Тварина, яка 
може жити і на суші, і у воді. 12. Півден-
на злакова рослина, подібна до проса. 
13. Остання літера грецького алфаві-
ту. 15. Вдова Джона Ленонна. 16. «До 
побачення» по-італійськи. 18. Урочис-
тий похвальний вірш. 19. Вулкан у Чилі. 
21. Дерев’яні дощечки, якими встеля-
ють підлогу. 22. Один iз братів-Кайда-
шів із повісті Івана Нечуй-Левицького 
«Кайдашева сім’я». 24. Хвацький ко-
зак, герой дитячої трилогії Володимира 
Рутковського, яка була відзначена Шев-
ченківською премією. 25. Самопрого-
лошена держава на Балканах зі столи-
цею в Пріштині. 27. Російське місто. 28. 
Торгова марка горілки.

Кросворд №15
від 3—4 лютого
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Аліса КВАЧ

 Скандал, як і сенсація, — один із перевіре-
них способів нагадати про своє існування, чим 
регулярно користуються американські зірки. От 
і співачка Мерайя Кері останнім часом регуляр-
но потрапляє в топи всіх скандалів та подій. То 
вона розійшлася зі своїм нареченим, мільярде-
ром Джеймсом Пекером і забажала компенсації 
у розмірі 50 мільйонів, хоча той залишив їй об-
ручку вартістю в 10 млн. доларів. То вона фак-
тично зірвала свій виступ на новорічній вечірці 
на Таймс-сквер у Нью-Йорку, забувши слова піс-
ні і фактично весь номер проходивши по сцені і 
розмовляючи з публікою. 
 Продовженням «скандальної» серії став кліп 
на пісню I Don’t («Я не буду»), присвяченій розри-
ву з екс-нареченим, у якому співачка демонстра-
тивно спалила свою ексклюзивну весільну сукню 
від Valentino за 250 тисяч доларів, у якій збира-
лася іти з Пекером під вінець. Причому Кері де-
монстративно кілька разів показала чи то гля-

дачам, чи то Пеке-
ру комбінацію з трьох 
пальців. А потім іще й похва-
лилася таблоїду Billboard, що дав-
но мріяла спалити весільну сукню у ві-
део. За словами Кері, вбрання нареченої 
мало б спалахнути ще кілька років тому 
— в її кліпі We Belong Together 2005 року. 
«Та режисер відео відмовився від такої ідеї. 
Тож я сказала йому: «Я зроблю це сама...» 
— заявила співачка.
 Публіка оцінила вибрик артист-
ки — за кілька днів кліп переглянуло 
більше 5 мільйонів. А нам лишаєть-
ся поспівчувати Джеймсу Пеке-
ру. А може, порадіти за нього 
— хтозна, чим би для нього 
обернулися стосунки з екс-
центричною зіркою, якби 
вони таки дійшли до вів-
таря. Так що бережено-
го Бог береже. ■

з 13 до 19 лютого
 Овен (21.03—20.04). Цей тиждень обiцяє 

багато енергії та життєвих сил, необхідних для 
подолання фізичних навантажень, Щоб оплати-
ти всі рахунки, доведеться йти на компроміси.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Телець (21.04—21.05). Для спілкування з 
колегами знадобиться більше сил, ніж зазвичай. 
Вам доведеться докласти максимум зусиль, щоб 
не пропустити жодної важливої події.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Близнюки (22.05—21. Велика витрата 
енергії призведе до втоми, тож не забувайте 
хоч іноді відпочивати. У вас є вмiння зберігати 
спокій навіть у найнестандартнiших ситуаціях.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Рак (22.06—23.07). Тиждень пройде 
спокійно, але час від часу розмірений і спокій-
ний ритм життя порушуватиметься. Ви відчува-
тимете потребу в самореалізації.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Лев (24.07—23.08). Хороший настрiй по-
дарує вам гармонію, необхідну для будь-якої 
творчої особистості. Удача супроводжуватиме 
вас, з’явиться можливість для поліпшення ма-
теріального становища.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 15.

 Діва (24.08—23.09). Вам випаде багато 
можливостей для кар’єрного зростання, довір-
теся інтуїції і не пропустіть свій шанс. Час пра-
цюватиме на реалізацію творчих проектів.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Терези (24.09—23.10). Перед вами пос-
тане проблема, яку саме ідею втілити в життя? 
Ентузіазм, помножений на практичнiсть, допо-
можуть зробити правильний вибір.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 17.

 Скорпіон (24.10—22.11). Як не дивно, 
саме колеги по роботі допоможуть вам подола-
ти труднощi життя. Партнери запропонують вам 
новi спiльнi проекти.
 Дні: спр. — 19; неспр. — немає.

 Стрілець (23.11—21.12). Тиждень буде 
багатим на романтичні зустрічі. Нарештi ви змо-
жете висловити свої почуття і відкрити душу.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Козеріг (22.12—20.01). Цей перiод буде 
насичений емоційними моментами, які зали-
шаться в пам’яті назавжди. Ви наблизитеся на 
крок до ідеалу, досягти який заважає невпев-
неність у собі.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19.

 Водолій (21.01—19.02). У вас збiльшать-
ся шанси на успіх у протилежної статі, якщо ви 
самотнi — ще є час це виправити. У вихiднi че-
кайте гостей.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 18.

 Риби (20.02—20.03). У ваше життя ввір-
веться пристрасть, яка принесе з собою глибокi 
переживання. Будьте готові зануритися з голо-
вою у світ почуттів, романтики та ніжності. Уни-
кайте необдуманих рішень.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 17. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

СКАНДАЛ

Гори воно синім 
полум’ям!
Мерайя Кері спалила весільну 
сукню вартістю 250 тисяч 
доларів

■

11—12 лютого сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. На дорогах оже-
ледиця. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi -
8...-10, удень -4...-6. Пiслязавтра вночi -8...-10, удень -4...-6.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. 
Славське: вночi -13...-15, удень -4...-6. Яремче: вночi -11...
-13, удень -4...-6. Мiжгiр’я: вночi -10...-12, удень 0...+2. Рахiв: 
уночi -8...-10, удень +2...+4.

9 лютого висота снігового покриву становила: Славське — 
19 см, Плай — 44 см, Мiжгiр’я — 12 см, Рахiв — 10 см, 
Івано-Франкiвськ — 10 см, Яремче — 19 см, Пожеже-
вська — 62 см.

«Стіна» з колючим дротом на межі з Росією 
зафіксувала сам факт наявності кордону і в 
рази скоротила міграційні та контрабандні 
потоки
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