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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,18 грн 

1 € = 28,63 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Передплатіть «Україну молоду» на другий квартал »СТОР. 7

Природний запас 

водних біоресурсів 

щорічно скорочується 

через дії браконьєрів 

та несприятливу 

екологічну ситуацію
стор. 2 »

Валентина Бердник-Сокоринська: 
На оберiг намотуються бажання

Чому «мода» пішла на другий план, коли 

дівчиною майбутня майстриня познайомилася 

з Олесем Бердником, та що означають імена 

їхніх дітей — Громовиця та Радан?
cтор. 14 »

Етапи нескінченності 

Після відкриття зоряної системи 

Trappist-1 учені світу взялися 

шукати там ознаки життя, 

але їхній оптимізм може 

виявитися занадто райдужним
стор. 13 »

Вугілля, оплачене 
життями
Учора внаслідок вибуху на шахті у Львівській області загинуло 

щонайменше вісім гірників
стор. 3 »

Риба б волала, коли б голос мала

Робота гірників у наших шахтах — завжди небезпечна. ❙
Фото з сайта vesti-ukr.com. ❙
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«Тим складом, який у них є зараз, бойовики не спроможні на будь-
який наступ. Світлодарська дуга і Авдіївка показали, що на будь-яку 
провокацію вони отримають адекватну відповідь». Віктор Муженко

начальник Генштабу ЗСУ

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
втратили 
українські 

державні підприємства в банках, які збанк-
рутіли. Про це повідомили у Фонді гаранту-
вання вкладів фізичних осіб, що управляє не-
платоспроможними банками.

20 млрд.
доларів
недорахувалася державна казна від блокади 
Донбасу,  переконаний  голова об’єднання 
«Укрметалургпром» Олександр Каленков.

гривень
коштувати-
ме реконс-

трукція Шулявської транспортної розв’язки в 
Києві, яку розпочнуть цього року і триватиме 
вона до 2019-го, розповів міський голова сто-
лиці Віталій Кличко .

гривень
витратили на ство-
рення надсучас-

ного неонатального центру в Дніпрі. Більшість 
коштів  надійшло з місцевих бюджетів, заявив 
Президент України Петро Порошенко під час це-
ремонії відкриття медзакладу.

гривень
коштувати-
ме Україні 

світлове обладнання «Євробачен-
ня-2017», за інформацією системи 
Prozorro.

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

3,5 млрд. 1,5 млрд. 100 млн. 61 млн.

ЗІ ЗНАННЯМ СПРАВИ

Не буде корови 
— не буде села
До приїзду Ляшка в корівник там 
отелилася бурьонка

■

Ірина КИРПА

 За інформацією головного уп-
равління статистики у Мико-
лаївській області, за минулий рік 
у водоймах цього південного регіо-
ну виловили понад 1800 тонн риби. 
Статистика вперто свідчить, що за 
останні два роки кількість водних 
біоресурсів скоротилася на чотири 
відсотки. Основною зоною для ви-
лову залишаються внутрішні во-
дойми (81%  від загального обся-
гу). Відзначимо, що рибне госпо-
дарство Миколаївщини традицій-
но спеціалізується на вилові таких 
промислових видів риб, як тюлька, 
карась, кілька, товстолобик, короп 
та піщанка.
 Відзначимо, що весь мину-
лий рік промисловий вилов риби 
у річці Південний Буг був заборо-
нений. Таке рішення прийняли 
фахівці Держрибагентства Украї-
ни, які також призупинили про-
мисловий вилов риби на річці Пів-
денний Буг у межах Вінницької й 
Хмельницької областей та Дніст-
ровському водосховищі в межах 
Чернівецької області. Цих заходів 
було вжито для того, щоб провести 
повні іхтіологічні дослідження та 
встановити точну кількість риби, 

яку промисловці можуть виловлю-
вати, не завдаючи шкоди загальній 
популяції водних біоресурсів.
 На думку депутатів постій-
ної комісії Миколаївської облра-
ди з питань екології, охорони нав-
колишнього середовища та ви-
користання природних ресурсів, 
термін мораторію на вилов риби 
необхідно продовжити ще на три-
чотири роки через той факт, що на 
узбережжі річки Південний Буг ве-
деться активне приватне будівниц-
тво. І скидання у водойми побуто-
вого будівельного сміття не зали-
шає рибі шансів на виживання.
 Трохи краще йдуть справи на 
Херсонщині, де відразу 38 користу-
вачів водних об’єктів Херсонської 
області за свій рахунок провели за-
риблення Дніпро-Бузької естуар-
ної системи та Каховського водо-
сховища. Волонтери випустили до 
водойм кілька тонн мальків різних 
видів риб (переважно це рослиноїд-
ні риби та короп).
 Приріст рибних ресурсів та-
кож відбувається завдяки актив-
ній роботі Дніпровського вироб-
ничо-експериментального осетро-
вого заводу. Зокрема, в минулому 
році у води Дніпра випустили май-
же півтора мільйона мальків стер-

ляді. У підсумку, приріст рибного 
поголів’я у порівнянні з минулим 
роком склав 3%.
 — Херсонський осетровий завод 
за десять років роботи отримав на 
міжнародних виставках шість зо-
лотих медалей за високі показни-
ки вирощування стерляді, — роз-
повіла директор української аклі-
матизаційної станції Евеліна Зай-
ченко. — Наш завод — це унікальне 
підприємство, якому немає анало-
гів не лише в Україні, а й у Європі. 
Вже п’ятий рік поспіль ми є члена-
ми NACEE та центру з аквакульту-
ри у Центрально-Східній Європі.
 Відзначимо, що фахівці 
пов’язують загальне погіршення 
ситуації з відновленням рибних ре-
сурсів у водоймах України не лише 
з браконьєрством, а й з анексією 
Росією півострова Крим. Рiч у тiм, 
що левова частка «рибної» інфра-
структури (близько 70% рибокон-
сервних заводів, а також провідні 
об’єкти риборозведення та селекції 
та ще два рибнi порти) залишилися 
на окупованому півострові. Саме з 
цієї причини, згідно з даними Де-
ржрибагентства, загальні втра-
ти вилову живих біоресурсів в Ук-
раїні склали близько 50-60%, або 
93 тисячі тонн риби щорічно. ■

Олег Ляшко приїхав підтримати працівників фермерського 
господарства на Кіровоградщині.
Фото Османа КАРІМОВА.

❙
❙
❙

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Перебуваючи з робо-
чим візитом у Кропив-
ницькому, лідер фракції 
Радикальної партії заві-
тав до фермерського гос-
подарства, де вирощують 
корів, неподалік від об-
ласного центру. Як вияви-
лося, в день приїзду відо-
мого політика в корівни-
ку отелилася корова. Теля 
назвали на честь високого 
гостя — Олегом. Політик 
був приємно вражений. 
Але не здивувався, адже 
ключове гасло його полі-
тичної сили — «поверну-
ти корову в село».
 Олег Ляшко охоче 
спілкувався з працівни-
ками, милувався корів-
ками та зізнався, що візи-
ти в село, до людей, його 
надихають. І як політик, 
обраний народом, він по-
винен знати, чим живуть 
і дихають українці.
 «Я приїжджаю до вас 
для того, щоб бачити і 
чути вас. А інші політики 
тільки по телевізору вас 
бачать. То що вони для 
вас можуть зробити? Щоб 
ми нормально жили у на-
шій рідній країні, потріб-
но спілкуватися з кожною 
людиною праці і вирішу-
вати їхні проблеми», — 
наголосив політик.
 Наразі в господарстві 
близько 500 голів худо-
би, проте останнім часом 
виживати стає все важче. 
Фермери поскаржилися 
на відсутність державної 
підтримки. Просили по-
вернути спецрежим опо-
даткування та знизити 
ставки по кредитах, щоб 

підприємство мало змо-
гу розвиватися. Ляшко, в 
свою чергу, запевнив, що 
відстоює ці питання у пар-
ламенті.
 «Якщо в селі не буде 
корови, не буде і села. 
Треба не землю прода-
вати, а запроваджувати 
програми підтримки тва-
ринництва. Тому ми про-
понуємо відновити про-
граму дотування тварин-
ницької галузі, зокрема 
давати кожному, хто ут-
римує корову, 5000 гри-
вень дотації, поверта-
ти ПДВ у розпоряджен-
ня сільгоспвиробників, 
зафіксувати мінімальну 
ціну на молоко не нижче 
5 грн. за літр, а головне — 
це запровадити доступні 
дешеві кредити, тому що, 
коли наші виробники бе-
руть кредити під 30% річ-
них, вони одразу програ-
ють у порівнянні з імпор-
тними виробниками», — 
підкреслив Ляшко.
 Нардеп оглянув гос-
подарство, поспілкувався 
з фермерами та зізнався 
їм, що і сам починав свою 
кар’єру з колгоспу.
 «Я вчився в школі-ін-
тернаті на Чернігівщині, 
а на літо їздив на Луган-
щину до бабусі, пас корів 
і телят. За літо заробляв 
по 300 рублів. Оце були 
мої перші гроші. Мій 
перший запис у трудовій 
книжці — «скотник кол-
госпу «Прогрес» у селі 
Лизівка Білокуракинсь-
кого району», а останній 
буде — «Президент Ук-
раїни». З вашою підтрим-
кою!» — розповів парла-
ментар. ■

Є ПРОБЛЕМА

Риба волала б, коли б голос мала
Природний запас водних біоресурсів щорічно скорочується через дії 
браконьєрів та несприятливу екологічну ситуацію

■

Іван БОЙКО

 Останньої доби різко погірши-
лася обстановка на східному фрон-
ті. Ворог синхронно підтягнув ве-
лику партію важкого озброєння, 
зокрема артилерію калібру 152 
мм, до лінії розмежування на всіх 
напрямках — маріупольському, 
донецькому та луганському. І так 
само синхронно відкрив потужний 
вогонь по позиціях ЗСУ.  
  «По всьому фронту тривають 
потужні обстріли з боку окупан-
тів, українські війська активно ве-
дуть вогонь у відповідь. В Авдіїв-
ці, як і раніше, складна гуманітар-
на обстановка», — повідомляє реч-
ник  Міноборони України з питань 
АТО Андрій Лисенко.
 Так, дорогу зі Станиці Лугансь-
кої до Щастя окупанти з протилеж-
ного боку Сіверського Донця полива-
ли вогнем гармат і мінометів понад 
годину. Втім найгарячішою точкою 
Луганщини стало селище Кримсь-
ке, по якому ворог випустив два де-

сятки артснарядів калібру 122 мм 
на світанку в четвер. Тоді як у По-
паснянському районі практично по 
всьому фронту від Катеринівки до 
Троїцького окупанти застосовували 
танки, гармати та міномети. Вогонь 
вели з боку окупованого Первомай-
ська та прилеглих сіл. 
 Водночас бойовики «ДНР» у 
ніч на четвер гатили з мінометів по 
Світлодарській дузі впродовж шес-
ти годин і випустили близько 100 
мін.  
 «Противник обстрілював одно-
часно кілька наших опорних пун-
ктів, щоб спробувати внести де-
зорганізацію в управління нашою 
обороною. Ця тактика не принес-
ла бойовикам успіху», — конста-
тує полковник Лисенко. 
  Натомість у районі Авдіївки 
бойові дії знову точаться ледь не 
цілодобово. Ворог веде масований 
вогонь iз мінометів, гармат і тан-
ків iз двох основних напрямків — 
східного (Ясинувата) та південно-
го (Спартак). Позиції ЗСУ на пром-

зоні Авдіївки накривають сотні 
боєприпасів. 
 При цьому місто залишається 
без води вже майже тиждень, ос-
кільки ремонтні бригади досі не 
можуть потрапити до пошкодже-
них обстрілами ділянок Донець-
кої фільтрувальної станції. Тоді як 
запаси питної води в місті закінчу-
ються. 
 На маріупольському напрям-
ку найпотужніші мінометні, арти-
лерійські й танкові обстріли пере-
жила Красногорівка. І хоча кіль-
кість ворожих «гостинців», як і в 
Авдіївці, також обраховують сот-
нями, обійшлося «малою кров’ю»: 
поранення отримала лише місцева 
жінка. 
 За кількістю обстрілів (понад 
70% на цьому напрямку), але не 
за їхньою потужністю продовжує 
«лідирувати» селище Широкине, 
де окупанти масово застосовують 
міномети і 122-мм гармати і міно-
мети. 
 За даними штабу АТО, протя-
гом середи і в ніч на четвер заги-
нув один захисник України, ще 
дев’ятеро отримали поранення. 
 Показово, що в ефірі одного з 
російських пропагандистських 
телеканалів ватажок терористів 
«ДНР» Олександр Захарченко, не-
мов доморощений «нострадамус», 
заявив, що «Україні залишилося 
існувати 60 діб максимум». Саме 
тому, за його словами, бойовикам 
вигідне загострення на фронті, яке 
наблизить його прогноз. ■

НА ФРОНТІ

Цілодобовий вогонь 
Ворог гатить iз важкої артилерії на всіх 
напрямках східного фронту і отримує вогонь у 
відповідь 

■
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залізничних квитків
 із початку цього року оформили через ін-
тернет пасажири поїздів — такі цифри оп-
рилюднила прес-служба «Укрзалізниці».

2,6 млн. гривень
y січні порівня-

но з груднем зменшилася середня за-
рплата в Україні. Про це свідчать дані 
Держстатистики. 

української економі-
ки перебуває в тіні, 

вважає міністр соціальної політики Анд-
рій Рева.

меморіальні дошки 
видатним українцям 

з’являться цього року в Києві, похвалилася за-
ступник голови Київської міської державної ад-
міністрації Ганна Старостенко. 

гривні
за кіловат платитимуть україн-

ці з 1 березня за використання електроенергії   
понад 100 кВт/год на місяць. Підвищення та-
рифів тривало два роки (з квітня 2015-го) і від-
бувалося в 5 етапів. Це подорожчання є остан-
нім, запевняють в уряді.

На 467 35% 24 1,68
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Олена КАПНІК

 Україна займає одне з перших 
місць y Європі за рівнем домашньо-
го та сексуального насильства над 
жінками. Більшість злочинів проти 
слабкої статі навіть не реєструють. 
Рiч у тiм, що жінки відмовляють-
ся писати заяви на кривдників, по-
боюючись розголосу або повторного 
приниження під час допиту чолові-
ками-поліцейськими. Відтак y МВС 
анонсували створення підрозділу жі-
нок-поліцейських для боротьби з до-
машнім насильством.
 Нова структура опікуватиметься 
лише справами, які пов’язані з пра-
вами жінок, кажуть y відомстві.  «До-
машнє насилля — це не те сміття, яке 
потрібно тримати в домі. Про цю проб-
лему слід говорити. Потрібно донести 
до жінок, що є люди в поліції, які мо-
жуть їм допомогти. Саме тому ми роз-
починаємо новий проект: створює-
мо мережу з жінок-поліцейських для 
того, щоб допомогти боротися з домаш-
нім насиллям, щоб запобігати цим зло-

чинам і розслідувати їх. Жінки дійс-
но можуть брати на себе відповідаль-
ність, допомагати різним людям, ро-
зуміти їхні почуття, емоції і думки», 
—  заявила заступник міністра внут-
рішніх справ Анастасія Дєєва.
 За її словами, Міністерство внут-
рішніх справ уже починає розроб-
ляти проект  створення мережі жі-
нок-поліцейських. Наразі на рівні 
відомства імплементують резолю-
цію 1325 «Жінки, мир, безпека». 
Попередньо до нової структури ввій-
дуть  жінки-копи з різних підроз-
ділів Національної поліції. А саме  
патрульна поліція, дільничні, юве-
нальна превенція, слідчі, криміналь-
ний блок. Це дасть змогу правильно 

та дієво реагувати на виклики. У ві-
домстві кажуть, що для створення 
такої мережі українці тривалий час 
вивчали канадську модель.
 Такі мережі поліцейських успіш-
но функціонують y багатьох країнах 
світу. «Я розповім як це діє. Коли 
надходить виклик, то виїжджає пат-
рульна поліція чи дільничний. Якщо 
вони встановлюють, що має місце 
домашнє насильство, то одразу ж 
викликають підрозділ iз саме таких 
злочинів», – пояснює Анастасія Дєє-
ва.    
 У міністерстві кажуть, що офіцій-
на презентація мережі жінок-полі-
цейських відбудеться  в середині або 
наприкінці березня. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 45-й президент Сполучених Штатів Амери-
ки Дональд Трамп у рамках свого надзвичай-
ного плану з надання допомоги в боротьбі проти 
ВІЛ/СНІДу (PEPFAR) прийняв рішення виділи-
ти 37,5 млн. доларів для лікування хворих ук-
раїнців. На закупівлю лікарських препаратів і 
виробів медичного призначення виділено близь-
ко 5,6 млн. доларів. Медики планують придба-
ти на ці кошти 15 тисяч курсів антиретровірус-
ної терапії, що дозволить розширити обсяги лі-
кування, 4 тисячі річних курсів для проведен-
ня пре-контактної профілактики, а також 100 
тис. швидких тестів. 6 мільйонів доларів перед-
бачено на загальне зміцнення системи охорони 
здоров’я.
 «Успішні переговори у Вашингтоні стали ре-
зультатом виконання країною своїх зобов’язань 
щодо збільшення державного фінансування. 
В Державному бюджеті на 2017 рік передбаче-
но фінансування на закупівлю антиретровірус-
них препаратів у розмірі 684 млн. гривень, що 
на 171% більше, ніж у 2016-му. Таким чином 
держава зможе забезпечити додатково майже 
40 тисяч пацієнтів, які раніше отримували ліку-
вання за кошти PEPFAR», — зазначив керівник 
відділу управління лікарськими засобами Цен-
тру громадського здоров’я Міністерства охоро-
ни здоров’я України Сергій Страшук, який пред-
ставляв урядовий сектор на зустрічі у Вашинг-
тоні. У результаті обговорення також було досяг-
нуто домовленості про розширення діяльності 
програми PEPFAR на Донецьку область.
 «Міжнародне суспільство аплодує успіхам 
України, яка є яскравим прикладом досягнення 
результату в непростій економічній та політич-
ній ситуації», — зазначила посол і глобальний 
координатор PEPFAR Дебора Беркс. Крім того, 
в ході консультацій було наголошено на важли-
вості створення Центру громадського здоров’я, 
що повинен стати лідером у сфері реалізації полі-
тики громадського здоров’я та реформування 
системи охорони здоров’я.
 Також Україні виділили майже 120 мільйонів 
доларів на продовження фінансування програми 
з протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу в 2018—
2020 роках. Кошти надійдуть із Глобального 
фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та ма-
лярією. Міністр соціальної політики Павло Ро-
зенко наголосив, що це рішення свідчить про під-
тримку зусиль України та визнання міжнарод-
ною спільнотою значних результатів у боротьбі 
з цими хворобами. «Переконаний, що підтрим-
ка Глобального фонду та зусилля, яких докладає 
уряд, дозволять Україні тримати свої лідерські 
позиції в боротьбі з епідемією ВІЛ у Східній Єв-
ропі та Центральній Азії», — додав Розенко.
 Нагадаємо, що сьогодні в нашій країні на 100 
тисяч населення приблизно 312 людей, інфіко-
ваних вірусом імунодефіциту людини. Загалом 
кількість зареєстрованих хворих по країні ста-
новить 292 тис. 153 особи, втім це лише офіцій-
ний показник і, як стверджують фахівці, реальна 
цифра може бути в рази вищою. Як відомо, вірус 
імунодефіциту не завжди призводить до захво-
рювання на СНІД, усього з 1997-го по вересень 
2016 року в Україні зареєстровано 90 тис. 95 ви-
падків захворювання на цю смертельну недугу.
 За статистикою МОЗ, найбільша кількість ін-
фікованих проживає в Одеській області, де на 100 
тисяч населення припадає 865,8 інфікованих. На 
другому місці — Дніпропетровщина, де цей по-
казник сягає 797,5, на третьому — Миколаївсь-
ка область із цифрою  713,8. ■

Світлана МИЧКО

 Два дні у Тернополі пе-
ребувала група столичних 
фахівців, які обстежували 
центр міста з допомогою 
найсучаснішого георада-
ра Leica DS2000, створено-
го швейцарською фірмою. 
Приїжджали вони на за-
прошення міськради і до-
сліджували підземний про-
стір на предмет як виявлен-
ня історичних об’єктів, так 
і з’ясування ситуації з про-
сіданням ґрунтів та розта-
шуванням підземних ко-
мунікацій.
 Серед найцікавіших 
знахідок георозвідників 
— кілька нових підземних 
тунелів під центральними 
вулицями, а також підтвер-
дження історичних даних 
про існування під будівлею 
сучасної обласної прокура-
тури невеличкої підземної 
церкви колишнього като-
лицького монастиря Згро-
мадження сестер Святого 
Йосифа, вхід до якої був 

завалений після приходу 
радянської влади. Деталь-
ніше про відкритий ними 
підземний Тернопіль фах-
івці обіцяють розповіс-
ти пізніше, після повного 
аналізу здобутих даних.

 Як повідомили «УМ» у 
міському управлінні жит-
лово-комунального госпо-
дарства, благоустрою та 
екології, цього разу гео-
розвідники надавали свої 
послуги безкоштовно, аби 

продемонструвати можли-
вості своєї техніки. Відтак, 
уже виходячи з потреб за 
результатами першого до-
слідження, їх буде запро-
шено знову вже на плат-
ній основі. Тернопільська 
влада сподівається, що це 
дуже допоможе водночас і 
вирішити суттєву пробле-
му просідання ґрунтів у 
центральній частині міс-
та, і відкрити нові сторін-
ки історії міста та реалізу-
вати проект «Підземний 
Тернопіль», спрямований 
на розвиток туризму. ■

ДОПОМОГА

Не дати вірусу 
шансу
США виділить Україні на 
боротьбу з ВІЛ/СНІДом майже 
40 мільйонів доларів

■НАМІРИ

Сильна слабка стать 
В Україні планують створити жіночий підрозділ поліції

■

ЗНАХІДКИ

Він бачить місто наскрізь
Тернопільські вулиці досліджували особливим пристроєм

■

Георадар досліджує тернопільські підземелля.
Фото з сайта Тернопільської міської ради.

❙
❙

ДОВІДКА «УМ» 

 Георадар — це сучасний 
геофізичний прилад, засто-
сування якого для малогли-
бинних досліджень дозволяє 
одержувати велику кількість 
детальної інформації у віднос-
но короткий час. Мобільність, 
компактність і можливість про-
водити неруйнівний моніторинг 
середовища з високою деталь-
ністю роблять його унікальним 
серед іншого геофізичного об-
ладнання. Можлива глибина 
досліджень сягає 100 метрів. 
При застосуванні 3D-сканера 
георадар дає можливість ство-
рювати в електронному фор-
маті 3D-проекцію будь-якої те-
риторії.

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Учора на Львівщині 
сталася непоправна тра-
гедія — на шахті № 10 
«Степова» ВАТ «Львів-
вугілля» (у селі Глухів Со-
кальського району) близь-
ко 12:30 на горизонті 550 
метрів унаслідок вибуху 
газу (метану) — стався об-
вал гірської породи. «На 
шахті працювало 172 гір-
ники, на аварійній ділянці 
— 34, з яких вісім загинуло 
та шість людей із травмами 
піднято на поверхню. До-
ля 20 гірників залишаєть-
ся невідомою. Причину 
обвалу  встановлюють», 

—  повідомила ДСНС одра-
зу після аварії. До прове-
дення аварійно-рятуваль-
них робіт залучено підроз-
діли Міненерговугілля та 
ДСНС — загалом  38 чо-
ловік та 9 одиниць техні-
ки.
 А ось голова Незалеж-

ної профспілки гірників 
України Михайло Воли-
нець стверджує, що заги-
нули 11 людей. У свою чер-
гу голова Львівської ОДА 
Олег Синютка повідомив в 
ефірі телеканала NewsOne: 
«Ситуація стосовно 11 за-
гиблих ще не підтвердже-

на. Люди перебувають у 
тяжкій ситуації і з ними 
працюють медики. За ін-
формацією, яка є в нас, не-
має гірників, яких не було 
ще знайдено. Після поря-
тунку людей можна буде 
назвати точну цифру  за-
гиблих». ■

ТРАГЕДІЯ

Вугілля, оплачене життями
Унаслідок вибуху на шахті у Львівській області загинуло 
щонайменше вісім гірників

■
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По-європейськи і за підтримки 
Європи
 Кроки в напрямку розши-
рення мережі центрів, спрощен-
ня «єдиного вікна» та раціоналі-
зації бюрократичних процесів 
здійснюються і сьогодні. Всі ці 
заходи традиційно проходять у 
суспільній свідомості як «набли-
ження до європейських стандар-
тів». Це можна зрозуміти — адже 
значною мірою реформування 
відбувається за підтримки ЄС. 
Лише в січні з’явилась інформа-
ція про те, що Євросоюз спільно 
зі шведським урядом надасть Ук-
раїні 800 тис. на ремонт і облад-
нання ЦНАПів у 14 громадах.
 Мережа українських ЦНА-
Пів постійно розширюється. 
Деякі з них запрацювали ще до 
указу Президента, у 2012 році, 
інші — відкривають і понині. 
Ті ж, що дiють, постійно пра-
цюють над удосконаленням — 
розширюють перелік послуг, за-
проваджують електронну чергу, 
збільшують кількість персона-
лу та його кваліфікацію тощо. У 
роботі ЦНАПів бувають і помил-
ки, і підстави для скарг, але за-
галом у цій сфері «#зради» (як 
позначають в інтернеті), тобто 
негативу, значно менше, ніж у 
будь-якій іншій, якої торкну-
лось реформування.

Суми: стартували без вказівки 
з центру
 ЦНАП у Сумах запрацював 
ще до офіційного видання зi сто-
лиці — 3 травня 2012 року. Тоді 
там було лише 12 адміністра-
торів, зараз — уже 75. Нині там 
надають 186 послуг, на отри-
мання яких можна записатись 
онлайн. Крім того, в зоні очіку-
вання є вільний доступ до зони 
WI-FI, а відділ адміністратив-
них послуг та дозвільних про-
цедур підключено до програм-
ного забезпечення «Універсам 
послуг» iз функцією СМС-пові-
домлення суб’єктів звернення 
про результат адміністративної 
послуги. У приміщенні управ-
ління встановлено інформацій-
ні термінали, які містять необ-
хідну та актуальну інформацію, 
а також платіжний термінал 
для приймання платежів за на-
дання адміністративних послуг 
безпосередньо в ЦНАП. Функ-
ціонує та постійно оновлюєть-
ся офіційний сайт ЦНАПу, 
який знайомить громадян міс-
та з роботою управління та до-
помагає швидко знайти інфор-
мацію про адміністративні пос-
луги. Також запроваджено он-
лайн-консультування суб’єктів 
звернення щодо отримання ад-
міністративних послуг.
 За 2016 рік в управлінні 
«Центр надання адміністратив-
них послуг у м. Суми» було на-
дано працівниками Центру, ад-
міністративних та дозвільних 
органів 241806 послуг та близь-
ко 650000 консультацій. 
 У планах центру найбли-
жчим часом розпочати надан-
ня послуг, які зараз надають 
 РАЦСи, на підставі урядової пос-
танови, та деяких послуг мігра-
ційної служби. «Наразі ми вже 
закупили чотири станції для ви-
готовлення ID-карток та закор-
донних паспортів, зараз прово-
диться робота з підключення 
цього обладнання до захищено-
го каналу зв’язку», — каже ди-
ректор центру Алла Стрижова. 

Дніпро: два в одному
 ЦНАП у Дніпрі офіційно від-
крили 1 серпня 2016 року, однак 
він певною мірою нестандарт-
ний. Адже, по-перше, розташо-
ваний у торговельному цент-
рі, а, по-друге, поруч працюють 
ЦНАП і сервісний центр МВС. 
Перший надає 215 адміністра-
тивних послуг (земельні, жит-
лові питання, питання, що стосу-
ються нерухомості, підприємни-
цької діяльності тощо), другий 
— виконує функції МРЕО, ви-
дає довідки про несудимість, на-
дає послуги з реєстрації та пере-
реєстрації транспортних засобів 
тощо. 
 На початку лютого нинішньо-
го року в п’яти ЦНАПах Дніпро-
петровщини ввели електронну 
чергу, що традиційно є одним iз 
найзручніших засобів економи-
ти час відвідувачів. Середній час 
очікування на послугу в ЦНАПі 
Дніпра становить двадцять хви-
лин, а за тиждень адміністрато-
ри встигають надати послуги по-
над двом тисячам чоловік.

Луцьк: у планах одружувати 
за день
 Луцький ЦНАП традиційно 
потрапляє в перелік найкращих 
центрів щодо якості надання 
послуг. Працює він з липня 2013 
року і постійно збільшує свою 
продуктивність. Якщо у 2013-
2014 роках щодня тут прийма-
ли 500-600 відвідувачів, то 2016 
році ця цифра вже становить у се-
редньому 1200 осіб. Послуги на-
дають 57 адміністраторів.
 Середній час очікування в 
черзі — 15 хвилин. Найдовше 
доводиться очікувати бажаючим 
отримати ІД-паспорти та пропи-
сатись. 
 «Найбільшим нашим досяг-
ненням є те, що ми першими в 
Україні придбали обладнання 
на видачу ID-паспортів  і закор-
донних паспортів. Якщо раніше 
представники міграційної служ-
би надавали ці послуги, в день 
вони могли прийняти 30-40 відві-
дувачів, то сьогодні працівники 
ЦНАП обслуговують до 200 чо-
ловік за день», — зазначила ди-
ректор ЦНАПу у Луцьку Лариса 
Карп’як. 
 Зараз там активно працюють 
над перспективою надання пос-
луги «Шлюб за день», що стає все 
більш популярною в Україні. 

Черкаси: закривають 
тисячі ФОПів
 Черкаський ЦНАП теж тра-
диційно тримає лідерство се-
ред кращих ЦНАПів України. 
Працює він iз серпня 2012 року 
і надає 168 послуг. Тут працює 
порівняно небагато людей — 27 
фа хівців, з яких 22 адміністрато-
ри. Це певною мірою позначаєть-
ся на часі очікування — в період 
пікових навантажень відвідува-
чам доводиться очікувати і до 2,5 
години. Однак центр приймає 
щодня в середньому 550 осіб.
 Тестом на міцність для чер-
каського ЦНАПу, як і для ре-
шти таких закладів по Україні, 
стало масове закриття ФОПів 
у грудні-січні. Нагадаємо, 26 
грудня Президент України під-
писав оновлений Закон «Про 
збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування», від-
повідно до якого «сплячих» під-
приємців зобов’язали сплачува-

ти 704 гривні на місяць.
 «Уже 26 грудня ми обслужи-
ли 72 особи, 28-го — 133, 29-го — 
138. Загалом за 5 останніх днів 
грудня припинило свою діяль-
ність 556 ФОПів. У січні ФОПи 
продовжували закриватися у 
тому ж темпі — 1 080 осіб звер-
нулося за мі сяць. Із 1 по 8 люто-
го такою послугою скористалося 
73 особи», — коментує Руслан 
Дмитренко.
 Розпочати підприємниць-
ку діяльність за 5 останніх днів 
грудня вирішило вдев’ятеро 
менше підприємців — 63 особи. 
У січні зареєструвалося 369 но-
вих ФОПів. 

Гермерінг, Німеччина: 
просять вказувати номер 
ліхтарного стовпа
 Щодо європейського досві-
ду, на який ми завжди рівняє-
мось, то, на відміну від багатьох 
інших сфер, у цій не можна гово-
рити про наявність централізова-
ного стандарту, за образом і по-
добою якого побудована система 
спілкування органів влади з гро-
мадянами в усіх країнах ЄС. 
 У Німеччині про «реформа-
торську» динаміку не йдеться: 
існуюча нині система комуніка-
ції держави з громадянами була 
впроваджена давно. Полягає 
вона, в загальних рисах, у тому, 
що під одним дахом зібрані кіль-
ка найбільш популярних служб. 
Наприклад, у містечку Гермерінг 
під Мюнхеном є один такий центр 
при міській ратуші; там займа-
ються питаннями реєстрації за 
місцем проживання та довідка-
ми про склад сім’ї, видають пос-
відчення особи з інвалідністю, 
приймають заявки на місце в яс-
лях та дитсадку. У центрі можна 
отримати закордонний паспорт, 
який був оформлений і замовле-
ний в іншому місці — туди його 
просто можуть доставити. Набір 
послуг у самому центрі відносно 
базовий: фінансові питання вирі-
шують у профільному відомстві, 
там же видають довідки про дохо-
ди; більшість справ, пов’язаних 
із народженням, утриманням і 
вихованням дитини — в службі 
опіки; декретні виплати та все, 
що пов’язано з безробіттям і пра-
цевлаштуванням — компетенція 
служби зайнятості; водійськими 
правами займаються за окремою 
адресою тощо.
 Натомість міська рада зроби-
ла все, що від неї залежало, для 
концентрації в одному місці пос-

луг, що перебувають у її компе-
тенції. У ратуші отримують доз-
воли на викидання великога-
баритного сміття та на сімейне 
святкування на місцевому озері, 
там подають заявки на отриман-
ня іпотечного кредиту від міс-
та, реєструють собак і садові лі-
чильники води. Там же діє місь-
ке бюро знахідок — інституція, 
про яку в більшості міст сьогодні 
існують лише спогади. Окремим 
рядком вказано на можливість 
залишити скаргу на непрацюю-
чий вуличний ліхтар — щоправ-
да, просять при цьому вказувати 
номер ліхтарного стовпа. 

Угорщина: реєструють навіть 
кіз та овець
 Натомість в Угорщині сис-
тема «єдиного вікна» — явище 
відносно нове, як і в Україні. Її 
там запровадили в 2011-2013 ро-
ках у рамках адміністративної 
реформи. 
 Список послуг, які можна от-
римати в угорському «єдиному 
вікні», величезний. Підприємці 
тут вирішують питання зовніш-
ньоекономічних квот і дозволів, 
ліцензування внутрішньої тор-
гівлі, працевлаштування негро-
мадян, скорочення штатів та різ-
номанітних інших аспектів гос-
подарської діяльності. Громадя-
ни в таких центрах реєструються 
за місцем проживання, вирішу-
ють питання громадянства та 
пільг для «закордонних співвіт-
чизників», одружуються й роз-
лучаються. Сюди звертаються 
для пошуку роботи та оформлен-
ня допомоги з безробіття та отри-
мання інших соціальних виплат, 
пільг і субсидій, тут дають раду 
безпритульним тваринам і сюди 
приходять скаржитись на не-
добросовісного роботодавця. У 
переліку послуг, які надаються 
«єдиним вікном», є навіть пункт 
«реєстрація кіз і овець».
 Такі центри діють у кожній 
базовій адміністративно-тери-
торіальній одиниці. Вся система 
є централізованою, а отже, спи-
сок послуг уніфікований. Тут іс-
нує єдиний сайт, де можна знай-
ти адресу найближчого до вас 
«єдиного вікна» і всю контактну 
інформацію. 
 Окрема категорія адміністра-
тивних послуг в Угорщині — ті, 
які можна отримати по інтерне-
ту. Сюди відносяться податки, 
соціально-страхові та пенсійні 
внески, водійські права та все, 
що стосується автомобілів і до-

рожнього руху, прописка. На 
порталі, де об’єднано доступ до 
цих послуг, існує можливість 
зберегти квитанції та взагалі 
мати власний «кабінет».

Румунія: все може бути 
«Простіше»
 У Румунії реформа ад-
міністративних послуг ще мо-
лодша, ніж у нас — але прово-
диться вона в більш демократич-
ний спосіб. Лише минулого року 
уряд запустив інтернет-платфор-
му, назва якої перекладається як 
«Простіше». Там будь-хто може 
зареєструватись (або зайти че-
рез «Фейсбук») і викласти влас-
ну пропозицію щодо зміни пев-
ної адміністративної практики. 
Користувачі можуть підтрима-
ти чиюсь іншу ініціативу, «про-
голосувавши» за неї. На даний 
момент зібрано 2688 пропозицій 
стосовно поліпшень для грома-
дян і 1056 — для бізнесу.
 Пропозиції, що набрали на 
той момент найбільше голосів, 
зібрали в нормативному пакеті, 
присвяченому спрощенню ад-
міністративних процедур, ско-
роченню їхньої кількості та поси-
ленню процесу переходу публіч-
ного адміністрування на цифрові 
платформи.
 Однією з найактивніших ка-
тегорій виявились автомобілісти. 
Вони домоглись того, що відте-
пер при реєстрації автомобіля до-
статньо здійснити один платіж, 
який буде об’єднувати плату за 
виготовлення та використан-
ня номерних знаків, вибір спе-
ціального номера, збереження 
старих номерів на новій машині, 
офіційне завірення реєстрацій-
них документів, тимчасових 
дозволів, водійських прав. Для 
запобігання корупції при вида-
чі прав іспити тепер зобов’язані 
записувати: теоретичну части-
ну на відео, практичну — на ві-
део та аудіо. Крім того, оплатити 
штраф за порушення ПДР руму-
ни можуть через інтернет, отри-
мавши електронну квитанцію.
 Узагалі, всі публічні інсти-
туції зобов’язані тепер забез-
печити альтернативні методи 
сплати податків і штрафів: кре-
дитною карткою, через елект-
ронні платіжні системи тощо. 
Два мита, які треба було окре-
мо сплачувати при отриманні 
закордонного паспорта, також 
об’єднали в один платіж, який 
можна сплатити онлайн. Мито 
за видачу посвідчень особистості 
та посвідок на проживання ска-
сували взагалі — розмір плати 
був невеликий, але щоб сплати-
ти його, раніше треба було схо-
дити на пошту і в поліцію. 
 Одна з обтяжливих процедур, 
які досі діють в Україні, — отри-
мання довідки про відсутність су-
димості. У Румунії відтепер пуб-
лічні установи можуть самостій-
но напряму отримувати відомості 
про судимості громадянина від 
МВС. Зі скасуванням обов’язку 
відвідувача приносити цю довід-
ку зникає потреба не лише стоя-
ти в чергах, а й платити збори та 
мита за цей документ. 
 Водночас система публічного 
управління дуже централізова-
на. Тож, коли чиновник не впев-
нений, що саме слід з вами роби-
ти, він не захоче брати на себе від-
повідальність і відправить вас на 
наступний рівень бюрократичної 
ієрархії: заявить, що це питан-
ня треба вирішувати в міському 
офісі, в регіоні, у столиці. Тож і єв-
ропейці не завжди можуть подо-
лати бюрократичні звички своїх 
чиновників і змінити все. Однак 
румунська реформа дуже молода 
— їй менше року, тому її майбут-
нє залежить від активності грома-
дян і політичної волі. У принципі, 
як завжди і у будь-якій країні. ■

БЮРОКРАТІЯ ПО-НОВОМУ

ЦНАП вам допоможе
 Чи стала успішною реформа надання 
адмінпослуг за принципом «єдиного вікна»? 

■

Коли не треба багато часу і нервів витрачати для отримання довідок 
та оплати зборів.
Фото Черкаського ЦНАП.

❙
❙
❙

Світлана ЧЕРНЕЦЬКА, Денис ГОРБАЧ

В Україні ще при попереднiй владi розпочато реформу, покликану 
спростити надання адміністративних послуг громадянам і зроби-
ти його більш ефективним. Уже створено мережу центрів надання 
адміністративних послуг. ЦНАПи стали однією з небагатьох попу-
лярних новацій, значно полегшивши життя людям, які вимушені 
«ходити по інстанціях». Однак чи зменшилась кількість окремих 
«інстанцій» та фізичне навантаження на ноги?
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 У 2016 році Франція 
зберегла за собою місце го-
ловного туристичного на-
прямку у світі, повідомив 
глава французького МЗС 
Жан-Марк Еро. Минулого 
року Францію відвідали 
від 82,5 до 83 мільйонів 
закордонних туристів. У 
порівнянні з 2015 роком, 
який був рекордним за 
всю історію (85 мільйонів 
закордонних туристів), 
їх число зменшилось на 
2-3%, що пояснюється 
серією терактів у Парижі, 
в яких впродовж двох ос-
танніх років загинули 238 
осіб. Але міністр наголо-
сив, що Франції вдалося 
зберегти за собою лідерс-
тво у світовому туризмі. 
Французьке МЗС ставить 
перед собою завдання до-
вести до 2020 року число 
закордонних туристів до 
символічної позначки в 
100 мільйонів.
 Дещо розгубили відві-
дувачів і знамениті му-

зеї Парижа — Лувр і му-
зей Орсе. Потік туристів 
у цих двох найславетні-
ших музеях Франції, а та-
кож у Версалі, скоротив-
ся на 13-15%. Загалом же 
відвідуваність туристами 
Парижа зменшилася на 
шість відсотків, а закор-
донними — на 10%. При 
цьому кількість туристів 
iз США, Бельгії та Гол-
ландії залишилася май-
же незмінною, а впали 
туристичні потоки з Росії 
(на 65%) та Японії (на 
47%). Як не дивно, але на 
цьому тлі зафіксував сут-
тєве зростання відвідува-

чів (на 9%) Музей сучас-
ного мистецтва в Центрі 
Помпіду. Головний музей 
французької столиці Лувр 
2016 року відвідали 7,3 
мільйона гостей, що на 
15% відсотків менше, ніж 
попереднього року. Від-
так Лувр ризикує втрати-
ти титул «провідного му-
зею світу», зазначає аген-
ція «Франс Пресс». 
 За нещодавно опри-
людненими даними Світо-
вої туристичної організа-
ції, підрозділу ООН, 2016 
року в світі було здійснено 
1 мільярд 235 мільйонів 
закордонних туристич-

них поїздок. 50% відсот-
ків iз них припали на Єв-
ропу (разом з азіатською 
частиною Росії), 25% — 
на Південну Азію, 16% 
— на Північну та Півден-
ну Америку та лише 5% 
відсотків — на Африку. 
Спостерігається значне 
зростання інтересу закор-
донних туристів до Ки-
таю.
 Можливо, і не зов сім 
делікатно нагадувати, 
але теракти у країнах За-
хідної Європи посприяли 
переорієнтуванню євро-
пейських туристичних 
потоків до країн Цент-
ральної та Східної Євро-
пи. Чехію минулого року 
відвідали 9,3 мільйона 
туристів — зростання на 
7% у порівнянні з 2015 
роком. Власники готелів 
від задоволення потира-
ють руки і готуються цьо-
горіч до чергового рекор-
ду за рахунок притоку 
росіян, які тепер бояться 
їздити до Парижа. Потік 
росіян до Чехії у другій 
половині минулого року 
зріс на 23%. Також на 
23% відсотки зріс потік 
китайських туристів. 
 Мають привід для задо-
волення і поляки, оскіль-
ки кількість закордонних 
туристів обраховується в 
17 мільйонів. Більшість 
iз них приваблює поль-
ська перлина — Краків, 
який відвідали близько 

11 мільйонів туристів. 
Також цікаві закордон-
ним туристам узбережжя 
Балтики та гори Татри. 
2016 року Татрський на-
ціональний парк відві-
дала рекордна кількість 
туристів — 3,5 мільйона 
(3,2 мільйона 2015 року). 
Зростання відвідуванос-
ті — за рахунок гостей з 
Азії, передусім Китаю.
 Не можна не зазначи-
ти, що Польща на всі сто 

відсотків скористалася з 
шансу, який надало про-
ведення Євро-2012. У на-
ступні два-три роки після 
чемпіонату Європи з фут-
болу туристичний потік 
до цієї країни стрімко 
зріс, завдяки чому впро-
довж кількох років країна 
піднялася на 20 сходинок 
у списку найпривабливі-
ших для туризму країн та 
ввійшла до першої світо-
вої «тридцятки». ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Президент України Пет-
ро Порошенко після зустрічі з 
прем’єр-міністром Греції Алек-
сісом Ципрасом 9 лютого в Києві 
заявив, що його візит до США 
відбудеться найближчим часом. 
Про це з Дональдом Трампом 
вони домовилися під час теле-
фонної розмови. «Для технічної 
підготовки цього візиту міністр 
закордонних справ країни Пав-
ло Клімкін відвідає Вашингтон 
та проведе необхідні переговори 
з цього приводу», — сказав По-
рошенко. А незавдовго до інавгу-
рації Трампа Порошенко заявив 
в інтерв’ю бізнесовому виданню 
«Блумберг», що домовився про 
зустріч з новообраним президен-
том США. «Я був одним із пер-
ших світових лідерів, кому До-
нальд Трамп зателефонував 
після виборів. Ми мали досить 
багатообіцяючу розмову. Домо-
вилися, що відразу після інавгу-
рації узгодимо дату мого візиту 
до Вашингтона», — заявив По-
рошенко.
 3 лютого заступник голови 
адміністрації Президента Кос-
тянтин Єлісєєв заявив, що ук-
раїнська сторона спільно з ад-
міністрацією президента США 
опрацьовує питання про дату 
візиту Президента України до 
Вашингтона. У січні наш посол 
у США Валерій Чалий заявляв, 
що візит Петра Порошенка до 
США планується в другій по-
ловині лютого. 
 Зауважимо, що всі ці заяви 
походять від української сторо-
ни. В адміністрації Трампа ін-
формацію про можливий май-
бутній візит Президента Ук-

раїни поки що жодного разу 
не  коментували. А директор 
Євразійського центру Атлан-
тичної ради, колишній посол 
США в Україні Джон Гербст 
припустив, що зустріч прези-
дента США Дональда Трампа з 
українським політиком Юлією 
Тимошенко, ймовірно, спо-
нукала Білий дім швидко ор-
ганізувати телефонну розмо-
ву з Президентом України По-
рошенком. «Випадкова або не-
сподівана зустріч між Трампом 
і Тимошенко на Національному 
молитовному сніданку, я га-
даю, змусила Трампа провести 
передчасну телефонну розмо-
ву з Порошенком», — сказав 
Гербст в інтерв’ю «Радіо «Сво-
бода». На думку Гербста, під 
час цих двох розмов Трамп «по-
чув щось, що було або повністю 
новим для нього, або таким, на 
чому він не зосереджував свою 
увагу». Щодо загального підхо-
ду, то, на думку екс-посла, До-

нальд Трамп не прийшов на по-
саду з якимось чітким погля-
дом на Україну. Іншими слова-
ми, Трамп України і в думках 
не мав. І, мабуть, досі не має, бо 
слово «Україна» жодного разу 
не пролунало в його нещодав-
ньому зверненні до Конгресу 
«Про стан нації». 
 Це лише колись Борис 
Єльцин сказав крилату фра-
зу: «Прокинься і думай, що 
ти зробив для України». Ліде-
ри ЄС якщо й прокидаються з 
такою думкою, то винятково з 
міркувань власної безпеки. Бо 
для них Україна є передусім 
захисним буфером між ЄС та 
агресивною і непередбачува-
ною Росією. Дональд Трамп 
не прокидається з думкою про 
Україну, бо мусить думати 
про дев’ять досі незаповнених 
міністерських посад у його ка-
бінеті, перейматися війною з 
американськими ЗМІ. Для ньо-
го Мексика є тим, чим для євро-

пейців — Україна. А зустріч iз 
Президентом України, про яку 
він знає лише з доповідей аме-
риканської дипломатії та роз-
відки, що ця нестабільна краї-
на обросла корупцією, немов 
бездомний пес реп’яхами, його 
цікавить у тій же мірі, що і зус-
тріч із президентом Уганди чи 
Болівії. Не лише дипломатам, 
а й звичайним людям не вар-
то пояснювати, що нові лідери 
розпочинають знайомства з за-
кордонними колегами «по ран-
жиру», тобто за важливістю та-
ких контактів. А Трамп ще досі 
не зустрічався з провідним лі-
дером Європи, канцлером Ні-
меччини Ангелою Меркель, то 
що вже казати про Порошен-
ка… 
 У всій цій сумній історії є 
одне прикре для нас резюме 
— питання довіри до заяв гла-
ви держави і до дипломатів, 
які мали б гідно репрезентува-
ти цю державу. На жаль, Пет-
ро Порошенко вже не раз вида-
вав бажане за дійсне. А, можли-
во, що він сам потрапив у влас-
норуч розставлену пастку. Бо 
варто призначати дипломатів 
за критеріями фаховості і від-
даності інтересам держави, а 
не за принципом лояльності до 
«шефа»... 
 Експерт-міжнародник Во-
лодимир Воля висловив при-
пущення в коментарі «Апос-
трофу», що зустріч Трампа і 
Порошенка може відбутися не 
раніше кінця березня-початку 
квітня. У МЗС України заяви-
ли, що приготування до особис-
тої зустрічі президентів трива-
ють, але конкретних дат не на-
зивають. ■

ТУРИЗМ

Усі дороги ведуть у Париж 
Франція залишається головним туристичним 
напрямком світу

■

А ЯК У НАС? 

Туристи... до супермаркету 
 Влада України не скористалася шансом, який надало Євро-2012, 
і замість просування туризму надає перевагу випрошуванню позик у 
МВФ. Даних по Україні за весь минулий рік ще не оприлюднено, але 
в середині травня минулого року Державна служба статистики Украї-
ни повідомила, що кількість іноземних туристів, які відвідали  Украї-
ну в 2014 і 2015 роках, впала у більш ніж 15 разів порівняно з 2013 
роком, коли нашу країну відвідали понад 232 тисячі іноземців. За 
даними Держстату, у 2015 році Україну відвідали 15 159 іноземних 
туристів, у 2014-му — 17 070 осіб. Тобто у 1000 разів (!) менше, ніж 
меншу за територією і населенням Польщу. 
 Щоправда, є й інша «статистика». «У 2013 році Україну відвідали 
понад 26 млн. туристів, що на 1,5 млн. більше, ніж у 2012 році», — 
повідомив незадовго до початку революції на Майдані тодішній віце-
прем’єр-міністр Олександр Вілкул. Але це «дута» статистика. У ній 
враховані всі, хто лише перетнув державний кордон. А серед них ту-
ристів — один зі ста. А інші в’їздили до України для відвідин роди-
чів чи в інших приватних, але далеко не туристичних цілях. У країнах 
Європи та решта світу статистика туристичних відвідин ведеться за 
даними про продані ліжко-місць у готелях та іншими об’єктивними 
критеріями, а не за фактом перетину кордону. Ніхто не вважає турис-
тами німкеню, яка поїхала зробити зачіску до дешевшої перукарні у 
Польщі, чи поляка, який з’їздив за акційним пивом до німецького су-
пермаркету. А в нас до закордонних туристів зарахували стареньких, 
які здійснюють щотижневі вояжі за дешевими товарами через ук-
раїнсько-білоруський чи українсько-польський кордон. ■

■

Франція заробляє на туристах чималі гроші. ❙

Українського «пірата» 
видадуть США
 Варшавський окружний суд погодив-
ся на екстрадицію до США українця Артема 
Вауліна, власника одного з найбільших у 
світі торрент-порталів KickassTorrents. Аме-
риканці мають намір висунути йому звину-
вачення у порушенні авторських прав та 
відмиванні грошей. Ваулін перебуває нині 
у лікарні неподалік Варшави. Це перший 
етап процедури екстрадиції. Законність 
екстрадиції має підтвердити суд у двох інс-
танціях, можливе також оскарження рішен-
ня у Верховному суді. Якщо суди в обох ін-
станціях погодяться на видачу українця, то 
остаточне рішення прийматиме міністр юс-
тиції. 
 21 липня 2016 року в аеропорту Вар-
шави харків’янина Артема Вауліна затри-
мали польські прикордонники. Процес у 
справі його екстрадиції триває вже майже 
5 місяців. За словами американської ген-
прокуратури, Ваулін, який у 2008 року вик-
лав у вільний доступ системі BitTorren сотні 
мільйонів файлів із музикою та фільмами, 
комп’ютерними іграми та телепрограма-
ми, надав доступ до їх завантаження че-
рез веб-мережу. Йому інкримінують діяль-
ність, що завдала збитків правовласникам 
на суму один мільярд доларів. У США ук-
раїнцю загрожує до п’яти  років позбавлен-
ня волі за порушення авторських прав і до 
20 — за відмивання грошей. 

Кара за «Оскар»
 Співробітників аудиторської компанії 
«Прайсвотерхаус Куперс» Браяна Куллі-
нана і Марту Руїс, які припустилися по-
милки на церемонії вручення «Оскарів», 
більше ніколи не допустять до неї, пові-
домляє агенція «Ассошіейтед Пресс» з 
посиланням на президента Академії кі-
нематографічних мистецтв та наук США 
Шеріл Бун Айзекс. Саме з їхньої вини до 
рук ведучих потрапив не той конверт, а 
відтак сталася найбільша помилка за 
всю історію кінопремії: кращим філь-
мом був оголошений «Ла-Ла Ленд» за-
мість «Місячного сяйва». Ця прикра по-
милка спричинила те, що вся увага ос-
танніх днів була сконцентрована не на 
церемонії, а саме на цьому інциденті. 
Айзекс повідомила, що подальші відно-
сини з компанією «Прайсвотерхаус Ку-
перс» перебувають на розгляді. ■

НОВИНИ ПЛЮС■КОНТАКТИ

Прокинься і думай про Україну
Чому відкладається візит Петра Порошенка до США

■

Зустрічатися з Порошенком Трамп не поспішає.  
Фото з сайта podrobnosti.ua.

❙
❙



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 1.05 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля-4

11.00, 12.25, 12.55 Міняю 

жінку-4

12.20 Налаштування 

нових параметрів 

супутникового 

мовлення телеканала 

«1+1» шляхом 

пересканування 

транспондера 11766 h 

на супутнику Astra 4A 

(Sirius 4)

14.45 Т/с «Сліпа»

15.45 Мольфар

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Драма «Життя після 

життя»

22.00 Гроші

23.15, 1.20 Т/с «Як уникнути 

покарання за 

вбивство»

04.10 Х/ф «Кирило і 
Мефодій»

ІНТЕР

04.35 Подробиці тижня

06.00 М/ф

06.20, 13.30 Слідство 

вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Х/ф «Два 
Івани»

15.20 Чекай на мене

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 0.50 Подробиці

21.00 Т/с «Заради кохання я 

все зможу!»

01.45 Т/с «Банкірші»

03.15 уДачний проект

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 5.00 

Сьогодні

09.15 Зоряний шлях

10.50, 5.30 Реальна 

містика

11.50 Х/ф «Усміхнись, 
коли зірки 
плачуть»

13.45, 15.30 Т/с «Зимовий 

вальс»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Легковажна 

жінка»

23.30 Х/ф «Код доступу 
«Кейптаун»

ICTV

05.00 Служба розшуку дітей

05.05 Дивитись усім!

05.55, 19.20 Надзвичайні новини

06.40 Факти тижня. 100 хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

09.45 Антизомбі

10.35, 0.25 Х/ф «Важкий 
корпус»

12.45, 15.45 Факти. День

13.15 Х/ф «Погані хлопці»
15.40, 16.10 Х/ф «Погані 

хлопці-2»
18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.20 Т/с «На трьох»

22.20 Свобода слова

02.00 Підсумки 

Національного відбору 

до Євробачення-2017

02.35 Т/с «Лас-Вегас-3»

04.00 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі

04.10, 18.00 Абзац

05.05 Kids’ Time

05.10 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

06.25 М/ф «Сезон 

полювання-2»

08.00 Х/ф «Однокласники»
09.55 Х/ф «Однокласники-2»

11.55 Х/ф «Змішані»
14.15 Х/ф «Лиса нянька»
16.05, 19.00 Ревізор Спешл

20.50 Таємний агент

22.15 Таємний агент. 

Пост-шоу

23.55 Х/ф «Дракула-2»
01.35 Національний відбір 

Євробачення-2017. 

Підсумки

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

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, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.00, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.55 Т/с «Одного разу в 

Ростові»

08.15, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.25, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-15»

14.00, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

15.45, 0.40 Т/с «Той, що читає 

думки-5»

23.45 Т/с «Під куполом-3»

02.55 Випадковий свідок

03.00 Речовий доказ

03.20 Легенди бандитської 

Одеси

04.10 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Д/ф «Допоки існує 

балет» 

06.25 Невигадані історії. 

Сидір Воробкевич 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45 Новини. Культура. 

Тиждень 

08.05 Києвотека. «Капітан 

Крокус» 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Мовою мистецтва. 

Виставка «Білий 

альбом» 

09.50 Сценограй 

10.20 Л. Толстой «Анна 

Кареніна». Вистава 

академічного театру 

драми і комедії на 

лівому березі Дніпра 

12.45 Легенди Ужгородського 

замку 

13.00 Передчуття. Сергій 

Борткевич 

13.50 Поезія Тараса 

Шевченка. Читає 

Лариса Кадирова

14.00, 02.00 Анна Ахматова. 

Видатна поетеса в 

музиці

15.15, 03.15 Щасливий рік 

Т. Г. Шевченка

16.00 Азбука ремесел 

16.20 «Ви приходите в 

сни...». Пам’яті 

О. Білаша

16.50 Т/ф «Вслухаючись в 

Шевченкові рядки...» 

17.00, 00.50 Нариси історії 

культури України 

з Мирославом 

Поповичем. Тарас 

Шевченко

17.30, 01.20 Кохання і любов 

В. Винниченка 

18.05 Напам’ять. Михайло 

Волинець

18.20, 00.00 Новинний блок 

19.00, 00.35 Новини. Культура

19.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Закусило 

19.50 Війна. Шевченків вимір

20.20 Немеркнучі зірки. Юлія 

Ткаченко, ч. 1 

20.50 Ігор Борко. Пісні мого 

серця, ч. 1

21.20 Дж. Верді «Травіата». 

Вистава Національної 

опери України

23.25 Олександр Білаш. 

Пісня, яку заспівав 

народ

01.50 Свято-Володимирська 

церква в м. Теребовлі 

04.00 Олесь Янчук про фільм 

«Залізна сотня»

05.45 Батурин

СТБ

07.10, 16.00 Все буде добре!

09.10 Все буде смачно!

10.10, 18.30 За живе!

11.40 Х/ф «Ніколи не 
забуду тебе»

13.40 Битва екстрасенсів-16

18.00, 22.00 Вiкна-новини

19.55, 22.35, 1.30 Слідство 

ведуть екстрасенси

23.35 Давай поговоримо про 

секс

ТОНІС

06.00 Останній шанс побачити

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Цивілізація Incognita

10.45 Завтра — сьогодні

11.55 Євромакс

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.00, 23.10, 4.55 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

21.30 Відлуння

22.00, 4.45 DW — Візерунок 

дня

22.10 Неприручена Амазонка

00.25 Ніч чорних краваток

02.05 Життя на Вершині

03.05 Після опівночі

04.05 Світські хроніки

04.35 Кумири

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Пригоди 
Посейдона»

11.10 Х/ф «Граф Монте 
Крісто»

13.40 Українські сенсації

14.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

18.30 Спецкор

18.55 ДжеДАІ

19.25 Т/с «Одинак»

20.15 Т/с «Команда»

22.05 Х/ф «Американець»
00.00 Х/ф «Фабрика 

футбольних 
хуліганів»

01.40 Т/с «Інспектор Алекс»

02.20 Х/ф «Страчені 
світанки»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 18.50 Топ-матч

06.10 «Атлетік» — 

«Малага». ЧІ

08.10 «Ворскла» — 

«Зоря». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Великий футбол

12.00, 13.50 «Ейбар» 

— «Реал». ЧІ

16.00 Журнал Ліги Європи

16.30 «Ліверпуль» — 

«Арсенал». ЧА

18.20, 5.30 Журнал Ліги 

чемпіонів

18.55 ЧА. Огляд туру

19.50 «МЮ» — «Ліон». 1/8 

фіналу» (2007/2008 

рр.). Золота колекція 

Ліги чемпіонів

21.40 «Алавес» — 

«Севілья». ЧІ

23.40 «Сандерленд» — «Ман 

Сіті». ЧА

05.00 Журнал Ліги Європи

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 14.10, 16.10, 0.55 

Топ-матч

06.10 «Ліверпуль» — 

«Арсенал». ЧА

08.10 «Вільярреал» — 

«Еспаньйол». ЧІ

10.00 «Тоттенгем» — 

«Евертон». ЧА

11.50, 1.00 Журнал Ліги 

чемпіонів

12.20 «Барселона» — 

«Сельта». ЧІ

14.20 «Сандерленд» — «Ман 

Сіті». ЧА

16.20 «Ворскла» — 

«Зоря». ЧУ

18.10 Великий футбол

19.50 ЧІ. Огляд туру

20.40 Європейський 

WEEKEND

21.55 «Вест Гем» — 

«Челсі». ЧА

00.00 ЧА. Огляд туру

05.00 ЧІ. Огляд туру

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса

07.20 Підроблена історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Він і вона. Бій за 

життя

10.50 Крокодили: холодна 

кров

11.50 Дика Північна Америка

13.40 Містична Україна

14.30 Дивна справа

15.20, 23.40 Історичні битви

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00, 22.40 Загадки планети

18.00 Вовчиця: шлях до 

влади

19.50 Нечисть

00.30 Академік Корольов

01.20 Прокляття відьом

02.10 Прокляття скіфських 

курганів

03.00 Дракула та інші

03.50 Таємниці пірамід

04.40 Доктор Хайм

05.30 Холодний Яр

К1

05.15 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 Чи знаєте ви, що...

08.40 М/ф

10.00 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, 1.20 Розсміши коміка

22.00 Х/ф «Велике 
весілля»

23.40 Т/с «Сонна Лощина»

02.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 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, 16.50 Казки У Кіно

14.30, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Т/с «Домашній 

арешт»

15.55, 20.00, 4.10 Віталька

17.50 ЛавЛавСar

22.00, 2.30 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Відьми Іст-Енду»

01.40 Теорія зради

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 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

15.20  Фольк-music

16.30  Твій дім

16.45  Д/с «Національні парки  

Америки»

17.45, 4.20 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 «На межі. Група 

«Антитерор»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15  Підсумки

02.10  Д/с «Національні 

парки»

03.05  Х/ф «Вечорниці»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 1.25 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля-4

11.00, 12.25 Міняю жінку-4

12.20 Налаштування 

нових параметрів 

супутникового мовлення 

телеканала «1+1» 

шляхом пересканування 

транспондера 11766 h на 

супутнику Astra 4A 

(Sirius 4)

14.45 Т/с «Сліпа»

15.45 Мольфар

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Драма «Життя після 

життя»

22.00 На ножах

23.35, 1.40 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство»

04.30 Гроші

ІНТЕР

05.10, 20.00, 0.45 Подробиці

06.00 М/ф

06.20, 14.15 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.10, 12.25, 21.00 

Т/с «Заради кохання я 

все зможу!»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.20 Стосується 

кожного

01.35 Т/с «Банкірші»

03.05 уДачний проект

03.40 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 4.00 Реальна містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.10 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30 Т/с «Черговий лікар-2»

15.30 Т/с «Черговий лікар»

16.10, 4.50 Т/с «Адвокат»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Легковажна жінка»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

01.20 Х/ф «Код доступу 
«Кейптаун»

ICTV

05.00 Факти

05.20 Дивитись усім!

06.00 Зірка YouTube

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

10.05 Більше ніж правда

11.00, 17.40 Т/с «Шулер»

12.00, 13.10 Т/с «Відділ 44»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20, 1.55 Х/ф «Людина-тінь»
15.05, 16.10, 21.25 Т/с «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Громадянська оборона

23.20 Х/ф «Форрест Гамп»
03.25 Стоп-10

04.50 Служба розшуку дітей

04.55 Студія Вашингтон

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Служба розшуку дітей

03.15, 2.00 Зона ночі

05.25, 18.00 Абзац

06.20 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.15 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.10 Т/с «Клініка»

11.15 Т/с «Щасливі разом»

15.40 Серця трьох

19.00 Серця трьох 

(прем’єра)

21.05 Х/ф «Красуня»
23.20 Т/с «Бібліотекарі»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

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, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.00, 1.00 Час. Підсумки дня

21.00 Д/ф «Покарати не можна 

виправдати»

22.15 Агрокраїна

22.30 Кордон держави

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.50 Х/ф «Кохана жінка 
механіка Гаврилова»

06.05 Х/ф «31 червня»
08.35, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.40, 17.25 Т/с «Детективи»

12.10 Х/ф «Блондинка і 
блондинка»

14.00, 21.30 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-15»

15.50, 0.55 Т/с «Той, що читає 

думки-5»

19.00, 2.45 Свідок

00.00 Т/с «Під куполом-3»

03.15 Випадковий свідок

03.25 Речовий доказ

03.45 Легенди бандитської 

Одеси

04.10 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Азбука ремесел 

06.25 «Ви приходите в сни...». 

Пам’яті О. Білаша 

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 — Микола 

Закусило 

09.50 Війна. Шевченків вимір 

10.20 Немеркнучі зірки. Юлія 

Ткаченко, ч. 1 

10.50 Ігор Борко. Пісні мого 

серця, ч. 1 

11.20 Дж. Верді «Травіата». 

Вистава Національної 

опери України 

13.25 Олександр Білаш. Пісня, 

яку заспівав народ 

14.00, 02.00 Три літа Тараса 

Шевченка

15.35, 03.35 Мамайчуки. 

Виставка творів 

А. Мельника

16.00 Скарби роду. Ляльки-

мотанки

16.20 Д/ф «У полоні 

пристрасті Наталії Долі»

17.00, 00.50 Валентин 

Сильвестров. «Псалми 

Шевченкові»

17.55 Логос 

19.20 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Ювілей холодноярців

20.20 Немеркнучі зірки. Юлія 

Ткаченко, ч. 2

20.50 Ігор Борко. Пісні мого 

серця, ч. 2

21.20 Фольк-music 

22.20 Д/ф «Сімдесятники. 

Леонід Осика»

22.55 Незнаний Шевченко. 

Явище Шевченка і ми

01.40 Галерея образів. 

Художники Маковські

04.00 Ярослав Стельмах. «Гра 

на клавесині». Вистава 

Київського академічного 

театру «Колесо»

05.30 Заповідник «Давній 

Галич»  

 

СТБ

07.15, 16.00 Все буде добре!

09.15, 18.30 За живе!

10.45 Все буде смачно!

11.40 МайстерШеф-3

18.00, 22.00 Вiкна-новини

19.55, 22.45 МайстерШеф. 

Діти-2

00.10 Т/с «Коли ми вдома»

01.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 22.10 Неприручена 

Амазонка

06.50, 22.00, 5.15 DW 

— Візерунок дня

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Будьте здорові!

10.45 Teen-клуб

11.50 Соціальний статус

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.00 Прощальний концерт 

М. Поплавського

23.15 Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем

00.25 Ніч чорних краваток

01.35 Життя на Вершині

03.05 Після опівночі

04.05 Світські хроніки

04.30 Цивілізація Incognita

04.45 Відлуння

05.35 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.55 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00 Облом.UA.

11.05 Д/ф «Помста природи»

16.30 Х/ф «Запеклі шахраї»
19.25, 20.15 Т/с «Команда»

21.10 Х/ф «Війна богів»
23.10 Х/ф «Універсальний 

солдат-4»
01.10 Т/с «Інспектор Алекс»

02.00 Х/ф «Чорна долина»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 Європейський 

WEEKEND

07.20, 17.20 «Вест Гем» 

— «Челсі». ЧА

09.05 ЧІ. Огляд туру

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Ворскла» — «Зоря». ЧУ

12.10 Великий футбол

13.50 «Барселона» — 

«Сельта». ЧІ

19.10 «Ейбар» — «Реал». ЧІ

21.00, 23.40 Ніч Ліги чемпіонів

21.35 «Арсенал» — 

«Баварія». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

00.20 «МЮ» — «Борнмут». ЧА

02.10 «Сталь» — «Зірка». ЧУ

04.00 «Алавес» — 

«Севілья». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ейбар» — «Реал». ЧІ

07.50, 21.00 Журнал Ліги 

чемпіонів

08.20 «Сталь» — «Зірка». ЧУ

10.10, 14.55, 18.55, 3.50 Топ-матч

10.20 Європейський WEEKEND

11.40, 18.00 ЧА. Огляд туру

12.35 «Ліверпуль» — 

«Арсенал». ЧА

14.25, 1.30 Журнал Ліги 

Європи

15.15 ЧІ. Огляд туру

16.10 «Алавес» — 

«Севілья». ЧІ

19.10 «Ворскла» — «Зоря». ЧУ

21.30 «Наполі» — «Реал». 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

23.40 «Атлетіко» — 

«Валенсія». ЧІ

02.00 «Сандерленд» — «Ман 

Сіті». ЧА

04.00 «Спортінг» — 

«Депортіво». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Підроблена історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Він і вона. Бій за 

життя

10.50 Слони: темний бік

11.50 Таємниці Гвадалківіру

13.40 Містична Україна

14.30, 19.50 Нечисть

15.20, 23.40 Історичні битви

16.10, 20.50 Скарби зі звалища

17.00, 22.40 Загадки планети

18.00 Територія гепарда

19.00, 0.30 Бандитська Одеса

К1

05.15 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 Чи знаєте ви, що...

08.40 М/ф

10.00 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

00.45 Т/с «Біла королева»

01.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 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»

8.00 Мультмікс

09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.45 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

12.25 Панянка-селянка

13.25, 16.50 Казки У Кіно

14.30, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Т/с «Домашній 

арешт»

15.55, 20.00, 4.10 Віталька

17.50 ЛавЛавСar

22.00, 2.30 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Відьми Іст-Енду»

01.40 Теорія зради

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

09.30  Т/с «Незнайомка з  

Уайлдфелл-Холлу»

10.25, 16.30 Т/с «Лінія 

захисту»

11.15  Д/ф «Жінки в литовській 

історії»

11.45  Орегонський путівник

12.15  Суспільний університет

12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

Спорт

13.15, 4.15 Уряд на зв’язку з 

громадянами

14.00  Книга.ua

14.30  Вересень

15.20  Театральні сезони

15.45  Спогади

16.10  Мистецькі історії

17.20  Хто в домі господар?

17.40  М/с «Гон»

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50  Що там з Євробаченням?

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20  Д/ф «Наталья Сумська. 

Перевтілення»

19.55  Наші гроші

20.20, 4.40 Про головне

21.50  Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15  Підсумки

02.10  Телевистава «Повія»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 БЕРЕЗНЯ 2017
7 березня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Поспішіть передплатити 
«Україну молоду» на другий квартал

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на квартал — 151 грн. 47 коп.,
до кінця року — 454 грн. 41 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на квартал — 211 грн. 47 коп.,
до кінця року — 634 грн. 41 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на квартал — 55 грн. 23 коп.,
до кінця року — 165 грн. 69 коп.
Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 95 
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., 
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на 
рік — 4 грн. 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Якщо хто з вас, шановні читачі, не встиг 
передплатити газету на цей рік або не продов-
жив передплату на наступні місяці, це можна 
зробити до 5 березня в селах і райцентрах, до 
10-го — в обласних центрах та в Києві, і ви от-
римуватимете «Україну молоду» з 1 квітня.
 Оформити передплату можна у відділен-
нях поштового зв’язку, в операційних залах 
поштамтів, у пунктах приймання передплати, 
на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми тради-
цiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв пе-
редплачуєте «Україну молоду» — порадьте 
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 2.00 Мелодрама 

«Абонент тимчасово 

недосяжний»

09.20 «1+1» удома: 8 Березня

11.30 Комедія «Чудо»

19.30 ТСН

20.05 Мелодрама «Титанік»

23.45 Концерт Потапа і Насті

01.05 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство»

ІНТЕР

05.10, 20.00, 1.00 Подробиці

06.00 М/ф

06.20 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.15 Х/ф «Покровські 
ворота»

14.00 Х/ф «Дівчата»
16.00 Концерт «Поговори зі 

мною, мамо»

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

21.00 Концерт Олега Вінника

23.10 Х/ф «Осінні 
клопоти»

01.50 Т/с «Банкірші»

03.15 уДачний проект

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

05.40 Т/с «Адвокат»

06.30, 7.15, 8.15 Ранок на 

підборах

07.00, 8.00, 9.00, 19.00, 2.40 

Сьогодні

09.15 Х/ф «Анжеліка, 
маркіза ангелів»

11.45 Х/ф «Чудова Анжеліка»
13.50 Х/ф «Анжеліка і 

король»
15.50 Х/ф «Неприборкана 

Анжеліка»
17.45, 19.45 Т/с «Дружини на 

стежці війни»

22.15 Х/ф «Наречена мого 
нареченого»

00.10 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

03.20 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

ICTV

05.00, 4.50 Факти

05.20 Дивитись усім!

06.00 Зірка YouTube

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05 Громадянська оборона

11.00, 17.40 Т/с «Шулер»

12.05, 13.10 Х/ф «Форрест 
Гамп»

12.45, 15.45 Факти. День

15.10, 16.10, 1.45 Х/ф 
«Кохання не за 
розміром»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

21.25 Т/с «На трьох»

23.20 Х/ф «Привид»
03.15 Стоп-10

04.45 Студія Вашингтон

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

04.45 Абзац

05.40 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

06.35 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.35 Х/ф «Чого хоче 
дівчина»

09.40 Х/ф «Улюбленці 
Америки»

11.35 Х/ф «Серцеїдки»

14.00 Х/ф «Красуня»
16.20, 19.00 Від пацанки до 

панянки

21.35 Х/ф «Красуні-
втікачки»

23.10 Т/с «Бібліотекарі»

01.00 Служба розшуку дітей

01.05 Х/ф «Дракула-2»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

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, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.00, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з 

Я. Соколовою

НТН

04.50 Х/ф «Кохана жінка 
механіка Гаврилова»

06.05 Х/ф «31 червня»
08.35, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.40, 17.25 Т/с «Детективи»

12.10 Х/ф «Блондинка і 
блондинка»

14.00, 21.30 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-15»

15.50, 0.55 Т/с «Той, що читає 

думки-5»

19.00, 2.45 Свідок

00.00 Т/с «Під куполом-3»

03.15 Випадковий свідок

03.25 Речовий доказ

03.45 Легенди бандитської 

Одеси

04.10 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Скарби роду. Ляльки-

мотанки 

06.20 Д/ф «У полоні 

пристрасті Наталії 

Долі» 

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 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Ювілей холодноярців 

10.20 Немеркнучі зірки. Юлія 

Ткаченко, ч. 2 

10.50 Ігор Борко. Пісні мого 

серця, ч. 2 

11.20 Фольк-music 

12.20 Д/ф «Сімдесятники. 

Леонід Осика» 

12.55 Незнаний Шевченко. 

Явище Шевченка і ми 

14.00, 02.00 Співочий 

дивосвіт 

15.10, 03.10 Ольга Чубарева. 

Стежина до Леді Опери

16.00 Обереги. Плетіння 

гачком

16.25 Ай, Наталка! Ай, 

Полтавка! 

16.55 Д/ф «Відлуння віків. 

Олександрія»

17.25, 00.50 Музичний фільм 

«Ой, летіли дикі гуси» 

19.20 Джерела з минулого. 

Центральний 

державний 

кінофотофоноархів 

ім. Г. Пшеничного

19.50 Гаражний гранж 

20.20 Серце перемагає

20.50 Ігор Борко. Пісні мого 

серця, ч. 3

21.20 І божество, й натхнення, 

і любов. Народна 

артистка України 

— прима-балерина 

Олена Філіп’єва

22.15 Незнаний Шевченко. 

Пейзаж у творчості 

Шевченка

23.00 Діана Петриненко. Доки 

співаю — живу...

01.40 Старий Луцьк

04.00 Фільм-вистава «Назар 

Стодоля» 

05.10 Д/ф «Борис Грінченко. 

Ловець слів»

 

СТБ

07.00, 16.00 Все буде добре!

09.00, 18.30 За живе!

10.20 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

12.00 МайстерШеф-3

18.00, 22.00 Вiкна-новини

19.55, 22.45 МайстерШеф. 

Діти-2

00.00 Т/с «Коли ми вдома»

01.20 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 14.05 Неприручена 

Амазонка

06.50 DW — Візерунок дня

07.00 Алло, лікарю!

09.50 Цивілізація Incognita

10.50 Модні історії

11.55 Глобал-3000

15.05, 4.55 Останній шанс 

побачити

16.20 Мілен Демонжо. Міледі 

з українським корінням

17.20 Валерій Маренич. 

Крихкі гойдалки слави

18.30 Муз. фільм «Співає 

Тріо Маренич» (1982 р.)

19.05 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.20 Концерт «Шлягер року»

23.50 Натхнення

00.05 Ніч чорних краваток

01.50 Життя на Вершині

02.55 Після опівночі

03.55 Світські хроніки

04.30 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 0.40 Т/с «Мушкетери»

16.15 Х/ф «Останні лицарі»
18.30 Спецкор

18.55 ДжеДАІ

19.25, 20.15 Т/с «Команда»

21.10 Х/ф «9 місяців 
суворого режиму»

22.50 Х/ф «Той, хто посмів-
2: облога Даунінг-
стріт»

02.30 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 2.00 Топ-матч

06.10 «Тоттенгем» — 

«Евертон». ЧА

08.10 «Атлетіко» — 

«Валенсія». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 0.10 «Наполі» 

— «Реал». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

12.10 «Сандерленд» — «Ман 

Сіті». ЧА

13.55 «Ворскла» — 

«Зоря». ЧУ

16.00, 18.25 Ніч Ліги чемпіонів

16.35 «Арсенал» — 

«Баварія». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

19.10 «Барселона» — 

«Сельта». ЧІ

21.00 Журнал Ліги Європи

21.30 «Боруссія» (Д) 

— «Бенфіка». 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

23.40 Сіткорізи

02.10 «Вест Гем» — 

«Челсі». ЧА

04.00 «Атлетік» — 

«Малага». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Вільярреал» — 

«Еспаньйол». ЧІ

07.50, 10.15, 21.00, 23.40 Ніч 

Ліги чемпіонів

08.25, 0.20 «Арсенал» 

— «Баварія». 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.55 «Барселона» — 

«Сельта». ЧІ

12.45, 14.45, 19.05 Топ-матч

12.55 «Вест Гем» — 

«Челсі». ЧА

14.55 «Атлетіко» — 

«Валенсія». ЧІ

16.45 Сіткорізи

17.15 «МЮ» — 

«Борнмут». ЧА

19.10 «Наполі» — «Реал». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.35 «Барселона» 

— «ПСЖ». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

02.10 «Тоттенгем» — 

«Евертон». ЧА

04.00 «Леганес» — 

«Гранада». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Україна: забута історія

08.10 Квітка Цисик

08.50 Мерилін Монро

09.40 Історичні битви

11.50 Боїнг 747: революція

13.30 Завоювати небо

14.20 Загадки планети

15.20 Дика Шрі-Ланка

18.20 Наші

19.00 У пошуках пригод

19.30 Відьма в кожному з нас

21.20 Розгадка таємниць 

Біблії

00.00 Територія гепарда

00.50 Крокодили: холодна 

кров

01.40 Слони: темний бік

02.30 Правда життя

К1

05.20 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 Чи знаєте ви, що...

08.40 М/ф

10.00 Три сестри

11.00 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

18.00 Навколо М

19.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

00.45 Т/с «Біла королева»

01.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 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 ЛавЛавСar

20.00, 4.10 Віталька

21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00, 2.30 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Відьми Іст-Енду»

01.40 Теорія зради

УТ-1

06.00  Підсумки

06.15, 8.05 АгроЕра

06.25  На слуху

06.45, 7.45, 8.10 Смакота

07.05  Золотий гусак

07.30  Світ on line

08.35  Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00  Х/ф «Шопен. 
Бажання любові»

11.10  Х/ф «Останній 
танець Кармен»

12.40  Новини. Спорт

13.00, 15.00, 21.00, 5.25 

Новини

13.15  Наші гроші

13.50  Фольк-music

15.45, 19.20 Концерт 

В. Павліка

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50  Що там з 

Євробаченням?

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.55  Слідство. Інфо

20.20, 4.55 Про головне

21.45  Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

22.40  Мегалот

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00  Концерт

02.10  Телевистава «Чорна 

Пантера та Білий 

Ведмідь»

03.25  Д/ф «Стефан Турчак. 

Портитура долі»

04.00  Надвечір’я. Долі
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КАНАЛ «1+1»

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 1.25 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.55, 12.25 Міняю жінку-4

12.20 Налаштування 

нових параметрів 

супутникового 

мовлення телеканала 

«1+1» шляхом 

пересканування 

транспондера 11766 h 

на супутнику Astra 4A 

(Sirius 4) 

14.45 Т/с «Сліпа»

15.45 Мольфар

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Драма «Життя після 

життя»

22.00 Чотири весілля

23.00 Право на владу-2017

00.30 Т/с «Як уникнути 

покарання 

за вбивство»

01.40 Мелодрама «Титанік»

ІНТЕР

05.10, 20.00, 0.50 Подробиці

06.00 М/ф

06.20, 14.15 Слідство 

вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.10, 12.25, 21.00 Т/с 

«Заради кохання я все 

зможу!»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

01.40 Т/с «Банкірші»

03.15 уДачний проект

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 4.30 Реальна містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 3.35 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»

15.30 Т/с «Черговий лікар»

16.10, 5.20 Т/с «Адвокат»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00, 23.30 Т/с «Сила 

серця»

01.20 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.10 Дивитись усім!

06.00 Зірка YouTube

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

10.10 Секретний фронт

11.05, 17.40 Т/с «Шулер»

12.05, 13.10 Х/ф «Привид»
12.45, 15.45 Факти. День

15.05, 16.10, 21.20 Т/с «На трьох»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.20 Ньюсмейкер. Юрій 

Луценко

23.15 Х/ф «Мій хлопець 
— псих!»

01.35 Т/с «Лас-Вегас-3»

02.55 Стоп-10

04.45 Служба розшуку дітей

04.50 Студія Вашингтон

04.55 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.15, 2.40 Зона ночі

05.00, 18.00 Абзац

05.55 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

06.55 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.50 Т/с «Клініка»

10.05 Т/с «Щасливі разом»

16.05, 19.00 Хто зверху?

20.55 Х/ф «Ціпонька»

22.50 Т/с «Бібліотекарі»

00.40 Х/ф «Улюбленці 
Америки»

02.35 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

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, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.00, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

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 «Поет і княжна»
06.05 Х/ф «Кін-дза-дза!»
08.25, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-15»

14.00, 19.00, 23.15, 2.35 

Свідок

15.45, 0.40 Т/с «Той, що читає 

думки-5»

23.45 Т/с «Під куполом-3»

03.05 Випадковий свідок

03.20 Речовий доказ

04.05 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.00 Православний календар 

06.10 Обереги. Плетіння 

гачком 

06.30 Ай, Наталка! Ай, 

Полтавка! 

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. 

Центральний 

державний 

кінофотофоноархів 

ім. Г. Пшеничного 

09.50 Гаражний гранж 

10.20 Серце перемагає 

10.50 Ігор Борко. Пісні мого 

серця, ч. 3 

11.20 І божество, й натхнення, 

і любов. Народна 

артистка України 

— прима-балерина 

Олена Філіп’єва 

12.15 Незнаний Шевченко. 

Пейзаж у творчості 

Шевченка 

13.00 Діана Петриненко. Доки 

співаю — живу... 

14.00, 02.00 Т/с «Братство», 

с. 1

15.25, 03.25 Знамениті 

українці. Леонід Осика

16.00 ТЮГ — історія театру. 

Ювілей «Нам 90!»

16.35, 00.50 Є така країна 

— Україна, де живуть 

Шевченко і Франко

17.25 Феодосій Гуменюк. Мій 

Шевченко

17.55 Православний календар 

18.05 Гра долі. Та, що поряд 

19.20 Дійові особи. Тамара 

Трунова

20.10 Православний календар 

20.20 Поетично-музична 

композиція за 

творами Т. Шевченка 

«Посланіє...». Автор та 

виконавець — Богдан 

Козак

21.20 Т. Шевченко 

«Катерина». Вистава 

Національного 

академічного театру ім. 

М. Заньковецької

23.05 Шевченко починається 

з любові

01.40 Православний календар 

04.00 Х/ф «Іван»
05.25 Музика без меж

СТБ

06.40, 16.00 Все буде добре!

08.40, 18.30 За живе!

09.55 Все буде смачно!

11.50 МайстерШеф-3

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 Я соромлюсь 

свого тіла-4

00.00 Один за всіх

01.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 22.10 Неприручена 

Амазонка

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.45 Цивілізація Incognita

10.45 Наталя Земна. Дзвони 

душі

11.50 Соціальний статус

14.00 Оглядач

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

19.55, 23.10 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

21.20, 4.40 Відлуння

22.00, 5.10 DW — Візерунок 

дня

00.25 Ніч чорних краваток

01.40 Життя на Вершині

03.10 Після опівночі

04.15 Світські хроніки

05.20 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.55 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00 Люстратор

11.00 Відеобімба

16.35 Х/ф «Той, хто посмів-
2: облога Даунінг-
стріт»

19.25, 20.15 Т/с «Команда»

21.10 Х/ф «Останні 
лицарі»

23.20 Х/ф «Дракони і 
підземелля-3: книга 
заклять»

01.00 Т/с «Інспектор Алекс»

01.50 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 13.10 Топ-матч

06.10 «Арсенал» — 

«Баварія». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.10 «Наполі» — «Реал». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 20.45 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 15.10 Журнал Ліги 

Європи

10.50, 2.25 «Боруссія» (Д) 

— «Бенфіка». 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.40 Сіткорізи

13.20 «МЮ» — 

«Борнмут». ЧА

16.00, 18.20 Ніч Ліги 

чемпіонів

16.35 «Барселона» 

— «ПСЖ». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

19.00, 00.00 Шлях до 

Стокгольма

19.50 «Ростов» — «МЮ». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

21.55 «Ліон» — «Рома». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

00.40 «Копенгаген» 

— «Аякс». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

04.10 «Шальке» — 

«Боруссія» (М). 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ворскла» — 

«Зоря». ЧУ

07.50, 10.15 Ніч Ліги 

чемпіонів

08.25, 1.50 «Барселона» 

— «ПСЖ». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.55 «Вест Гем» — 

«Челсі». ЧА

12.45, 19.15 Журнал Ліги 

Європи

13.15 «Арсенал» — 

«Баварія». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

15.05 Сіткорізи

15.35 «Наполі» — «Реал». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

17.25 «Боруссія» (Д) 

— «Бенфіка». 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

19.45 «Копенгаген» 

— «Аякс». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

21.55 «Шальке» — 

«Боруссія» (М). 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

00.00 «Ростов» — «МЮ». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

03.40 Топ-матч

03.55 «Ліон» — «Рома». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Підроблена історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Він і вона. Бій за 

життя

10.50 Вовчиця: шлях до 

влади

11.50 Дивовижна Замбія

13.40 Містична Україна

14.30, 19.50 Нечисть

15.20, 23.40 Історичні битви

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00, 22.40 Загадки планети

18.00 Крокодили: холодна кров

19.00, 4.40 Бандитська Одеса

00.30 Ризиковане життя

К1

05.20 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 Чи знаєте ви, що...

08.40 М/ф

10.00 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

00.45 Т/с «Біла королева»

01.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20, 6.30 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, 16.50 Казки У Кіно

14.30, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 20.00, 4.10 Віталька

17.50 ЛавЛавСar

22.00, 2.30 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Відьми Іст-Енду»

01.40 Теорія зради

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

09.30  Т/с «Незнайомка з 

Уайлдфелл-Холлу»

10.30, 16.30 Т/с «Лінія 

захисту»

11.20  Д/ф «У полоні 

пристрасті Наталії 

Долі»

12.00  Орегонський путівник

12.25  Суспільний університет

13.15  Слідство. Інфо

14.00  Спецпроект «Наш 

Шевченко: сестри 

Тельнюк»

14.30  Д/ф «Всеволод 

Нестайко. Родом з 

дитинства»

15.20  Надвечір’я. Долі

16.15  На пам’ять

17.25  Казки Лірника Сашка

17.45  Школа Мері Поппінс

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50  Що там з 

Євробаченням?

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20  Мій Шевченко. Роман 

Балаян

19.55  Схеми

20.20, 4.40 Про головне

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50  Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15  Підсумки

02.10  Х/ф «Ну, ти й 
відьма»

03.45  Віра. Надія. Любов
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КАНАЛ «1+1»

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30 Чотири весілля

11.00, 12.25 Міняю жінку

12.20 Налаштування 

нових параметрів 

супутникового 

мовлення телеканала 

«1+1» шляхом 

пересканування 

транспондера 11766 h 

на супутнику Astra 4A 

(Sirius 4)

14.45 Т/с «Сліпа»

15.45 Мольфар

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.20 Розсміши коміка. Діти

22.15 Вечірній квартал

00.10, 4.50 «1+1» удома: 8 

Березня

02.15 Комедія «Звичка 

розлучатися»

ІНТЕР

05.10, 20.00, 2.25 Подробиці

06.00 М/ф

06.20, 14.15 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.10, 12.25 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!»

15.50, 16.45 Речдок

18.00 Стосується кожного

21.00 Чорне дзеркало

23.00 Х/ф «На вас 
чекає громадянка 
Ніканорова»

00.50 Х/ф «Шербурзькі 
парасольки»

03.10 Чекай на мене

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10 Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 5.10 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30 Т/с «Черговий лікар-2»

15.30 Т/с «Черговий лікар»

16.00 Х/ф «Наречена мого 
нареченого»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00, 23.30 Т/с «Ілюзія 

щастя»

01.20 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

03.35 Реальна містика

ICTV

05.15 Дивитись усім!

05.55 Зірка YouTube

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Ньюсмейкер. Юрій 

Луценко

11.00, 17.40 Т/с «Шулер»

12.05, 13.10 Х/ф «Мій 
хлопець — псих!»

12.45, 15.45 Факти. День

14.50, 16.10 Т/с «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.25 Х/ф «Апокаліпсис»
01.55 Т/с «Лас-Вегас-3»

03.15 Стоп-10

04.45 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

05.10, 18.00 Абзац

06.05 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.55 Т/с «Клініка»

11.45 Т/с «СашаТаня»

13.45 Серця трьох

15.50, 19.00 М/с «Кухня»

21.05 Х/ф «Дружина 
напрокат»

23.15 Т/с «Бібліотекарі»

01.55 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

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, 22.00, 23.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.00, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

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

05.00 Правда життя. Професії

05.25 Х/ф «Лялечка»
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 «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 14.20 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-15»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.45, 0.40 Т/с «Той, що читає 

думки-5»

21.30 Т/с «CSI: безсмертя»

23.45 Т/с «Під куполом-3»

03.00 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

03.55 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 ТЮГ — історія театру. 

Ювілей «Нам 90!» 

06.40 Коломийська кераміка

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. Тамара 

Трунова 

10.20 Поетично-музична 

композиція за 

творами Т. Шевченка 

«Посланіє...». Автор та 

виконавець — Богдан 

Козак 

11.20 Т. Шевченко 

«Катерина». Вистава 

Національного 

академічного театру 

ім. М. Заньковецької 

13.05 Шевченко починається 

з любові 

14.00, 02.00 Т/с «Братство», с. 2

15.30, 03.30 Д/ф «Андрій 

Меленський» 

16.00 Стежками Мауглі й 

Багіри 

16.15 Кінолітопис. Д/ф «Гори 

мої, високії»

17.00, 00.50 Незнаний 

Шевченко. Данте і 

Шевченко

17.15, 01.10 Т/ф 

«Вслухаючись в 

Шевченкові рядки...» 

17.30 Булгаков і Київ. Історія 

майстра

18.00 Незнаний Шевченко. 

Український Версаль

19.20 Територія Кіно. Богдан 

Жолдак

20.10 Квартет «Dekru»

20.40 Міфи і загадки Майстра 

21.20 Діалоги з Романом 

Колядою. Тарас 

Петриненко

22.10 Т. Шевченко 

«Капітанша» 

23.35 Д/ф «Ген свободи» 

Т. Шевченко

01.20 Булгаков і Київ. Історія 

майстра 

04.00 Х/ф «Сорочинський 
ярмарок»

05.20 Лесина тінь. Петро 

Косач...

СТБ

07.05 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

08.45 Х/ф «Вам і не 
снилося»

10.20 Х/ф «П’ята група 
крові»

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 0.55 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 Холостяк-7

01.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Неприручена Амазонка

06.55, 22.00, 5.00 DW 

— Візерунок дня

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

10.40 Модні історії

11.10 Будьте здорові!

11.55 Teen-клуб

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

19.50 Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем

21.25, 4.30 Відлуння

22.10 Х/ф «Туз»
00.00 Ніч чорних краваток

01.55 Життя на вершині

03.00 Вихідний, після опівночі

04.00 Світські хроніки

05.20 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.55 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00 Бушидо

11.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

16.15 Х/ф «Капітан Грім»
19.25 Х/ф «Кікбоксер-2: 

дорога назад»

21.10 Х/ф «Кікбоксер-3: 
мистецтво війни»

23.00 Змішані єдиноборства. 

UFC

01.20 Т/с «Інспектор Алекс»

02.10 Роби бізнес

02.40 Секретні матеріали

03.30 Х/ф «Вишневі ночі»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 12.45, 21.20 Топ-

матч

06.10 «Сталь» — «Зірка». 

ЧУ

08.10 «Копенгаген» 

— «Аякс». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.25 Сіткорізи

10.55 «Арсенал» — 

«Баварія». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

12.55, 1.40 Ліон» — «Рома». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

14.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

16.05, 20.35 Шлях до 

Стокгольма

16.55 «Ростов» — «МЮ». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

18.45 «Шальке» — 

«Боруссія» (М). 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

21.35 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

22.50 Передмова до 1/4 

фіналу. Кубок Англії

23.20 «Барселона» 

— «ПСЖ». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

01.10 ЧІ. Передмова до туру

03.30 Світ Прем’єр-ліги

04.00 «Наполі» — «Реал». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Вест Гем» — «Челсі». 

ЧА

07.50, 12.20 Шлях до 

Стокгольма

08.40, 2.50 «Ростов» 

— «МЮ». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

10.30, 0.10 «Шальке» 

— «Боруссія» (М). 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

13.00 «Барселона» 

— «ПСЖ». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

14.45 «Копенгаген» 

— «Аякс». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

16.30 Передмова до 1/4 

фіналу. Кубок Англії

17.00 «Наполі» — «Реал». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

18.50 Світ Прем’єр-ліги

19.20 «Ліон» — «Рома». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

21.10 ЧІ. Передмова до туру

21.40 «Еспаньйол» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

23.40 Світ Прем’єр-ліги

02.00 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

04.40 ЧІ. Передмова до туру

05.10 Передмова до 1/4 

фіналу. Кубок Англії

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса

07.20 Підроблена історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Він і вона. Бій за 

життя

10.50 Територія гепарда

11.50 Дивовижна Замбія

13.40 Містична Україна

14.30, 19.50 Нечисть

15.20, 23.40 Історичні битви

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00, 22.40 Загадки планети

18.00 Слони: темний бік

00.30 Прихована реальність

К1

05.15 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 Чи знаєте ви, що...

08.40 М/ф

10.00 Три сестри

11.00, 16.20 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 18.00, 

20.00, 21.00, 1.50 Орел 

і решка

19.00, 1.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 КВК

02.35 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 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 Х/ф «Коктейль»
12.25 Панянка-селянка

13.25, 16.50 Казки У Кіно

14.30 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 3.55 Віталька

17.50 ЛавЛавСar

20.00 Х/ф «Доктор Дуліттл»
21.25 Х/ф «Доктор 

Дуліттл-2»
23.05 Х/ф «Подвійні 

неприємності»
00.35 Х/ф «Сон»
02.15 Країна У

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

18.15, 21.00, 1.20, 5.10 

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»

09.30  Т/с «Незнайомка з 

Уайлдфелл-Холлу»

10.25  Т/с «Лінія захисту»

11.15  Д/ф «Наталья Сумська. 

Перевтілення»

11.40  Орегонський путівник

12.10  Суспільний університет

12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

Спорт

13.15  Схеми

14.00  Віра. Надія. Любов

15.25  Біатлон. Кубок 

світу. Спринт 10 км. 

(чоловіки)

17.00  Мій Шевченко. Роман 

Балаян

17.30  Казки Лірника Сашка

17.50  М/с «Гон»

18.30  Що там з 

Євробаченням?

18.40  Біатлон. Кубок світу. 

Спринт 7,5 км. (жінки)

20.20, 4.35 Про головне

21.50  Мій Шевченко. Микола 

Жулинський

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00  Золотий гусак

23.15  Підсумки

01.35  Музичне турне

02.35  Біатлон. Кубок світу. 

VІІІ етап. Спринт 10 км. 

(чоловіки)

04.05  Д/ф «Світова марка 

патонівців»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 БЕРЕЗНЯ 2017
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КАНАЛ «1+1»

06.35 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00, 19.30, 4.45 ТСН

11.00, 23.10 Світське життя

12.00 Одруження наосліп

13.30 Голос країни 

15.40, 21.15 Вечірній 

квартал

17.35 Розсміши коміка. 

Діти

20.15 Українські сенсації

00.10 Концерт Потапа і Насті

01.30 Неділя з кварталом

05.30 Комедія «Звичка 

розлучатися»

ІНТЕР

05.00, 20.00 Подробиці

05.45 М/ф

06.20 Х/ф «Покровські ворота»
09.00 Україна вражає

10.00, 4.25 Лариса Голубкіна. 

Я тебе ніколи не забуду

11.00, 3.00 Х/ф «Гусарська 
балада»

13.00 Х/ф «Дайте книгу скарг»
14.50 Х/ф «Люблю. 

9 березня»
16.15 Т/с «Краплина світла»

20.30 Творчий вечір К. Меладзе

23.15 Х/ф «Торкнутися неба»
01.10 Х/ф «Довіра»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 3.45 

Сьогодні

07.15, 4.25 Зоряний шлях

09.10 Т/с «Сила серця»

13.00, 15.20 Т/с «Дружини на 

стежці війни»

17.10, 19.40 Т/с «Школа 

проживання»

21.45 Х/ф «Анжеліка, 
маркіза ангелів»

00.10 Х/ф «Чудова 
Анжеліка»

02.00 Х/ф «Анжеліка і 
король»

ICTV

05.05 Х/ф «Живеш тільки 
двічі»

07.00 Дивитись усім!

07.55 М і Ж

08.55 Я зняв!

09.50 Дизель-шоу. Дайджест

10.50, 11.50 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «На трьох»

14.10 Х/ф «Апокаліпсис»

16.35 Х/ф «Форсаж»
18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Форсаж-4»
22.00 Х/ф «Потрійний 

форсаж: токійський 
дрифт»

23.55 Х/ф «Рейс»
02.20 Т/с «Прокурори»

НОВИЙ КАНАЛ

02.55, 2.45 Зона ночі

05.55 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.10 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.05 Ревізор Спешл

10.00 Таємний агент

11.25 Таємний агент. Пост-

шоу

13.00 Від пацанки до панянки

15.25 Хто зверху?

17.20 М/ф «Шрек-2»

19.10 Х/ф «Поліцейська 
академія-3»

21.00 Х/ф «Поліцейська 
академія-4»

22.45 Х/ф «Новачок»
00.35 Х/ф «Красуні-

втікачки»

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, 0.15 Час 

бізнесу

08.20 Не перший погляд

08.50 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

15.15, 4.15 Феєрія мандрів

16.30 Особливий погляд

17.10 «За Чай.com»

18.15, 2.35 Фактор безпеки

19.25, 23.25 Машина часу

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 1.15, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час: Важливо

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

02.15 В кабінетах

04.35 Час інтерв’ю

НТН

04.45, 4.35 Правда життя. 

Професії

05.45 Х/ф «Тіні зникають 
опівдні»

11.30, 3.25 Речовий доказ

13.50 Склад злочину

15.25 Т/с «Детективи»

19.00, 2.45 Свідок

19.30 Х/ф «У зоні 
особливої уваги»

21.20 Х/ф «Фанфан-
тюльпан»

23.15 Х/ф «Заміна-2: 
останній урок»

01.00 Х/ф «Мадам Ірма»
03.15 Випадковий свідок

04.10 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Стежками Мауглі й Багіри 

06.20 Кінолітопис. Д/ф «Гори 

мої, високії» 

07.05 Незнаний Шевченко. 

Данте і Шевченко 

07.25 Т/ф «Вслухаючись в 

Шевченкові рядки...» 

07.35 Булгаков і Київ. Історія 

майстра 

08.05 Незнаний Шевченко. 

Український Версаль 

08.25 Новинний блок 

09.00 Новини. Культура 

09.20 Територія Кіно. Богдан 

Жолдак 

10.10 Квартет Dekru 

10.40 Міфи і загадки Майстра 

11.20 Діалоги з Романом 

Колядою. Тарас 

Петриненко 

12.10 Д/ф «Ген свободи». 

Т. Шевченко 

12.35 Рожеві лебеді Василя 

Симоненка 

13.00 Казки Лірника Сашка 

13.10 О. Рибніков 

«Пригоди Буратіно». 

Вистава Київського 

національного 

академічного театру 

оперети

14.40 Світ дітей. У ритмі 

спорту

14.50 Дитячі таємниці

15.20 Леоніла Мерцанова. 

Життя в стилі «Каприс»

15.50 «Тарас Шевченко — на 

всі часи». Вивчаючи 

життя і творчість 

Кобзаря, ч. 1

16.20 Незнаний Шевченко. 

Масштабність поезії 

Шевченка

17.00 Муз/фільм «Вечірній 

концерт» 

17.30, 01.30 Д/ф 

«Одкровення академіка 

Вернадського»

18.00, 01.55 Т/ф «Рівно 20 з 

гаком» 

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Тиждень

19.20 Позиція. Тарас 

Петриненко. Пророк про 

рок

19.50 Музика і музиканти. 

Ольга Микитенко, ч. 2

20.20 П. Чайковський 

«Євгеній Онєгін». 

Вистава Національної 

опери України

22.40 Передчуття. Тетяна 

Круликовська, ч. 1

23.30 Джаз Коло. Концерт без 

слів, ч. 1

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Ткач, ч. 1, 2

03.00 Ігор Горяний. Художник, 

філософ, мандрівник

04.00 Вистава «Касандра»

05.30 Лядовська святиня

СТБ

07.35 Караоке на майдані

08.35, 9.55 Холостяк-7

09.00 Все буде смачно!

12.10 МайстерШеф. Діти-2

19.05 Україна має талант! 

Діти-2

22.10 Т/с «Коли ми вдома»

23.50 Давай поговоримо про 

секс-3

01.45 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.15 Х/ф «Цирк»
09.50 Шеф-кухар країни

11.10, 20.45 Неприручена 

Амазонка

13.35 Іпостасі спорту

14.10 Завтра — сьогодні

15.30 Соціальний статус: 

ваша пенсія

16.10 Х/ф «Туз»
18.00 Шевченківський вечір

19.35 Останній шанс побачити

21.50 Х/ф «Сінг-Сінг»
00.00 Вихідний, після опівночі

01.10 Ніч чорних краваток

02.15 Життя на Вершині

03.50 Світські хроніки

04.15 Цивілізація Incognita

04.30 Модні історії 

04.55 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

10.45 Top Gear

11.50 Х/ф «Капітан Грім»
13.50 21-й тур ЧУ з футболу: 

«Чорноморець» 

— «Сталь»

16.00 Х/ф «Кікбоксер-2: 
дорога назад»

17.50 Х/ф «Кікбоксер-4: 
агресор»

19.30 Х/ф «Кікбоксер-5: 
відплата»

21.10 Х/ф «Зубастий 
торнадо»

22.55 Х/ф «2012: судний 
день»

00.25 Х/ф «Доказ смерті»
02.25 Секретні матеріали

03.15 Х/ф «Чотири листи 
фанери»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Еспаньйол» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

07.45 ЧІ. Передмова до туру

08.15 «Шальке» — 

«Боруссія» (М). 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

10.00, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Барселона» 

— «ПСЖ». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

12.05 «Ростов» — «МЮ». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

13.45 Передмова до 1/4 

фіналу. Кубок Англії

14.10 «Мідлсбро» — 

«Гаддерсфілд Таун/Ман 

Сіті». 1/4 фіналу. Кубок 

Англії

16.15 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

17.10 «Севілья» — 

«Леганес». ЧІ

18.00 Футбол Tables

19.10, 21.25, 23.40, 1.40, 3.40 

Топ-матч

19.25 «Малага» — 

«Алавес». ЧІ

21.40 «Гранада» — 

«Атлетіко». ЧІ

23.50 «Олімпік» — 

«Ворскла». ЧУ

01.50 «Арсенал» — 

«Лінкольн Сіті». 1/4 

фіналу. Кубок Англії

03.55 «Олександрія» 

— «Дніпро». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Копенгаген» 

— «Аякс». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

07.45 «Боруссія» (Д) 

— «Бенфика». 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

09.30 «Ліон» — «Рома». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

11.15 Передмова до 1/4 

фіналу. Кубок Англії

11.45 «Наполі» — «Реал». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 

Футбол LIVE

13.55 «Олімпік» — 

«Ворскла». ЧУ

14.45 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

16.15, 20.15 Футбол NEWS. 

LIVE

16.55 «Олександрія» 

— «Дніпро». ЧУ

17.45 Футбол Tables

19.25 «Арсенал» — 

«Лінкольн Сіті». 1/4 

фіналу. Кубок Англії

21.30 Сіткорізи

22.00 «Мідлсбро» — 

«Гаддерсфілд Таун/Ман 

Сіті». 1/4 фіналу. Кубок 

Англії

23.50, 1.50, 3.50 Топ-матч

00.00 «Севілья» — 

«Леганес». ЧІ

02.00 «Малага» — 

«Алавес». ЧІ

04.00 «Гранада» — 

«Атлетіко». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.20 Відьма в кожному з нас

08.00, 19.30 У пошуках істини

09.40 Історичні битви

11.40, 23.00 Завоювати небо

14.20 Загадки планети

16.20 Дивовижна Замбія

18.20 У пошуках пригод

18.50 Наші

21.10 Боїнг 747: революція

23.50 Україна: забута історія

К1

05.15 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 Чи знаєте ви, що...

08.40 М/ф

12.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.25 Х/ф «Бунтарка»
15.25, 16.25, 18.20 Орел і решка

00.20 Т/с «Сонна Лощина»

02.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 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»

10.20 М/ф «Клуб Вінкс: 

чарівна пригода»

11.50 Х/ф «Доктор 
Дуліттл-5»

13.30 Х/ф «Доктор 
Дуліттл-4»

15.00 Х/ф «Доктор 
Дуліттл-3»

16.45 Х/ф «Доктор 
Дуліттл»

18.10 Х/ф «Доктор 
Дуліттл-2»

19.50 Казки У Кіно

20.55 Казки У

22.00, 2.30 Країна У

00.00 Х/ф «Коктейль»
04.10 Віталька

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

09.00  М/с «Книга джунглів»

09.55  Хто в домі господар?

10.20  Хочу бути

11.00  Фольк-music

12.20  Книга.ua

12.55  Біатлон. Кубок світу. 

Гонка переслідування 

12, 5 км (чоловіки)

14.00  Т/с «Ейфель Правдива 

історія»

16.10  Біатлон. Кубок світу. 

VІІІ етап. Гонка 

переслідування 10 км 

(жінки)

17.00  Чоловічий клуб. Спорт

18.30  Чоловічий клуб

19.15, 21.30 Музична весна на 

«Першому»

21.00, 5.35 Новини

22.40  Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00  Світ on line

23.25  Життєлюб

00.00  Золотий гусак

01.20  Музичне турне

02.20  Біатлон. Кубок світу. 

Спринт 7,5 км (жінки)

03.50  Д/ф «Василь Стус. 

Феномен суток»

04.40  Надвечір’я. Долі
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КАНАЛ «1+1»

07.00 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея 

«Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і 

Ведмідь»

10.00 Світ навиворіт

14.55 На ножах

16.40 Драма «Життя після 

життя»

19.30, 5.15 ТСН-тиждень

21.00 Голос країни 

23.15, 2.20 Комедія 

«Ми купили зоопарк»

01.35 Аргумент кiно

ІНТЕР

05.15 Х/ф «Дайте книгу скарг»
06.50 М/ф

07.40 Подробиці

08.10 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. Рай і пекло

11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження»

12.00 Орел і решка. Ювілейний 

сезон

12.50 Т/с «Нехай говорять»

16.10 Т/с «Тільки не відпускай 

мене»

20.00 Подробиці тижня

21.30 Х/ф «Гніздо горлиці»
23.35 Х/ф «В Париж!»
02.05 Х/ф «Торкнутися неба»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.40 Зоряний шлях

09.20 Т/с «Ілюзія щастя»

13.10 Т/с «Школа проживання»

17.00, 20.00 Т/с «Випробування 

вірністю»

19.00, 5.50 Події тижня 

21.30 Х/ф «Там, де є щастя 
для мене»

23.20 Реальна містика

02.50 Т/с «Райське місце»

ICTV

05.50 Факти

06.15 Х/ф «На секретній 
службі її величності»

08.55 Т/с «Відділ 44»

12.35, 13.00 Х/ф «Форсаж»
12.45 Факти. День

14.40 Х/ф «Потрійний 
форсаж: токійський 
дрифт»

16.35 Х/ф «Форсаж-4»
18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.30 Х/ф «Гонщик-привид»
22.55 Х/ф «Гонщик-

привид-2. Дух помсти»
00.30 Х/ф «Рейс»
02.40 Т/с «Прокурори»

НОВИЙ КАНАЛ

03.05 Зона ночі

05.55 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.15 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.35 Т/с «Якось у казці»

12.15 М/ф «Сезон полювання-

3»

13.50 М/ф «Шрек-2»

15.25 Х/ф «Поліцейська 
академія-3»

17.10 Х/ф «Поліцейська 
академія-4»

19.00 Х/ф «Будинок великої 
матусі»

21.00 Х/ф «Дім великої 
матусі-2»

22.55 Х/ф «Дім великої 
матусі: який батько, 
такий син»

01.05 Х/ф «Дружина 
напрокат»

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 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, 20.00, 

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

08.50 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, 0.20 Невигадані історії

20.05, 23.35, 2.15, 5.15 Машина 

часу

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

01.55 Огляд преси

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.35 Х/ф «Асса»
08.20 Т/с «Діти Арбата»

13.25 Х/ф «У зоні особливої 
уваги»

15.15 Х/ф «Невиправний 
брехун»

16.45 Легенди карного 

розшуку

19.00 Т/с «Одного разу в 

Ростові»

22.40 Х/ф «Експеримент»
00.30 Х/ф «Фанфан-

тюльпан»
02.15 Таємниці кримінального 

світу

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 О. Рибніков «Пригоди 

Буратіно». Вистава 

Київського національного 

академічного театру 

оперети 

07.25 Православний календар 

07.35 Світ дітей. У ритмі 

спорту 

07.45 Дитячі таємниці 

08.15 Леоніла Мерцанова. 

Життя в стилі «Каприс» 

08.45 «Тарас Шевченко — на 

всі часи». Вивчаючи 

життя і творчість 

Кобзаря, ч. 1 

09.10 Православний календар 

09.20 Позиція. Тарас 

Петриненко. Пророк про 

рок 

09.50 Музика і музиканти. 

Ольга Микитенко, ч. 2 

10.20 П. Чайковський «Євгеній 

Онєгін». Вистава 

Національної опери 

України 

12.40 Передчуття. Тетяна 

Круликовська, ч. 1 

13.30 Джаз Коло. Концерт без 

слів, ч. 1 

14.00, 01.50 Х/ф «Далекий 
голос зозулі»

16.10 Муз./ф «Співають гори» 

16.30 Д/ф «Друг мій 

Льонька» 

17.00 Д/ф «Ігор Білозір. На 

зламі епох»

17.40, 01.15 Світ у 

прямокутнику. Микола 

Данюк

18.10 Православний календар 

18.20 Києвотека. Васнєцов у 

Києві

18.45 Журнальний кіоск

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Тиждень

19.20 Мовою мистецтва

19.50 Сценограй 

20.20 «Хто винен?» Вистава 

Сумського академічного 

театру драми та музичної 

комедії ім. М. С. Щепкіна

22.30 Олена Хижна. Життя не 

має репетицій

23.00 Передчуття. Тетяна 

Круликовська, ч. 2

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олег 

Жупанський, ч. 1, 2

04.00 «Зачарований». Вистава 

Київського академічного 

Молодого театру 

 

СТБ

05.50 Все буде добре!

07.45 Холостяк-7

09.00 Все буде смачно!

09.55 Караоке на майдані

10.50 Т/с «Коли ми вдома»

12.55 Україна має талант! 

Діти-2

16.00, 23.10 Я соромлюсь свого 

тіла

18.00, 22.10, 0.25 Слідство 

ведуть екстрасенси

21.00 Один за всіх

ТОНІС

05.50 Х/ф «Сінг-Сінг»
07.50 Натхнення

10.00 Останній шанс побачити

11.45 Життя в цифрі

13.25, 18.00 Будьте здорові!

14.00 Баскетбол. Матч усіх 

зірок Суперліги

17.10 Соціальний статус: ваша 

пенсія

18.10 Ігор Борко. «Пісні мого 

серця»

20.00, 4.20 Цивілізація 

Incognita

20.15 Кумири

20.35, 3.55 Світські хроніки

21.05 Шеф-кухар країни

21.45 Євромакс

22.15, 4.35 Х/ф «Прекрасна 
мельничиха»

00.00 Ніч чорних краваток

01.55 Життя на Вершині

02.55 Вихідний, після опівночі

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Роби бізнес

09.00 Бушидо

10.40 Х/ф «Кікбоксер-3: 
мистецтво війни»

12.25 Х/ф «Кікбоксер-4: 
агресор»

14.05 Х/ф «Кікбоксер-5: 
відплата»

15.50 Х/ф «Боксер»
17.30 Х/ф «Морський 

піхотинець-3: тил»
19.20 21-й тур ЧУ з футболу: 

«Зоря» — «Шахтар»

21.30 Профутбол

23.35 Змішані єдиноборства. 

UFC

01.50 Х/ф «Відьма»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 19.10 Топ-матч

06.10 «Севілья» — 

«Леганес». ЧІ

08.10 «Мідлсбро» — 

«Гаддерсфілд Таун/Ман 

Сіті». 1/4 фіналу. Кубок 

Англії

10.00, 16.20, 20.15 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Журнал Ліги чемпіонів

10.50 «Олімпік» — 

«Ворскла». ЧУ

12.35, 0.50 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

13.30, 15.55 Футбол LIVE

13.55 «Зірка» — «Динамо». ЧУ

14.45 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА

16.40, 3.35 Журнал Ліги 

чемпіонів

17.10 «Депортіво» — 

«Барселона». ЧІ

18.00 Футбол Tables

19.25 «Сельта» — 

«Вільярреал». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ростов» — «МЮ». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

07.50, 15.05 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

08.45 «Олександрія» 

— «Дніпро». ЧУ

10.35 «Арсенал» — «Лінкольн 

Сіті». 1/4 фіналу. Кубок 

Англії

12.25, 23.40 Журнал Ліги 

чемпіонів

12.55 «Сосьєдад» — 

«Атлетік». ЧІ

14.55, 2.00 Топ-матч

15.55 «Тоттенгем» — 

«Міллволл». 1/4 фіналу. 

Кубок Англії

17.55 «Ліверпуль» — 

«Бернлі». ЧА

20.00 «Зірка» — «Динамо». ЧУ

21.40 «Реал» — «Бетіс». ЧІ

22.30 Футбол Tables

00.10 «Депортіво» — 

«Барселона». ЧІ

02.10 «Олімпік» — 

«Ворскла». ЧУ

04.00 «Сельта» — 

«Вільярреал». ЧІ

МЕГА

06.00, 5.20 Бандитська Одеса

07.20 Прихована реальність

08.00, 19.30 У пошуках істини

09.40 Історичні битви

11.40 Розгадка таємниць Біблії

14.20 Загадки планети

16.20 Дивовижна Замбія

18.20 Наші

21.10 Завоювати небо

23.50 Скарб.ua

К1

05.15 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 М/с «Сейлор Мун»

08.00 Чи знаєте ви, що...

08.40 М/ф

09.45 Т/с «H2O: просто додай 

води»

11.10 Х/ф «Бунтарка»
13.10, 14.10, 16.00 Орел і решка

20.00 Х/ф «Наречена-
втікачка»

22.15 Вечірній квартал

00.00 КВК

02.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 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

09.20 Х/ф «Доктор 
Дуліттл-5»

10.50 Х/ф «Доктор 
Дуліттл-4»

12.20 Х/ф «Доктор 
Дуліттл-3»

14.05, 4.10 Віталька

16.35 Казки У Кіно

20.55 Казки У

22.00, 3.20 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.00 Танька і Володька

01.50 Х/ф «Сон»

УТ-1

06.00  Світ православ’я

06.35  На слуху

07.05, 23.30 Золотий гусак

07.25  Життєлюб

08.10  Смакота

08.35  Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 4.00 Д/ф «Ігор Білозір. 

На зламі епох»

09.45  Спогади

10.20  Театральні сезони

11.00  Мистецькі історії

11.25  Фольк-music

12.30, 16.05, 19.25 Т/с «На 

межі. Група «Антитерор»

14.25  Біатлон. Кубок світу. 

Одиночна змішана 

естафета

15.35  Твій дім

17.10  Біатлон. Кубок світу. 

Змішана естафета

20.30  Перша шпальта

21.00, 5.35 Новини

21.25  Д/ф «Суші на експорт»

21.50  Що там з Євробаченням?

22.25  Арт-Клуб

ТРК «ЕРА»
23.00  Світ on line

23.20  Територія закону

01.20  Музичне турне

02.20  Біатлон. Кубок світу. 

Гонка переслідування 12, 

5 км. (чоловіки)

03.10  Біатлон. Кубок світу. 

VІІІ етап. Гонка 

переслідування 10 км. 

(жінки)

04.40  Віра. Надія. Любов
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«Усе, що вони кажуть, 
абсурдно за своєю суттю»
 ■ Анатолію Григоровичу, ви 
вкотре не погоджуєтеся з вис-
новками астрономів NASA, 
мотивуючи свою позицію влас-
ною теорією циклічності жит-
тєдіяльності зірок. А що, влас-
не, не так із новою гіпотезою ва-
ших колег? 
 — Якщо оволодіти цією тео-
рією, то стане зрозумілою суть 
усіх процесів, які відбуваються 
не лише у зоряних системах, а й 
у всіх галактиках Всесвіту. До-
статньо визначити температуру 
і колір поверхні зірки та її при-
близний розмір, і одразу стане 
зрозуміло, на якому етапі своєї 
циклічної життєдіяльності 
вона перебуває. Тобто розповіс-
ти абсолютно все про цю зоря-
ну систему, включаючи версію 
існування розумного життя на 
одному чи двох її космічних 
об’єктах.
  На жаль, учені NASA ко-
ристуються хибними уявлен-
нями про закони Всесвіту, тому 
майже нічого не знають про 
функціонування зірок і галак-
тик. Усе, що вони кажуть про 
своє нове відкриття, абсурдно 
за своєю суттю. Тобто назива-
ють зірки червоними, білими, 
сірими карликами або червони-
ми гігантами, не маючи жодно-
го уявлення про предмет своїх 
досліджень. Насправді ж ті різ-
няться між собою винятково 
масою, а виглядають по-різно-
му лише тому, що перебувають 
на різних етапах циклічного 
розвитку. В центрі кожної зір-
ки Всесвіту розташована ней-
тронна зірка. Це — третій фун-
даментальний закон космосу. 
Їх загалом 26. 
 ■ Trappist-1, навколо якої 
сформувалося сім планет, аст-
рономи назвали саме червоним 
карликом. А що думаєте з цього 
приводу ви? 
 — Ця зірка перебуває на за-
вершальній стадії формуван-
ня своєї твердої темної кори. 
Ще близько тисячі років тому 
вона мала вигляд червоного гі-
ганта, оскільки в процесі зга-
даного формування викидала 
гарячу матерію як на свої орбі-
ти, так і в міжзоряний косміч-
ний простір. Осідаючи, розпече-
на «лава» й створювала ілюзію 

гігантської зірки. Насправді ж 
остання стрімко зменшувала 
радіус своєї протонової оболон-
ки, формуючи з неї тверду темну 
кору. Протягом наступного ти-
сячоліття планети, які перебу-
вали на високих орбітах, збира-
ли цю матерію. А та в свою чер-
гу, потрапляючи на їхні власні 
орбіти, поступово охолоджува-
лася. Наразі гаряча матерія ли-
шилася тільки внизу відносно 
до згаданої зірки. Через сотні 
років її поверхня остаточно схо-
лоне і стане видимою. Увесь цей 
час, незалежно від зовнішнього 
вигляду, в неї всередині незмін-
но була нейтронна зірка. Третій 
фундаментальний закон космо-
су ніколи не порушується. 
 Усі зірки з твердою темною 
корою мають діаметри в кілька 
десятків тисяч кілометрів, тому 
їх так складно виявити. Але 
їхня маса не поступається масі 
зірок із протоновими оболон-
ками, розмір яких перевищує 
мільйон кілометрів у діамет-
рі. Наше Сонце через півтори-
дві тисячі років теж буде схоже 
на червоний гігант. Потім воно 
перетвориться на червону зір-
ку невеликого діаметру, а ще 
пізніше створить темну тверду 
кору й стане невидимим.

Пошук аналогій
 ■ На думку фахівців NASA, 
Trappist-1, у порівнянні з на-
шим Сонцем, — ще дуже юна 
зірка. А щоб ви сказали про 
спорідненість чи відмінність 
між ними? Зрештою, це ж до-
сить цікаво знати бодай щось 
про зоряну систему, яка функ-
ціонує за тими ж законами, що 
й наша.
 — Судячи з маси виявле-
них планет, можна зробити 
висновок, що Trappist-1 у пів-
тора–два рази перевищує масу 
Сонця. Вона дещо випередила 
наше «світило» в процесі фор-
мування твердої темної кори, 
хоча обидві зірки сформували-
ся з нейтронів фактично в один 
і той самий час, приблизно 15 

мільярдів років тому. Най-
вірогідніше, йдеться про оди-
нарну зоряну систему, хоча іс-
нує ймовірність присутності 
там (на великій відстані) й ін-
шої зірки, яка набагато менша 
за масою. Цілком можливо, 
що вона утворила тверду тем-
ну кору набагато раніше і за-
раз є невидимою. 
 ■ У NASA вже порівняли не 
лише Trappist-1 з нашим Сон-
цем, а й провели аналогії між 
планетами обох зоряних сис-
тем. Скажімо, в повідомлен-
нях астрономів йдеться про 
те, що одній із планет дістаєть-
ся від рідної зірки приблизно 
стільки ж світла, як нашій Ве-
нері від Сонця. А ще, за їхнь-
ою гіпотезою, там є планета, 
яка менше опромінена своїм 
«світилом», ніж Земля, тому 
може бути подібна до Марса. 
Наскільки правдоподібними, 
з вашої точки зору, є ці припу-
щення і чи згодні ви з тим, що 
в тій зоряній системі дійсно сім 
планет?
 — Сім невеликих планет, 
що були виявлені астрономами, 
формувалися протягом кількох 
тисяч років із матерії, яку зірка 
викидала на свої орбіти з надр 
протонової оболонки у процесі 

створення своєї твердої темної 
кори. У їх складі є вода і майже 
всі елементи періодичної систе-
ми, включаючи важкі елемен-
ти. Викинута матерія розташо-
вана по орбітах відповідно до за-
кону розподілу по масах, згідно 
з яким вірогідність потраплян-
ня на нижчі орбіти більш важ-
ких елементів зростає. 
 Поза будь-яким сумнівом, 
у цій зоряній системі є й кіль-
ка планет, що рухаються по 
вищих орбітах. Одна або дві з 
них схожі на нашу Землю, але 
в кілька разів перевищують її 
масу. Безумовно, там є і пла-
нета, подібна до Юпітера, але 
значно більша. Наявність дру-
гої зірки, про яку я вже згаду-
вав, свідчитиме про те, що юпі-

теріанський «аналог» може пе-
ревищувати розмір нашої пла-
нети у кілька десятків разів.

Життя, в яке хочеться вірити
 ■ Родзинкою озвученої аст-
рономічної сенсації стало при-
пущення, що на планетах цієї 
зоряної системи може бути 
життя. І хоча астрономи не 
виключають занадто високий 
рівень радіації у тому косміч-
ному просторі, вони не схиль-
ні відмовлятися від своєї гіпо-
тези й далі шукають факти для 
її підтвердження. Чи поділяєте 
ви їхній обережний оптимізм?
 — Наразі в цій зоряній сис-
темі життя не існує. Зрештою, 
воно справді з’явиться на од-
ній з планет, що подібна до на-
шої Землі, або на її супутни-
ках майже через 10 мільяр-
дів років, коли зірка зруйнує 
свою тверду кору й спалахне. 
Все станеться точнісінько так, 
як це відбувалося у Сонячній 
системі останні 4,6 мільярда 
років. Тобто розумне життя ви-
никне за тією ж схемою, що й 
на Землі. 
 Я вже не раз казав і ще раз 
повторю: у кожній зоряній сис-
темі Всесвіту на певному етапі 
на одній чи двох планетах зем-
ної групи починає розвиватися 
розумне життя. І все це повто-
рюється у кожному новому цик-
лі функціонування зірки. 
 ■ Тобто ви вважаєте, що на 
виявлених семи планетах жит-
тя немає?
 — Так. Більше того, розум-
не життя там не з’явиться ні-
коли. Їм відведена доля Плуто-
на, Еріди, Макемаке та інших 
міні-планет поясу Койпера. 
Вони були сформовані на дуже 
низьких орбітах і опинилися 
над звичайно далеко від Сонця 
після удару газопилової хма-
ри. В останню перетворюється 
зруйнована тверда темна кора й 
по спіралі з величезною швид-
кістю рухається на високі ор-
біти зірки. Можливо, дві най-
масивніші планети з цієї сім-
ки зможуть витримати удар, 
збільшивши при цьому ексцен-
триситети своїх орбіт. Але тоді 
вони будуть функціонувати 
дуже близько від поверхні зір-
ки, і життя на них розвинутися 
не зможе. 
 ■ Але ж при цьому ви не 
виключаєте, що «жива» пла-
нета таки може бути в цій зо-
ряній системі. Ви маєте на увазі 
якийсь конкретний космічний 
об’єкт?
  — Так, це планета, яка роз-
ташована на відстані приблиз-
но у дві астрономічні одини-

ці від зірки. Її маса перевищує 
масу нашої Землі в два-три рази. 
Скоріш за все, у цієї планети є 
супутники, маса яких приблиз-
но така ж, як маса Землі. Саме 
на цих супутниках ще п’ять-де-
сять тисяч років тому буяло ро-
зумне життя. Але їхні мешканці 
змушені були перелетіти в одну 
з сусідніх зоряних систем, де ще 
певний час існували нормальні 
умови для проживання людей.
 Я б порадив ученим NASA 
виявити там також небес-
не тіло, яке подібне до нашого 
Юпітера, тому що телескопи, 
які працюють в інфрачервоно-
му діапазоні, зможуть його «по-
бачити». Ця планета ще оста-
точно не охолола і, найвірогід-
ніше, перебуває на відстані від 
згаданої зірки в 6-7 астрономіч-
них одиниць. Але на такій пла-
неті життя не може існувати ні-
коли, бо вона складається з ме-
тану, аміаку і сполук на бензо-
льній основі.
 ■ А чи можна з цього зроби-
ти висновок, що в усіх існуючих 
у безмежному Всесвіті зоряних 
системах рано чи пізно виника-
ють умови, подібні до наших, 
земних? 
 — Так, безумовно. Я про це 
написав ще 15 років тому у своїй 
науковій праці «Триста строф о 
Вселенной». На певному етапі 
зароджується життя абсолют-
но в кожній зоряній системі. 
Кожна зірка Всесвіту створює 
свою планетарну систему з ма-
терії, яку викидає на свої орбіти 
під час формування і після руй-
нування твердої темної кори. І 
на одній чи двох планетах та-
ких систем на певному етапі не-
одмінно розвивається розумне 
життя. Середня тривалість цик-
лу зірок становить 10-15 міль-
ярдів років. А потім усе повто-
рюється знову. 
 ■ А чи багато у космічному 
просторі таких «світил»?
 — Неймовірно багато. У кож-
ній галактиці в певний період 
функціонування нараховуєть-
ся 400-500 мільярдів зірок. А 
у Всесвіті функціонують міль-
ярди галактик. Таким чином 
можна говорити про існування 
трильйонів людських цивіліза-
цій, які періодично змінюють 
одна одну в кожній зоряній сис-
темі. Докази існування позазем-
них цивілізацій наведені в тися-
чах спіралей, петрогліфів, геог-
ліфів і артефактів, які залиши-
ли по собі астронавти з сусідніх 
зоряних систем, що прилетіли 
на Землю в далекому минуло-
му. Але учені NASA і ЦЕРНу, 
на жаль, не розуміють суті цих 
доказів. ■

КОСМОС

Етапи 
нескінченності 
Після відкриття зоряної системи 
Trappist-1 учені світу взялися шукати 
там ознаки життя, але їхній оптимізм 
може виявитися занадто райдужним
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків — Чернігів

Як «УМ» уже повідомляла, фахівці NASA всерйоз зай-
нялися вивченням недавно відкритої в сузір’ї Водолія 
зоряної системи, де, за їхнім припущенням, могло заро-
дитися життя. Принаймні три з семи планет цього скуп-
чення небесних тіл, на їхню думку, можуть мати океани, 
що гіпотетично подібні до колиски різних мікроорганіз-
мів. Відстань від Землі до Trappist-1 — усього 40 сві-
тових років, тому астрономи провели конференцію, на 
якій обговорювали варіанти першого міжгалактичного 
польоту. Але їхній оптимізм уже традиційно не поділяє 
постійний автор «УМ», астрофізик Анатолій Іванов. На 
думку вченого, світова наукова спільнота продовжує 
припускатися помилок через незнання фундаменталь-
них законів Всесвіту.

■

«У кожній зоряній системі Всесвіту на певному етапі 
на одній чи двох планетах земної групи починає 
розвиватися розумне життя».

Зоряна система Trappist-1, що може стати «колискою» нового життя. 
Фото NASA.

❙
❙

Анатолій Іванов. ❙
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Людмила ОЛТАРЖЕВСЬКА 

 На «круглому столі» в Музеї теат-
рального, музичного та кіномистец-
тва, присвяченому життю і творчості 
Леся Курбаса, довелося почути думку 
про те, як мало ми насправді знаємо 
цього видатного режисера-реформато-
ра. І це при тому, що видрукувано чи-
мало наукових розвідок, написано ста-
тей, біографія і творчий спадок режи-
сера, здається, вивчені до найменших 
подробиць... За словами театрознав-
ця Наталі Єрмакової, таке незнання 
пояснити дуже просто: режисера не-
можливо сприймати одноосібно, без 
колег і творчих партнерів, без учнів, 
без учнів його учнів... А поки науковці 
продовжуватимуть досліджувати уні-
кальність Леся Курбаса, всі охочі мо-
жуть познайомитися зі столичним пе-
ріодом життя режисера, відвідавши 
виставку «Курбас у Києві», яка в Му-
зеї театрального, музичного та кіно-
мистецтва працюватиме впродовж бе-
резня-квітня. 

 Відомо, що до Києва Курбас приїхав 
на запрошення Миколи Садовського і 
майже відразу почав працювати над, 
висловлюючись сучасною мовою, пер-
сональним проектом — студією, з якої 
згодом розпочне свою історію Молодий 
театр. У столиці Лесь Курбас поста-
вив дев’ять вистав, ілюстративний ма-
теріал до яких — фотографії, програм-
ки, елементи макетів, костюми тощо — 
і був використаний для облаштування 
експозиції нинішньої виставки. Біль-
шість експонатів — із фондів Музею, де-
які привезла співкуратор проекту Вір-
ляна Ткач, американська театральна 

режисерка українського походження, 
керівник Ярої мистецької групи при те-
атрі Ля МаМа в Нью-Йорку. 
 Особливу увагу виставки присвя-
чено трьом найвідомішим спектак-
лям Курбаса: «Газ» (1923), «Джіммі 
Гіґґінз» (1923) та «Макбет» (1924), які 
режисер випустив уже як репертуарні 
вистави Мистецького об’єднання «Бе-
резіль». Власне, кожній із цих вистав 
присвячено окрему залу експозиції. 
 Одним із перших творчих побра-
тимів Курбаса був художник Вадим 
Меллер. Матеріали до спільної виста-
ви Курбаса та Меллера «Газ» худож-

ник проекту Вальдемарт Клюзко розта-
шував таким чином, що відвідувачі мо-
жуть приблизно змоделювати для себе 
хронологію того спектаклю. 
 «Серед найцінніших матеріалів 
виставки — ескізи костюмів художника 
Меллера і оригінальний костюм Робіт-
ника 1923 року, — розповідає театроз-
навець Ірина Зубченко. — Спеціально 
для виставки художник Руслан Павлюк 
за ескізом Вадима Меллера реконстру-
ював костюм Дочки Мільярдера, яку 
грала Валентина Чистякова». 
 До речі, виставка «Курбас у Києві» 
— це не сталий, а динамічний проект. 
Протягом березня у Музеї театраль-
ного, музичного та кіномистецтва, що 
розташований на території Києво-Пе-
черської лаври, відбуватимуться за-
ходи, присвячені творчості Курбаса та 
його учнів. Серед заявлених спікерів — 
Ярина Цимбал, Олег Сидор-Гібелінда, 
Ганна Веселовська, Ірина Мелешкіна, 
Наталя Єрмакова, Ольга Данилюк, Оле-
на Таранченко, Тетяна Руденко, Вірля-
на Ткач. ■

Наталія КАПУСТЯНСЬКА

Народне українське мистецтво 
важко уявити без ляльки-мо-
танки. Ці обереги знову стали 
популярні і в Україні,  їх залюб-
ки дарують друзям за кордоном. 
Мотанки відомої майстрині Ва-
лентини Бердник-Сокоринської 
наразі зберігаються в Українсь-
кому музеї та в Українському ін-
ституті Америки в Нью-Йорку, в 
представництві України в ООН, а 
нещодавно поселилися і в Раді 
Європи. За останні 15 років, 
відколи пані Валентина почала 
займатися мотанкарством, вона 
створила тисячі ляльок. І всі 
вони різні, та ще й кожна — з 
«характером»... 

«Завжди працювала для 
нього, разом із ним»
 ■ Пані Валентино, чому за-
хоплюєтеся мотанкарством?
 — Я мріяла стати модель-
єром-художником. І мене, сіль-
ську дівчину, не розуміли і на-
сміхалися, мовляв, де Валя Со-
коринська таке слово почула: 
«модельєр». Я хотіла переверну-
ти світ моди і ствердити, що існує 
українська мода, українська сук-
ня, і вона унікальна, неповторна 
і цікава для світу. 
 Приїхавши до Києва, в лю-
тому 1971-го я познайомилася з 
Олесем Бердником. Моя «мода» 
пішла на другий план, я поча-
ла жити його життям, його фі-
лософією, і він дав мені поштовх 
до нового напрямку творчості. 
Потім Олеся виключили зі Спіл-
ки письменників, довелось за-
знати переслідувань. І Пермські 
табори внесли свої корективи.
 Коли Олесь відійшов у інший 
світ, я відчула, що опинилася у 
вакуумі — завжди працювала 
для нього, разом із ним, і рап-
том вже цього немає... Виникло 
відчуття — невже моє життя за-
кінчилось? Я перебувала у стані 
внутрішнього пошуку. І от одно-
го разу уві сні побачила мотанки 
— вони йшли на мене рядами, 
ніби військо. Коли я не знаю, як 
вирішити якусь проблему, завж-
ди дивлюся навкруги — намага-

юся «читати» знаки. Пригадала, 
як мені подобалися ці ляльки в 
дитинстві — їх робили моя баба 
й мама. Якось Олесь, уже піс-
ля свого відходу, уві сні, сказав 
мені: «Ти прожила достойно моє 
життя, а тепер — живи своє». 
Переді мною немов постало нове 
життя. Це було тринадцять років 
тому, про мотанку тоді говорили 
хіба що науковці.
 Потім я згадала розмову з ма-
мою про ляльки, що валялись у 
нас на горищі. То якраз і були 
мотанки. Але в радянські часи 
у людей були зовсім інші інте-
реси, інший одяг, ляльки. Дід 
iз бабцею по маминій лінії були 
майстрами народного костюму. 
З клаптів тканини, які зали-
шалися від корсеток, кожухів, 
вони робили ляльки-мотанки.
 ■ У чому, на вашу думку, по-
лягає духовна функція ляльки, 
її сакральний зміст?
 — Мотанка передається по 
жіночій лінії, від роду до роду і 
є хатнім оберегом, це духовний 
зв’язок поколінь. Ця традиція в 
Україні збереглася і розвиваєть-
ся безперервно. Коли робиш мо-
танку, на неї «намотуються» ба-
жання, думки майстра.  
 ■ То справді ляльки-мотан-
ки мають таку силу, яку їм при-
писують?
 — Мотанка — це дійсно 
оберіг. Інколи ці ляльки робили 
для дітей, аби ті бавилися, але за-
раз частіше мотанку сприймають 
як оберіг дому та родини. Коли 
жінка починає робити мотанку, 
вона сконцентровує свою увагу 
на цій роботі та відповідно нала-
штовується. Тож лялька прос-
то не може не нести позитивної 
енергетики! 
 ■ Які молитви використовує-
те при виготовленні ляльки?
 — У кожного майстра є свої 
сакральні молитви, тому це моя 
таємниця.
 ■ Цікаво, чому лялька-мо-
танка має бути «безликою»?
 — Вважалося, що лялька-мо-
танка повинна бути безлика, а 
та, яка служить берегинею, — з 
хрестом замість обличчя. За тра-
дицією, в таких ляльок не було 

обличчя. Його замінював хрест, 
викладений із кольорових ни-
ток або стрічок, у якому гори-
зонтальна лінія символізувала 
жіноче начало, а вертикальна 
— чоловіче, продовження роду. 
Вважалося, що, маючи обличчя, 
лялька може «вкрасти» душу в 
свого власника, тому їх і робили 
«безликими». 

Її ляльки живуть 
в Америці і Канаді
 ■ Правда, що ваші ляльки-
мотанки вже дісталися Ради 
Європи?
 — Не тільки. Мої 
ляльки «живуть» у ба-
гатьох музейних і при-
ватних колекціях по 
всьому світі,  в Ук-
раїнському музеї та 
в Українському інс-
титуті Америки в Нью-
Йорку, в українсь-
ких центрах Литви 
та Канади, в пред-
ставництві Ук-
раїни в ООН. 
А в 2013 
році мені 
замовили 
спеціальну 
колекцію для Ради 
Європи — чотири ляль-
ки, які символізували різні іс-
торичні періоди, від Трипіль-
ської доби до Козацької держа-
ви. Також журнал Vogue кілька 
разів замовляв мені ляльки для 
своїх партнерів на Тиждень ви-
сокої моди в Мілані. Ось так мої 
творіння стали відоміші за мене 
у світі моди (Сміється).
 ■ Тож ваші красуні оселили-
ся і за кордоном. А скільки у вас 
вдома?
 — Зараз зо три десятки... А 
взагалі, я зробила тисячі ляльок. 
Називаю мотанки живими, адже 
кожна лялька — це окрема істо-
та, яка живе своїм життям, все-
ляється до чийогось дому... Я так 
і кажу про своїх ляльок: «вона 
живе в Австралії», «вона живе в 
Америці», «вона живе у селі».
 ■ Яка ваша улюблена ляль-
ка-мотанка?
 —  Та, яка від початку пов-

ністю зроблена самотужки. Я 
люблю робити нитку на кужелі, 
а потім iз тої нитки виготовля-
ти тканину. А з тої натураль-
ної тканини вже мотаю ляльку. 
Такі мотанки виходять найгар-
ніші, виставкові, вони мають 
надзвичайну енергію. Найулюб-
леніша лялька називається 

«Моя мама». Я не випускаю 
її з дому та нікому не дозво-
ляю чіпати її руками. Ця 
лялька — пам’ять про мою 

маму.
 ■ Яка вам найближча 
по духу лялька-мотан-

ка?
 — Це рідкісна лялька, 

так звана «Спіраль Віч-
ності». У неї спіральне 

обличчя. Тканина на-
мотується за сонцем. 
Вже зараз учені при-
йшли до висновку, 
що спіраль — це схе-
матичний образ влас-

не самої еволюції Всес-
віту, динамічний аспект буття, 

який відображає водночас плин-
ність і вічність. Тому така ляль-
ка — це своєрідний посил на 
майбутнє. Хоча можна мотати і 
проти сонця, тоді ми заглянемо 
у минуле. Скажімо, хтось хоче 
попросити пробачення чи домо-
витися зі своєю  проблемою. Але 
цю мотанку потім потрібно спа-
лити. 
 ■ Сьогодні можна побачити 
безліч ляльок і у різному вбран-
ні. Чи відіграє воно якусь певну 
роль?
 — Кожен майстер підбирає 
вбрання та кольори за своїми 
уподобаннями та враховуючи 
символічне призначення ляль-
ки. Наприклад, якщо лялька 
робиться на добробут та здоров’я 
родини — для одягу підбирають-
ся червоні та зелені відтінки, 
для успіху у фінансових справах 
— зелені та золотисті, для щастя 

у коханні чи подружньому жит-
ті — червоні, рожеві, помаран-
чеві кольори, для успіху в твор-
чості — блакитні. І, звісно, вели-
ку силу має вишивка, особливо, 
якщо це вишивка старовинна, 
яка несе в собі древню символі-
ку і позитивну енергію багатьох 
поколінь. 

«Це моя професія»
 ■ Пані Валентино, а як ваші 
рідні сприймають ваше захоп-
лення?
 — Це не «захоплення». Це 
моя професія, сприйнята від 
предків. І на даному етапі життя 
це навіть мій Шлях. Тому, звіс-
но, мої діти, донька Громовиця 
та син Радан, підтримують мене 
і пишаються. Крім того, Громо-
виця як письменниця і культу-
ролог досліджує  розвиток ук-
раїнської ляльки-мотанки і її 
зв’язок з іншими культурними 
традиціями. 
 ■ Які цікаві імена. Чому на-
звали своїх дітей такими нез-
вичними іменами?
 — Це герої романів Олеся 
Бердника. У 1971 році Олесь на-
писав роман «Зоряний Корсар» і 
там є героїня Громовиця. А коли 
народилася донька, ми виріши-
ли її так назвати. А Радан — це 
герой його роману «Вогнесміх». 
Він народився якраз у той час, 
коли роман писався, тому так і 
сталося...
 ■ Пані Валентино, оскіль-
ки заговорили про ваше при-
ватне життя, то хочу запита-
ти: ви одягаєтеся у незвичний 
одяг. Сукня, корсетка теж не-
суть якийсь оберіг?
 — Просто люблю етнічний 
одяг. І завжди любила. Ще в мо-
лодості, до знайомства з Бердни-
ком, бувало, покладу книжки в 
яскравий кольоровий платок, 
зав’яжу вузлом — і  йду Києвом 
у бібліотеку або на заняття... ■

СПАДЩИНА

Легенда-«реформатор»
У столиці тривають тематичні заходи, 
присвячені 130-річчю Леся Курбаса

■

ТРАДИЦІЇ

Валентина Бердник-Сокоринська: 
На оберiг намотуються бажання
Чому «мода» пішла на другий план, коли дівчиною 
майбутня майстриня познайомилася з Олесем Бердником, 
та що означають імена їхніх дітей — Громовиця та Радан?

■

Валентина Бердник-Сокоринська.
Фото з власного архіву.

❙
❙
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«Ми не будемо американізувати «Формулу-1».Чейз Кері
виконавчий директор «Ф-1»

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Черговий нокаутуючий 
удар отримав днями вітчизня-
ний спорт. За вживання допінгу 
Міжнародний олімпійський ко-
мітет позбавив нагороди бронзо-
ву призерку Ігор-2008 у Пекіні 
з сучасного п’ятиборства — лу-
ганчанку Вікторію Терещук. 
Як інформує МОК, повторна пе-
ревірка тестових зразків нашої 
спортсменки виявила в них слі-
ди забороненого препарату — 
турінаболу. І тепер 35-річна ат-
летка повинна повернути ме-
даль, здобуту нею вісім років 
тому в Китаї. Зауважимо, що 
процедура перепровірки заморо-
жених зразків олімпійських ме-
далістів є традиційним явищем, 
яке практикується Всесвітньою 
антидопінговою агенцією. Згід-
но з регламентом, саме вісім 
років мають зберігатися допінг-
проби призерів Олімпіад. І, як 
правило, на межі цього термі-
ну й трапляються нові допінгові 
викриття.
 Завдяки оновленим методам 
пошуку заборонених для засто-
сування спортсменами препа-
ратів ВАДА через роки відібра-
ла олімпійські відзнаки вже не 
в одного нашого співвітчизни-
ка. Історії, що в 2008 році в Пе-
кіні трапилася з вітчизняною ба-
гатоборкою Людмилою Блонсь-
кою, котру позбавили олімпій-
ського «срібла» через чотири дні 
після його здобуття, спіймавши 
її на вживанні стероїдів, сьогод-
ні зустрічаються доволі рідко. 
Нині викривати допінгові мані-
пуляції більшою мірою вдаєть-
ся ретроспективно, повторно до-
сліджуючи аналізи кількарічної 
давнини, та опосередковано, шу-
каючи неприродні зміни в біоло-
гічному паспорті спортсмена.
 Буває, що про порушення 

олімпійцями антидопінгових 
правил можуть свідчити лише 
подряпини на внутрішній сто-
роні пробірки. Так, приміром, 
сталося з кількома десятка-
ми допінг-проб російських «зи-
мовиків», які вони здавали під 
час домашніх Ігор у Сочі в 2014 
році. Зокрема, й на основі цих 
доказів голова незалежної ко-
місії ВАДА Річард Макларен за-
явив про системне використан-
ня допінгу в російському спорті, 
котре, за його словами, відбува-
лося під патронатом держави.
 Аби в Росії нарешті почали 
визнавати бодай сам факт існу-
вання проблем iз допінгом, між-
народній спортивній спільноті до-
велося докласти чималих зусиль. 
Відсторонити російських легко-
атлетів від усіх міжнародних тур-
нірів, зокрема й Олімпіади-2016 
та чемпіонату світу-2017; зняти з 
участі в Паралімпіаді в Ріо їхню 
збірну в повному складі; відібрати 
у них кілька знакових турнірів, 
як-то етап Кубка світу-2016/2017 
з біатлону та планетарний форум 
бобслеїстів та скелетоністів. Зре-
штою, під питанням опинила-
ся й участь російських «зимови-
ків» на майбутніх «білих» Іграх у 
Пхенчхані.
 Однак, перш ніж президент 
Росії Володимир Путін заявив, 
що «раніше існуюча в країні 
система контролю за незастосу-
ванням допінгу була недієвою», 

Всесвітній антидопінговій аген-
ції довелося трохи пом’якшити 
свою риторику щодо звинува-
чень, які стосувалися втручан-
ня офіційних осіб та органів де-
ржавної влади в «допінговий 
процес». На своєму лютневому 
засіданні в Лозанні представни-
ки ВАДА, на котрих покладені 
обов’язки з вивчення доповіді 
Макларена, зазначили, що «у 

багатьох випадках доказів щодо 
росіян недостатньо, аби наклас-
ти на них санкції».
 Схоже, після тривалого пе-
ріоду звинувачень, що лунали 
з одного боку, та абсолютного 
їх неприйняття, котре демонс-
трували їхні опоненти, «сторо-
ни конфлікту» почали шукати 
точки дотику.
 На слова російського прези-

дента про провал державної сис-
теми антидопінгового контролю 
керівник ВАДА Крейг Ріді від-
реагував так: «Ми натхненні 
цим знаком прогресу, що поси-
лають найвищі політичні особи 
Росії. Публічне визнання пре-
зидентом такого факту, що ан-
тидопінгова система країни не 
працює, є важливим кроком у 
правильному напрямі». ■

ДОПІНГОВА СПРАВА

Рух у правильному напрямі?
Знайшовши у допінг-пробах багатоборки Вікторії Терещук заборонену речовину, МОК 
відібрав у неї олімпійську «бронзу» Пекіна-2008

■

Слідом за Ольгою Коробкою, Наталією Давидовою та Денисом Юрченком  розпрощатися з олімпійською медаллю
Пекіна-2008 доведеться ще одному вітчизняному призеру цих Ігор — Вікторії Терещук.
Фото з сайта www.eurosport.ru.
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Григорій ХАТА

 Чотири поспіль чемпіонати, 
виграні Себастьяном Феттелем 
за кермом «Ред булла», три сезо-
ни тотального домінування «Мер-
седеса» — такою, очікувано-прог-
нозованою, останнім часом була 
«Формула-1». Без сумніву, піс-
ля приходу до її керма нового 
власника від «королівських пе-
регонів» чекатимуть оновлен-
ня. Здається, більш за все шану-
вальникам «Ф-1» хочеться поба-
чити якесь гостре командне про-
тистояння. Але максимум, який 
може запропонувати їм сучасна 
«Формула-1» — внутрішньоко-
мандний чемпіонський «міжсо-
бойчик», який у минулому році 
влаштували пілоти «Мерседеса» 
— Льюїс Хемілтон та Ніко Рос-
берг.
 Один із членів нового «фор-
мулічного» тріумвірату — спор-
тивний директор «Ф-1» Рос Бра-
ун — наголошує: «У «королівсь-
ких перегонах» занадто велика 
сила інерції, тому щось тут змі-
нити буде дуже складно. Можна 
лише скоригувати курс».
 Першим, що вирішили онови-
ти у «Формулі» її нові керівники, 
став технічний регламент, згідно 
з яким у команд мають з’явитися 
більш естетичні та привабливі в 
гоночному сенсі боліди. Однією 
з родзинок нових машин буде пе-
реднє крило, котре матиме стрі-
лоподібну форму. Перед перши-
ми в сезоні тестами, що на почат-
ку тижня розпочалися в Барсе-
лоні, команди-учасниці ЧС-2017 
представили своїх «коней». При 
цьому найбільше здивування 

викликав «Макларен», оскільки 
радикально оновив бойове забарв-
лення, додавши до темного яскра-
во-помаранчевий колір.
 Щодо інших конструктив-
них особливостей, то, втіливши 
їх у життя, тепер у командах хви-
люються, чи не вплинуть вони на  
якість та кількість обгонів. А ще  
пілоти побоюються за свої фізич-

ні кондиції, оскільки після конс-
труктивного оновлення болідів 
їхнім шинам у швидкісних по-
воротах доведеться витримува-
ти колосальні перевантаження 
на рівні 5g .
 Загалом же, як вважає ко-
лишній головний гоночний ін-
женер «Торо россо» Філ Чарльз, 
перевагу в перегонах матимуть ті 

команди, котрим вдасться побу-
дувати шасі, здатне забезпечити 
максимально високу притискну 
силу.
 У стартовий день тестів най-
кращий час показав Себастьян 
Феттель на «Феррарі». Утім зго-
дом на перший план вийшла чем-
піонська «стайня». Третій день 
барселонських випробувань прой-

шов під знаком новачка «Мерсе-
деса» Вальтері Боттаса, котрий 
встановив кваліфікаційний та 
гоночний рекорди траси «Ката-
лунья».
 «У новому сезоні швидкості 
суттєво виростуть», — попере-
див фінський пілот чемпіонської 
«стайні». Нагадаємо, що за кер-
мом срібного боліда екс-гонщик 
«Уїльямса» замінив чемпіона ми-
нулого чемпіонату світу Ніко Рос-
берга, котрий після сезону сен-
саційно заявив про завершен-
ня кар’єри. «Трохи дивно бачити 
всі ці зміни й не брати участі в са-
мому процесі», — відзначив Рос-
берг, гостюючи в боксах своєї вже 
колишньої команди.
 Вочевидь, за таких обставин 
чемпіонський статус «Мерседе-
са» доведеться захищати Льюїсу 
Хемілтону, котрий за його кер-
мом раніше вже виграв два чем-
піонати.
 «Що нас чекає? Невідомість! 
Попереду може бути й «Феррарі», 
й «Ред булл». Нові правила да-
дуть командам значно більшу 
притискну силу. А в цьому ком-
поненті найкраще виглядає саме 
«Ред булл», — наголошує Хеміл-
тон. ■

Шахи
 Перегравши білими фігурами 
в третій партії китаянку Тай Джоньї, 
львів’янка Ганна Музичук зрівняла раху-
нок у фінальному протистоянні чемпіона-
ту світу (1,5:1,5), що за нокаут-системою 
проходить в Тегерані. У четвер суперни-
ці грали останню з визначених регламен-
том класичних партій. ■

ХРОНІКА■

«ФОРМУЛА-1»

Невідомість — як стиль гонок
У «королівських перегонах» почав діяти новий технічний 
регламент, який дозволить командам відчутно збільшити 
притискну силу на своїх болідах

■

У нових «формулічних» болідів в сезоні 2017 року будуть більш агресивні й привабливі в гоночному сенсі форми.
Фото з сайта isport.ua.
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Тарасова церква
У Ніжині відроджують Спасо-Преображенський храм, у якому відспівували Кобзаря у 1861 році
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 В одного пастуха запитали:
 — Як вам удалося дожити до 120 
років?
 — По-перше, я працюю на свіжо-
му повітрі. А по-друге, вже сто десять 
років я кричу на баранів, а не навпаки!

* * *
 — Я зараз випишу вам таблетки, 
прийматимете їх п’ять разів на день 
після їди.
 — Лiкарю, де я візьму стільки 
їди?

* * *
 — Дівчино, я просив хлористий 
кальцій, а ви мені дали ціаністий калій. 
Що мені робити?
 — Доплатiть у касу дві гривні.

* * *
 — Алло! У мене у ванній iз крана 
тече вода.
 — А що має текти?
 — Судячи з оплати по квитанції 
— «Хеннесі».

* * *
 — Фімо, сходи по хліб! Я приго-
тувала фіш, запекла курочку, відкри-
ла банку чорної ікри і нарізала ковбас-
ку!
 Фіма біжить у магазин, прибiгає 
додому і запитує:
 — А де це все, Саро?
 — А ти хотів, щоб я з балкона пе-
ред усіма кричала: «Купи хліба, нам 
суп ні з чим їсти»?

По горизонталі:
 1. Кущик жита чи пшениці, за-
лишений господарем на обніжку 
після закінчення жнив. 4. Здатність 
визначати відстань без спеціальних 
приладів. 9. Перший (і досі єдиний) 
космонавт Незалежної України. 10. 
Головний інгредієнт українського 
борщу. 11. Тривожний дзвінок. 12. 
Матроський танок. 14. Яйця риб. 
16. Візантійська християнська свя-
та з Антіохії, мати святого Симеона 
Стовпника. 18. Міра ваги коштовних 
каменів. 21. Бранці, полонені, яких 
захоплювали турки й татари під час 
розбійницьких нападів на українські, 
російські та польські землі. 24. Схо-
вище для розлитих у пляшки вин, ко-
лекція вин. 26. Гострий грузинський 
суп з яловичини з рисом і волоськи-
ми горіхами. 28. «Заскрипіли рано 
... у великій хаті. Вставай, вставай, 
Катерино, брата зустрічати». (Тарас 
Шевченко). 29. Легендарний ук-
раїнський гурт, лідером якого був 
Анатолій Сухий, автор колискової 
«Спи, маленький козачок». 30.  Лі-
тературний троп, надмірне примен-
шення. 31. Бажання води.
По вертикалі:
 1. Український актор, який 
зіграв старого Якова Меха в екрані-
зації роману Володимира Лиса 
«Століття Якова». 2. «Велика ...», 
роман Михайла Стельмаха. 3. Ви-

бухівка. 5. Столиця Афганістану. 6. 
«А на тому боці, там живе ..., в хаті, 
що сховалась у зелений бір». (піс-
ня). 7. Керівник вишу. 8. Українсь-
кий письменник, автор романів «За-
лишенець» та «Маруся». 13. Ба-
кенбарди. 15. Невеликий човен у 
деяких народів Півночі, схожий на 
байдарку. 17. Споживач послуг те-
лефонного зв’язку чи інтернет-ме-
режі. 19. Первинні підсвідомі об-
рази, які Карл Юнг взяв за основу 
своєї психології. 20. Середньовіч-
ний землевласник. 22. Морська ри-
бина. 23. Різдвяна пісня. 25. Аме-
риканський поет, драматург і літе-
ратурний критик. 27. Відсоток від 
прибутку користувача землею, який 
сплачується власнику.

Кросворд №25 
вiд 24—25 лютого

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід +1…-4

 +9…+14

 0…+5

 +9…+14

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +1…-4

 +5…+10

 0…+5

 +9…+14

Північ +1…-4

 +5…+10

 0…+5

 +9…+14

Схід +1…-4

 +5…+10

 +1…-4

 +5…+10

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь +2…-3

 +9…+14

 0…+5

 +9…+14

з 6 до 12 березня
 Овен (21.03—20.04). Зусилля, якi ви до-

клали для вирiшення проблем, принесуть свої 
плоди. Інтуїція підкаже правильний напрям. 
Спілкування з людьми допоможе швидше до-
сягти поставлених цілей. 
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.

 Телець (21.04—21.05). Прогрес дозво-
лить вам знайти рішення всіх проблем, ви от-
римаєте більше можливостей для поліпшен-
ня життєвих умов. Невдовзi ви почнете роботу 
над новими проектами.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Близнюки (22.05—21). Якою б не була 
ситуація, все змінитися. Вам знадобляться 
творчі здібності для прийняття правильного 
рішення і передбачення можливих наслідків.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 9.

 Рак (22.06—23.07). Якщо ви працюєте у 
сфері торгівлі, велика ймовірність укладання 
нового контракту. Успіх супроводжуватиме вас 
i в сiмейних справах. Особливо успішними бу-
дуть ваші фiнансовi вкладення.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 12.

 Лев (24.07—23.08). Проблеми на ро-
боті стануть причиною сварок iз коханою 
людиною. Але водночас це дозволить вам 
поглянути на відносини зовсім з іншого 
боку.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 10.

 Діва (24.08—23.09). Випадок може 
втрутитися у ваше життя, кинувши тінь не-
довіри і ревнощів. Постарайтеся утримати 
зв’язок iз коханою людиною і не дати сто-
сункам розбитися об стіну нерозуміння.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 9.

 Терези (24.09—23.10). Якщо ви са-
мотні, то у вас попереду безліч пристрасних 
і незвичайних зустрічей, нових знайомств. 
Бiльше бувайте у людних мiсцях, вiдвiдуй-
те культурнi заклади.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ваше осо-
бисте життя буде тісно пов’язане з фінанса-
ми. Через це вас чекає або надмірна еконо-
мія, або непередбачені витрати. Не дозво-
ляйте емоціям брати гору над розумом.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Стрілець (23.11—21.12). Задоволеність 
і спокiй зроблять життя набагато простішим. З 
іншого боку, ці відчуття притуплять почуття са-
мозбереження, ви забудете про прості заходи 
обережності й гратимете з вогнем.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.

 Козеріг (22.12—20.01). Уникайте не об-
г рун тованого ризику і не порушуйте законів. 
Не ведiться на сумнiвнi пропозицiї, при запов-
ненні важливих паперів будьте уважні й зосе-
реджені.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 12.

 Водолій (21.01—19.02). Рух, натхнен-
ня і оптимізм — ось найкращий спосіб для 
поповнення життєвої енергії. Для підтрим-
ки здоров’я радимо зайнятися спортивними 
вправами.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.

 Риби (20.02—20.03). Нова робота по-
силить уяву і творчі здібності, що приведе до 
появи новаторських ідей, особливо в особис-
тому житті. Це позитивно позначиться на пла-
нах.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 10. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Аліса КВАЧ

 Обрання президентом США мільярдера 
Дональда Трампа стало для Америки своєрід-
ним холодним душем, який змусив активну 
частину суспільства відкрито висловлюва-
ти своє ставлення до ситуації. В першу чергу 
таку позицію зайняли деякі зірки, які розгор-
нули справжню протестну кампанію, що триває 
досі. Найактивнішими у цьому плані є співач-
ка Мадонна, але і Ріанна, Шер, Меріл Стріп та 
Леді Гага не оминають нагоди покритикувати 
новообраного президента.
 А от суперпопулярна в Америці телеве-
дуча Опра Вінфрі вирішила зіграти в іншу 
гру. Виступаючи на шоу свого колеги Девіда 
Рубінштейна, вона припустила, що може взя-
ти участь у наступних президентських виборах, 
склавши конкуренцію Дональду Трампу. Від-
повідаючи на репліку ведучого, що, мовляв, як 
показує досвід Трампа, для перемоги на пре-
зидентських виборах досвід роботи в держав-
них установах абсолютно не потрібен, вона від-
повіла: «Раніше я вважала, що у мене немає 

досвіду. Я багато 
чого не знаю. Але 
тепер я думаю — 
«Оу»! При цьому 
Опра так і не закінчи-
ла фразу.
 Якщо 63-річна веду-
ча таки наважиться виста-
вити свою кандидатуру, це 
буде дуже цікава дуель. По-
перше, вона є однією з найбільш 
пізнаваних публічних осіб Аме-
рики і регулярно входить у рей-
тинги найвпливовіших людей 
держави. По-друге, вона може 
позмагатися з Трампом і статка-
ми — на рахунках у неї, за оцінками журна-
лу Forbes, є близько 3 млрд. доларів, що ро-
бить її 30-ю найбагатшою жінкою США. А по-
третє, для Америки, яка поведена на політ-
коректності, мати президентом чорношкіру 
жінку — це, як мінімум, оригінально.
 Дональд Трамп під час виборчої кампанії 
заявляв, що не відмовився б від кандидату-

ри Опри Вінфрі на пост віце-президента в разі 
своєї перемоги. Утім сама Опра є палким при-
хильником демократів і Барака Обами і, зважа-
ючи на її популярнiсть, цілком могла б претен-
дувати на пост глави держави. А чом би й ні? 
Актор Рональд Рейган переміг свого часу — 
і два терміни відбув. Не святі ж горщики ліп-
лять. ■

ОВВА!

Місіс Президент Опра
Ведуча Опра Вінфрі може скласти 
конкуренцію Дональду Трампу

■

4—5 березня сiчня за прогнозами 
синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. Вiтер пiвденно-
захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 0...-2, удень +7...+9. 
Пiслязавтра вночi +2...+4, удень +10...+12.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. 
Славське: вночi -2...-4, удень +12...+14. Яремче: вночi -
1...-3, удень +13...+15. Мiжгiр’я: вночi 0...-2, удень +11...+13. 
Рахiв: уночi -1...-3, удень +10...+12.

2 березня висота снігового покриву становила: 
Славське — 1 см, Плай — 21 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв 
— немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, 
Пожежевська — 48 см.

Опра Вінфрі.❙
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