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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,99 грн. 

1 € = 33,19 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Пестицид у мішку
Україна 

ризикує стати 

полігоном для 

генетичних 

експериментів
стор. 13 »

Люта весна
Одні скаржаться на погано розчищені дороги, інші — купаються у зимовому морі. 

Україну, як перед тим і всю Європу, накрили рясні снігопади
стор. 3 »

Одна, 
державна

Неконституційним 

визнали мовний 

закон Ківалова—

Колеснiченка
стор. 2 »

Після «Гнізда горлиці» режисер 

знімає серіали, працює над 

детективом і має намір повернутися 

до жанру жіночої драми
стор. 14 »

Тарас Ткаченко: «Виїжджати» на 
одному фільмі все життя не зможу

Хурделиця — як візитка перших весняних днів. ❙
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«Ми всі чекали цього понад п’ять років, iз часу Мовного майдану(...). Особлива подяка 
— судді-доповідачу Ігореві Сліденку. Без нього почати розглядати цю справу і винести 
це рішення було б проблематично. Саме на таких, як він, хай і в меншості, як це буває 
часто в українських ситуаціях, тримається українське небо. Без пафосу».

Тарас Марусик
голова Координаційної ради 

з питань захисту української мови

УКРАЇНА МОЛОДА

доларiв
на користь «Нафтогазу» має сплатити 
«Газпром» за результатами двох арбіт-
ражних проваджень у Стокгольмі.

2,56 млрд. євро
двома транша-

ми, по 500 мільйонів кожен, макрофінан-
сової допомоги може надати Україні Єв-
росоюз, повідомив віце-президент Євро-
комісії Валдіс Домбровскіс.

гривень
— орієн-

товна вартість конфіскованого на користь держави у 
справі українського олігарха-втікача Сергія Курченка, 
яка стосується схеми мільйонних оборудок з нафтопро-
дуктами, ТОВ «Лагуна-Рені».

кв. метрiв
історичної будів-

лі «Гостинний двір» на Контрактовій пло-
щі повернули державі постановою Київсь-
кого апеляційного господарського суду. 

тонни
кокаїну на суму 170 

мільйонів євро підозрюють у місті Оссу 
в Нідерландах шістьох осіб. Поліція їм ін-
кримінує транспортування цих наркоти-
ків, повідомляє OmroepBrabant.

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

1 млрд. 9 433 За 4,5Понад  100 млн.

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Президент Петро Порошенко 
під час прес-конференції у сере-
ду, присвяченої планам на 2018 
рік, заявив: «Є так звана гумані-
тарна група, яка займається пи-
танням звільнення заручників. 
Це не Мінська група, вона є час-
тиною тристоронньої контакт-
ної групи. Колишній голова СБУ 
призначив у цю групу Віктора 
Медведчука. Я про це знав і за-
раз наголошую, що буду працю-
вати з будь-ким, хто зможе по-
вернути хоча б одного українсь-
кого заручника додому».
 «Ми намагалися застосовува-
ти різні канали комунікації. По-
чинаючи від військових і закін-

чуючи церквою. Я маю визнати, 
що найбільш ефективним вия-
вився Віктор Медведчук. Знає-
те чому? Тому що рішення про 
звільнення приймає безпосеред-
ньо Путін. Ні церква, ні його 
ці проксіс на окупованих тери-
торіях», — додав Порошенко.
 Він також розповів, що не-
давно зустрічався з Митропо-
литом Онуфрієм.

 «Була інформація, що нам 
через церкву вдасться витягну-
ти п’ятьох наших хлопців з До-
нецька. На жаль, це зірвалося. 
Я буду шукати всі канали ко-
мунікації, в тому числі і цей», 
— сказав Порошенко.
 Кум Володимира Путіна 
Віктор Медведчук виявився 
найбільш ефективною канди-
датурою у переговорах з Росією 

щодо полонених.  
 Здавалося б, усе неначе пра-
вильно. Якщо не зважати на 
таку «дрібницю» — саме пре-
зидент Росії веде неоголоше-
ну війну з Україною. Тож один 
кум наказує вбивати тисячі ук-
раїнських громадян, а інший — 
кількох допомагає визволити. І 
тому Президент України вважає 
дії Медведчука ефективними.
 Тим часом колишній голо-
ва СБУ Валентин Наливайчен-
ко у коментарі «Українській 
правді» заперечив слова Пре-
зидента Петра Порошенка про 
те, що він призначив Віктора 
Медведчука у частину тристо-
ронньої контактної групи. «Ко-
ментуючи сьогодні обставини 

появи Віктора Медведчука у 
так званій гуманітарній групі 
тристоронньої контактної гру-
пи в рамках Мінського процесу, 
Президент сказав відверту не-
правду, — стверджує Наливай-
ченко. І додає: — Варто освіжи-
ти йому пам’ять: ініціатива за-
лучити Медведчука до процесу 
звільнення полонених належа-
ла винятково Петру Порошен-
ку. Саме він дав вказівку щодо 
його призначення. Це відбуло-
ся в кабінеті Президента в при-
сутності міністра закордонних 
справ Клімкіна».
 Варто ще нагадати, що у Пет-
ра Порошенка і Віктора Медвед-
чука було спільне соціал-демок-
ратичне минуле. ■

Тетяна МІЩЕНКО

 Конституційний Суд 28 лютого визнав 
Закон «Про основи державної мовної полі-
тики» неконституційним через порушення 
процедури його ухвалення. Про це повідом-
ляється в оприлюдненому тексті рішення 
на сайті суду. 
 Йдеться про мовний закон авторства 
депутатів від Партії регіонів Сергія Ківало-
ва і Вадима Колеснiченка, який ухвалили на 
початку липня 2012 року. Він передбачав, 
зокрема, можливість офіційної двомов-
ності в регіонах, де чисельність нацмен-
шин перевищує 10%.

 «Конституційний Суд дійшов висновку, 
що порушення конституційної процедури роз-
гляду та ухвалення проекту закону №9073 під 
час його прийняття в цілому на вечірньому 
пленарному засіданні Верховної Ради 3 лип-
ня 2012 року мали системний характер та іс-
тотно вплинули на остаточний результат при-
йняття закону. Викладене є підставою для 
визнання закону неконституційним, згідно з 
частиною першою ст. 152 Конституції Украї-
ни», — зазначається у рішенні суду.
 В аналізі матеріалів наголошується, що 
закон ухвалили за відсутності підготовле-
ного до другого читання проекту закону, 
висновку комітету щодо нього. Також про-

ект закону включили до порядку денного 
Верховної Ради без зазначення його пов-
ної назви, реєстраційного номера, редакції 
та ініціаторів внесення.
 Крім того, у другому читанні не було 
його обговорення, а народних депутатів 
позбавили права на розгляд поданих ними 
поправок та пропозицій.
 Також у КС згадали блокування народ-
ними депутатами виступаючих, фізичне пе-
решкоджання голосування та кнопкодавс-
тво під час ухвалення проекту закону. На 
основі цих обставин КС визнав мовний за-
кон неконституційним.
 Ще 24 лютого 2014 року Верхов-
на Рада проголосувала за скасу вання 
цього закону. Тоді це стало підставою, 
зокрема,  для заяв про «утиски прав ро-
сійсько  мовного населен ня в Криму».
 Водночас тодішній в.о. Голови Верхов-
ної Ради та в.о. Президента Олександр Тур-
чинов відмовився підписувати це рішення.
 28 лютого 2018  року Конституційний 
Суд виніс рішення щодо Закону «Про осно-
ви державної мовної політики». КС ви знав 
його неконституційним. ■

Іван БОЙКО

 Моніторингова місія 
ОБСЄ не задоволена тим, що 
українські військові беруть 
під контроль населенні пун-
кти у так званій «сірій зоні» 
на Донбасі. Зокрема, пер-
ший заступник голови СММ 
ОБСЄ Олександр Хуг каже, 
що нещодавній захід бійців 
ЗСУ до маленького села Но-
воолександрівка, що було в 
«сірій зоні» Луганської об-
ласті, перемістило позиції 
Збройних сил України ще 
ближче до лінії зіткнення.
 «Таке переміщення, що 
передбачає зменшення між-
позиційної відстані, неми-
нуче призводить до ще біль-
шого насильства», — обу-
рюється пан Хуг. На його 
думку, такі дії української 
армії зробили більш напру-
женою ситуацію в західних 
районах Луганщини. Пред-
ставник місії нагадав, що, 
згідно з Мінськими домов-
леностями, сторони не мо-
жуть просуватися вперед, а 
мають залишатися на своїх 
позиціях.
 «За останні кілька років 
ми маємо низку прикладів 
із різних місць уздовж лінії 
зіткнення. Що результатом 

просування вперед, ближ-
че до протиборчої сторони, є 
підвищений рівень тривало-
го та непередбачуваного на-
сильства», — зазначив Хуг, 
який нещодавно повернувся 
з окупованого Донецька, де, 
очевидно, наслухався «стра-
шилок» про ЗСУ від зрадни-
ків України та російських 
окупантів.
 Загалом минулої сере-
ди ворог провів п’ять при-
цільних обстрілів позицій 
 Збройних сил України із мі-
нометів різних калібрів, гра-
натометів, зенітної установ-
ки та кулеметів. Унаслідок 
ворожого вогню жоден ук-
раїнський захисник не заги-
нув і не був поранений. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Справжньою судовою ре-
формою і боротьбою з коруп-
цією буде звільнення всіх до 
одного суддів і прокурорів та 
обрання нових на прозорих 
конкурсах, стверджує полі-
тик.
 «Те, в який спосіб роз-
глядають законопроекти 
про Антикорупційний суд, 
демонструє всій країні, що 
це імітація боротьби з ко-
рупцією, як і вся судова ре-
форма. Радикальна партія не 
голосувала за жоден iз пода-
них Президентом законопро-
ектів щодо судової реформи. 
Тому що три роки розмов про 
судову реформу — це обман 
українців, бо реальних змін 
не відбулося. Справедли-
вості в судах як не було, так 
і немає. Яскравий приклад 
так званої судової реформи 
— новий склад Верховного 
Суду України, в який влада 
протягнула значну частину 
керованих нею суддів. Один 
із них — Богдан Львов, мах-
ровий корупціонер, на якому 
проби ніде ставити. Сьогодні 
він «реформований» суддя, 

який начебто судить по-но-
вому, а насправді тільки ха-
барі бере по-старому», — під-
креслив Ляшко.
 Лідер Радикальної пар-
тії вимагає від влади реаль-
них дій — зміни виборчого 
законодавства, а також ух-
валення закону про проце-
дуру імпічменту Президен-
та і Тимчасові слідчі комісії. 
А головне — запровадження 
реальних механізмів подо-
лання бідності.
 «У світі немає жодної 
країни, яка б подолала ко-
рупцію, будучи бідною. Єди-
на можливість подолати ко-
рупцію — це підвищення 
доходів українців, розви-
ток національної економіки 
і створення робочих місць 
для людей. Щоб вони зароб-
ляли в рідній країні, а не по 
закордонах. Ми пропонує-
мо прийняти наш Антикри-
зовий план розвитку еконо-
міки, який дасть українцям 
роботу і достойну зарпла-
ту. Оце буде справжньою бо-
ротьбою з корупцією, а не та 
імітація, що проводить за-
раз влада», — підсумував 
Ляшко. ■

АКЦЕНТИ

Заручники ситуації
Сумнівна ефективність кума Путіна

■

ПРИНЦИПОВА СПРАВА

Одна, державна
Неконституційним визнали мовний закон 
Ківалова—Колеснiченка

■

А ТИМ ЧАСОМ...

  У районі Станиці Луганської в зоні АТО на по-
чатку березня може відбутися розведення сил i 
засобів. Як повідомляє прес-секретар представни-
ка України в ТКГ, другого Президента України Ле-
оніда Кучми Дарка Оліфер, «за умови дотримання 
режиму тиші в районі н.п. Станиця Луганська 5 бе-
резня 2018 року може відбутися розведення сил i 
засобів, як це передбачено відповідним рамковим 
рішенням ТКГ».
 Також пані Оліфер зазначає, що «в рамках 
робочих підгруп і на засіданні ТКГ українсь-
ка сторона вимагала невідкладного відкриття 
КПВВ «Золоте», як це передбачено домовле-
ностями лідерів країн Нормандської четвірки 
від 19 жовтня 2016 року».
 Під час засідання ТКГ у Мінську також 
досягнуто згоди щодо необхідності віднов-
лення лінії  мобільного зв’язку, «ОРДО заві-
рила в наданні гарантій безпеки для ремонт-
них бригад».

■

НА ФРОНТІ

«А свою землю 
не звільняйте!»
ОБСЄ критикує ЗСУ за те, що наші бійці беруть 
під контроль українські села в «сірій зоні» 
східного фронту

■ОЦІНКИ

Щеплення від корупції 
— високі доходи
Олег Ляшко переконаний, 
що судова реформа, яку пропонує 
влада, — це обман українців

■
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ХАБАРНИЦТВО

Не 
заплямувати 
честь мундира
264 особи за рік викрито на 
спробі підкупу поліцейських 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Хоч і маємо вже більш-менш рефор-
мовані правоохоронні органи, але право-
порушники, як і раніше, часто пробують 
«співпрацювати» тепер уже з поліцією, 
«підмазавши». Як стверджує голова Нац-
поліції Сергій Князєв, у 2017 році офіцій-
но «запілінгованих» давачів хабарів полі-
цейським було 264 особи. За словами гене-
рала, з початку цього року за спробу дачі 
хабара працівники Департаменту внут-
рішньої безпеки Національної поліції Ук-
раїни розпочали 50 кримінальних про-
ваджень за ст. 369 Кримінального кодек-
су України (пропозиція, обіцянка або на-
дання неправомірної вигоди службовій 
особі). 
 Із найсвіжіших фактів намагання ви-
рішити питання грошима — історія з 
Поділля: до працівників Хмельницько-
го управління Департаменту внутріш ньої 
безпеки Нацполіції надійшла інформація 
про спробу втягнути до корупційних дій 
заступника начальника поліції Летичева 
— начальника слідчого відділу. 
 Було встановлено, що 43-річний уро-
дженець Макіївки звернувся до капіта-
на поліції з пропозицією надати непра-
вомірну вигоду — 29 тисяч гривень, аби 
його 44-річній сестрі «полегшили» кримі-
нальну відповідальність. Сестру чоловіка 
(уро дженку Латвії) нещодавно затрима-
ли працівники хмельницької поліції за пі-
дозрою у низці злочинів. Жінка разом із 
групою осіб під приводом купівлі квасолі 
та горіхів проникала до будинків пенсіо-
нерів у Летичівському районі, й, поки її 
«колеги» відволікали господарів, знахо-
дила грошові заощадження та викрадала 
їх.
 Щодо зловмисниці слідчi поліції Лети-
чева розпочали кримінальне проваджен-
ня за ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 186 (гра-
біж) Кримінального кодексу України. Суд 
обрав затриманій запобіжний захід у виг-
ляді тримання під вартою.
 Про внесення фальсифікованих відо-
мостей у матеріали провадження прий-
шов домовлятися з поліцейським брат за-
триманої. Чоловік хотів, аби було пере-
кваліфіковано частини статті та подаль-
шу зміну запобіжного заходу з арешту на 
штраф. Проте начальник слідчого підроз-
ділу поліції про таку розмову рапортував 
керівництву та внутрішню безпеку.
 У момент передачі посадовцю поліції 
чоловік був затриманий працівниками 
Хмельницького управління ДВБ НПУ, 
слідчими поліції Летичева та прокурату-
ри Хмельницької області. Гроші вилучено 
як речовi докази.
 «Молодий капітан навідріз відмовив-
ся від грошей. Зберіг і роботу, і совість, і 
обличчя поліції. Хабародавець натомість 
піде під суд. Сподіваюся, Феміда буде та-
кою ж безкомпромісною», — зазначив 
Сергій Князєв.
 Обласною прокуратурою чоловіка за-
тримано в порядку ст. 208 КПК Украї-
ни. Тривають заходи щодо оголошення 
йому підозри за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, 
обіцянка або надання неправомірної виго-
ди службовій особі) Кримінального кодек-
су України. ■

■

українців
з ОРДЛО не повернуться у найближчі дні, як 

сподівалися раніше, втім, 2 березня Україна чекає на по-
вернення додому двох громадян, утримуваних у тюрмах 
Росії, — повідомила наш представник в гуманітарній під-
групі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

5 підозрюваних
у замаху на вбивство керівни-

ка ПАТ «Державна продовольчо-зер-
нова корпорація України»затримали 
28 лютого, повідомив очільник Нац-
поліції Сергій Князєв.

українці
загинули 27 лютого під 

час зіткнення легкового автомобі-
ля з потягом у Польщі, інформує 
головна комендатура поліції міста 
Ополє.

екс-керівникам
структурних підрозділів Управлін-

ня МВС в Одеській області повідомили про пі-
дозри через події 2 травня 2014 року в Одесі, 
повідомляє ГПУ. Тоді загинули 48 осіб та по-
над 200 осіб отримали травми. 

днi
страйк-комітет Націо-

нального медичного університету імені 
О. О. Богомольця оголосив про припинен-
ня безстрокового страйку.
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Катерина ЛАЗАНЮК
Одеса

 Третій день Одещина пе-
ребуває під впливом цикло-
ну, який прийшов iз Бал-
кан. Сильний сніг, штор-
мовий вітер та нетипові для 
регіону морози призвели до 
транспортного колапсу та 
обриву електродротів. Най-
більше негода зачепила Бі-
ляївський, Білгород-Дніс-
тровський райони та саму 
Одесу.
 Через несприятливі ме-
теоумови станом на 1 бе-
резня на території облас-
ті знеструмлено 25 населе-
них пунктів (ще 28 лютого 
світла не було лише в одно-
му з сіл в Татарбунарському 
районі). Як повідомляють в 
«Одесаобленерго», 8 ремон-
тних бригад проводять від-
новлювальні роботи. В Одесі 
сильний вітер повалив дере-
ва та тимчасово зупинив рух 

електротранспорту.
 Зранку першого дня вес-
ни на дорогах державного 
значення області рух повніс-
тю обмежили для усіх видів 
транспорту (до цього забо-
ронявся лише проїзд ванта-
жівок, пасажирських авто-
бусів і «маршруток»). Віль-
ними залишаються дороги у 
північних районах.
 Від початку погіршення 
погодних умов рятувальни-
ки Одещини 60 разів звіль-
няли автомобілі зі снігових 
заметів. Серед них — «швид-
кі», автобуси та машину 

Укрпошти: «Вилучено 112 
автомобілів, врятовано 279 
чоловік, із них 7 дітей», — 
повідомили в ДСНС.
 Унаслідок ожеледи-
ці підвищилась кількість 
травм. «До медзакладів об-
ласті звернулися 447 осіб з 
травмами. З них 83 особи 
госпіталізовано до стаціо-
нарних відділень. У тому 
числі в місті Одеса 71 особа 
звернулася до медичних за-
кладів, госпіталізовано — 
15. Одна особа з обморожен-
ням і ще одна з ознаками пе-
реохолодження. Здебільшо-

го травми верхніх і нижніх 
кінцівок, черепно-мозкові 
травми, забої», — розповіла 
заступниця голови Депар-
таменту охорони здоров’я 
Одеської ОДА Оксана Соро-
чан.
 Наразі навчання у дитя-
чих закладах призупинене. 
У садочках працюють лише 
чергові групи. Одесити пере-
важно залишаються вдома, 
ті ж, кому доводиться доби-
ратися до роботи, скаржать-
ся на погано розчищені тро-
туари. Втім, є і такі, хто на-
солоджується справж ньою 
зимою. Мережу облетіло ві-
део, на якому відчайдух у 
розпал негоди купається в 
розбурханому крижаному 
морі на одному з централь-
них пляжів Одеси.
 Синоптики обіцяють, що 
морози протримаються до 7 
березня, втім, снігопади ма-
ють припинитися вже 2 бе-
резня. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 З достойною перемогою 
повернувся у рідні Черкаси 
призер Олімпійських ігор 
Сергій Куліш. Цього разу на 
чемпіонаті Європи зі стріль-
би з пневматичної зброї, 
який відбувся в угорському 
місті Дьйор і в якому брали 
участь 45 команд із різних 
країн, Сергій Куліш встано-
вив рекорд світу та Європи 
при виконанні вправи ГП-
мікс. 
 «Це — парне змагання, 
коли чоловік та жінка здій-
снюють по 40 пострілів за 50 
хвилин. Лише з осені мину-
лого року діють нові прави-
ла для цієї вправи. Сергій 
Куліш змагався в парі з ки-
янкою Марією Войцехівсь-
кою. Вони набрали 418,6 
та 419,9 очка відповідно. 
Це дуже високий результат 
для парної вправи», — наго-
лошують «УМ» у відділенні 
Національного олімпійсько-
го комітету України в Чер-
каській області.
 У такому рекорді Сергія 
Куліша — чимала заслу-

га його тренера Віктора На-
гнія.
 Молодий спортсмен є 
вихованцем Черкаської ди-
тячо-юнацької спортив-
ної школи №2. Кульовою 
стрільбою він займаєть-
ся понад десять років. Він 
є  срібним призером ХХХІ 
Олімпійських ігор, які від-
булися у бразильському Ріо-
де-Жанейро. Тоді у змаган-
нях зі стрільби з пневма-
тичної гвинтівки з десяти 
метрів Сергій набрав 204,6 
очка i став володарем ще й 
першої для збірної Украї-
ни олімпійської нагороди. 
Завойована Кулішем срібна 
медаль стала першою за ос-
танні 16 років і для Черкас.
 Черкаська міська влада  

нагородила спортсмена Сeр-
гія пам’ятним знаком «За 
заслуги перед містом Чер-
каси», а виконавчий комі-
тет підтримав пропозицію 

дeпартамeнту освіти та гу-
манітарної політики про 
виділeння 500 тисяч гри-
вень для придбання йому 
житла. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Прикладом того, як ефективно 
можна господарювати в об’єднаній те-
риторіальній громаді, може стати чер-
каське село Білозір’я. Саме з цього на-
селеного пункту в області розпочало-
ся впровадження медичної реформи в 
ОТГ — днями в реконструйованому тут 
приміщенні відкрився сучасний Центр 
первинної медико-санітарної допомо-
ги. Він перший такий в ОТГ області. 
 За словами голови Білозірської 
об’єднаної територіальної громади Во-
лодимира Міцука, на ремонт будівлі, 
де нині розпочала свою роботу амбула-
торія, витратили 2 мільйони гривень 
державної субвенції. Натомість з об-
ладнанням кабінетів підсобили спон-
сори.
 Наразі в амбулаторії, окрім голо-
вного лікаря, працює четверо сімей-
них лікарів, терапевт, педіатр, головна 
медсестра і десять медсестер. У кожно-
го сімейного лікаря — свій кабінет; для 
малюків обладнали кабінет для щеп-

лень; облаштували дитячий ігровий 
куточок; є сім ліжок для пацієнтів де-
нного стаціонару. Тож жителям само-
го Білозір’я та приєднаного до цього 
села селища Ірдинь, а загалом це біль-
ше 9 тисяч осіб, не треба буде зверта-
тися по медичну допомогу до Черкась-
кої районної лікарні у Червоній Сло-
боді, як це було раніше. Доступні ме-
дичні послуги вони зможуть одержати 
неподалік від свого дому, і для людей 
це дуже важливо.
 В амбулаторії працюють не лише 
місцеві медики, а й приїжджі, як, при-
міром, лікар загальної практики сі-
мейної медицини Павло Батурін, який 
родом iз Луганщини. До Білозір’я він 
приїхав після закінчення Харківського 

медуніверситету, коли дізнався із ЗМІ, 
що в це черкаське село запрошують лі-
карів і пропонують їм гідні умови робо-
ти, дають квартиру, 10 тисяч гривень 
щомісячного заробітку і обіцяють три 
роки поспіль покривати за лікарів їхні 
комунальні послуги. 
 Як наголошує заступник голови 
Черкаської ОДА Ярослав Березань, 
відкриття — Центру первинної меди-
ко-санітарної допомоги у Білозір’ї — це 
показовий приклад позитивних змін на 
місцях у рамках децентралізації, коли 
у громадах змінюється ставлення до 
свого майна, здоров’я, майбутнього. І 
такі амбулаторії мають бути у кожній 
ОТГ. ■

НА СЕЛІ

Сімейні, забезпечені
У Білозір’я заманили квартирою і високою зарплатою

■

НЕГОДА

Люта весна
Одні скаржаться на погано розчищені 
дороги, інші — купаються у зимовому морі

■

Сергій Куліш встановив рекорд світу.
Фото з власного архіву.

❙
❙

ЗНАЙ НАШИХ

За постріли — квартира
На чемпіонаті Європи черкащанин Сергій Куліш встановив 
рекорд світу

■
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«Змагання прес-конференцій перших трьох осіб держави, напевно, мало б 
підтвердити, що країною керує єдина команда політиків-державників». Богдан Яременко

голова правління ГО «Майдан закордонних справ»

УКРАЇНА МОЛОДА

ПАРЛАМЕНТ

Не 
домовилися
Депутати відклали звіт 
Валерії Гонтарєвої та 
провалили закон про 
заборону російської 
мови в зовнішній 
рекламі
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Попри те, що більшість експертів назвали екс-
трену прес-конференцію Петра Порошенка спро-
бою показати, хто в домі господар, передусім — 
своїм «заклятим друзям» із провладної коаліції, 
домовитися їм, схоже, так і не вдалося. Промо-
вистим підтвердженням цього стало зняття з по-
рядку денного питання про звіт екс-глави НБУ Ва-
лерії Гонтарєвої та голосування за її заступника 
Якова Смолія, який останні 9 місяців є лише вико-
нувачем обов’язків очільника Нацбанку. «У пер-
ший день весни Верховна Рада та Гонтарєва вирі-
шили не псувати одне одному настрій своєю зуст-
річчю. День остаточного звільнення від Гонтарєвої 
відкладається», — написав у «Фейсбуці» один із 
речників фракції БПП Олексій Гончаренко.
 Як з’ясували журналісти, голосування зірва-
лося через нестачу голосів за Якова Смолія, хоча 
напередодні і БПП, і «Народний фронт» пообіцяли 
підтримати його кандидатуру. Утім за ніч настрої 
змінилися. «Представники «Народного фронту» 
висунули низку вимог, серед яких — пакетне го-
лосування за кадрові питання.  У НФ вимагають 
одночасно проголосувати за призначення їхньо-
го представника Омбудсманом, це члени онов-
леного ЦВК та інше. Тобто без виконання цих ви-
мог голосування поки що не буде, і саме тому сьо-
годні не вистачає голосів. Але перемовини трива-
ють», — повідомило інформаційне агентство 
УНН iз посиланням на власні джерела у Верхов-
ній Раді.
 Провалили депутати і законопроект 2702-д 
«Щодо вдосконалення регулювання у сфері зов-
нішньої реклами». За словами одного з ініціаторів 
законопроекту, Олександра Опанасенка з фрак-
ції «Самопоміч», новий закон мав прибрати неле-
гальні рекламні конструкції з вулиць, зробити про-
зорими правила гри на ринку зовнішньої реклами, 
забрати від місцевої влади повноваження щодо 
надання зайвих дозволів на розміщення реклами. 
А також закон передбачав, що мовою всієї рекла-
ми має бути лише українська, за винятком назв 
брендів. Утім цей законопроект набрав лише 200 
голосів, провалилися і спроби повернути його на 
доопрацювання у профільний комітет або авто-
рам.
 Найцікавіше, що учора ж спікер парламен-
ту ініціював роботу над новим законом України 
про мову. Напередодні Конституційний Суд, че-
рез шість років після прийняття, таки визнав, що 
Закон «Про основи державної мовної політики», 
більш відомий у народі, як закон Колесніченка—
Ківалова, був прийнятий iз порушеннями проце-
дури, а тому є неконституційним. Тепер, до при-
йняття нового закону, мовні питання регулювати-
муться згідно з нормами Конституції. Питання ж, 
яким саме буде новий закон, лишається відкри-
тим. «У Верховній Раді лежить три законопроек-
ти про мову. У всіх є недоліки і позитиви. Скіль-
ки просила депутатів, ну об’єднайте три в один! Ну 
зробіть «вибране». Це на два дні роботи за вчи-
тельськими мірками. Не хочуть», — передбачає 
майбутні баталії дитяча письменниця і експерт із 
мовних питань Лариса Ніцой.
 Чи не єдиним позитивним кроком учорашньо-
го засідання стало голосування в першому читанні 
законопроекту про створення в Україні Вищого ан-
тикорупційного суду. За це віддали голоси 282 де-
путати. Утім наступний законопроект про внесення 
змін у закон про статус суддів, який уможливив би 
в подальшому роботу Антикорупційного суду, був 
практично провалений — остання спроба збере-
гти його і відправити автору на доопрацювання на-
брала мінімально достатні 226 голосів.
 Перемовини тривають. ■

■

Сміливість чи розрахунок?
 З іншого боку — багато за-
питань викликала поспіш-
ність, з якою все було органі-
зовано, адже за день ще ніхто 
про таке рішення Президен-
та і не здогадувався. Тож од-
разу посипалися різні припу-
щення: від того, чи не пору-
шить Порошенко питання про 
дострокові вибори (ці чутки 
від початку тижня блукають 
парламентом), чи не готуєть-
ся найближчим часом введен-
ня миротворців на Донбас, чи 
не розповість він про несподі-
вані кадрові призначення, до 
пов’язаності цієї прес-кон-
ференції із традиційним пос-
ланням Володимира Путіна 
Федеральним зборам та прес-
конференції в Москві Віктора 
Януковича щодо причетності 
нині діючої української влади 
до розстрілів на Майдані.
 Про російського президен-
та згадав і політтехнолог Бан-
кової Віктор Уколов, написав-
ши у «Фейсбуці», що на прес-
конференції «не буде сценарію 
і заготовлених питань-від-
повідей, як у Путіна». Він же 
з певним пафосом підкреслив 
і «політичну сміливість По-
рошенка», зазначивши: «Для 
прес-конференції він міг об-
рати і непленарний тиждень, 
коли половина політиків за 
кордоном. Або кінець тижня, 
коли у суботу-неділю обгово-
рення не буде, а в понеділок 
усе сказане виявилось би за-
старілою новиною. Але ні, він 
іде до журналістів у пленар-
ний тиждень, коли всі депу-
тати готові коментувати в ефі-
рах, та ще й у середу, коли по-
переду три активні медіа-дні. 
Ну не та він людина, щоб хова-
тись від обговорень або склад-
них питань».
 Утім, попри багатообіцяючу 
назву «Виклики-2018», Петро 
Порошенко більше говорив про 
власні досягнення і найближчі 
плани, ніж про довгострокову 
перспективу. Навіть на питан-
ні про те, чи братиме вiн участь 
у майбутніх президентських 
виборах, Петро Порошенко від-
повів, що гарантує лише одне: 
що він братиме в них участь як 
виборець, а от щодо балотуван-
ня, то повідомить про це лише 
зі стартом президентської кам-
панії. Щоправда, тут пан Пре-
зидент дещо лукавив: величез-
на кількість політичної рек-
лами його особисто і його най-
ближчого оточення під маркою 
соціальної говорить про те, що 
виборча кампанія для нього 
вже почалася. Та й сама прес-
конференція швидше скидала-

ся на своєрідні праймеріз, якщо 
вони таки стануть реаліями на-
шого політичного життя.

Курс — на реформи
 Сам Петро Порошенко по-
яснив несподіване бажання 
поспілкуватися з журналіста-
ми початком нового політич-
ного сезону, коли розпочалися 
повноцінні пленарні засідання 
нової сесії парламенту. Він же 
заявив, що дострокових парла-
ментських виборів не планує, 
оскільки формат співпраці з 
депутатами його поки що вла-
штовує, і похвалив парламен-
таріїв за підтримку й успішне 
впровадження його реформ — 
пенсійної, медичної, освітнь-
ої. Водночас Президент озву-
чив свої побажання до Верхов-
ної Ради на найближчий час: 
прийняття внесених ним зако-
нопроектів про Антиконсти-
туційний суд та Національну 
безпеку i вирішення кадрових 
проблем — затвердження голо-
ви Нацбанку, оновлення скла-
ду ЦВК, комплектація Конс-
титуційного Суду, обрання ау-
дитора НАБУ, омбудсмана та 
нового складу Рахункової па-
лати. 
 Не оминув Петро Порошен-
ко і нагоди попіаритися на здо-
бутках, укотре підкресливши 
свою роль в отриманні Украї-
ною безвізового режиму та на-
голосивши на перспективах 
децентралізації. Серед ініціа-
тив Президента — і пропози-
ція «заякорити» в Конститу-
ції європейську та євроатлан-
тичну інтеграцію, щоб ні в кого 
не було сумнівів, куди йде Ук-
раїна. Також Порошенко за-
явив, що ініціюватиме новий 
законопроект про кримсько-
татарську автономію на анек-
сованому півострові (щоправ-
да, як повернути сам півострів 
і коли це станеться — чіткого 
уявлення, схоже, в АП немає). 
Заодно — анонсував і звіль-
нення двох заручників із Росії 
до кінця тижня.
 Пообіцяв глава держави і 
підтримку середньому класу, 
ініціювавши низку змін до по-
даткового законодавства і по-
обіцявши, що скоро замість 
податкових міліцій та поліцій 
запрацює Національне бюро 
фінансової безпеки (НБФБ) — 
за його словами, глава коміте-
ту з податкової політики ВР 
Ніна Южаніна вже підготува-
ла відповідний законопроект. 
Утім, як повідомив журналіст 
Дмитро Гнап, до розробки за-
конопроекту причетні ниніш-
ні податкові високопосадов-
ці, зокрема Вадим Мельник, 

який донедавна очолював Го-
ловне слідче управління ДФС і, 
за чутками, по вуха замішаний 
у різних корупційних оборуд-
ках. Тож Гнап побоюється, що 
анонсовані реформи у цій сфері 
можуть виявитися банальною 
зміною вивіски, а нова струк-
тура почне той же бізнес «кош-
марити по-новому». 
 Загалом тональність прес-
конференції, на жаль, вияви-
лася передбачуваною. «Гля-
дачам запропонували тради-
ційну страву, таку ж, як і  в 
попередні рази, — Президент 
вихваляв себе, але уникав усіх 
відповідей на гострі питання. 
Відповідальність на себе він 
намагався не брати, перево-
див стрілки на парламент (як, 
наприклад, у питанні, чому 
досі не виконано обіцянку про 
зміну виборчої системи), пус-
кався в демагогію, коли його 
питали про деолігархізацію, 
йшов «у відключку» при роз-
мові про Мальдіви, заперечу-
вав змову з Дмитром Фірта-
шем у 2014-му і скаржився на 
важке президентське життя, 
яке приносить лише збитки, 
так і не пролив світло на свої 
майбутні плани», — зробив ви-
сновок сайт «Главком».

Що це було?
 У пiдсумку після прес-кон-
ференції лишилося більше пи-
тань, ніж відповідей. І після 
прес-конференції ні сам Пет-
ро Порошенко, ні його основ-
ні рупори не підбили підсум-
ки, які могли б прояснити, 
для чого це все затівалося. Тим 
більше, що якраз перед пре-
зидентською прес-конферен-
цією у Верховній Раді відбув-
ся брифінг, на якому спікер 
парламенту і Прем’єр-міністр 
заявили, що ніяких достроко-
вих виборів не передбачається 
і все ітиме за планом. 
  Усі ці питання без відпові-
дей породили багато версій від 
політичних аналітиків. «Пре-
зидент від травня минулого 
року не проводив таких прес-
конференцій. Що особливо 
дивно, бо ми переконалися, 
що Президент — один із най-
більш потужних спікерів, які 
вміють і обрубувати гострі пи-
тання, і оминати неприємні 
для них теми. Але навіть сту-
денти-журналісти знають, що 

в кожній прес-конференції має 
бути червоною лінією написа-
но: «Мета заходу, що ти хочеш 
донести». А тут не зрозуміло. 
Ну невже лише для того, щоб 
повідомити, що у нас нарешті 
з’явиться служба фінансових 
розслідувань чи розповісти про 
можливе звільнення заручни-
ків», — констатував політолог 
Андрій Золотарьов.
 На його думку, найімовір-
нішими є дві версії поспішного 
виступу Президента — з одного 
боку, показати «колективному 
Заходу», що Україна іде на ви-
конання своїх зобов’язань, від 
яких залежить подальша спів-
праця з МВФ і отримання чер-
гових фінансових вливань; з ін-
шого — це такий політичний 
блеф перед партнерами, щоб 
схилити їх до співпраці.
 Такої ж думки і директор 
Центру стратегічних розробок 
Андрій Ніцой. «На мою думку, 
головне все ж таки у внутріш-
ніх «тьорках». Маю на увазі 
тиск на Яценюка—Авакова—
Турчинова і примушення пар-
ламенту до слухняного голо-
сування під загрозою достро-
кових виборів. «Таємно» на-
віть озвучувалася їхня дата 
— 19 серпня», — зазначив він 
у коментарі «УМ». Що цікаво, 
своєрідним шантажем, у пер-
шу чергу «Народного фронту», 
щоб вони були більш «зговір-
ливі», назвав прес-конферен-
цію і народний депутат Михай-
ло Добкін.
 Водночас на прес-конфе-
ренції пролунало ще кілька 
месиджів, які лишилися поза 
увагою. По-перше, Петро По-
рошенко натякнув, що, якщо 
і йтиме на другий термін, то 
без підтримки своєї політич-
ної сили. Це означає лише одне 
— на даний момент рейтинг 
його «Солідарності» настільки 
нестабільний, що йому прості-
ше публічно дистанціюватися, 
взявши на себе всі досягнення, 
а провали списавши на БПП. 
З іншого — він ітиме на вибо-
ри лише в тому випадку, коли 
буде твердо впевнений у своїй 
перемозі. Або, якщо піде, то не 
гребуватиме ніякими засоба-
ми, щоб добитися свого. Тон, 
із яким була сказана фраза: «Я 
жодної виборчої кампанії не 
програв», — не залишає місця 
для сумнівів. ■

РЕЗОНАНС

«Виклики» без відклику
Попри багатообіцяючу назву, на прес-конференції Петро Порошенко більше говорив 
про зроблене, ніж про перспективи

■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Прес-конференція Петра Порошенка, анонсована практично за 
добу до свого початку, збурила і політикум, і суспільство. Як відо-
мо, Президент не надто полюбляє проводити великі прес-конфе-
ренції і з’являтися перед журналістами не з президентського пулу 
— останнє його спілкування з пресою в розширеному форматі  
було в травні минулого року в розпал так званого «панамського 
скандалу», а на суд, де він мав виступати свідком у справі про 
державну зраду Віктора Януковича, Петро Порошенко, як відомо, 
взагалі не з’явився. 
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Ігор ВІТОВИЧ

 Російські хакери проникли в так 
звану «Інформаційну мережу Берлін—
Бонн» (IVBB), яка використовується Ві-
домством федерального канцлера Німеч-
чини, федеральними міністерствами та 
службами безпеки, а також Бундестагом 
та Бундесратом, повідомляє «Німецька 
хвиля». Сервери, на які здійснена ата-
ка, вважалися особливо надійно захище-
ними від нападів ззовні. Хакерам з Росії 
вдалося проникнути в таємні мережі 
двох міністерств: оборони та закордон-
них справ, уточнила в середу, 28 лютого, 
німецька інформагенція DPA з посилан-
ням на джерела в німецькій розвідці.
 ІТ-експерти країн Заходу пов’язують 
атаки з російським хакерським угрупо-
ванням, яке відоме під назвами Fancy 
Bear («Стильний ведмідь»), Tsar Team 
(«Царська команда»)   APT28 та кількома 
іншими, але однозначні докази «російсь-
кого сліду», як і здебільшого у випадку кі-
бератак, поки що відсутні. Хакерська гру-
па APT28 здійснює кібератаки на держав-
ні, інформаційні, військові та інші струк-
тури країн. Групу підозрюють, зокрема, 
в здійсненні масштабної атаки на внут-
рішню мережу Бундестагу в травні 2015 
року. Тоді зловмисники отримали доступ 

до 14 серверів, серед яких був і головний 
сервер системи з усіма даними для досту-
пу до внутрішньої мережі парламенту. Ні-
мецькі спецслужби виходять із того, що за 
атакою стоять хакери, пов’язані з урядо-
вими структурами Росії.
 Учора у Бундестазі відбулося спе-
ціальне засідання профільного коміте-
ту, присвячене вторгненню російських 
хакерів у цифрові мережі німецького 
уряду. Депутати серйозно стурбовані кі-
бератакою на ФРН і вимагають від феде-
рального уряду пояснень. «Успішна кі-
бератака чітко вказує, що цифрові ме-
режі уряду недостатньо захищені. По-
заяк ці дані надважливі, така ситуація 
є неприйнятною», — наголосив речник 
комітету Бундестагу Мануель Геферлін. 
На зібранні були присутні представни-
ки міністерств внутрішніх справ, оборо-
ни та закордонних справ ФРН, а також 
держслужб iз питань цифрової безпеки, 

які мали дати депутатам роз’яснення.
 Речник з питань IT-фракції соціал-
демократів Єнс Ціммерманн у «Твіттері» 
закликав федеральний уряд надати Бун-
дестагу повну інформацію щодо кібер-
атак. З аналогічним закликом виступи-
ли й у фракції Зелених. Заступник глави 
останньої Константін фон Нотц очікує, 
що уряд роз’яснить, які дані опинилися 
під атакою і «наскільки погана ситуація 
з ІТ-безпекою в країні».
 Вважається, що «ведмеді» стоять за 
багатьма кібератаками на Захід, зокрема 
втручанням у вибори в США 2016 року. 
Зараз вони намагаються втручатися у 
виборчу кампанію до Конгресу, що від-
будеться в листопаді цього року. Fancy 
Bear звинувачували у подібній атаці на 
нижню палату парламенту Німеччини 
2015 року. Тоді німецькі посадовці не-
одноразово застерігали щодо ймовірної 
«зовнішньої маніпуляції» на торішніх 

парламентських виборах у країні. «Вед-
меді» також втручались у президентсь-
кі вибори у Франції 2017 року, де викра-
ли кілька тисяч документів з виборчого 
штабу Еммануеля Макрона та виклали 
їх в інтернеті. Російські хакери коорди-
нували проведення минулорічного ре-
ферендуму про незалежність Каталонії. 
Наприкінці лютого з’явилось повідом-
лення, що російські хакери намагали-
ся втрутитися в роботу Американської 
кіноакадемії, щоб не допустити здобут-
тя «Оскарів» двома критичними до Росії 
фільмами. Ще гірше те, що «кібервоїни 
царя Путіна» мають у своєму розпоря-
дженні програму, яка надає можливість 
брати під свій контроль, зокрема, енер-
гетичні системи інших країн. Деякі ек-
сперти вважають, що «ведмеді» працю-
ють під керівництвом Головного розві-
дувального управління (ГРУ)  збройних 
сил Росії. ■

КІБЕРВІЙНИ

«Ведмежою» лапою по серверах   
У Німеччині розслідують кібератаку російських хакерів на урядові сайти

■

НАША МАРКА

Робимо своє, нiкого 
не обмежуємо
«Купуй українське»: півсотні депутатів 
приводить до тями Посла ЄС

■

Максим ФРОЛОВ

 Понад 50 народних депутатів 
України закликали Посла ЄС в 
Україні Х’юга Мінгареллі та 
очільника Генерального дирек-
торату Єврокомісії Крістіана 
Даніельсона припинити безапе-
ляційні критичні висловлюван-
ня та навішування політичних 
ярликів щодо українського за-
конодавства та діяльності націо-
нального парламенту. Як наго-
лошується, така поведінка дип-
ломатів грубо суперечить статті 
41 Віденської конвенції про дип-
ломатичні зносини 1961 року. 
Вона передбачає, в тому числі, 
обов’язок дипломатів «поважа-
ти закони і постанови держави 
перебування, не втручатися у 
внутрішні справи цієї держави». 
Колективне депутатське звер-
нення Послу ЄС вручив голо-
ва Комітету з питань промисло-
вої політики та підприємництва 
Віктор Галасюк під час парла-
ментської наради за участі Голо-
ви ВР, Прем’єр-міністра, членів 
уряду та голів парламентських 
комітетів.
 Останнім часом iз боку дип-
ломатів та високопосадовців ЄС 
неодноразово лунала критика 
законопроекту №7206 «Купуй 
українське, плати українцям», 
прийнятого Верховною Радою 
України за основу 241 голосом 
та широко підтримуваного ук-
раїнським суспільством і провід-
ними виробничими асоціація-
ми. Законодавці підкреслили, 
що це вже не перший випадок 
і їхнiй терпець урвався. «Рані-
ше ми вже чули від імені Пред-
ставництва ЄС та високопосадов-
ців Єврокомісії необґрунтовану 
критику закону про 10-річний 
мораторій на експорт лісу-круг-
ляку та тимчасове підвищення 
вивізного мита на металобрухт. 
Вважаємо подібні заяви таки-
ми, які не враховують реаль-
ний соціально-економічний та 
безпеково-політичний контекст 
і не відповідають духу дружніх 

стосунків та рівню стратегічної 
співпраці між ЄС і Україною», 
— заявили українські парламен-
тарії.
 У депутатському зверненні 
також наголошується: законо-
проект №7206 «Купуй українсь-
ке, плати українцям» жодним 
чином не дискримінує європей-
ських інвесторів, не обмежує 
вільну торгівлю України з ЄС 
чи іншими торговельними пар-
тнерами. Насправді він, з ураху-
ванням кращого світового досві-
ду, запроваджує багатофактор-
ну модель державних закупі-
вель, яка підніме інвестиційну 
привабливість України, ство-
рить економічні стимули для ло-
калізації в Україні виробництв, 
зміцнить українську економіку, 
а отже, й обороноздатність на-
шої держави як форпосту захід-
ної цивілізації. Українська сто-
рона переконана — законопро-
ект відповідає як вітчизняним, 
так і європейським інтересам та 
не суперечить ані Угоді з СОТ, 
ані Угоді про вільну торгівлю з 
ЄС (ПВЗВТ), оскільки підпадає 
під дозволені винятки з них.
 Тим часом в iнтернеті про-
довжується Всеукраїнський 
флешмоб виробників і підпри-
ємців на підтримку «Купуй ук-
раїнське, плати українцям!».
 Як повідомлялось рані-
ше, топ-5 об’єднань промис-
ловців, підприємців та робото-
давців України (ФРУ, УСПП, 
ТПП, УАВ, Рада підприємців 
при КМУ) вимагають негайно-
го прийняття Верховною Радою 
законопроекту №7206 «Купуй 
українське, плати українцям», 
ініційованого Олегом Ляшком, 
Віктором Галасюком та кілько-
ма десятками нардепів. До лав 
об’єднань, які звернулися до 
керівництва держави на під-
тримку законопроекту 7206, 
входять десятки тисяч підпри-
ємств, що генерують понад 80% 
ВВП України та представляють 
усі сектори та галузі національ-
ної економіки. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 На знак вшануван-
ня Героїв Небесної со-
тні у польському селі 
Шимбарк (Горлиць-
кий повіт, Малополь-
ське воєводство) від-
крили пам’ятний знак 
Небесній сотні та Ре-
волюції гідності. 
Пам’ятник вста-
новлено з ініціати-
ви та за кошт поль-
ського дисидента та 
інтелектуала Алек-
сандра Калиновсь-
кого на території 
його приватної са-
диби, повідомляє 
портал zaxid.net. 
В урочистостях iз 
нагоди відкриття 
пам’ятного знаку 
взяли участь також 
гості з України.
 «Це моя малень-
ка лепта на поша-
нування великого чину 
і великої жертви тих 
людей. І моя велика 
вдячність тим людям, 
які так по-лицарськи 
боронили честь і гід-
ність людини», — за-
значив під час відкрит-
тя пам’ятника пан Ка-
линовський.
 Говорячи про 
нинішній стан польсь-
ко-українських відно-
син, Александр Кали-
новський наголосив, 
що не втрачає надії 
щодо розвитку поль-
сько-українського діа-
логу на політично-

му рівні. «Політична 
кон’юнктура живе ко-
роткими каденціями, 
а наше прагнення до 
миру, гідності і братер-
ства — вічні. Ні для гід-
ності, ні для братер ства 
не потрібно санкцій 
політиків чи урядов-
ців. Справжнє братер-
ство виходить із серця і 

долає упередження, во-
рожість та кордони», — 
сказав Александр Ка-
линовський.
 Александр Ка-
линовський похо-
дить із давнього русь-
ко- литовсько-поль-
ського шляхетського 
роду  Ка линовських. У 
1970-х роках він пере-

бував під слідством та 
був ув’язнений поль-
ським комуністичним 
режимом. Після вихо-
ду з в’язниці емігру-
вав до Західної Євро-
пи. Після повернення 
незалежності Поль-
щі він повернувся на 
батьківщину й оселив-
ся у Шимбарку. ■

У Росії з’явився «чорний 
список» акторів
 Складено список акторів, які крити-
кують Росію, повідомляє РІА «Новості». 
До нього внесені Олексій Серебряков, 
який заявив, що національна ідея Росії 
полягає в «силі, нахабстві та хамстві» 
та Анатолій Пашинін, який неодноразово 
висловлювався проти політичної ситуації 
в країні та брав участь у збройному конф-
лікті на Донбасі з боку України. У перелі-
ку також опинився Дмитро Дюжев лише 
за те, що в одному інтерв’ю поскаржив-
ся на брак поваги російських глядачів до 
його акторської роботи. Окрім того, до пе-
реліку внесений Костянтин Райкін, який 
виступив iз різкою промовою на Все-
російському театральному форумі 2016 
року. Раніше повідомлялось, що в Держ-

думі запропонували забороняти працю-
вати в Держкіно акторам з антиросійсь-
кими поглядами. 

Трамп втратив одну 
з найближчих помічниць
 Директор iз комунікацій Білого дому 
Хоуп Хікс іде у відставку. Про це повідо-
мила прес-секретар адміністрації прези-
дента США Сара Сандерс. Утім причин 
відставки Хікс, окрім бажання вивчити 
інші кар’єрні можливості, вона не назва-
ла. Також не уточнюється, коли саме 29-
річна чиновниця та колишня модель за-
лишить свою посаду, передає агенція 
«Франс Пресс». Американські ЗМІ вва-
жають Хікс «однією з найближчих і най-
вірніших помічниць Дональда Трампа», 
яка має приязні стосунки з родиною пре-

зидента-республіканця. Сандерс також 
спростувала припущення, що відставка 
Хікс пов’язана з її висловлюваннями на-
передодні щодо «російської справи». У 
свою чергу, Трамп похвалив Хікс за ро-
боту та зазначив, що йому «її бракува-
тиме». Нагадаємо, що Хікс обійняла по-
саду директора Білого дому з комуніка-
цій влітку 2017 року. До неї після інав-
гурації Трампа на цій посаді побували 
Ентоні Скарамуччі, який пропрацював 
лише кілька днів, а також Майкл Дабкі. 
Відставка Хікс — чергова ланка в низ-
ці відставок топ-чиновників адміністра-
ції Трампа. Раніше з неї пішли, зокрема, 
радник iз національної безпеки Майкл 
Флінн, глава апарату Райнс Прібус, реч-
ник Шон Спайсер та головний стратег 
Шон Беннон.■

НОВИНИ ПЛЮС■

СОЛІДАРНІСТЬ

І рус із ляхом обнялися…
Польський дисидент встановив на власному 
подвір’ї пам’ятник Небесній сотні

■

Александр Калиновський та пам’ятник, яким він вшанував героїв Майдану. 
Фото з сайта zbruc.eu.

❙
❙



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15, 5.20 ТСН

09.30, 11.00, 12.20 «Чотири 

весілля-3»

12.35, 14.00, 15.25 «Міняю 

жінку-4»

17.10 Драма «Мама»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Мелодрама 

«За три дні до 

кохання»

22.00 «Гроші-2018»

23.15, 0.25 «Голос країни-8»

01.40 Комедія «Невдаха з 

каунт-каунті»

ІНТЕР

05.55 Мультфільм

06.10, 22.35 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.15, 12.25 Х/ф «Гараж»
13.00 Т/с «Сільський романс»

16.10 «Чекай мене»

18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 3.00, 5.20 «Подробиці»

20.40 Т/с «Запитайте в осені»

00.25 Т/с «Подаруй мені 

неділю»

03.40 «Скептик-2»

04.50 Top Shop

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 5.00 Сьогодні

07.10, 8.15 Ранок з 

Україною

09.30 Т/с «Нахаба»

13.20, 15.30 Т/с «Пташка 

співоча»

18.00 Т/с «Каблучка з 

рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Чуже щастя»

23.30 Х/ф «47 Ронін»

01.40 Профілактика!!!

05.30 Реальна містика

ICTV

05.40, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.30 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.10 Антизомбі

11.10 Секретний фронт. 

Дайджест

12.25, 13.15, 0.55 Х/ф 
«Великі гроші»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.15 Х/ф 
«Безславні 
виродки»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.30 Т/с «Менталіст»

22.30 Свобода слова

02.45 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

03.25 Труба містера Сосиски

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

04.40 Абзац

06.40, 7.00 М/с «Том і Джеррі 

в дитинстві»

06.59, 8.39 Kids Time

08.40 Х/ф «Копальні царя 
Соломона»

12.10 Х/ф «Служники 
закону»

14.50 Х/ф «На драйві»
17.00 Х/ф «Овердрайв»

19.00 Ревізор. Крамниці

20.50 Таємний агент

22.10 Таємний агент. Пост-

шоу

00.00 Х/ф «Сомнія: Перш 
ніж я прокинусь»

01.55 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00 ПРОФІЛАКТИКА!

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00 Час 

новин

14.10, 15.25, 16.10, 17.10, 18.10 

Інформаційний день

14.55, 17.55, 0.20 Погода на 

курортах

15.55, 18.55 Погода в Україні

17.45 Час громади

18.00, 2.15 Час новин. Київ

19.30 Інформаційний вечір

21.25, 0.15 Час бізнесу

21.40, 3.00 Час-Time

22.00 «За Чай.com»

23.15 Топ дня

23.35 Агрокраїна

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.25, 4.15 Огляд преси

02.30, 4.20 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.50 Х/ф «Яка у вас 
посмішка»

07.35 Х/ф «Інтердівчинка»
10.30 «Кримінальні справи»

12.20, 17.00 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»

15.05, 19.30, 0.45 Т/с «CSI: 

кіберпростір-2»

22.15, 23.45 Т/с «Одного разу 

в Ростові»

01.35 Т/с «Коджак»

03.05 «Випадковий свідок»

03.20 «Речовий доказ»

05.10 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.25 ПРОФІЛАКТИКА 

КАНАЛУ 06.27-14.00

14.00 Мистецькі історії 

Зоопарк

14.15 Д/ф «Федір Стригун. 

Абриси долі» 

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань» 

16.50 Суспільний університет 

17.10 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Антонія 

Цвід. Кохані жінки 

Тараса Шевченка, ч. 1 

19.25 Істина. Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Сумщина — земля 

героїв

19.50 Вечірня казка

20.05 Розсекречена історія. 

Московська агресія vs 

незалежність України

21.00 Д/ф «Дві столиці» 

21.45 Візитки Полтавщини

22.00 Д/ф «Іван Драч. Крізь 

час і слово» 

23.00 Фольк-music 

00.00 РадіоДень 

00.25 Мистецькі історії 

Зоопарк повт

00.40 РадіоДень 

01.05 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music 

02.20 РадіоДень. «Життя+» 

02.40 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань» 

03.20 Д/ф «Федір Стригун. 

Абриси долі»

04.10 Д/ф «Борхес» вип. 24 

«Економіка. Наука про 

людей чи ресурси» 

04.40 Д/ф «Есе про Крим» 

05.05 Розсекречена історія. 

Московська агресія vs 

незалежність України

 

СТБ

07.40 «Все буде смачно!»

09.40 Х/ф «Стережись 
автомобіля»

11.30 «Хата на тата»

15.25 «Містичні історії з 

Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

23.40 «Один за всіх»

02.55 «Найкраще на ТБ»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

із Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40 «Територія позитиву» зі 

Сніжаною Єгоровою

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 

Орловською

20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 Мультфільми

08.00, 2.05 «Нове Шалене 

відео по-українськи»

10.20 Х/ф «Бандити»
12.50 Т/с «Ментівські війни. 

Київ»

16.20 Х/ф «Чемпіон»
18.15 «Спецкор»

18.45 «ДжеДАІ»

19.20, 20.15 Т/с «Стоматолог»

21.10, 22.50 Прем’ єра! 

Т/с «Кістки-8»

00.30 Х/ф «Від заходу до 
світанку-3: Дочка 
ката»

02.55 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Валенсія» — «Бетіс». 

Чемпіонат Іспанії

07.45, 18.50, 1.00 Журнал 

Ліги Чемпіонів

08.15 «Маріуполь» — 

«Олімпік». Чемпіонат 

України

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Великий футбол»

12.05 «Барселона» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

13.55 «Ворскла» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

16.00 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру. Прем’єра

16.55, 19.20, 0.55 Топ-матч

17.00 «Ліверпуль» 

— «Порту» (2007р. 

/ 2008р.). Золота 

колекція Ліги Чемпіонів

19.35 «Ман Сіті» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії

21.25 Журнал Ліги Європи

21.55 LIVE. «Сельта» 

— «Лас-Пальмас». 

Чемпіонат Іспанії

23.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

01.30 Профілактика

05.00 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ворскла» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

07.50, 9.50, 0.55, 5.30 Топ-

матч

08.00 «Ліверпуль» — 

«Ньюкасл». Чемпіонат 

Англії

10.00 «Реал» — «Хетафе». 

Чемпіонат Іспанії

11.45, 5.00 Журнал Ліги 

Чемпіонів

12.15 «Сталь» — «Верес». 

Чемпіонат України

14.00 «Валенсія» — «Бетіс». 

Чемпіонат Іспанії

15.45 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

16.15 «Маріуполь» — 

«Олімпік». Чемпіонат 

України

18.00 «Великий футбол»

19.40 Чемпіонат Іспанії. 

Огляд туру. 

Прем’єра

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.55 LIVE. «Кристал Пелес» 

— «МЮ». Чемпіонат 

Англії

00.00 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

01.00 Журнал Ліги Європи

01.30 Профілактика

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00 Правда життя

09.00 Сироти дикої природи

10.00 Африка: стихія води

10.40 Там, де нас нема

11.30 Війна всередині нас

12.30 Скарб.UA

13.20 Брама часу

14.10 Паранормальний світ

15.00, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

16.50 Пригоди Остіна 

Стівенса

17.50 Цікаво.com

18.50 Скептик

19.50, 23.40 Вирішальні битви 

Другої світової

22.40 Незвичайна наука

01.20 Чорна піхота

02.10 Гордість України

К1

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Три сестри»

08.50 «Красуні»

09.40, 16.15 Т/с «Беверлі-

Гілз, 90210»

11.20, 18.00 «Орел і решка»

20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

22.00 «Вірю не вірю»

23.00 Х/ф «Білявка в 
ефірі»

00.50 Х/ф «Маліса в країні 
чудес»

02.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Дельго»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 20.00, 2.30 Панянка-

селянка

13.00, 19.00 Чотири весілля

14.00 Рятівники

15.00, 3.20 Віталька

16.00 Країна У

17.00, 22.00 Танька і 

Володька

18.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.30 ЛавЛавCar

00.00 Теорія зради

01.00 17+

01.30 Т/с «Домашній арешт»

02.00 БарДак

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 17.00 М/с «Чорний 

Джек»

06.25 ПРОФІЛАКТИКА 

КАНАЛУ (6.27 — 14.00)

14.00 Перша шпальта

14.30 Радіо. День

15.00, 18.05 Новини (із 

сурдоперекладом)

15.15 Розсекречена історія

16.35 Хто в домі хазяїн

17.25 Д/ф «Жива природа»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 До справи

19.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

20.15 Війна і мир

21.00, 1.55 Новини

21.50, 2.35 Зимові Олімпійські 

ігри. Післямова

22.05 Зимові Олімпійські ігри 

2018 р. Кращі змагання

00.30 Д/с «Дива Китаю»

02.50 Зимові Олімпійські ігри 

2018 р. Кращі виступи

03.45 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

04.35 Д/с «Музична одісея 

Арірант. Шоу»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15, 5.20 ТСН

09.30, 10.50, 12.20 «Чотири 

весілля-3»

12.30, 14.05 «Міняю 

жінку-12»

15.45, 21.00, 22.00 Мелодрама 

«За три дні до 

кохання»

17.10 Драма «Мама»

20.30, 4.40 «Секретні 

матеріали»

23.00, 0.25, 1.00 Драма «Робіть 

ваші ставки!»

ІНТЕР

06.00 Мультфільм
06.15, 22.35 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»
10.25, 12.25, 20.40 Т/с 

«Запитайте в осені»
12.00 «Новини»
13.00 Х/ф «Це я»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 2.55, 5.15 «Подробиці»
00.25 Т/с «Подаруй мені 

неділю»
03.35 «Скептик-2»
04.45 «Top Shop»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.00 Сьогодні

09.30, 2.50 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 3.10 Реальна містика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Каблучка з рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Чуже щастя»
00.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин

ICTV

05.35, 20.20 Громадянська 
оборона

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

новини
10.10 Більше ніж правда
11.10 Антизомбі
12.05, 13.15 Х/ф «Королі 

вулиць»
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 22.35 «На трьох»
15.00, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»
17.30, 21.30 Т/с «Менталіст»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
23.45 Х/ф «Мерзенна 

вісімка»

02.45 Т/с «Морська поліція. 
Лос-Анджелес»

04.30 Скарб нації
04.40 Еврика!
04.45 Служба розшуку дітей
04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі
03.50 Абзац
05.40, 7.00 М/с «Том і Джеррі в 

дитинстві»
06.59, 8.59 Kids Time
09.00 Т/с «Мерлін»
10.50 Х/ф «Війна 

наречених»

12.40 Т/с «Статус відносин 
— все складно»

17.00, 19.00 Дешево та сердито
21.00 Аферисти в мережах
21.50 Х/ф «Дружина 

напрокат»
00.10 Х/ф «Сомнія: Перш, 

ніж я прокинусь»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.35, 2.25, 4.15 Огляд 

преси

06.50, 18.00, 2.15 Час новин. 

Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 
бізнесу

07.15, 8.15, 23.15 Топ дня
07.40 Агрокраїна
07.55, 11.55, 12.55, 15.55, 18.55 

Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.15, 17.45 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 
16.10, 17.10, 18.10 

Інформаційний день
13.55, 14.55, 17.55, 0.20 Погода 

на курортах
19.30 Інформаційний вечір
22.00 «За Чай.com»
00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.40, 5.15 Машина часу
02.30, 4.20 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.50 Х/ф «Грішниця в масці»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «На Вас 

чекає громадянка 
Никанорова»

10.40 «Кримінальні справи»
12.25, 17.00 «Легенди карного 

розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 «Свідок»
15.05, 19.30, 0.40 Т/с «CSI: 

кіберпростір-2»
22.15, 23.45 Т/с «Одного разу в 

Ростові»
01.30 Т/с «Коджак»
03.00 «Випадковий свідок»
03.15 «Речовий доказ»
05.05 «Правда життя. Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 
06.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Антонія 
Цвід. Кохані жінки 
Тараса Шевченка, ч. 1 

06.30 Роман Коваль. 
Повернення правди. 
Сумщина — земля 
героїв 

07.00 Казки Лiрника Сашка
07.10 Школа Мері Поппінс 
07.25 Хочу бути. Художник по 

склу
07.50 #ВУКРАЇНІ «Розкіш 

Нижньої Апші»
08.15 Новини. Світ 
08.30 Новини 
08.45 Тема дня 
09.00 Новини. Культура 
09.15 Д/ф «Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської» 
10.10 Д/ф Дмитро Вітовський. 

Шлях до волі, ч. 1
11.05 Мистецькі історії. 

Діти в музиці
11.20 Фольк-music 
12.20 Фольк-music 
13.50 Д/ф «Борхес» Станіслав 

Лем
14.15 Д/ф «Таємничий 

Сковорода»
15.10 РадіоДень «Життя+» 
15.30 Хто в домі хазяїн? 
15.45 Хочу бути 
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 
час»/«Модуль знань» 

16.50 Суспільний університет 
17.20 Як дивитися кіно 
17.50 Новини. Світ 
18.05 Новини 
18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 
18.50 Лайфхак українською 
19.00 Місто «Ха» Д/ф «Проект 

дощу» 
19.30 Концертна програма 

«Нацвідбір на 
Єровбачення-2018», ч. 1 

20.05 Розсекречена історія. 
Великий терор 

21.00 Д/ф «Геній в 
обставинах». Юрій 
Кондратюк 

21.45 Візитки Полтавщини
22.00 Д/ф «Августин Волошин. 

Метеорит незалежності 
— над Срібною 
землею», ф. 1 

22.20 Д/ф «Августин Волошин. 
Метеорит незалежності 
— над Срібною 
землею», ф. 2 

23.00 Фольк-music 
00.00 РадіоДень 
00.25 Мистецькі історії за 

покликом серця/Перший 
досвід

00.40 РадіоДень 
01.05 Новини. Культура
01.20 Фольк-music 
02.20 РадіоДень. «Життя+» 
02.40 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 
час»/«Модуль знань» 

03.20 Д/ф «Таємничий 
Сковорода»

04.10 Д/ф «Борхес» 
«Шевченко, якого ми 
знали» 

04.35 Д/ф «Грушевський. 
Галицька весна 
української ідеї»

05.05 Розсекречена історія. 
Великий терор

 
СТБ

07.05 «МастерШеф-5»
12.45 «Хата на тата»
15.25 «Містичні історії-2 із 

Павлом Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55 «Наречена для тата»
22.45 «Давай поговоримо про 

секс»
00.40 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. «Новий 
день» з Анатолієм 
Анатолічем та Юлією 
Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 
Ранок. «Ми всі...» з 
Мариною Леончук і 
Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 
Василісою Фроловою і 
Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал»
17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем
18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

із Ганапольським, 
Кисельовим, 
Орловською, Ашіон

18.40 «Територія позитиву» зі 
Сніжаною Єгоровою

19.20 «Нейтральна територія» 
зі Світланою Орловською

20.20 «Ехо України» з Матвієм 
Ганапольським

21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 Мультфільми
08.00, 2.10 «Облом.UA.»
09.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
12.55, 1.20 «Нове Шалене 

відео по-українськи»
15.30 Х/ф «В ім’я Бен-Гура»
19.20, 20.15 Т/с «Стоматолог»
21.10, 22.50 Прем’ єра! 

Т/с «Кістки-8»
00.30 Т/с «Вуличне 

правосуддя-1»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.05 «Європейський 
WEEKEND»

07.15, 17.20 «Кристал Пелес» 
— «МЮ». Чемпіонат Англії

09.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

10.00, 15.40, 20.50, 22.30 
Футбол NEWS

10.25 «Зірка» 
— «Олександрія». 
Чемпіонат України

12.10 «Великий футбол»
13.55 «Реал» — «Хетафе». 

Чемпіонат Іспанії
19.05 «Барселона» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії
21.00, 23.40 «Ніч Ліги Чемпіонів»
21.35 LIVE. «ПСЖ» — «Реал». 

1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

00.10 «Маріуполь» — 
«Олімпік». Чемпіонат 
України

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

03.50 Топ-матч
04.00 «Севілья» — «Атлетік». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Зірка» 
— «Олександрія». 
Чемпіонат України

07.50, 23.40, 1.40, 3.40 Топ-матч
08.00 «Реал» — «Хетафе». 

Чемпіонат Іспанії
09.50, 14.10, 21.00 Журнал Ліги 

Чемпіонів
10.20 «Європейський WEEKEND»
11.30 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру
12.25 «Ворскла» 

— «Чорноморець». 
Чемпіонат України

14.40 «Ліверпуль» — 
«Ньюкасл». Чемпіонат 
Англії

16.30 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

17.30 «Севілья» — «Атлетік». 
Чемпіонат Іспанії

19.15 «Ліверпуль» — «Порту» 
(2007 р. / 2008 р.). 
Золота колекція Ліги 
Чемпіонів

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

23.50 «Барселона» — 
«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії
01.50 «Ман Сіті» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії
03.55 «ПСЖ» — «Реал». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.00 Правда життя
09.00, 16.50 Пригоди Остіна 

Стівенса
10.00 Африка: стихія води
10.40, 3.00 Там, де нас нема
11.30 Війна всередині нас
12.30 Скарб.UA
13.20 Брама часу
14.10 Паранормальний світ
15.00, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра
16.00, 20.50 Скарби зі звалища
17.50, 22.40 Цікаво.com
18.50 Скептик
19.50, 23.40 Вирішальні битви 

Другої світової
00.30 Земля: код знищення
01.20 Містична Україна
02.10 Дракула та інші

К1

06.30 TOP SHOP
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Три сестри»
08.50 «Красуні»

09.40, 16.15 Т/с «Беверлі-Гілз, 
90210»

11.20, 18.00 «Орел і решка»
20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
21.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»
22.00 «Вірю не вірю»
00.00 Т/с «Секс у великому 

місті»
02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Пастушка»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-

селянка
13.00, 19.00 Чотири весілля
14.00 Рятівники
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і 

Володька
18.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.30 ЛавЛавCar
00.00 Теорія зради
01.00 17+
01.30 Т/с «Домашній арешт»
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 16.35 М/с «Чорний 
Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
18.05, 21.00, 1.55 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.40 Д/с «Останній шанс 
побачити»

11.00, 2.50 Зимові Олімпійські 
ігри 2018 р. Кращі 
виступи

12.00 Документальний цикл 
Смачні історії

13.00, 15.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Складна розмова
15.15 Фольк-music
17.25 Д/ф «Жива природа»
17.50, 1.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новини. Культура
19.00, 0.30 Перший на селі
19.25 Посттравматичний 

синдром
20.25 Наші гроші
21.50, 2.35 Зимові Олімпійські 

ігри. Післямова
22.05 Зимові Олімпійські ігри 

2018 р. Кращі змагання
03.45 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
04.35 Д/с «Музична одіссея 

Арірант. Шоу»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 БЕРЕЗНЯ 2018
6 березня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 55 грн. 51 коп.,

на квартал — 166 грн. 53 коп.,

до кінця року — 499 грн. 59 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 75 грн. 51 коп.,

на квартал — 226 грн. 53 коп.,
до кінця року — 679 грн. 59 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 20 грн. 13 коп.,

на квартал — 60 грн. 39 коп.,
до кінця року — 181 грн. 17 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць 
— 2 грн. 00 коп., на квартал — 
4 грн. 60 коп., на півроку — 
5 грн. 60 коп., на рік — 8 грн. 
60 коп.

 «Україну молоду» 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.
 Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передпла-
тити «Україну молоду» на 2018 рiк, це можна зро-
бити по всій Україні до 18 березня, i ви отримува-
тимете газету з квітня.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в опера-
ційних залах поштамтів, у пунктах при-
ймання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15, 4.50 ТСН

09.30, 11.00, 12.20 «Чотири 

весілля-3»

12.30, 14.00 «Міняю жінку-

12»

15.45, 21.00 Мелодрама 

«За три дні до 

кохання»

17.10 Драма «Мама»

20.30 «Секретні матеріали»

22.00 «Одруження 

наосліп-4»

23.35, 0.25, 1.25 Комедія 

«Дуплекс»

ІНТЕР

05.55 Мультфільм

06.10, 22.35 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.25, 12.25, 20.40 Т/с 

«Запитайте в осені»

13.00 Х/ф «Альпініст»
14.50, 15.45, 16.45, 2.55 «Речдок»

18.00, 19.00, 3.40 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.15, 4.25 «Подробиці»

00.25 Т/с «Подаруй мені 

неділю»

05.05 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30, 2.00 Зірковий шлях

10.30 Свекруха або невістка

11.20, 3.10 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Каблучка з рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00, 23.30 Т/с «Чуже щастя»

00.30 Т/с «CSI. Місце злочину»

01.30 Телемагазин

ICTV

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 17.40, 21.30 Т/с 

«Менталіст»

10.20, 13.15 Х/ф «Ясон і 
аргонавти»

12.45, 15.45 Факти. День

14.30, 22.30 «На трьох»

15.05, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Секретний фронт

23.40 Х/ф «Королі вулиць»

01.40 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

03.00 Труба містера Сосиски

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.25 Зона ночі

03.30 Абзац

05.30, 6.45 М/с «Том і Джеррі 

в дитинстві»

06.44, 8.19 Kids Time

08.20 Т/с «Мерлін»

10.20 Х/ф «Бар «Бридкий 
койот»

12.15 Т/с «Статус відносин 

— все складно»

16.50, 19.00 Від пацанки до 

панянки

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Х/ф «Покоївка з 
Манхеттена»

00.10 Х/ф «Дружина 
напрокат»

02.20 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.35, 2.25, 4.15 Огляд 

преси

06.50, 18.00, 2.15 Час новин. 

Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.30 Медекспертиза

07.55, 11.55, 12.55, 15.55, 

18.55 Погода в Україні

08.15, 23.15 Топ дня

08.50 Клуб LIFE

09.15, 17.45 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 

16.10, 17.10, 18.10 

Інформаційний день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

19.30 Інформаційний вечір

22.00 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина 

часу

02.30, 4.20 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.45 Х/ф «Королева 
бензоколонки-2»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Баламут»
10.40 «Кримінальні справи»

12.25, 17.00 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

15.05, 19.30, 0.40 Т/с «CSI: 

кіберпростір-2»

20.30 Т/с «CSI: безсмертя»

22.20, 23.45 Т/с «Черговий 

ангел-2»

01.30 Т/с «Коджак»

03.00 «Випадковий свідок»

03.15 «Речовий доказ»

04.45 «Легенди бандитського 

Києва»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ

06.05 Місто «Ха» Д/ф 

«Проект дощу» 

06.35 Д/ф Марко Вовчок. 

«Таємнича зірка» 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.25 Хочу бути Ювелір

07.45 #ВУКРАЇНІ «Обирок, 

або Хутір мрій» 

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Д/ф «Містерія Марії. 

М. Приймаченко»

10.10 Д/ф Дмитро 

Вітовський. Шлях до 

волі, ч. 2

11.05 Мистецькі історії 

Природні явища, стихії

11.20 Фольк-music 

12.20 Фольк-music 

13.50 Д/ф «Борхес» вип. 29. 

Залізний Редьярд

14.15 Д/ф «Сімдесятники. 

Сергій Параджанов»

15.10 РадіоДень. «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань» 

16.50 Суспільний університет 

17.20 Книга. ua

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.30 Концертна програма 

«Євробачення. Краще», 

ч. 2 

20.05 Розсекречена історія 

100 років української 

революції 

21.00 Д/ф «Федір Стригун. 

Абриси долі» 

21.45 Візитки Полтавщини

21.50 Д/ф Дмитро 

Вітовський. Шлях до 

волі, ч. 1

22.25 Д/ф Дмитро 

Вітовський. Шлях до 

волі, ч. 2

23.00 Фольк-music 

00.00 РадіоДень 

00.25 Мистецькі історії 

Природні явища, стихії 

повт

00.40 РадіоДень 

01.05 Новини. Культура

01.20 Фольк-music 

02.20 РадіоДень. «Життя+» 

02.40 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань» 

03.20 Д/ф «Сімдесятники. 

Сергій Параджанов»

04.10 Д/ф «Борхес» 

04.35 Д/ф «Олесь Шевченко. 

Як на сповіді»

05.05 Розсекречена історія 

100 років української 

революції

 

СТБ

06.40 «Все буде смачно!»

07.35 «МастерШеф-7»

13.45 «Хата на тата»

15.30 «Містичні історії-2 із 

Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»

23.45 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

із Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40 «Територія позитиву» зі 

Сніжаною Єгоровою

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 

Орловською

20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 Мультфільми

08.00, 1.20 «Нове Шалене 

відео по-українськи»

09.45, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.45 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений світ»

12.55, 2.10 «Облом.UA.»

15.20 Х/ф «Персі Джексон: 
Море чудовиськ»

19.20 Прем’ єра! Т/с 

«Стоматолог»

21.10, 22.50 Прем’ єра! Т/с 

«Кістки-8»

00.30 Прем’ єра! Т/с «Вуличне 

правосуддя-1»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Брайтон» — 

«Арсенал». Чемпіонат 

Англії

07.45, 23.40 Журнал Ліги Європи

08.15 «Сталь» — «Верес». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 «Ман Сіті» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії

12.10 «Маріуполь» — 

«Олімпік». Чемпіонат 

України

13.55 «Барселона» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

16.05, 20.20 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

16.40, 0.10 «ПСЖ» 

— «Реал». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

18.30 «Ліверпуль» — 

«Порту». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

20.50, 3.50 Топ-матч

21.00 «Сіткорізи»

21.30 LIVE. «Ман Сіті» 

— «Базель». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

02.00 «Ворскла» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

04.00 «Тоттенгем» — 

«Ювентус». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Маріуполь» — 

«Олімпік». Чемпіонат 

України

07.50, 18.45, 3.50 Топ-матч

08.00, 12.15, 21.00, 23.40 «Ніч 

Ліги Чемпіонів»

08.35, 0.10 «Ліверпуль» 

— «Порту». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

10.25 «ПСЖ» — «Реал». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

12.45 «Кристал Пелес» 

— «МЮ». Чемпіонат 

Англії

14.35 «Зірка» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

16.25 «Сіткорізи». Прем’єра

16.55 «Ман Сіті» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії

19.00 «Валенсія» — «Бетіс». 

Чемпіонат Іспанії

20.50 Футбол NEWS

21.35 LIVE. «Тоттенгем» 

— «Ювентус». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

02.00 «Ман Сіті» — 

«Базель». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

04.00 «Сельта» — «Лас-

Пальмас». Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00 Правда життя

09.00 Пригоди Остіна Стівенса

10.00 Африка: стихія води

10.40 Там, де нас нема

11.30 Війна всередині нас

12.30 Скарб.UA

13.20 Брама часу

14.10 Паранормальний світ

15.00, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра

16.00, 20.50 Скарби зі звалища

16.50 Сироти дикої природи

17.50 Незвичайна наука

18.50 Скептик

19.50, 23.40 Вирішальні битви 

Другої світової

22.40 Цікаво.com

00.30 Ілюзії сучасності

02.40 Містична Україна

05.40 Бандитський Київ

К1

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Три сестри»

08.50 «Красуні»

09.40, 16.15, 2.10 Т/с 

«Беверлі-Гілз, 90210»

11.20, 18.00 «Орел і решка»

20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

22.00 «Вірю не вірю»

00.00 Т/с «Секс у великому 

місті»

03.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Пані Метелиця»
11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»

12.00, 20.00, 2.30 Панянка-

селянка

13.00, 19.00 Чотири весілля

14.00 Рятівники

16.00 Країна У

17.00, 22.00 Танька і Володька

18.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.30 ЛавЛавCar

00.00 Теорія зради

01.00 17+

01.30 Т/с «Домашній арешт»

02.00 БарДак

03.20 Віталька

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 16.35 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

18.05, 21.00, 1.55 

Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 

Доброго ранку, Країно!

09.40 Д/с «Останній шанс 

побачити»

11.00, 2.55 Зимові Олімпійські 

ігри 2018 р. Кращі 

виступи

12.00 Документальний цикл 

Смачні історії

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 Радіо. День

13.55 Наші гроші

14.30 52 вікенди

15.15 До справи

15.50 Твій дім

17.25 Д/ф «Жива природа»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Д/с «Спільноти тварин»

20.25 Складна розмова

21.50, 2.35 Зимові Олімпійські 

ігри. Післямова

22.10 Зимові Олімпійські ігри 

2018 р. Кращі змагання

03.50 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

05.30 Д/с «Музична одісея 

Арірант. Шоу»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 БЕРЕЗНЯ 2018
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КАНАЛ «1+1»

06.00 Мелодрама «Тато 

напрокат»

07.55 Мелодрама 

«Зимовий сон»

10.00 «Viva! Найкрасивіші-

2018»

11.50 «8 Березня в великому 

місті»

13.30 «1+1» удома: 

8 Березня»

15.40 Мелодрама «Титанік»

19.30, 5.40 ТСН

20.10 Комедія «Службовий 

Роман»

23.15 «Інтонації Тіни 

Кароль»

00.20, 2.05 Мелодрама 

«Наїзниці та янголи»

ІНТЕР

05.35 Х/ф «Королівство 
кривих дзеркал»

07.00 «Ранок з «Інтером»
09.00 «Готуємо разом»
09.50 Х/ф «Будьте моїм 

чоловіком»
11.30 Х/ф «Найчарівніша 

та найпривабливіша»
13.10 Х/ф «Дівчата»
15.00 Х/ф «Любов і голуби»
17.10 Концерт «Поговори зі 

мною, мамо»
18.45, 20.40 Х/ф «Москва 

сльозам не вірить»
20.00, 2.15, 4.20 «Подробиці»
22.20 Концерт «Н2LO»
00.40 Х/ф «Це я»
02.55 «Речдок»
03.35 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

05.00 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок на 

підборах

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.30 Сьогодні

09.30, 4.40 Зірковий шлях

10.30 Х/ф «Анжеліка 
— маркіза янголів»

12.45 Х/ф «Чудова Анжеліка»
14.50, 15.20 Х/ф «Анжеліка 

і король»
17.15, 19.45 Т/с «Кров 

янгола»

21.50 Футбол. Ліга Європи 

УЄФА «Лаціо» 

— «Динамо»

00.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

03.00 Реальна містика

ICTV

05.35 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Х/ф «Мерлін»
11.50, 13.00 Х/ф «Ясон і 

аргонавти»
12.45 Факти. День

15.35 Х/ф «Одіссея»
18.45, 21.10 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Інсайдер

21.30 Дизель-шоу

23.00 «На трьох»

00.00 Х/ф «Кохання не за 
розміром»

01.50 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

03.15 Труба містера Сосиски

04.05 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

04.10 Абзац

06.00, 6.55 М/с «Том і Джеррі 

в дитинстві»

06.50, 8.09 Kids Time

08.10, 0.40 Х/ф «Крута 
Джорджія»

10.20 Х/ф «Це все вона»
12.15 Х/ф «Чого хоче 

дівчина»
14.20 Х/ф «Чого хочуть 

жінки»
17.00, 19.00 Хто зверху

22.50 Х/ф «Вкрадене 
побачення»

02.45 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.35, 2.25, 4.15 Огляд 

преси

06.50, 18.00, 2.15 Час новин. 

Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.15, 8.15, 23.15 Топ дня

07.55, 11.55, 12.55, 15.55, 

18.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

09.15, 17.45 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 

14.10, 15.25, 16.10, 17.10, 

18.10 Інформаційний день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

19.30 Інформаційний вечір

22.00 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30, 4.20 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.40 «Правда життя. 

Професії»

07.55 Х/ф «Ефект 
Ромашкіна»

09.10 Х/ф «Летюча миша»
11.55 «Бенефіс «Кроликів». 

30 років гумору»

13.50 Концерт «Ірина Білик 

та гурт «ТІК». Кращі 

українські хіти»

15.35 Х/ф «Білий паровоз»
17.10 Х/ф «Приборкання 

норовливого»
19.00, 2.20 «Свідок»

19.30 Х/ф «Три плюс два»
21.15 Х/ф «Кохана жінка 

механіка Гаврилова»
22.50 Т/с «Черговий ангел-2»

00.50 Концерт «Біт-квартет 

«Секрет»: 30 років на 

біс»

03.10 «Випадковий свідок»

03.40 «Речовий доказ»

05.25 «Мисливці за 

привидами»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Ювілейний вечір 

народної артистки 

України Ніни Матвієнко

07.05 Казки Лiрника Сашка

07.15 Школа Мері Поппінс 

07.30 Хочу бути. 

Аероінструктор

07.45 Д/ф «Гармонія 

протиріч Тетяни 

Яблонської» 

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Pianoбой. Полуничне 

небо

09.15 Д/ф «У полоні 

пристрасті Наталії 

Долі»

10.00 Мистецькі історії. 

Ромео і Джульєтта

10.15 Д/ф Раїса 

Недашківська. «Те, що 

не вмирає...»

11.05 Мистецькі історії. 

Музика зірок

11.20 Д/ф «Христина. 

Кримське соло» 

11.45 Pianoбой. Родина

11.50 Д/ф Ганна 

Варпаховська. 

Повернення

12.20 Авторський проект 

Ledy Opera концерт 

Ольги Чубаревої «Сни 

Роксолани» 

14.20 Д/ф «Гуцулка Ксеня»

15.10 Д/ф «Наївне малярство 

Михайла Онацька»

16.05 Pianoбой. 

Найкраще що є

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Про права 

жінок (прямий ефір)

16.50 Д/ф «Відлуння віків. 

Олександрія» 

17.15 Pianoбой. Свєта

17.20 Українська рапсодія

17.50 Марія Левитська. 

Театральний роман

18.20 Концертна програма 

«Нацвідбір на 

Єровбачення-2018», ч. 1 

18.55 Концертна програма 

«Євробачення. Краще», 

ч. 2 

19.30 Концертна програма 

«Євробачення. Краще», 

ч. 3 

20.10 Українська 
кінокласика. х/ф 
«Лісова пісня. 
Мавка» (кіностудія 
ім. О. Довженка)

21.45 Візитки Полтавщини

21.50 Д/ф Наталія Сумська. 

Перевтілення

22.30 Д/ф «Примари 

старовинної садиби»

23.00 Фольк-music 

00.00 РадіоДень 

00.25 Мистецькі історії. 

Література — джерело 

натхнення

00.40 РадіоДень 

01.05 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music 

02.20 Радіо. День. «Життя+» 

02.40 Радіо. День. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань» 

03.20 Д/ф «Геній в 

обставинах». Юрій 

Кондратюк 

04.10 Д/ф «Борхес», вип. 29. 

Залізний Редьярд повт.

04.30 Поверніть мені 

Шевченка

05.05 Розсекречена історія. 

Навіщо потрібні 

українці.

СТБ

06.40, 0.00 Х/ф 
«Найчарівніша та 
найпривабливіша»

08.15 Х/ф «Службовий 
роман»

11.25 «Хата на тата»

15.30 «Все буде добре!»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.40, 23.00 «Я 

соромлюсь свого 

тіла-5»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

із Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40 «Територія позитиву» зі 

Сніжаною Єгоровою

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 

Орловською

20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 Мультфільми

08.00, 2.00 «Облом.UA.»

09.45 «Спецкор»

10.15 «ДжеДАІ»

10.55 «Він, вона і телевізор»

15.40 Х/ф «Погоня»
17.15 «Загублений світ»

18.10 «ДжеДАІ. Дайджест»

19.10 Х/ф «Перевізник»
20.55, 22.35 Прем’ єра! Т/с 

«Кістки-8»

00.10 Прем’ єра! Т/с «Вуличне 

правосуддя-1»

01.10 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ліверпуль» — 

«Порту». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

07.45 «Зірка» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

09.30 Журнал Ліги Європи

10.00, 15.40, 20.45, 22.50 

Футбол NEWS

10.25 «Кристал Пелес» 

— «МЮ». Чемпіонат 

Англії

12.10, 0.00 Ман Сіті» 

— «Базель». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

13.55 «ПСЖ» — «Реал». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

16.05, 18.30 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

16.40 «Тоттенгем» — 

«Ювентус». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

19.00 «Шлях до Ліона»

19.50 LIVE. «Мілан» — 

«Арсенал». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

21.55 LIVE. «Марсель» 

— «Атлетік». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

01.50, 3.50 Топ-матч

02.00 «Боруссія» (Д)» 

— «Зальцбург». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

04.00 «Лаціо» — «Динамо» 

(К)». 1/8 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Барселона» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

07.50 Топ-матч

08.00, 12.15 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

08.35, 17.25 «Ман Сіті» 

— «Базель». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

10.25, 1.10 «Тоттенгем» 

— «Ювентус». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

12.45 «Севілья» — 

«Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

14.35, 19.15 Журнал Ліги 

Європи

15.05 «Ліверпуль» — 

«Порту». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

17.00 LaLiga Chronicles. 

Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

19.45 LIVE. «Боруссія» (Д) 

— «Зальцбург». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

21.55 LIVE. «Лаціо» 

— «Динамо» (К). 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

00.00 «Шлях до Ліона»

00.50, 5.20 LaLiga 

Chronicles. 

Чемпіонат Іспанії

03.00 «Сіткорізи»

03.30 «Марсель» — 

«Атлетік». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.00 Квітка Цісик

08.40 Мерилін Монро

09.20, 18.20 У пошуках істини

11.00 Вирішальні битви 

Другої світової

13.00, 23.00 Гнів небес

13.50 Китайські 

першопрохідці

15.40 Африка: стихія води

21.00 Древній Єгипет

23.50 Паранормальний світ

00.40 Містична Україна

02.10 Телеформат

К1

06.30 TOP SHOP

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.10 «Три сестри»

10.15 «Навколо М»

12.10 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»

17.00 «Орел і решка. Зірки»

22.00 «Вірю не вірю»

00.00 Т/с «Секс у великому 

місті»

02.00 Т/с «Ти — моє життя»

02.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.15 М/ф «Школа монстрів: 

Електрично»

10.30 Х/ф «Рапунцель»
11.40 М/ф «Зачарований 

будинок»

13.10 Віталька. 8 Березня

14.30 Вечірка з сюрпризом

20.00, 2.30 Панянка-селянка

21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Танька і Володька

22.30 ЛавЛавCar

01.30 Т/с «Домашній арешт»

02.00 БарДак

03.20 Віталька

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 

Доброго ранку, 

Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новини

09.40 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»

12.00 Х/ф «Естер 
прекрасна»

14.00 Фольк-music

15.25, 1.35 Зимові 

Олімпійські ігри 

2018 р. 

Кращі змагання

17.30 Концертна програма 

«Відкривай Україну»

18.40, 23.45 Біатлон. 

Кубок світу. 

VII етап. Спринт, 

чоловіки, 10км

20.15 Д/ф «Жива природа»

20.25 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою

21.30 Концертна програма

04.30 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 БЕРЕЗНЯ 2018
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30 «Чотири весілля-3»

11.00, 12.20 «Міняю 

жінку-4»

12.50 «Міняю жінку-12»

14.45, 15.45 Мелодрама 

«За три дні до 

кохання»

17.10 Драма «Мама»

20.15 «Ліга сміху-2018»

22.20 «Ігри приколів-2018»

23.20, 0.15, 5.00 «Розсміши 

коміка»

01.10 «Вечірній київ»

ІНТЕР

05.30 Х/ф «Не було б 
щастя»

06.45 Мультфільм

07.10 Х/ф «Миленький ти 
мій»

08.40 Х/ф «Любов і 
голуби»

10.45 Х/ф «Жіноча інтуїція»
13.10 Концерт «Поговори зі 

мною, мамо»

14.45 Т/с «Ганна Герман»

20.00, 2.05 «Подробиці 

тижня»

22.00 Концерт «Імператриця 

та два Маестро»

00.10 Х/ф «Альпініст»
03.40 Х/ф «Будьте моїм 

чоловіком»
05.05 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 3.00 Сьогодні

07.50, 5.15 Зірковий шлях

09.45 Х/ф «Чудова 
Анжеліка»

11.50 Х/ф «Анжеліка і 
король»

14.00, 15.20 Х/ф 
«Неприборкана 
Анжеліка»

16.00 Х/ф «Анжеліка і 
султан»

18.00, 19.45 Т/с «Я тебе 

нікому не віддам»

22.15 Музична платформа

00.15, 2.20 Х/ф «Анжеліка 
— маркіза янголів»

01.50 Телемагазин

03.35 Реальна містика

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Х/ф «Одіссея»

11.50, 13.00 Х/ф «Єлена 
Троянська»

12.45 Факти. День

15.35 Х/ф «Мерлін»
18.45, 21.10 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Антизомбі

21.30, 22.55 Дизель-шоу

00.05 Комік на мільйон. 

Найкраще

01.10 Факти

01.30 Х/ф «Кохання не за 
розміром»

03.00 Труба містера Сосиски

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.45 Зона ночі

04.10 Абзац

05.59, 6.59 Kids Time

06.00 М/с «Том і Джеррі в 

дитинстві»

07.00 Х/ф «Танці на 
вулицях: Мова тіла»

09.00 Х/ф «Вуличні танці»
11.10 Х/ф «Вуличні 

танці-2»
13.00 Х/ф «Вуличні танці: 

Всі зірки»
14.50 Х/ф «Крок вперед: 

Все або нічого»

17.10, 19.00 Суперінтуїція

21.00 Х/ф «Брудні танці»
23.00 Х/ф «Стриптизерки»
01.40 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.35, 2.25, 4.15 Огляд 

преси

06.50, 18.00, 2.15 Час новин. 

Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.15, 8.15, 23.15 Топ дня

07.55, 11.55, 12.55, 15.55, 

18.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

09.15, 17.45 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 

14.10, 15.25, 16.10, 17.10, 

18.10 Інформаційний день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

19.30 Інформаційний вечір

22.00 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30, 4.20 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.50, 3.45 «Правда життя. 

Професії»

07.00 Х/ф «Провінційний 
анекдот»

07.40 Х/ф «Білий паровоз»
09.10 Х/ф «Круїз, або 

Розлучна подорож»
11.00 «Кримінальні справи»

12.45, 17.10 «Легенди карного 

розшуку»

15.10 Т/с «CSI: безсмертя»

19.00, 1.35 «Свідок»

19.30 «Свідок. Агенти»

20.10 Х/ф «Приборкання 
норовливого»

22.00 Т/с «Черговий ангел-2»

00.00 Концерт «Вогонь 

Вавилона»

02.05 «Випадковий свідок»

02.25 «Речовий доказ»

04.45 Х/ф «Невизначена 
особа»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ

06.05 Д/ф «Український 

пересмішник. А. Сова»

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.25 Хочу бути. Лицарі

07.45 RadioChoir_UA

08.45 Поверніть мені Шевченка

09.15 Концерт Павла Табакова 

«Мій світ» 

10.10 Д/ф Богдан Гаврилишин. 

Місія-Свобода 

11.05 Мистецькі історії. Париж 

11.20 Концертна програма 

«Відкривай Україну»

12.20 Фольк-music 

13.15 КонцертJazz Step Show 

in Ukraine

13.50 Д/ф «Борхес», вип. 30. 

«Альтернативна історія. 

Що, якби»

14.15 Д/ф «Геній в 

обставинах»

15.10 РадіоДень. До 

шевченківських свят

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 РадіоДень. 

ПАРАЛІМПІАДА-2018 

16.50 Суспільний університет 

17.15 Гала-концерт 

Міжнародного 

фестивалю класичної 

музики LvivMozArt, ч. 1

18.00 Гала-концерт 

Міжнародного 

фестивалю класичної 

музики LvivMozArt, ч. 2

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Територія Кіно. Раїса 

Недашківська

19.25 Д/ф «Дворянин Микола 

Лисенко» 

19.55 Вечірня казка. Казка. 

Дерево бажань

20.10 Художній фільм «Сон» 

(1964, кіностудія ім. 

О. Довженка)

21.45 Візитки Полтавщини

22.00 Д/ф «Сергій Данченко 

і сто лицарів навколо 

«круглого столу» 

23.00 Фольк-music 

00.00 РадіоДень 

00.25 Мистецькі історії. Весна

00.40 РадіоДень 

01.05 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music 

02.20 РадіоДень. «Життя+» 

02.40 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань» 

03.20 Д/ф «Трипілля. Забута 

цивілізація Старої 

Європи»

04.10 Д/ф «Борхес», вип. 30. 

«Альтернативна історія. 

Що, якби»

04.35 Д/ф «Левко Лук’яненко. 

Йти за совістю»

05.05 Розсекречена історія. 

Навіщо потрібні 

українці. 

СТБ

06.55 Х/ф «Службовий 
роман»

10.05 Х/ф «Провідниця»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 «Холостяк-8»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

із Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40 «Територія позитиву» зі 

Сніжаною Єгоровою

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 

Орловською

20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 Мультфільми

08.00, 12.55 «Відеобімба»

09.55, 18.10 «ДжеДАІ. 

Дайджест»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

15.30 Х/ф «Крадіжка в 
музеї»

19.10 Т/с «Перевізник-2»

22.50 «Змішані єдиноборства. 

UFC»

01.20 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.10 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Тоттенгем» — 

«Ювентус». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

07.45 «Сіткорізи»

08.15 «Ворскла» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 «Марсель» — 

«Атлетік». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

12.15 «ПСЖ» — «Реал». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

14.05 «Ніч Ліги Чемпіонів»

14.35, 17.55, 21.20 Топ-матч

14.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

16.05 «Лаціо» — «Динамо» 

(К)». 1/8 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

18.00 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

18.30, 20.55 «Тур ONLINE»

18.55 LIVE. Чемпіонат 

України

19.45 Футбол Tables

21.35 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

22.50 «Боруссія» (Д)» 

— «Зальцбург». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

00.40 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

01.10 «Мілан» — «Арсенал». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

03.00 LaLiga Chronicles. 

Чемпіонат Іспанії

03.25 «Жирона» — 

«Депортіво». Чемпіонат 

Іспанії

05.15 Світ Прем’єр-Ліги

ФУТБОЛ-2

06.00 «Кристал Пелес» 

— «МЮ». Чемпіонат 

Англії

07.50 Топ-матч

08.00, 12.30 «Шлях до Ліона»

08.50 «Мілан» — «Арсенал». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

10.40, 23.55 «Лаціо» 

— «Динамо» (К). 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

13.20, 4.05 «Ліверпуль» 

— «Порту». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

15.05 LaLiga Chronicles. 

Чемпіонат Іспанії

15.25 «Боруссія» (Д) 

— «Зальцбург». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

17.15 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

17.45 «Марсель» — 

«Атлетік». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

19.35 «Тоттенгем» — 

«Ювентус». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

21.25, 3.35 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

21.55 LIVE. «Жирона» 

— «Депортіво». 

Чемпіонат Іспанії

22.45 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

01.45 «ПСЖ» — «Реал». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40 Брама часу

09.20, 18.20 У пошуках істини

11.00 Вирішальні битви 

Другої світової

13.00, 23.00 Гнів небес

13.50 Китай у ІІ Світовій

15.40 Дика Шрі-Ланка

21.00 Древній Єгипет

23.50 Паранормальний світ

00.40 Містична Україна

02.10 Теорія змови

К1

06.30 TOP SHOP

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.10, 1.45 Х/ф «Принц і я-
3: Медовий місяць»

10.00 «Навколо М»

11.00 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»

14.50 «Орел і решка. Зірки»

20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

22.00 «Вірю не вірю»

00.00 «КВН на БІС»

03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Бременські 
музиканти»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 20.00, 2.30 Панянка-

селянка

13.00, 19.00 Чотири весілля

14.00, 3.20 Віталька

16.00 Країна У

17.00 Танька і Володька

18.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Х/ф «Люди — Ікс-2»
23.30 Х/ф «Сусіди на 

стрьомі»
01.30 Т/с «Домашній 

арешт»

02.00 БарДак

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новини

9.40 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»

11.45 Концертна програма 

«Відкривай Україну»

12.50, 22.40 XII Паралімпійські 

зимові ігри. Церемонія 

відкриття

15.05, 21.30 Студія 

Паралімпійських ігор

15.35 Проводи української 

паралімпійської збірної

17.35 Концертна програма 

«Нове та улюблене» 

Марія Бурмака

18.40, 1.40 Біатлон. Кубок 

світу. VII етап. Спринт, 

жінки. 7,5 км

20.05 Д/ф «Жива природа»

20.25 Перша шпальта

03.00 XII Паралімпійські 

зимові ігри. Біатлон, 

ж., 6 км, /чол., 7,5 км 

сидячи

04.35 XII Паралімпійські 

зимові ігри. Біатлон, 

ж., 6 км, /чол., 7,5 км 

стоячи/з порушеннями 

зору
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.45 «Гроші-2018»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.45, 23.05 «Світське життя-

2018»

11.00 Комедія «Службовий 

Роман»

14.05 «Голос країни-8»

16.30, 21.15 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка. 

Діти-2018»

20.15 «Українські сенсації»

00.05 Мелодрама 

«Титанік»

05.30 «Розсміши коміка»

ІНТЕР

05.35 Мультфільм

06.25 «Чекай мене»

08.00 Х/ф «Найчарівніша 
та найпривабливіша»

09.40 Х/ф «Весна на 
Зарічній вулиці»

11.40 Х/ф «Москва 
сльозам не вірить»

14.45 Т/с «Ганна Герман»

20.00, 3.20, 5.20 «Подробиці»

20.30 Концерт «Моя душа...»

23.10 Х/ф «Заміж на 2 дні»
01.10 Х/ф «Жіноча інтуїція»
03.50 Х/ф «Не було б 

щастя»
04.50 «Top Shop»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.40, 15.00, 19.00, 3.00 

Сьогодні

07.15, 5.15 Зірковий шлях

09.00, 15.20 Т/с «Чуже щастя»

17.10, 19.45 Т/с «Другий 

подих»

22.00, 2.15 Т/с «Умови 

контракту»

01.45 Телемагазин

03.40 Реальна містика

ICTV

05.10, 4.25 Скарб нації

05.20, 4.35 Еврика!

05.25, 4.40 Факти

05.45 Більше ніж правда

07.25 Я зняв!

09.20 Дизель-шоу

10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

15.15 Х/ф «Єлена 
Троянська»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Троя»

23.15 Х/ф «300 
спартанців»

01.30 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

02.50 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.55 Зона ночі

04.59, 7.09 Kids Time

05.00 М/с «Лунтік та його 

друзі»

07.10 Ревізор. Крамниці

09.10 Таємний агент

10.30 Таємний агент. Пост-

шоу

12.20 Хто зверху

14.10 Х/ф «Хлопці будуть у 
захваті»

16.10 Х/ф «Чого хочуть 
жінки»

18.50 Х/ф «Освідчення»
21.00 Х/ф «Пасажири»
23.15 Х/ф «Орбіта 9»
01.10 Х/ф «Вкрадене 

побачення»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 23.00, 0.00, 

1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

06.30 Акцент

07.15, 11.30 Феєрія 

мандрів

07.55, 8.55, 22.00, 0.10 Час 

бізнесу

08.15 Нові Герої Донбасу

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 

21.00 Час новин

09.15 Автопілот-новини

09.20 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.10 Історія успіху

10.25 П’ятий поверх

10.55, 11.55, 16.55, 0.50 

Погода на курортах

11.10 Майстри ремонту

12.20 Невигадані історії

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10, 4.30 Відкрита церква

13.35 Сучасний фермер

14.10, 1.10 Машина часу

15.15 Сімейні зустрічі

15.55, 18.55, 23.55 Погода в 

Україні

16.10 ЕнергоНезалежність

17.10 Стоп корупції!

18.00, 0.15 Велика політика

18.40 Про військо

19.25 Особливий погляд

20.00, 2.10, 5.15 Рандеву

21.40, 3.00 Вікно в Америку

22.10 Справжній детектив

23.15 Фінансовий тиждень

23.40 Кордон держави

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

06.30 Х/ф «Вічний поклик»
12.00 «Свідок. Агенти»

12.35, 3.00 «Речовий доказ»

15.40 «Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика»

17.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.15 «Свідок»

19.30 Х/ф «У зоні 
особливої уваги»

21.20 Х/ф «Фантомас проти 
Скотланд-Ярду»

23.20 Х/ф «Незаперечний-3»
01.15 Т/с «Великі почуття»

02.45 «Випадковий свідок»

04.20 «Легенди бандитського 

Києва»

05.10 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.00 Територія Кіно. Раїса 

Недашківська

06.30 Д/ф «Персона грата. 

Іван Фундуклей»

07.00 Jazz Step Show in 

Ukraine

08.00 Казки Лiрника Сашка

08.10 Казки Лiрника Сашка

08.20 Школа Мері Поппінс 

08.35 Хочу бути 

08.55 Хто в домі хазяїн? 

09.20 Як це? 

09.40 Суспільний університет 

10.05 Поверніть мені 

Шевченка

10.35 Суспільний університет 

11.05 Мистецькі історії Як 

звуки перетворюються 

на музику

11.20 Фольк-music 

12.15 Фольк-music 

13.50 Д/ф «Борхес» вип. 26. 

«Шевченко, якого ми 

знали»

14.15 Гала-концерт Другого 

міжнародного 

фестивалю степу

15.10 Д/ф «Раїса Кириченко. 

Діагноз — народна» 

16.10 Концерт симфонічного 

оркестру K&K 

Philharmoniker (Австрія). 

Kendlinger dirigent 

Straub (cимфонічний 

оркестр та балет)

18.05 Лайфхак українською 

18.20 Незвідане Закарпаття. 

«Ужгородський 

скансен»

18.50 Погода

19.00 Опішне — столиця 

українського гончарства

19.30 Д/ф «Данило 

Галицький. Таємниці 

однієї перемоги»

20.00 Гала-концерт 

Національного 

проекту «Три С». 

Скорик — Станкович 

— Сильвестров

21.50 Місто «Ха» Харків 

прагматичний. 

22.25 Д/ф « Київська 

старовина. Світ 

мистецтва. 

В. Городецький. Вежа 

зі слонової кістки

23.00 Фольк-music 

00.05 Мистецькі історії 

Як у композитора 

народжується музика, 

народі пісні

00.15 Фольк-music 

01.15 Фольк-music 

02.20 Фольк-music 

03.20 Д/ф «Сергій Данченко 

і сто лицарів навколо 

«круглого столу» 

04.10 Т/с «Чорна Рада», 7 с. 

05.05 Т/с «Чорна Рада», 8 с.

СТБ

06.10 «Хата на тата»

07.55 «Караоке на Майдані»

09.00 «Все буде смачно!»

10.05, 22.35 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

11.30 «Холостяк-8»

15.55 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»

19.00 «Світами за скарбами»

21.30 «Вечір із Наталею 

Гаріповою. Іраклі»

23.35 «Давай поговоримо про 

секс»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «Репортер». 

Новини

09.20 «Золотий гусак.» NEW

10.15, 15.00 Концерт

11.15, 12.15, 16.15, 19.15 

«Територія позитиву» зі 

Сніжаною Єгоровою

13.00 Прямий ефір із 

Наталкою Фіцич

14.00 Споживач

17.15 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

18.15 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня з Тарасом 

Березовцем і Пітером 

Залмаєвим

20.00 «Світські хроніки»

21.00 «Добро і зло»

22.00 «Закрита зона»

23.00 «Кримінал»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Мультфільми

08.00 Бушидо

09.00 «Зловмисники»

11.30 Т/с «Перевізник-2»

13.15 Т/с «Команда»

16.55 Х/ф «Перевізник»
18.40 Х/ф «Операція «Удар»
20.55 Х/ф «Бунт»
22.40 Х/ф «Від заходу до 

світанку»
00.40 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

01.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Марсель» — 

«Атлетік». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

07.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 «ПСЖ» — «Реал». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

10.00, 15.55, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 «Мілан» — «Арсенал». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

12.10 «Лаціо» — «Динамо» 

(К)». 1/8 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

13.55 LIVE. «Ейбар» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

14.45, 18.00 Футбол Tables

16.20, 3.15 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

17.10 LIVE. «Севілья» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

19.10, 21.25 Топ-матч

19.25 LIVE. «Хетафе» — 

«Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

21.40 LIVE. «Малага» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

23.40 «МЮ» — «Ліверпуль». 

Чемпіонат Англії

01.30 Чемпіонат України

04.05 «Челсі» — «Кристал 

Пелес». Чемпіонат 

Англії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ман Сіті» — 

«Базель». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

07.50, 11.10, 21.30 Топ-матч

07.55, 23.30 «Огляд матчів. 

Ліга Європи УЄФА

08.50, 21.40 «Боруссія» (Д) 

— «Зальцбург». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

10.40 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

11.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

11.55 Чемпіонат України

13.45 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

14.15 LIVE. «МЮ» — 

«Ліверпуль». Чемпіонат 

Англії

15.25 «Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

16.30, 18.55 «Тур ONLINE»

16.55 «LIVE». Чемпіонат 

України

17.45 «Футбол Tables

19.20 LIVE. «Челсі» 

— «Кристал Пелес». 

Чемпіонат Англії

20.15 «Футбол NEWS

00.25 «Ейбар» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

02.15 «Мілан» — «Арсенал». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

04.00 «Севілья» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40 Брама часу

09.20, 18.20 У пошуках істини

11.00 Вирішальні битви 

Другої світової

13.00, 23.00 Гнів небес

13.50 Древній Єгипет

15.40 Африка: стихія води

21.00 Китайські 

першопрохідці

23.50 Паранормальний світ

00.40 Скептик

05.40 Бандитська Одеса

К1

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.00 «Ух ти show»

11.00 Х/ф «Весільний 
переполох»

13.00 «Орел і решка. 

Шопінг»

14.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

22.00, 1.50 «Їже, я люблю 

тебе!»

00.00 Х/ф «Шалене 
весіллля»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Шайбу, шайбу!»
11.50 Віталька. 8 березня

13.00, 2.30 Панянка-селянка

15.00, 22.30, 23.30 Танька і 

Володька

17.00 М/ф «Зачарований 

будинок»

18.30 Х/ф «Сусіди на 
стрьомі»

20.30 Одного разу під 

Полтавою

22.00, 23.00 Країна У

00.00 Теорія зради

01.00 17+

01.30 Т/с «Домашній 

арешт»

02.00 БарДак

03.20 Віталька

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 9.25 XII Паралімпійські 

зимові ігри. Біатлон, 

ж., 6 км., /чол., 7,5 км 

стоячи/з порушеннями 

зору

08.00, 22.40 Паралімпіада. 

Біатлон, ж, 6 км, /чол., 

7,5 км сидячи

13.20 Щоденник 

Паралімпіади

13.35 Олімпійські ігри. 

Найяскравіші виступи

14.35, 0.10 Біатлон. Кубок 

світу. VII етап. Одиночна 

змішана естафета

15.30 Олімпійські ігри. 

Найяскравіші трансляції

17.40, 1.30 Біатлон. Кубок 

світу. VII етап. Змішана 

естафета

19.20 Д/с «Останній шанс 

побачити»

20.25 «Гордість світу»

21.00, 1.05 Новини

21.30 Студія Паралімпійських 

ігор

03.00 XII Паралімпійські 

зимові ігри. Лижні 

перегони. Чол., 15 км 

сидячи

04.05 Паралімпіада. Лижні 

перегони. Жінки, 12 км 

сидячи

05.40 Паралімпіада. 

Гірськолижний спорт. 

Гігант. слалом, всі 

класи
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КАНАЛ «1+1»

06.10 ТСН
07.05, 2.10 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і 

Ведмідь»
09.50 «Громада на мільйон»
10.50, 11.45 «Світ навиворіт-4: 

В’єтнам»
12.45, 13.55, 15.00, 16.10 «Світ 

навиворіт-3: Танзанія, 
Ефіопія»

17.10 «Ліга сміху-2018»
19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»
21.00 «Голос країни-8»
23.10 «Інтонації тіни кароль»
00.15 «Ігри приколів-2018»
01.15 «Світське життя-2018»

ІНТЕР

05.50 Мультфільм
06.00 Х/ф «Весна на 

Зарічній вулиці»
08.00 «Удалий проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

12.00 Х/ф «Іграшка»
14.00 Х/ф «Я сором’яливий, 

але я лікуюся»
15.50 Концерт «Моя душа...»
18.00 «Крутіше всіх. Новий 

сезон»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Бебі-бум»
22.40 Х/ф «Серцеїдки»
01.05 Х/ф «Заміж на два дні»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.45 Зірковий шлях

09.15 Т/с «Я тебе нікому не 

віддам»

13.00 Т/с «Кров янгола»

17.00 Т/с «Біжи, не 

оглядаючись»

19.00, 3.10 Події тижня з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

21.00 Т/с «Біжи, не 

оглядаючись»

23.10, 2.30 Т/с «Умови 

контракту»

02.00 Телемагазин

04.00 Історія одного 

злочину

ICTV

05.10 Інсайдер
06.50 Т/с «Код Костянтина»
08.50 Т/с «Відділ 44»
11.40, 13.00 «На трьох»
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Троя»
16.30 Х/ф «300 

спартанців»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «300 спартанців. 

Відродження 
імперії»

22.40 Х/ф «Олександр»

01.55 Т/с «Морська поліція. 
Лос-Анджелес»

03.20 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі
05.50 Стендап-Шоу
06.49, 8.09 Kids Time
06.50 М/с «Том і Джеррі в 

дитинстві»
08.10 Х/ф «Це все вона»
10.00 Х/ф «Чого хоче 

дівчина»
12.10 Х/ф «Покоївка з 

Манхеттена»

14.10 Х/ф «Освідчення»
16.40 Х/ф «Пасажири»
18.50 Х/ф «Фокус»
21.00 Х/ф «Загублена»
00.00 Х/ф «Хлопці будуть у 

захваті»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 23.00, 0.00, 
1.00, 2.00, 4.00, 5.00 
Час: Важливо

06.30 Невигадані історії
07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.55, 22.00, 0.10 Час бізнесу
08.15 Нові Герої Донбасу
08.40 Натхнення
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Час новин

09.15 Автопілот-Тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
09.30 Вікно в Америку

10.10 Сімейні зустрічі
10.30, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою
11.10 Кордон держави
11.25 Будемо жити
11.35 Гра інтересів
12.20, 23.15 

ЕнергоНезалежність
12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО
13.05 Медекспертиза
13.25 Діалоги з Патріархом
13.55, 16.55, 0.45 Погода на 

курортах
14.10, 20.00, 1.10, 4.40, 5.15 

Машина часу

15.15 П’ятий поверх
15.55, 18.55, 23.50 Погода в 

Україні
16.10 Агрокраїна
16.20 Фінансовий 

тиждень
17.10 Особливий погляд
17.30 Акцент
18.00, 2.10 Час. Підсумки 

тижня з Віталієм 
Гайдукевичем

19.25 Стоп корупції!
21.40, 3.00 Час-Time
22.10 Справжній детектив
23.40 Про військо
02.55 Огляд преси

НТН

06.15 Х/ф «У квадраті 45»
07.30 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»
11.30 Х/ф «У зоні особливої 

уваги»
13.15 Х/ф «Зіта і Гіта»
17.00 Х/ф «Фантомас проти 

Скотланд-Ярду»
19.00 Х/ф «Хід у відповідь»
20.35 Х/ф «Під прицілом 

кохання»
22.45 Х/ф «Важко бути 

мачо»
00.40 Х/ф «Незаперечний-3»
02.20 «Таємниці 

кримінального світу»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 
06.05 Д/ф Богдан 

Гаврилишин. Місія-
Свобода 

07.00 Д/ф «Борхес», вип. 31. 
Станіслав Лем

07.20 Д/ф «Борхес», 
вип. 8. Україна, 
перезавантаження.

08.00 Казки Лiрника Сашка
08.10 Казки Лiрника Сашка
08.20 Школа Мері Поппінс 
08.35 Хочу бути 
08.50 Хто в домі хазяїн? 
09.15 Як це? 
09.40 Суспільний університет 
10.10 Д/ф «Христина. 

Кримське соло» 
10.35 Суспільний університет 
11.05 Мистецькі історії 

За покликом серця 
/Перший досвід

11.20 Фольк-music 
12.20 Д/ф «Пісня Всесвіту. 

Їхав козак за Дунай»
12.50 Концертна програма 

«Відкривай Україну»
13.45 Дитячі таємниці. 

Готельна справа
14.15 Д/ф «Трипілля. Забута 

цивілізація Старої 
Європи»

15.10 Авторський проект 
«Ledy Opera» концерт 
Ольги Чубаревої «Сни 
Роксолани» 

17.15 Д/ф «Ловець слів»
18.05 Лайфхак українською 
18.15 Д/ф «Сімдесятники. 

Леонід Осика» 
18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 
Леонід Череватенко

19.00 Концертна програма 
«Нове та улюблене» 
Марія Бурмака. & Gypsy 
lyre

20.00 Як дивитися кіно 
20.30 Д/ф «Винниченко без 

брому»
21.20 Д/ф «Борхес», вип. 31. 

Станіслав Лем повт
21.40 Д/ф «Борхес», 

вип. 8. Україна, 
перезавантаження

22.20 #@)[]?$0 з Майклом 
Щуром

23.00 Фольк-music 
00.05 Мистецькі історії Ромео 

і Джульєтта
00.15 Фольк-music 
01.15 Фольк-music 
02.20 Фольк-music 
03.20 Д/ф «Іван Драч. Крізь 

час і слово» 
04.10 Т/с «Чорна Рада», 8 с. 
05.05 Т/с «Чорна Рада», 9 с.
 

СТБ

06.10 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.05 «Караоке на Майдані»
11.10 «Вечір з Наталею 

Гаріповою. Іраклі»
12.20 «Світами за скарбами»
14.55 «Наречена для тата»
16.55, 23.35, 23.50 «Я 

соромлюсь свого 
тіла-5»

19.00 «Битва екстрасенсів 18»
21.20 «Один за всіх»
22.35, 0.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новини

09.15, 10.15, 11.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.15, 

19.15, 22.00 «Територія 
позитиву» зі Сніжаною 
Єгоровою

12.15 Споживач
13.15 Прямий ефір із 

Наталкою Фіцич
14.15 «Віч-на-віч»
20.00, 23.00 «Кисельов. 

Авторське»
21.00 «Дорослі ігри» з 

Андріем Пальчевським

КАНАЛ «2+2»

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00 «Зловмисники»
11.00 «Загублений світ»
14.00 Т/с «Перевізник-2»
15.45 Х/ф «Бунт»
17.20 Х/ф «Битва драконів»
19.20 23-й тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — «Верес»
21.25 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 «Змішані єдиноборства. 

UFC»
01.50 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.40 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ейбар» — «Реал». 
Чемпіонат Іспанії

07.45 Світ Прем’єр-Ліги
08.15 «Лаціо» — «Динамо» 

(К)». 1/8 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА

10.00, 16.15, 20.15 «Футбол 
NEWS

10.25 «Халатний футбол»
11.15 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра
11.45 «Севілья» — 

«Валенсія». Чемпіонат 
Іспанії

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 «Тур 
ONLINE»

13.55, 16.55 «LIVE». Чемпіонат 
України

14.45, 17.45 Футбол Tables
19.25 LIVE. «Лас-Пальмас» 

— «Вільярреал». 
Чемпіонат Іспанії

21.20 «Великий футбол»
23.00 «Арсенал» — 

«Вотфорд». Чемпіонат 
Англії

00.50 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА

01.45 «Еспаньйол» — 
«Сосьєдад». Чемпіонат 
Іспанії

03.35 Журнал Ліги Чемпіонів
04.05 «Борнмут» — 

«Тоттенгем». Чемпіонат 
Англії

ФУТБОЛ-2

06.00, 2.00 «МЮ» — 
«Ліверпуль». Чемпіонат 
Англії

07.45 «Малага» — 
«Барселона». Чемпіонат 
Іспанії

09.30, 20.00, 0.10 Чемпіонат 
України

11.10 «Челсі» — «Кристал 
Пелес». Чемпіонат 
Англії

12.55 LIVE. «Еспаньйол» 
— «Сосьєдад». 
Чемпіонат Іспанії

13.45, 16.25, 18.55, 22.30 
«Футбол Tables

14.55, 23.40 Журнал Ліги 
Чемпіонів

15.25 LIVE. «Арсенал» — 
«Вотфорд». Чемпіонат 
Англії

17.30 «Світ Прем’єр-Ліги
17.55 LIVE. «Борнмут» — 

«Тоттенгем». Чемпіонат 
Англії

21.40 LIVE. «Атлетік» — 
«Леганес». Чемпіонат 
Іспанії

03.50 Топ-матч
04.00 «Лас-Пальмас» 

— «Вільярреал». 
Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.40 Містична Україна
09.20, 18.20 У пошуках істини
11.00 Вирішальні битви Другої 

світової
13.00, 23.00 Гнів небес
13.50 Древній Єгипет
15.40 Африка: стихія води
17.30 Невідомий океан
21.00 Китай у ІІ Світовій
23.50 Паранормальний світ
00.40 Код доступу

К1

06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 Мультфільми
09.00 «Ух ти show»

10.00 Х/ф «Весільний 
переполох»

12.00 «Орел і решка. 
Навколосвітня 
подорож»

22.00, 1.50 «Їже, я люблю 
тебе!»

00.00 Х/ф «7 днів і ночей з 
Mерилін»

02.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Рапунцель»
10.55 Х/ф «Бременські 

музиканти»
12.00, 1.00 Панянка-селянка
15.00, 22.30, 23.30 Танька і 

Володька
17.00 Х/ф «Люди — 

Ікс-2»
19.30 Одного разу під 

Полтавою
22.00, 23.00 Країна У
00.00 Теорія зради
01.50 Х/ф «Смужка 

нескошених диких 
квітів»

03.20 Віталька
05.40 Корисні пдказки

УТ-1

06.00, 10.15, 22.40 XII 
Паралімпійські зимові 
ігри. Гірськолижний 
спорт. Гігант. Слалом, 
всі класи

09.00, 18.05 XII Паралімпійські 
зимові ігри. Лижні 
перегони. Чол., 15 км 
сидячи

14.25, 1.25 Біатлон. Кубок 
світу. VII етап. Мас-старт 
15 км. Чоловіки

15.20 XII Паралімпійські 
зимові ігри. Лижні 
перегони. Жінки, 12 км 
сидячи

17.05, 2.10 Біатлон. Кубок 
світу. VII етап. Мас-старт 
12,5 км. Жінки

19.20 Д/с «Останній шанс 
побачити»

20.25 «Гордість світу»
21.00 Новини
21.30 Студія Паралімпійських 

ігор
01.00 Новини (повтор від 

21.00)
03.00 XII Паралімпійські 

зимові ігри
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Оксана СИДОРЕНКО

 Кабмін передав землю сільгосппризна-
чення за межами населених пунктів першим 
семи ОТГ. Як повідомив «Урядовий портал», 
перехід земельних площ у місцеве управлін-
ня за програмою поглиблення децентраліза-
ції в Україні відбуватиметься й надалі. Рі-
шення про передачу перших сільгоспнаділів 
прийняли наприкінці січня, а вже 27 лютого 
воно вступило в практичну фазу реалізації.
 Земельні ділянки загальною площею 7,8 
тисячі гектарів у комунальну власність у лю-
тому отримали стартові сім громад iз різних 
областей України. З них Городищенська сіль-
ська ОТГ Луцького району Волинської облас-
ті — 926,5 гектара; Гірсівська сільська і При-
азовська селищна  Приазовського району За-
порізької області — 798,5 і 705,2 гектара, від-
повідно; Смирновська сільська Більмацького 
району Запорізької області — 1,6 тисячі гек-
тарів; Помічнянська міська Добровеличківсь-
кого району Кіровоградської області — 70,6 
гектара; Оболонська сільська Семенівського 
району Полтавської області — 3 тисячі гек-
тарiв; Наталінська сільська Красноградсько-
го району Харківської області — 791 гектар.
 Сто відсотків земельних ділянок на тери-
торії згаданих ОТГ  сформовано, й відомості 

про них внесено до Державного земельного 
кадастру, що й дозволило здійснити переда-
чу в стислі терміни — протягом двох тижнів 
з моменту отримання відповідного звернен-
ня головним управлінням земельної служби. 
Процедура не потребувала витрат з держав-
ного бюджету.
 Реформа децентралізації почалася рівно 
чотири роки тому, аби розвивати потенціал, 
який мають місцеві громади. За цей час вона 
стала незворотною: передача фінансових і ад-
міністративних повноважень вже закріплена 
законодавчо. Очікується, що процес перехо-
ду земель в місцеве управління буде заверше-
но до кінця поточного року. 
 Вибори ще в сорока новостворених 
об’єднаних територіальних громадах відбу-
дуться 29 квітня 2018 року. І вже у травні об-
ране керівництво запрацює у чотирьох місь-
ких, чотирнадцяти селищних, двадцяти двох 
сільських ОТГ. Землею за межами населених 
пунктів, де продовжують діяти сільські та се-
лищні ради, які відмовилися від запропоно-
ваного Кабміном сценарію об’єднання, й на-
далі розпоряджатимуться підрозділи Держ-
геокадастру, які останніми роками затвер-
джують (не затверджують) право оренди 
земель сільськогосподарського призначення 
на свій розсуд. ■

НОВИНИ ПЛЮС
Як підтримує держава
 Національне соціологічне дослідження «Оцінка інструментів державної підтримки ма-
лих та середніх сільськогосподарських виробників» охопило всі категорії агровиробни-
ків. Воно дозволило консолідувати очікування аграріїв щодо державної підтримки, виз-
начити основні бар’єри доступу до неї, i це використано для вдосконалення інструментів 
підтримки і стимулювання розвитку АПК. Аналіз отриманих даних показав не тільки за-
пити, а й рівні готовності реєструвати власний бізнес, робити справу сімейною, обізна-
ності в фінансових інструментах та поінформованості про урядові програми. Серед реко-
мендацій, розроблених на основі дослідження, — посилення дорадництва і роз’яснення 
програм держпідтримки, залучення більшої кількості банків до процесу надання дотацій, 
максимальне спрощення процедури подання заявок та отримання коштів, створення про-
грами підтримки для молодих фермерів та фермерів-початківців. Соціологічне дослід-
ження проводив центр «Соціальний моніторинг» на замовлення ФАО. Опитано понад двi 
тисячi юридичних осіб, у тому числі 1 607 підприємств, які спеціалізуються в рослинниц-
тві, 444 тваринницьких та 600 домогосподарств, які вирощують продукцію для продажу. 
У рамках дослідження вивчали  рівень ефективності поточних і попередніх програм де-
ржавної підтримки, ступеня готовності респондентів до участі в таких програмах з ура-
хуванням форми їхньої сільськогосподарської діяльності, масштабів землекористуван-
ня, кількості персоналу. 

Свиней рятують від чуми
 Динаміка поширення африканської чуми свиней у поточному році, в порівнянні з ана-
логічним періодом минулого, значно скоротилася. Якщо в минулому році за січень-лютий 
було зафіксовано 48 випадків, то в поточному — 38. Як повідомив голова Держпродспо-
живслужби Володимир Лапа, із загальної кількості зареєстрованих випадків АЧС 22 ви-
явлені в дикій фауні, 13 — серед домашніх свиней та 3 інфіковані об’єкти. Це докорінно 
відрізняється від тогорічної ситуації (46 — серед свійських свиней і лише 2 — серед ди-
ких). Особлива увага приділена активному моніторингу захворюваності серед диких кабанів 
на території областей шляхом діагностичного відстрілу. Додатково оснащено ще три регіо-
нальні державні лабораторії ветеринарної медицини в Івано-Франківській, Хмельницькій 
та Черкаській областях обладнанням для проведення лабораторних досліджень на АЧС. 
 Держпродспоживслужба підготувала проект постанови, який передбачає оперативне 
відшкодування збитків, завданих фізичним особам унаслідок запровадження карантину 
тварин або у зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації та профілактики АЧС, 
у тому числі вартості свиней, що були вилучені з метою знищення або забою. У поточно-
му році на протиепізоотичні заходи у бюджеті передбачено 687 млн. грн. (у  2017 році було 
113,7 млн. грн.). Очікують, що комплекс заходів та належне фінансування  протиепізоо-
тичних заходів дозволить стабілізувати ситуацію.

■

Оксана СОВА

 Комітет з питань аграрної політики та 
земельних відносин виніс  на голосуван-
ня законопроект №6606, яким спросто-
вується чинна норма статті 4 Закону Ук-
раїни «Про пестициди та агрохімікати». 
А саме: «Обов’язковою умовою завезення 
та застосування незареєстрованих в Ук-
раїні пестицидів для цих цілей є доку-
ментальне підтвердження їх державної 
реєстрації в країні, де вони виробляють-
ся». Одним з головних пояснень необхід-
ності прийняття таких змін декларується 
унеможливлення ввезення на територію 
України інноваційних пестицидів. Ен-
тузіазм аграрного лобі парламенту нама-
гаються стримати практики. 
 На думку Василя Рябченка, директо-
ра юридичного департаменту групи ком-
паній Ukravit, ухвалення законопроекту 
відкриє шлях для імпорту в Україну пес-
тицидів, заборонених у розвинених краї-
нах. «Відповідно до правил та директив 
ЄС (Directive 2009/128/EC, Regulation 
(EC) No 1185/2009 та інші), що регулю-
ють сферу застосування засобів захисту 
рослин, використання нових препаратів 
у країні-члені ЄС можливе тільки після 
відповідної реєстрації нового препарату 
в одній з країн Євросоюзу. Також потрі-
бен окремий дозвіл країни на застосу-
вання нових препаратів на її території. 
Відповідно до правил ЄС, кожен новий 
препарат (пестицид) має пройти держав-
ні випробування за певною процедурою 
та на базі раніше виданого дозволу краї-
ною-членом ЄС видається дозвіл на за-
стосування в іншій країні ЄС. Прийнят-
тя пропонованої норми закону суперечи-
тиме директивам ЄС щодо гармонізації 
українського законодавства до законо-
давства ЄС.
 Варто зазначити, що для наукових ек-
спериментів, у тому числі для українсь-
ких наукових установ, немає обмежень 
щодо ввезення новітніх діючих речовин 
в Україну, а процедура тестування но-
вих продуктів може бути затверджена 
постановою Кабінету Міністрів Украї-

ни з залученням профільного науково-
го товариства. Тому насправді пропоно-
вана норма відкриває шлях для імпорту 
на територію України пестицидів, які з 
певних причин, у тому числі через небез-
пеку для екології та життя людей, були 
не дозволені або заборонені в розвине-
них країнах. Не секрет, що мультина-
ціональні компанії мають великий об’єм 
вироблених пестицидів, які за резуль-
татами виявлення їх шкідливої післядії 
заборонили в країнах їх виробництва. А 
зберігання та утилізація таких пести-
цидів є серйозним фінансовим тягарем. 
Шукають шляхи заощадити та уникну-
ти великих збитків. А після прийняття 
одіозного законопроекту такі компанії 
матимуть змогу завести та зареєструва-
ти в Україні дослідні препарати, не доз-
волені для використання в країнах ви-
робництва. Після чого імпортувати де-
сятки тисяч тонн пестицидів, здатних 

спровокувати екологічну катастрофу в 
українській флорі та фауні та нашкоди-
ти здоров’ю й життю українців».
 На думку учасників терміново ор-
ганізованої в «Укрінформі» тематичної 
прес-конференції, скасування норми 
про документальне підтвердження де-
ржавної реєстрації пестицидів у країні, 
де вони виробляються, призведе до низ-
ки негативних наслідків. Вважає зло-
чинним скасування вимоги-запобіж-
ника для застосування неперевірених 
хімічних речовин голова Асоціації тва-
ринників України, співвласник ДК «Аг-
роВет Атлантик» Ірина Паламар: «При-
йняття закону №6606 — це зрада на-
ціональних інтересів. Якщо він набере 
чинностi, то Україна з аграрної держави 
перетвориться на хімічну лабораторію». 
За словами директора Української асо-
ціації виробників електротехніки Олега 
Іваненка, за межами нашої держави ба-

гато хто хоче бачити її сировинним при-
датком до ЄС: «Було б зрозуміло, якби це 
були новітні технології на кшталт енер-
гозбереження чи відновлюваної енерге-
тики. Але ж ввозити такі технології без 
реєстрації нам чомусь ніхто не пропо-
нує! Зате пропонують сумнівні препара-
ти хімічного походження».
 Як один з можливих компромісів 
пропонується уточнити норму: щоб ре-
човина, яка ввозиться, була зареєстро-
вана принаймні у країні, що є членом 
СОТ. Критики скандального законопро-
екту звертатимуться до всіх можливих 
міжнародних організацій та вітчизня-
них владних структур iз Головою Вер-
ховної Ради включно, аби не допусти-
ти «відкриття воріт» на нашу територію 
для речовин та препаратів неперевіре-
ної дії.
 У Європейському Союзі процес вип-
робування і реєстрації нового препарату 
триває протягом 10 років. В Україні — 
приблизно 2 роки. Зрозумілі намагання 
лобістів інтересів великих міжнародних 
корпорацій скористатися можливістю 
отримати величезні площі сільгоспугідь 
для прискорених експериментів. Якщо 
після 10 років випробувань на європей-
ських майданчиках виявиться, що ре-
човина шкідлива для довкілля, для лю-
дей чи тварин, компанїї-виробники за-
знають і суттєвих репутаційних втрат. 
В Україні для них такі ризики знижу-
ються. А от про мотиви вітчизняних де-
путатів, які подали вказаний законо-
проект, та його лобістів можна тільки 
здогадуватися. Бо для наукових дослі-
джень та експериментів обмежувальна 
норма не ставить перепон: ввезення ре-
човин iз цією метою регламентуються 
зовсім іншими документами, за якими 
наукова галузь уже давно і без проблем 
працює. До речі, як зауважує президент 
Української бізнес-асоціації Володимир 
Чеповий, у разі скасування обов’язкової 
реєстрації ввезених препаратів наше за-
конодавство суперечитиме правилам, 
що діють у Європейському Союзі: «У 
ЄС правила досить збалансовані, вра-
ховують інтереси всіх сторін. Тому ди-
вує, що в Україні, яка заявила про своє 
прагнення рухатися у бік європейсько-
го напрямку й узгодження свого зако-
нодавства з нормами Євросоюзу, раптом 
виникають прецеденти лобіювання див-
них законів, які порушують європейсь-
кі норми. Варто спитати в ініціаторів за-
конопроекту — чи ми йдемо в Європу, 
чи стаємо полігоном для реалізації її ек-
спериментів?». ■ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Громади з землею
До кількох тисяч гектарів сільгоспугідь отримали 
у власність  об’єднані територіальні громади

■

ЛОБІЮВАННЯ

Пестицид у мішку
Україна ризикує стати полігоном для генетичних експериментів

■

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙
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 Цього тижня стартував прокат одесь-
кої валютної комедії «Сотка».
 Хто б з нас не хотів, щоб у його кише-
нях ніколи не закінчувались купюри?! 
Головний герой нової вітчизняної ко-
медії «Сотка» точно знає, для чого йому 
бажана валюта.
 Леопольд — типовий невдаха. Роз-
повідає всім, що має купу грошей та ус-
пішний бізнес, а насправді має у влас-
ності лише дірку в шкарпетках і борги. 
Проте все життя мріє про мільйон до-
ларів і своє перше кохання — Ангеліну, 
яку зіграла Ієва Андрієвайте. 
 Й ось якимось дивом герой отримує 
від одного не зовсім тверезого іноземця 
піджачок, у кишені якого ніколи не за-
кінчуються стодоларові купюри. Проте 
у піджака є володар — дуже серйозний 
чоловік, який прагне повернути собі цю 
унікальну річ за будь-яку ціну. Тож на 
Леопольда чекають не лише мільйони, 
а й великі неприємності.
 «Було трохи складно зніматись у фут-
болці або навіть у спідньому, коли на ву-
лиці ще холодно і всі поруч у кофтах і 
куртках стоять», — розповідає Євген Ка-
порін, який зіграв головну роль. Також, 
сміючись, згадує: «Була така сцена, коли 
я босоніж по траві йшов і мав вступити у 

помічене собачкою місце. Ми разів десять 
перезнімали. А знаєте що найцікавіше? 
Вона навіть у фільм не потрапила!».
 Його кращим другом за сценарієм 
став молодий актор театру Микита Би-
канов, який зазначив, що для нього не 
просто було зіграти деякі сцени. Особли-
во незручно  почувався поруч зі стрипти-
зеркою. І навіть згадуючи про це, актор 
трохи зніяковів. 
 Перевтілився для стрічки і співак 
Олександр Пономарьов, який зіграв 
«співаючого» мера Одеси. Його колеги 
по майданчику розповідають, що цiка-
во було спостерігати, як окуляри співака 
перефарбовують у червоний колір, а його 
самого перевдягають у малу за розміром 
сорочку, яку ще й розрізали на спині. 
 У фільмі також знімались: Дмитро 
Цинковський, Михайло Богдасаров, Нікі-
та Тарасов, Катерина Кістень, Микита Би-

канов, Олексій Смолка та інші. Режисе-
ром і продюсером став Олександр Бєляк.
 Зйомки стрічки розпочалися сим-
волічно — першого квітня у столиці гу-
мору  Одесі. У цьому ж місті відбувають-
ся всі події фільму. Робота над фільмом 

тривала рік і два місяці. Хоча зйомки за-
вершилися менш ніж за місяць, вже 25 
квітня. 
 Стрічка має вікове обмеження: 16+. 
Це зумовлено тим, що у кадрі декіль-
ка разів з’являються частково оголені 
жінки, а також є відверті сцени.Тому з 
дітьми «Сотку» дивитись не радять.
 Бюджет фільму продюсер не повідо-
мив. Лише сказав, що вклав у нього чи-
мало власних коштів.
 Сама ідея створення стрічки зароди-
лася ще у 2012 роцi. Планувалось зняти 
серіал. Олександр Бєляк зазначив iз цьо-
го приводу: «Фільм вміщує у собі більше 
динаміки. Ми можемо показати багато 
подій у малий проміжок часу. Тому вирі-
шили знімати саме в такому форматі».
 Під час роботи над однією зi сцен 
на знімальному майданчику з’явився 
справжній крадій. Він декілька разів 
намагався поцупити реквізит — короб-
ку з фальшивими доларами. Розповіда-
ють, що злодій був настільки впертий, 
що повертався декілька разів. 
 Оцінити валютну комедію «Сотка» 
зможуть також глядачі Білорусі та Ка-
захстану. Цілком можливо, що фільм 
стане конкурентом комедії Олега Бор-
щевського «Dzidzio Контрабас», яка 
мала неабиякий успіх у глядачів вітчиз-
няних кінотеатрів. ■

«Мовна тема мене бентежить»
 ■ Тарасе, ви почали знімати 
серіали. Цей досвід чим карди-
нально відрізняється від роботи 
над повнометражним художнім 
фільмом?
 — Різниця величезна. На-
самперед відрізняється виробіт-
кою. Якщо в ігровому кіно ви 
робите дві хвилини на день гото-
вого фільму, то в серіалі — 12, а 
iнколи більше. Наприклад, сьо-
годні знімали 17 хвилин. Зйом-
ки багатосерійок — виробниц-
тво, в художніх фільмах біль-
ше творчості. Зовсім інший рі-
вень динаміки. Але робота над 
«Опером за викликом» для мене 
надзвичайно цікава. До цього в 
мене практично не було екшен-
зйомок, тому бійки, погоні, ви-
бухи для мене — «нова школа». 
Однозначно все це знадобиться 
мені у великому кіно.
 ■ Як працюється з акторами 
серіалу на знімальному май-
данчику? 
 — Це моя робота. Повір-
те, оператор «поставить» кадр 
і без мене, художник підготує 
майданчик самостійно, а от з 
акторами маю спілкуватися я 
особисто. У таких доволі жорс-
тких умовах від атмосфери на 
майданчику залежить дуже ба-
гато. Повинно бути відчуття, 
що всі ми робимо одну роботу. 
Сподіваюсь, що таке відчуття у 
наших акторів є, тому що мені 
працювати з ними приємно. 
Сьогодні я маю не виконавців, 
а співавторів. І дуже спокійно 
можу на них покладатися. 
 ■ Маєте співробітництво над 
серіалом у форматі «у співав-

торстві з режисером Зазою Бу-
адзе». Що це означає?
 — Через те, що йшов дуже ве-
ликий потік виробництва, була 
технологічна схема, за якою дві 
серії робив я, інші дві — Заза. 
Всі питання ми обговорювали 
завчасно, кожну деталь. Це до-
помагало, адже у нас з’являвся 
додатковий час якісно підготу-
ватися до зйомок. Йдеться про 
«Ніконов і К°».
 ■ Серіал про Ніконова російсь-
комовний. Вас це не напружує?
 — Я розумію, про що ви, мов-
на тема мене дійсно бентежить. 
Проте це довгий процес, ми по-
винні це пройти. Впевнений, 
що україномовне кіно стане по-
пулярним. Це неминучий етап. 
Більше того, ми будемо знімати 
українсько-польські, українсь-
ко-італійські, українсько-ні-
мецькі стрічки. Україна пере-
орієнтовується з російського 
ринку на європейський. Якщо 
ми хочемо надалі бути конку-
рентоздатними, а не осісти на 
примітивному рівні, мусимо ро-
бити спільний продукт.

«Акторська база у нас 
прекрасна»
 ■ Вашою візиткою є «Гніздо 
горлиці». На нинішньому етапі 
це вам допомагає чи стає пере-
поною для отримання нових за-
мовлень?
 — Дійсно, це робота, за якою 
мене впізнають, яка зробила 
мені ім’я. Але як швидко я це 
здобув, так швидко можу втра-
тити одним-двома невдалими 
проектами. «Виїжджати» на од-
ному фільмі все життя я не змо-

жу. Нещодавно дивився зі сту-
дентами цей фільм і зрозумів, 
що він хороший, зворушливий, 
але має чимало недоліків. Я по-
чав його переростати, і це добре. 
Готовий знімати щось інше.
 ■ Молодь позитивно реагує 
на стрічку чи все ж критикує?
 — По-різному. Є критика. 
Що мене особливо тішить, сту-
денти не бояться говорити пря-
мо. І всі їхні зауваження достат-
ньо аргументовані.
 ■ Які художні фільми хочете 
зняти, які теми порушити через 
кіно?
 — До речі, наступний фільм 
повинен бути детективним. 
1946 рік, Західна Україна. У 
центрі сюжету — радянський 
розвідник, бійці УПА і спів-
робітники британської розвід-
ки. «Карпатський капкан», 
така назва фільму, виграв піт-
чинг і вже у розробці. 
 У мене є ще одна річ, яку 
я пишу, але поки тримаю це в 
секреті. Скажу лишень, що по-
вертаюся до жіночої драми...
 ■ Як оцінюєте останні ук-
раїнські прем’єри? Що з пока-
заного вам найбільше імпонує?
 — Вони різні, і мені склад-
но оцінити. Так, поки що немає 
ідеальної картинки, але загаль-
ний рівень невпинно зростає, і це 

дуже помітно. Порівняно з «Гор-
лицею» бачу новий рівень зобра-
ження, художності. Мене мотиву-
ють ці картини. Розумію, що мені 
потрібно рухатися ще вище.
 Є багато недосконалого, але 
це стосується драматургії. На 
цьому етапі у нас є проблеми 
зі сценаріями. А от акторська 
база у нас прекрасна. Дуже ба-
гато талановитих людей, і не 
тільки в Києві. У Чернівцях, 
Запоріжжі, Херсоні — їх тре-
ба просто знаходити. В «Опері 
за викликом», наприклад, го-
ловні ролі у серіях виконували 
актори зі Львова, Закарпаття, 
для котрих це був додатковий 
стимул розкриватися. 
 ■ Одну з головних ролей у 
серії «Опера за викликом» ви-
конав Роман Ясиновський. Як 
працювалося з ним?
 — Із Романом я працю-
вав і до того. Був щиро враже-
ний тим, наскільки він змінив-
ся після роботи в «Кіборгах». 
Я радий, що Ахтем Сеітаблаєв 
у нього повірив, дав шанс. Ро-
ман блискуче відпрацював і як 
актор, і як каскадер. Усі трюки 
виконував він сам.
 ■ Телеканали в Україні зако-
нодавчо поставили в такі умо-
ви, що вони зобов’язані показу-
вати вітчизняні фільми і серіа-

ли. І це добре для розвитку віт-
чизняного кінематографа. Що 
скажете тим, хто все ще нарі-
кає: «російське — краще»?
 — Я був одним iз тих «прово-
каторів», які відстоювали ці зако-
ни (посміхається). Що я можу 
відповісти? Треба перестати бути 
папуасом. Українцям давно за-
кидають, що в нас недорозвинена 
мова, література, культура. Ми 
повинні нарешті усвідомити, що 
ці «аргументи» працюють винят-
ково для однієї мети — щоб нас 
було легше вбивати. Терпіти цьо-
го більше не хочу.
 ■ Чи будете повертатися до 
зйомок документального кіно?
 — Уже зараз працюю над до-
кументальною картиною про 
оборону Луганського аеропорту. 
Ми нещодавно брали інтерв’ю в 
учасників тих подій зі 128-ї бри-
гади з Закарпаття. Ще планую 
зустрітися з командирами, які 
розкажуть нам про перші кри-
ваві битви війни. Це був етап 
зламу. Тоді ми зрозуміли, що 
можемо воювати і вистояти. ■

ПРОКАТ

Мільйон у кишені
Співак Олександр Пономарьов у комедії 
«Сотка» зіграв мера Одеси

■

«Співаючий» мер Одеси у «Сотці» — 
Олександр Пономарьов.
Фото надане B&H film distribution.

❙
❙
❙

«Опер за викликом»: Василь Чорно-
шкур (вахтер у Музеї), Олександр Ігна-
туша (Дід), Олександр Пожарський 
(Роман), Артем Мартинішин (Славко), 
Павло Вишняков (Артем), Валентина 
Іщенко (бухгалтер Ганна Аристархівна).

Фото надане каналом «2+2».❙

ТАКЕ КІНО

Тарас Ткаченко: «Виїжджати» на 
одному фільмі все життя не зможу
Після «Гнізда горлиці» режисер знімає серіали, працює над 
детективом і має намір повернутися до жанру жіночої драми

■

Валентина КАЩЕНКО 

Візиткою режисера та сценариста Тараса Ткаченка, без сумніву, є 
«Гніздо горлиці». «Я почав його переростати, і це добре», — каже 
він «Україні молодій». 
Співрозмовник ділиться враженнями про роботу над телесеріалом 
«Опер за викликом», який стартує на «2+2» уже в березні, і взає-
мини з режисером Зазою Буадзе, актором Романом Ясиновським 
та іншими.

Тарас Ткаченко.❙

ОСОБИСТЕ

 ■ Нинішній, 2018, рік розпочав-
ся для вас не тільки з нових про-
ектів, а й з приємних подій — у 
вас з’явився первісток. Чи зміни-
лись ви після народження сина?
 — Кажуть, iз народженням сина 
народжується батько. І я відчуваю у 
собі зміни. От сьогодні був момент, 
коли в актриси, якій годилося зали-
шитися до кінця зйомки, захворіла 
дитина. І я її відпустив. Став чутливi-
ше ставитися до жінок і діток. 

■
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«Своєму особистому наставнику Юрію Кобельнику я дякую за те, що 
він вклав у мене всі свої знання, поставив техніку, котра дозволила в 

подальшому правильно стрибати». 

Олександр Абраменко
український фристайліст, олімпійський чем-
піон Пхенчхана-2018

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Уже стало традицією, що 
прихід на керівний пост вели-
кого футбольного чиновника 
обов’язково має ознаменува-
тися якимсь реформаторським 
жестом. Звісно, наважитися на 
щось революційне — типу то-
тального запровадження відео-
повторів у Лізі чемпіонів — в 
УЄФА не поспішають, наголо-
шуючи на необхідності подаль-
шого проведення тестування аб-
солютно нової для консерватив-
ного футболу системи. А от вті-
лювати в життя, так би мовити, 
точкові новинки у світовому та 
європейському футболі зовсім 
не проти.
 На тлі консерватора Йозефа 
Блаттера, котрий за 18 років ке-
рування Міжнародною футболь-
ною асоціацією мало що змінив у 
світовому футболі, перебування 
Мішеля Платіні на чолі УЄФА 
запам’яталося низкою реформ, 
пов’язаних iз трансформацією 
Кубка УЄФА в Лігу Європи, від-
чутним переформатуванням 

кваліфікації Ліги чемпіонів та 
розширенням кількості учасни-
ків фінальної частини чемпіона-
ту Європи.
 Прийшовши на зміну Блат-
теру в ФІФА, колишній підшеф-
ний Платіні — Джанні Інфанті-
но — вирішив і собі провести 
швидку поверхневу реформу, 
котра з 2026 року приведе до 
розширення кількості учасни-
ків чемпіонату світу з 32 до 46. 
«Це допоможе розвитку та по-
пуляризації футболу», — заявив 
новий очільник ФІФА. Планує, 
начебто, Інфантіно на чемпіо-
наті світу-2018 використати сис-
тему «рефері відеоасист», про-
те офіційно про своє рішення у 
Міжнародній футбольній асо-
ціації ще не заявляли.
 Також не залишилася без 
символічної реформи й поява 
біля керма Європейського фут-
больного союзу словенця Алек-
сандера Чеферіна. На конгресі 
УЄФА, котрий наприкінці лю-
того відбувся в Братиславі, шеф 
європейського футболу, серед 
іншого, оголосив про оновлен-

ня регламентів кваліфікацій-
них турнірів Ліги чемпіонів, че-
рез що з наступного сезону суттє-
во ускладниться процес потрап-
ляння віце-чемпіона України до 
групової стадії Суперліги.
 А все тому, що в УЄФА вирі-
шили розширити квоти для пред-

ставників чотирьох найсильні-
ших клубних чемпіонатів Старо-
го світу, й тепер від Англії, Італії, 
Німеччини та Іспанії до «еліт-ра-
унду» ЛЧ напряму потрапляти-
муть по чотири колективи. Га-
рантоване місце там матимуть і 
обидва тріумфатори єврокубків. 

Національні футбольні асоціації, 
котрі в рейтингу посідають п’яте 
та шосте місця (наразі це Фран-
ція та Росія), до групового раун-
ду зможуть делегувати по дві ко-
манди. Для наступних чоти рьох 
країн у «табелі про ранги», де 
нині перебуває Україна (восьма 
позиція), передбачено по одній 
прямій перепустці.
 Відтак на кваліфікацію зали-
шається лише шість перепусток 
до еліти: чотири розігрувати-
меться у так званому «пулі чем-
піонів», а дві  зможуть підібрати 
учасники «шляху нечемпіонів», 
на який традиційно на початку 
євросезону й стає український 
віце-чемпіон. Як і раніше, шлях 
срібного медаліста чемпіонату 
України в Лізі чемпіонів розпо-
чинатиметься з третього квалі-
файн-раунду, проте щасливі 
квитки за підсумками відбору з 
наступного сезону зможуть от-
римати не шість, а лише два клу-
би. ■

Григорій ХАТА

 Щедрою рукою наші держав-
ні мужі роздають подарунки 
єдиному українському призе-
ру Олімпіади-2018 Олександру 
Абраменку. Через кілька днів 
після виграшу миколаївським 
фристайлістом золотої медалі 
у Пхенчхані міністр молоді та 
спорту Ігор Жданов зробив над-
банням спортивної спільноти 
фото оперативно виданого ним 
наказу про виплату обіцяних 
державою «золотих» призових 
у 125 тисяч доларів. «Дякую за 
видатну перемогу на зимових 
Олімпійських іграх», — напи-
сав на своїй сторінці у «Фейсбу-
ці» «спортивний» міністр.
 Коли ж Абраменко повер-
нувся з Південної Кореї, про-
нісши перед тим на церемонії 
закриття Ігор державний пра-
пор України, Олександр разом 
зі старшим тренером збірної Ук-
раїни з фристайлу Енвером Аб-
лаєвим потрапив на офіційний 
прийом до Президента країни 
Петра Порошенка, де з його рук 
отримав орден «За заслуги» ІІІ 
ступеня та сертифікат на квар-
тиру. Також державною наго-
родою відзначили й Аблаєва. 
«Уся Україна бачила перемож-
ний стрибок Олександра Абра-
менка на ХХIII зимових Олім-
пійських іграх в Пхенчхані. Це 
— перемога, про яку всі мріяли, 
яку дуже сильно чекали», — 
відзначив у своєму «Твіттері» 
глава держави.
 Про свою фінансову підтрим-
ку олімпійському чемпіону та 
головному наставнику збірної 
заявив і харківський бізнес-
мен Павло Фукс, пообіцявши 
їм призові в сумі 50 тисяч до-
ларів кожному. Голова НОК Ук-
раїни Сергій Бубка таке рішен-
ня бізнесмена називає справж-
нім вчинком, наголошуючи, що 
стратегічним партнером спорту 

в країні все ж має бути держава. 
«Важливо створювати умови, 
аби підприємці вкладали гроші 
в спорт. І на даному етапі їхня 
допомога вітчизняному спорту 
дуже необхідна. Але ніякий біз-
несмен не замінить державу, бо, 
окрім неї, це нікому не потріб-

но», — каже Бубка.
 До речі, відзначили олімпій-
ського чемпіона з фристайлу й у 
Національному олімпійському 
комітеті, назвавши Абраменка 
найкращим спортсменом люто-
го в Україні. При цьому зван-
ня кращого тренера місяця от-

римав старший тренер збірної 
України з фристайлу Енвер Аб-
лаєв, який у Пхенчхані активно 
допомагав українському чемпіо-
ну підкорювати спортивну вер-
шину. Цікаво, що, підбиваючи 
спортивні підсумки останньо-
го місяця зими, експерти НОК 

дещо порушили свою традицію, 
згідно з якою вони нагороджува-
ли званням «кращий» спортсме-
на та його особистого наставни-
ка. До слова, в Абраменка персо-
нальним тренером є заслужений 
тренер України Юрій Кобельник 
iз Миколаєва. Як наголошує но-
воспечений олімпійський чем-
піон, саме Кобельник «вклав у 
нього всі свої знання, поставив 
йому техніку, котра дозволила в 
подальшому правильно стриба-
ти». Водночас в останні три роки 
Абраменко активно співпрацю-
вав зі старшим тренером збірної 
Аблаєвим, у котрого за плечи-
ма три Олімпіади у складі «си-
ньо-жовтих», та Максимом Не-
скоромним, який обіймає поса-
ду президента миколаївської фе-
дерації фристайлу. Їхній внесок 
у свій тріумф він називає «нема-
лим».
 Варто зазначити, що Украї-
на ввійшла до п’ятірки країн 
з найбільшими призовими за 
олімпійські нагороди Пхен-
чхана. Абсолютним лідером у 
цьо му питанні став Казахстан, 
керівники котрого пообіцяли 
своїм олімпійцям за «золото» 
210 тисяч доларів. Утім у Пів-
денній Кореї казахська збірна 
«зимовиків» змогла розжитися 
лише однією «бронзою», за яку 
фристайлістка Юлія Галишева 
отримає 62,5 тис. доларів. Дру-
гою в рейтингу найщедріших 
держав стоїть Італія, троє зо-
лотих медалістів котрої отри-
мають по 150 тисяч доларів. 
Уряд Латвії олімпійське «золо-
то» для своїх спортсменів оці-
нив 142 тисячами, хоча більше 
«бронзи» латвійським олім-
пійцям у Пхенчхані виграти 
не вдалося. Для олімпійських 
чемпіонів iз Білорусі передба-
чена державна винагорода у 
розмірі 132 тисяч. Україна ж 
своєму чемпіону презентувала 
125 тисяч доларів. ■

ОЛІМПІЗМ

«Золоті» заслуги
Повернувшись на Батьківщину з Пхенчхана, Олександр Абраменко 
продовжив отримувати нагороди за олімпійський тріумф

■

На своїх четвертих за ліком зимових Іграх миколаївський фристайліст Олександр Абраменко дострибнув 
до олімпійського «золота».
Фото НОК.

❙
❙
❙

Бокс
 Представник дніпровської школи 
боксу Артем Далакян віднедавна долу-
чився до когорти чинних чемпіонів світу, 
в якій перебувають двоє інших українсь-
ких боксерів-професіоналів — Олек-
сандр Усик та Василь Ломаченко. Здо-
лавши в титульному бою за рішенням 
суддів Брайяна Вілорію зi США, Далакян 
здобув чемпіонський пояс WBA у найлег-
шій ваговій категорії. ■

ХРОНІКА■

ФУТБОЛ

Місця для обраних
З наступного сезону віце-чемпіону України 
буде складніше долати кваліфікацію 
Суперліги

■

Після останніх нововведень УЄФА щодо кваліфікаційних нормативів 
Суперліги боротьба між «Шахтарем» i «Динамо» за чемпіонство 
має стати ще запеклішою.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙
❙
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просто били, а тепер стріляють»
Володимир Красиков чотири роки тому був успішним 
бізнесменом, а нині переховується на сході з волонтерами
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 — Куме, як ви гадаєте, в Росiї 
щось змiниться пiсля чергового об-
рання Путiна президентом?
 — Тю на вас, кумцю! В Росiї все 
стабiльно: добрий цар i поганий «Бо-
яришник».

* * *
 Вирішила 1 квітня пожартувати над 
чоловiком. Купила тест на вагітність, на-
малювала другу смужку, застосувала 
за інструкцією. Тепер сиджу, дивлюся 
на тест iз трьома смужками.

* * *
 — Цилю, а цей суп точно не зіп-
сувався?
 — Їж, не бійся, завтра все одно 
вихідний!

* * *
 Дуже товста пацієнтка запитує у 
професора:
 — Які вправи корисні для схуд-
нення?
 — Я рекомендую вам повертати 
голову справа наліво і зліва направо, 
— відповів він.
 — Як часто?
 — Щоразу, коли вас пригоща-
ють!

* * *
 Ув’язнений ромірковує: «Яка все-
таки дивна річ — закон: мене посади-
ли за те, що я вкрав буханець хліба, і 
тепер їм доводиться видавати мені по 
буханцю в день безплатно».

По горизонталі:
 3. Народна назва захворювання 
щитовидної залози в людини. 7. За-
гущений бензин, який американці за-
стосовували як зброю під час війни 
у В’єтнамі. 8. Давньоримська богиня 
ранкової зірки. 9. Невідоме число в 
математиці. 11. Інша назва океанічної 
западини. 13. Біле літургійне вбрання 
католицького священика. 14. Драма-
тична поема Лесі Українки. 15. Розмін-
на українська марка, яка ходила в Ук-
раїні в добу УНР. 17. Теплоелектроцен-
траль. 19. Козацькі литаври, які входи-
ли до клейнодів Запорозької Січі. 20. 
Предмет зацікавлення уфологів. 22. 
Прабатько людства, що вижив після 
потопу. 24. Річка на кордоні України 
та Молдови. 26. Придане нареченої, 
віно. 27. Російський співак, який свого 
часу співав у волинському «Світязі» і 
навіть був його художнім керівником. 
28. Помічник капітана Врунгеля. 30. 
Русло річки. 31. Усталений вираз. 32. 
Шанобливе звертання до старшої пані 
чи господині в англомовних країнах.
По вертикалі:
 1. Озеро біля Санкт-Петербур-
га, по льоду якого в часи Другої світо-
вої війни було організовано доправку 
продовольства до блокованого міста. 
2. Титул мусульманських аристократів 
в Індії. 3. Преса, телебачення, радіо та 
інтернет, що висвітлюють новини. 4. 
Найнижчий чоловічий голос у хорі. 5. 
Народна назва гойдалки. 6. Райцентр 

на Чернігівщині. 10. «Несе Галя воду, 
... гнеться. А за нею Йванко, як бар-
вінок, в’ється» (Народна пісня). 12. 
Спортивна розвага, яка полягає в май-
стерності збивання кеглів спеціальним 
м’ячем. 13. Головна зірка сузір’я Скор-
піона. 15. Ім’я британського рокера, 
екс-зятя Юлії Тимошенко. 16. Спортив-
ні нормативи, які були обов’язковими 
до здачі в СРСР. 17. «Яка хата, та-
кий ..., який батько – такий син» (ук-
раїнська народна приказка). 18. Куль-
товий співак, лідер гурту «Кіно». 21. 
Спартанський цар, який захищав Тер-
мопіли. 23. Набір патронів, які мож-
на вистріляти за раз, без перезарядки 
зброї. 24. Легендарний біблійний цар, 
який переміг велетня Голіафа. 25. Ав-
тор картини «Запорожці пишуть листа 
турецькому султану». 28. Польський 
письменник-фантаст. 29. Творче амп-
луа Марселя Марсо.

Кросворд №22
від 23—24 лютого

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід -7…-15

 -4…-9

 -12…-17

 -2…-8

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр -3…-9

 +1…-4

 -9…-15

 -2…-8

Північ -6…-11

  0…-5

 -9…-15

 -3…-8

Схід -6…-11

  +1…-4

 -59…-11

 -1…-6

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь +1…-4

  0…+5

 -5…-13

 -1…-7

з 5 до 11 березня
 Овен (21.03—20.04). У сфері любовних 

відносин ви зможете проявити себе вже на по-
чатку тижня. Причому це стосується і самотніх, 
і сімейних чоловiкiв. Ви не станете собі відмо-
вляти в бажанні пофліртувати або завести ін-
трижку на боцi.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Телець (21.04—21.05). Якщо ви само-
тні, то вам не варто розраховувати, що швид-
коплинні стосунки допоможуть створити пару 
з партнером. Якщо ж у вас є сім’я, то ви відчу-
ватимете значні труднощі у взаєминах.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Близнюки (22.05—21.06). Для збере-
ження своїх доходів необхідно буде навчитися 
думати до того, як починати говорити. Ваша га-
рячковiсть не завжди до вподоби оточуючим.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Рак (22.06—23.07). Якщо ви збережете хо-
рошi стосунки з колегами і, перш за все, з началь-
ством, то у вас вийде зберегти i свої доходи.

 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.
 Лев (24.07—23.08). Варто завжди бути в 

центрі подій, щоб миттєво реагувати на мінли-
вий ринок і укладати найвигідніші угоди. Ваш 
дохід збiльшуватиметься, що вплине й на ваші 
витрати.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 9.

 Діва (24.08—23.09). Ви вирішите вклас-
ти гроші в покупку квартири або будинок для 
всієї родини. На це доведеться витратити всі 
заощадження і навіть узяти кредит.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 10.

 Терези (24.09—23.10). Завдяки тому, 
що саме ви керуєте стосунками в сім’ї, ви змо-
жете погасити будь-яку конфліктну ситуацію, 
не доводячи до розриву.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви активні як 
у професійній сфері, так і в особистих взаєми-
нах. Ви розриватиметеся на всіх фронтах, на-
магаючись допомогти всім і кожному.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 8.

 Стрілець (23.11—21.12). Ви знайде-
те багато нових друзів. Однак слід бути обач-
нішим, оскiльки поруч може з’явитися люди-
на, яка користуватиметься вашою добротою у 
своїх цілях.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 9.

 Козеріг (22.12—20.01). Через ревнощi 
у вашiй родинi часто виникатимуть бурхливі 
скандали, які здатні довести до розлучення. 
Шукайте будь-який компромiс.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 10.

 Водолій (21.01—19.02). Коли ви нарешті 
зрозумієте, що сімейне щастя у ваших власних 
руках і не потрібно нікого в цьому звинувачува-
ти, то почнете довіряти коханій людині.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Риби (20.02—20.03). У самотніх лю-
дей випаде нагода зустріти людину, з якою 
однакові погляди на життя. Ця зустріч може 
стати доленосною. Прислухайтеся до сво-
го серця.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 9. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Аліса КВАЧ

 «Чого очі не бачать, того серцю не 
жаль», говорить народна приказка. Пев-
не, так вирішив і відомий голлівудський 
«гладіатор» Рассел Кроу, який через шість 
років після розлучення з австралійською 
актрисою та співачкою Даніель Спенсер ви-
рішив остаточно порвати з минулим і виста-
вити на аукціон більшість речей, придбаних 
за час їхнього дев’ятирічного шлюбу. «Роз-
лучення допомагає по-іншому подивитися 
на речі і відкинути все непотрібне. Я озир-
нувся і побачив, що у мене накопичилося 
багато мотлоху, цілі коробки забиті реча-
ми», — пояснив актор своїм шанувальни-
кам таке рішення.
 Масштабний аукціон, який отри-
мав назву «Мистецтво розлучення», Рас-
сел Кроу доручив організувати торгово-
му дому Sotheby’s Australia. Символічно, 
що дата розпродажу припала на 7 квітня, 
день народження актора та річницю їхнього 
з Даніель весілля.  На продаж буде вистав-

лено 227 предметів, куп-
лених за час шлюбу, до 
яких актор нині втратив 
інтерес. Серед них — 
предмети мистецтва, му-
зичні інструменти, годин-
ники та меблі, зокрема, два 
мотоцикли, автомобіль мар-
ки Mercedes-Benz, скрипка та 
19 гітар. Фани фільму «Гладіа-
тор» також зможуть придбати 
частини костюма героя Рассела 
Кроу, які в актора лишилися піс-
ля зйомок. 
 Цікаво, що на запитання, 
чому він продає годинники та 
мотоцикли, актор жартома від-
повів, що, придбавши кілька 
мотоциклів, він виявив, що в ньо-
го лише один зад, цей же принцип сто-
сується і годинників. Ех, нашим би полі-
тикам таку філософію, ціни б їм не було! 
■

ПОВОРОТИ ДОЛІ

Мистецтво 
розлучення
Рассел Кроу виставив на аукціон речі, 
придбані в попередньому шлюбі

■

Рассел Кроу.❙

3—4 березня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, снiг. На дорогах ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-схiд-
ний, 5-10 м/с. Температура вночi -6...-8, удень -1...-3. Пiсля-
завтра температура -9...-11, удень -5...-7.

Курорти Карпат: хмарно, невеликий снiг. Славське: уночi 
-10...-12, удень -4...-6. Яремче: уночi -10...-12, удень -4...-6. 
Мiжгiр’я: вночi -6...-8, удень -3...-5. Рахiв: -4...-6, удень 0...-2.

1 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
23 см, Стрий — 22 см, Славське — 17 см, Плай — 64 см, 
Мiжгiр’я — 7 см, Рахiв — 3 см, Долина — 32 см, Івано-
Франкiвськ — 17 см, Яремче — 20 см, Коломия — 26 см, 
Пожежевська — 74 см.

«Раніше вони
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