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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,99 грн 

1 € = 33,19 грн

1 рос. руб. = 0,4 грн

Надія Савченко не приховує, що вважає військовий переворот не найгіршим для України сценарієм. Але чи наважиться влада її затримати? 

Фото УНІАН. 
❙
❙

Від Наді до Гаді 
Генеральна прокуратура звинуватила Надію Савченко 
в підготовці теракту в парламенті 
стор. 4»

Тарас Петриненко: Я свій шлях 
пройшов, а пісня йде далі 

Легендарний співак розповідає про 

65 літ життя: маму — відому оперну 

співачку, «Сад нерозкручених 

пісень» і 30-річчя своєї «України» 

стор. 14»

Парламент 

звільнив-таки 

Валерію Гонтареву 

з посади голови 

Національного банку 

і призначив на її 

місце Якова Смолія 
стор. 4»

Місія виконана? Новонароджене 
ягня 

У селі Шевченковому 

планують установити 

16 відеокамер 

стор. 3 »



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 БЕРЕЗНЯ 20182 ІнФорУМ
«Кримські татари демонструють вірність принципам міжнародного права і непохитність своєї 
позиції в оцінках російської окупації Криму, проявляють солідарність з усіма кримськими 
політв’язнями, висловлюють єднання з сім’ями убитих і насильно викрадених співвітчизників. 
Отже, кримські татари не братимуть участі в незаконних виборах 18 березня 2018 року...»

Рефат Чубаров
голова Меджлісу 

кримськотатарського народу

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
українські за-

робітчани перерахували з Польщі на батьківщину 
за 2017 рік, повідомив заступник міністра закор-
донних справ Польщі Бартош Ціхоцькій під час XI 
Форуму «Європа—Україна».

100 млрд.
куб. м
— таким є обсяг газу в підземних схо-
вищах України, поінформували в ПАТ 
«Укртрансгаз».

доларів
« Га з п р о м » 

мусить повернути Україні, заявив Прем’єр-
міністр України Володимир Гройсман на засі-
данні уряду в середу.

гривень
Україна залучила до бюджету від продажу 
держоблігацій, опублікували на сайті Мініс-
терства фінансів України.

гривень
виділить 

уряд на підтримку стартапів, йдеться 
на сайті КМУ.

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

8,92 млрд. 1,08 млрд. 50 млн.8,5 млрд.

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Несподівано приємним 
видався початок цього тиж-
ня для правоохоронців Київ-
щини, адже керівництво На-
ціональної поліції України 
вирішило надати Головному 
управлінню поліції Київщи-
ни 20 новеньких службових 
автомобілів.
 Урочисто вручив ключі 
від службових автівок своїм 
підлеглим очільник поліції 
столичної області Дмитро Це-
нов: поліцейський автопарк 
Киїщини поповнився чотир-
ма автомобілями підвищеної 
прохідності Renault Duster, 
16 автівками Skoda Rapid та 
автобусом  Ataman.
 Попередньо ретель-
но провівши аналіз кримі-
но генної  ситуації на 
території  області, керівниц-

тво поліції столичного регіо-
ну розподілило  поліцейсь-
кі автівки між територіаль-
ними підрозділами, які най-
більш цього потребували. 
Вручаючи ключі, Дмитро 
Ценов зазначив, що ці служ-
бові автомобілі передбачені 
для секторів груп реагуван-
ня патрульної поліції, біль-
шість яких буде нести служ-
бу в сільській місцевості. Такі 
автівки — це, в першу чергу, 
комфорт і мобільність. Полі-
цейським потрібно професій-
но діяти і завжди якісно дог-
лядати за службовим авто.
 Полковник поліції наго-
лосив, що таке підсилення 
автопарку  поліції Київщи-
ни зробить її мобільнiшою, 
дасть змогу оперативно реа-
гувати на будь-які виклики, 
вчасно прибувати на допомо-
гу людям. ■

Ірина КИРПА

 Агітатори Кремля посилили 
тиск на непокірних напередодні 
виборів президента Росії в анек-
сованому Криму. Активісти між-
народної правозахисної органі-
зації Amnesty International заяв-
ляють про збільшення випадків 
незаконних арештів представни-
ків кримськотатарського народу. 
Стало відомо й про повну заборону 
на проведення масових заходів, 
які намагалися організувати при-
хильники бойкоту примусового 
волевиявлення.
 — На фінальному етапі вибор-
чої кампанії Кремль зачищає вули-
ці від найбільш завзятих демонс-
трантів та прихильників бойкоту, 
— говорить заступник директора 
Amnesty International по Європі 
та Центральній Азії Денис Криво-
шеєв. — Репресивна машина за-
працювала з новою силою, погір-
шивши й без того складне еконо-
мічне становище кримчан.
 За останні декілька місяців у 
мешканців окупованого півостро-
ва з’явилося чимало приводів для 
невдоволення владою, адже всім 
робітникам бюджетної сфери рів-
но в два рази урізали зарплати, а ба-
гатьох пенсіонерів позбавили пільг 
на придбання ліків.
 Тому бажання влади окупова-
ного Криму заткнути рот незадо-
воленим людям за будь-яку ціну 
обґрунтовано страхом за власні 

посади. 
 Велику надію люди поклада-
ють на допомогу від міжнародних 
спостерігачів, які присутні у Кри-
му. За три дні до всеросійських ви-
борів — 15 березня 2018 року — за 
ініціативою України в Раді Безпе-
ки Організації Об’єднаних Націй 
відбудеться засідання щодо ситуа-
ції в анексованому Криму.
 — Мета цього засідання — оп-
рилюднення фактів жорстокого 
ставлення до людей на території 
окупованого півострова, — каже 
речник представництва Украї-
ни при ООН Олег Ніколенко. — 
Це дуже важливо, тому що дозво-
ляє посилити політичний тиск на 
країну-агресора в особі Росії.
 Нагадаємо, що вибори прези-
дента Росії планують провести 18 
березня 2018 року, саме в чергову 
річницю анексії Криму.
 Країни Євросоюзу, а також 
офіційний Вашингтон не визна-
ють легітимність проведення росій-

ських виборів на території окупова-
ного півострова Крим. Прокурату-
ра АРК попередила всіх громадян 
України, що ініціаторам та органі-
заторам проведення  «президентсь-
ких виборів» у Криму світить до 15 
років тюрми! Закликав бойкотува-
ти протизаконний виборчий про-
цес в окупованому Криму й Всес-
вітній конгрес кримських татар. ■

Катерина ЛАЗАНЮК

 На передовій 14 березня запанувала тиша. Вперше з часу 
встановлення Тристоронньою контактною групою чергового 
перемир’я (з опівночі 5 березня), з боку російсько-окупаційних 
військ не було обстрілів по укріпленнях наших захисників.
 «Ситуацію по всій лінії розмежування сторін надійно конт-
ролюють підрозділи сил АТО. Українські військовослужбовці су-
воро та неухильно дотримуються умов повного припинення вог-
ню», — повідомили у прес-центрі штабу АТО.
 Утiм напередодні 13 березня ворог здійснив чотири обстрі-
ли позицій українських захисників. Один український воїн отри-
мав бойову травму. Зараз він перебуває у лікарні. Його стан за-
довільний.
 Крім того, вже вдруге за цей тиждень бойовики відкрили во-
гонь по транспорту працівників ДФС поблизу Авдіївки. Ніхто зі 
співробітників ДФС не постраждав.
 «Українська сторона СЦКК розцінює ці випадки як явну про-
вокацію, спрямовану на дискредитацію Збройних сил України, 
мета якої — створення чергової «фейкової картинки». Українсь-
ка сторона СЦКК наголошує: підрозділи ЗС України, безумов-
но, дотримуються Мінських домовленостей», — зазначили у 
СЦКК. Українська сторона повідомила про обстріли представ-
никам СММ ОБСЄ.
 Також стало відомо, що 13 березня між Івано-Дар’ївкою 
та Спірним цивільні виявили тіло чоловіка у військовій фор-
мі. Жодних документів, які б засвідчували особу, при ньому не 
було.
 Тіло доставили до Бахмутського відділення бюро судово-
медичних експертиз ГУ НП у Донецькій області для проведення 
розтину та гістологічної експертизи. Представники Нацполіції 
та Військова служба правопорядку ЗСУ намагаються ідентифі-
кувати невідомого. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Після звіту Гонтаревої в парла-
менті Ляшко зауважив, що вона не 
впоралася з обов’язками, які було на 
неї покладено з червня 2014 року, а 
також нагадав, що він — єдиний на-
родний депутат, хто не голосував за її 
призначення.
 «За 10 місяців відпустки Гонтарева 
відпочила і чудово виглядає, на відмі-
ну від гривні. На момент її призначення 
курс гривні до долара був 11,8, сьогодні 
— перевалює за 26. А бували моменти, 
коли був і за 30 iз «гаком». Тобто з кон-
ституційним обов’язком забезпечення 
стабільності грошової одиниці вона не 
впоралася», — наголосив Ляшко.
 Лідер РПЛ переконаний, що Гон-
тарева має вибачитися перед україн-
цями за провальну політику Нацбан-
ку. «Люди, на відміну від вас, отри-

мують копійчані зарплати та пенсії. І 
щодня в результаті політики, яку про-
водить Нацбанк, у мільйонів україн-
ців знецінюються зарплати, пенсії та 
заощадження. Тому найбільше хви-
лює українців не те, як ви виглядає-
те, працюєте чи відпочиваєте, а те, 
чи зберігаються їхні заощадження, 
які вони все життя тяжко заробляли. 
Ви мали звернутися до мільйонів ук-
раїнців та сказати: «Вибачте мені!» — 
звернувся до Гонтаревої Ляшко.
 Команда Радикальної партії про-
понує радикально змінити нинішню 
політику Нацбанку, для цього вона 
наполягає на внесенні зміни до Кон-
ституції. «Щоб Національний банк 

проводив політику, в результаті якої 
національна економіка та національ-
ний бізнес розвивалися, а заощад-
ження громадян України збільшу-
валися, команда Радикальної партії 
запропонувала зміни до Конституції. 
Ми пропонуємо покласти на Нацбанк 
обов’язок сприяти інструментами 
грошово-кредитної політики еконо-
мічному зростанню та працевлашту-
ванню українців. Щоб мільйони лю-
дей не їздили по закордонах у пошу-
ках роботи, щоб національний бізнес 
мав дешеві кредити, щоб зарплати та 
пенсії українців не знецінювалися», 
— підсумував Ляшко. ■

АВТОПАРК

Попереду — 
«Атаман»
Поліцейські  Київщини отримали 
ключі від нових службових машин

■ «КРИМНАШ»

Право примусу
Українська влада закликає бойкотувати 
незаконні вибори російського президента 
на півострові

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Український патріот Володимир Балух 
оголосив голодування після того, як «Верхов-
ний суд Криму» виніс проти політв’язня не-
законну ухвал і залишив у силі рішення Раз-
дольненського районного суду про тюремне 
ув’язнення Балуха терміном на три з полови-
ною роки. 
 Адвокат Дмитро Дінзе заявив, що захист 
Балуха не згоден із таким вироком та планує 
оскаржувати його не тільки у касаційній та на-
глядовій інстанціях, а й підготувати скаргу до 
Європейського суду з прав людини.

■

НА ФРОНТІ 

Спірне поряд
Уперше за десять днів режим 
припинення вогню в зоні АТО 
не порушувався

■ОЦІНКИ

Ляшко — Гонтаревій: Вибачтеся перед 
людьми!
Знецінення гривні у 
чотири рази та зубожіння 
українців — головні 
«досягнення» Валерії 
Гонтаревої на посаді 
голови Нацбанку, 
вважає лідер РПЛ

■

Олег Ляшко розповів, чим має займатися Нацбанк.❙

Продовження теми на 4-й стор.
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українців
щорічно буде прибувати на польський ринок 
праці, прогнозує Національний банк Польщі.

До 300 тис. колії

реконструюють та відремонтують цьогоріч 
на Південній магістралі, пообіцяли в ПАТ 
«Укрзалізниця». 

українців
невдоволені 

своєю зарплатнею, повідомив ек-
сперт із соціальних питань Андрій 
Павловський.

військових-добровольців
буде нагороджено, згідно з указом 

Президента України, інформація про це оп-
рилюднена на офіційному сайті очільника де-
ржави.

українців
ніколи не були за кор-

доном, про це свідчить опитування, про-
ведене Research & Branding Group.

Понад  270 км 80% 36  2/3
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

«Азов» 
і «Донбас»...
Країну захищають 
добровольці
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Віднедавна 14 березня в Україні відзначаємо День доб-
ровольця. Саме в цей день 2014 року після рішення «Са-
мооборони» Майдану перші 500 добровольців вирушили 
просто з Хрещатика на військовий полігон у Нові Петрівці, 
що на Київщині, для проходження короткочасного військо-
вого вишколу з метою подальшої участі в бойових діях на 
східних теренах нашої держави. Як наслідок — було сфор-
мовано перший добровольчий батальйон Національної гвар-
дії. Так розпочався бойовий шлях перших добровольців, які 
пішли на фронт не за повістками військкоматів, а за покли-
ком своєї совісті. 
 Герої-добровольці — цвіт нашої нації, без вагань за-
хищають українську державу. Вони були на Майдані, боря-
чись за свободу та гідність, а потім стали активними учас-
никами АТО, відстоюючи цілісність та незалежність Украї-
ни у складі 10 добровольчих батальйонів: «Золоті Ворота», 
«Азов», «Київська Русь» (11-й батальйон), «Донбас», «Ба-
тальйон ім. Кульчицького», «Київ-2», «ОУН», «Правий сек-
тор», «12-й батальйон», «25-й батальйон». 
 У столичній КМДА «Українська асоціація інвалідів 
АТО», яку очолює Сергiй Трiскач, організувала урочистий 
вечір iз відзначення Дня добровольця. Мужні воїни отри-
мали як державні нагороди, так і «народні». Зокрема, ука-
зом Президента посмертно було нагороджено орденом за 
мужність ІІІ ступеня  Володимира Самойленка. Чимало бій-
ців отримали народну відзнаку — медаль «Доброволець 
АТО». Матері, молоді й старші вдови отримували нагоро-
ду за своїх синів, чоловіків. 
 Воїни і рідні бійців були вдячні артистам, які зробили 
справжнє свято для них, підготувавши чудову концертну 
програму.
 Дуже хотілося б, щоб держава не забувала доброволь-
ців — патріотів, які в буремні весну-літо 2014 року зупини-
ли російську навалу, врятувавши з іншими Україну від пов-
ної окупації. І цих чоловіків і жінок усім нам треба всіляко 
підтримувати, адже вони пройшли пекло війни, й ті, хто ви-
жив, повернулися зі зраненими тілами й душами... ■

ОВВА!

Без тепла 
дитсадки 
У Кропивницькому мерзли 
через борги
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Хоч календарна весна й настала, але холод ще чатує 
надворі — без опалення ну ніяк не обійтися. А ось меш-
канцям міста Кропивницький таки довелося на деякий час 
забути про централізоване опалення, адже через борги ще 
вранці у четвер не працювали чотири котельні — як наслі-
док, без тепла залишилися 75 будинків, 4 дитячі садки та 
2 школи, а надворі — один градус тепла.
 Щоправда, мабуть, не варто згущувати фарби, адже, 
по-перше, як не крути, а сплачувати за комунальні послу-
ги треба вчасно, а по-друге, без газопостачання кропивчани 
залишилися лише з ранку 14 березня — причому із шести 
зупинених котелень до 20-ї години середи, 14 березня, ро-
боту двох котелень було поновлено. Щодо інших чотирьох 
підключення планували на наступний день. 
 І хоч загалом холод допікав близько 15 тисячам осіб, 
і комунальників теж можна виправдовуватити. 
 Неприємності з газопостачанням цими днями були 
й у місті Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині, проте це 
трапилося через іншу причину — аварію в мережі, та на-
разі — ремонтні роботи проведено й газопостачання по-
новлено. ■

■

■

Ірина КИРПА

 У двох молодих організаторів нар-
котрафіку в Одесі вилучено понад 500 
заборонених пігулок на загальну суму 
понад 200 тисяч гривень. Правоохо-
ронці з’ясували, що зловмисники на-
лагодили канал пересилання наркоти-
ків з-за кордону, використовуючи пос-
луги одного з міжнародних поштових 
операторів. Посилки з психотропами 
забирала спільниця ініціатора неза-
конних угод, який займався пошуком 
нових покупців.
 Як розповіли у прес-службі СБУ, 
психотропні речовини надходили до 
території нашої країни протягом року, 
а наркоторговці збували нелегаль-
ний товар уроздріб через мережу своїх 
кур’єрів.
 Затримані вже отримали повідом-
лення про підозру у вчиненні злочину, 
передбаченого частиною 3 статті 305 
КК України («Контрабанда наркотич-
них засобів і психотропних речовин»).
 Це вже друге велике затримання 
наркоторговців цього року. Нагадає-
мо, що 7 березня слідчі ГПУ відзвіту-

вали про вилучення 146 кілограм тра-
мадолу, їх загальна вартість на чорно-
му ринку сягає десяти мільйонів гри-
вень.
 — У рамках розкриття даного зло-
чину силовики провели тринадцять 
обшуків та вилучили валюту, нарко-
тики та холодну зброю, — розповіла 
прес-секретар Генпрокурора Лари-
са Сарган. — Криміногенна ситуація, 
пов’язана з поширенням наркотиків, 
зараз найгостріша у Київській, Одесь-
кій та Черкаській областях.
 На Півдні України торгівля нарко-
тиками процвітає настільки широко, 
що в Херсоні та Миколаєві злочинці 
не соромляться залишати свою рекла-

му просто на стінах будинків. А в Одесі 
спеціалізуються на продажу таблеток 
екстазі: це вельми ходовий товар у міс-
цевих кафе та нічних клубах, тому на 
місце одного затриманого приходять 
усе нові та нові наркодилери.
 — Років через п’ять Україна просто 
загрузне у наркоманії, а виправити си-
туацію вже буде неможливо, — впев-
нений голова прикордонної Закарпат-
ської ОДА Геннадій Москаль. — Небу-
вале зростання наркоманії пов’язане  
у першу чергу з тим, що з багатьма 
наркоторговцями ніхто не бореться, 
швидше за все, з тієї причини, що ті 
мають добрий «дах» у правоохоронних 
органах. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

  Корупційні дії — зло-
чин, а в час війни та ще й 
стосовно армійської тех-
ніки — подвійний. Ідеть-
ся про «гендлярів» із ДП 
«Львівський бронетанко-
вий завод» та посадовців 
Збройних сил України, пі-
дозрюваних у розтраті кош-
тів при закупівлі двигунів 
для потреб армії. Нещодав-
но детективи Національно-
го антикорупційного бюро 
України завершили досудо-
ве розслідування щодо не-
чистих на руку «ділків». 
 На початку березня цим 
особам та їхнім захисникам 
для ознайомлення відкрито 
матеріали досудового розслі-
дування. Під караючий меч 
правосуддя потрапили, зок-
рема, директор «Львівсько-
го бронетанкового заводу», 
якого підозрюють у вчи-

ненні злочину за ч. 5 ст. 191 
Кримінального кодексу, ч. 2 
ст. 366 КК України; заступ-
ник директора з комерцій-
них питань, котрому інк-
римінують ч. 5 ст. 191, ч. 2 
ст. 366 КК; начальник Цен-
трального бронетанкового 
управління ЗСУ, генерал-
майор — ч. 5 ст. 191 КК; на-
чальник відділу в управлін-
ні ЦБТУ ЗСУ, полковник — 
ч. 5 ст. 191 КК; засновник 
ТОВ «Булет Лайн» — ч. 5 ст. 
27 ч. 5 ст. 191 КК.
 Свого часу ДП «Львівсь-

кий бронетанковий завод» 
виграв конкурсні торги на 
поставку Центральному 
бронетанковому управлін-
ню ЗСУ нових двигунів В-
46-6: згідно з документа-
ми «ЛБТЗ», придбав у ТОВ 
«Булет Лайн» і поставив 
Центральному бронетан-
ковому управлінню ЗСУ 40 
двигунів.
 «Зібрані слідством до-
кази свідчать про те, що на-
справді двигуни надійшли 
на завод від третьої сторони 
без жодних документів; до-

говір із ТОВ був фіктивний, 
а двигуни — не новими, а 
такими, що були у вико-
ристанні. До того ж ці самі 
двигуни у 2008-2009-му уже 
були реалізовані підприємс-
твам на внутрішньому ринку 
як надлишкове майно Мініс-
терства оборони України, — 
інформує НАБУ. — За ре-
зультатами проведення низ-
ки експертиз — економічної, 
комплексної судової авто-
технічної, трасологічної, то-
варознавчої експертизи дви-
гунів — слідство уточнило 
розмір збитків, завданих дер-
жаві через корупційне пра-
вопорушення. Вони переви-
щують більш ніж 14,15 млн. 
грн.».
 Розслідування детекти-
ви НАБУ почали ще в лис-
топаді 2016 року, а про пі-
дозру особам, причетним до 
схеми, було повідомлено 14 
липня минулоріч. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Нарешті малий Тарас знову з яг-
нятком: на малій батьківщині вели-
кого Кобзаря громада відновила поні-
вечену півтора року тому скульптуру. 
 Як повідомляла раніше «Україна 
молода», в серпні 2016 року вандали 
викрали і вивезли у невідомому на-
прямку ягнятко від скульптури «Та-
рас мандрує», котра була встановлена 
при в’їзді в село Шевченкове Звениго-
родського району, де розташований  
Національний заповідник «Батьків-
щина Тараса Шевченка». 
 То було вже друге викрадення яг-
няти. Перший раз бронзову тваринку 
відновили. Але відтоді, як злодії по-
цупили другий раз те ягня, поновити 
скульптуру дотепер не вдалося. У де-
ржави на це не було грошей.

  «Ягнятко відновили з ініціативи 
голови Черкаської облдержадмініст-
рації Юрія Ткаченка. Всю скульптур-
ну композицію ми перенесли і встано-
вили у центрі нашого села, поруч iз 
місцевою школою. Тепер вона під ці-
лодобовим наглядом відеокамери», — 
розповідає «Україні молодій» сільсь-
кий голова села Шевченкове Сергій 
Смалько.
 І додає, весною, як тільки буде го-
дина, біля скульптури Тараса прове-
дуть благоустрій і посадять квітник.
 Сергій Анатолійович каже: Тара-
сове ягнятко виготовили черкаські 
майстри з композитних матеріалів. Це 
не бронза, тож потенційним вандалам, 
які полюють за кольоровими матеріа-
лами, ягня не буде цікавим.
 До речі, відеокамер у Шевченково-
му встановлено вже аж чотири — біля 
обеліска загиблим героям, нового ди-

тячого майданчика тощо.
 За словами сільського голови, зага-
лом у Шевченковому планують вста-
новити 16 відеокамер. Наразі в селі 
активно проводять інтернет і згодом у 
користувачів буде реальна можливість 
спостерігати за тим, що фіксують сіль-
ські камери в реальному часі. ■

ДУРМАН

«Колеса» поїхали
У Київській, Черкаській та Одеській областях 
найгостріша ситуація з наркотичним криміналом

■

ГУЧНА СПРАВА

ККД двигунів
Високопосадовців звинувачують у 
фактично антиукраїнській діяльності

■

ВІН ЖЕ ПАМ’ЯТНИК!

Новонароджене ягня
У селі Шевченковому планують установити 
16 відеокамер

■

Скульптурну композицію перенесли 
у центр села.

❙
❙
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«Історія Савченко: на початку — героїня трагедії, у фіналі 
— персонаж фарсу».

Володимир Фесенко
директор Центру прикладних політичних 

досліджень «Пента»

УКРАЇНА МОЛОДА

Олена ВІТИЧ

 Десятимісячна відпустка екс-очільниці НБУ 
Валерії Гонтаревої нарешті добігла кінця. Парла-
мент таки виявив готовність заслухати звіт Валерії 
Олексіївни і відпустив її з миром — за таке рішення 
висловилися 342 депутати. Попри шалену критику 
і звинувачення у фінансуванні російських банків, 
банкрутстві близько сотні вітчизняних фінансових 
установ, рості курсу гривні, розвалі банківського 
сектору та інших «гріхах», особливих зауважень 
до екс-глави СБУ в залі не виявилося.
 Сама Валерія Гонтарева своєю діяльністю на 
посаді лишилася задоволеною. «Від самого почат-
ку я наголошувала, що прийшла до Національно-
го банку для проведення реформ. Тому, коли всі 
реформи, які негайно потребували українська 
економіка та банківський сектор, були зроблені, 
я вважала свою місію повністю виконаною, і по-
дала Президентові офіційну заяву про відставку 
за власним бажанням», — заявила вона з трибуни 
парламенту. Серед свої головних здобутків Гонта-
рева назвала забезпечення макрофінансової ста-
більності, перехід на гнучкий валютний курс та 
започаткування нової монетарної політики інф-
ляційного таргетування та повну трансформацію 
самого Нацбанку. 
 Гонтарева додала, що НБУ очистив банківську 
систему від неплатоспроможних банків та назва-
ла головних боржників. «Зокрема, за кредитами 
своїх двох банків «Фінансова ініціатива» та «VAB-
банк» Бахматюк винен НБУ — 10,2 млрд. грн. Ми-
кола Лагун винен за кредитами «Дельта-банку» 8 
млрд. грн. Константин Жеваго та його банк «Фі-
нанси і кредит» винен Нацбанку 6,3 млрд. грн. Ле-
онід Климов, який досі є нардепом і навіть входить 
до Комітету з питань фінансової політики та бан-
ківської діяльності, — 3,4 млрд.», — зазначила 
вона.
 Більше критики випало на долю її наступни-
ка Якова Смолія, від якого депутати вимагали 
чіткого плану виходу з кризи і гарантій, що все 
буде добре. Не допомогло і значне зміцнення кур-
су гривні, яке спостерігається останнім часом. Од-
нак, судячи з того, що парламент таки взявся до 
розгляду цього питання, попередніх домовленос-
тей було досягнено і голоси теоретично мали бути. 
Так і сталося — кандидатуру Смолія підтримали 
247 депутатів. Хоча і спікер парламенту Андрій 
Парубій добряче перехвилювався, хвилин десять 
закликаючи депутатів повернутися на свої місця 
і погрожуючи приставити охорону, щоб нікого з 
зали не випускати.
 Узагалі вчора день виявився досить продук-
тивним. Верховна Рада, крім виключення Надії 
Савченко зі складу профільного комітету, про-
голосувала також за притягнення до криміналь-
ної відповідальності, затримання і арешт народ-
ного депутата від «Опозиційного блоку» Євгена 
Бакуліна, який за часів Віктора Януковича очо-
лював державну компанію НАК «Нафтогаз Ук-
раїни». ГПУ вимагає зняття з нього недоторкан-
ності в межах розслідування справи про так звані 
«вишки Бойка», звинувачуючи його у «створенні 
організованого злочинного угруповання» і «роз-
краданні державних коштів», що завдало збитків 
«Нафтогазу» на суму понад 449 млн. гривень. Сам 
Бакулін уже більше року на засіданнях Верхов-
ної Ради не з’являється і, за чутками, оселився в 
Росії, звідки його не дістати. Утім, схоже, Генпро-
куратура такого завдання і не ставить — за слова-
ми Луценка, вони передусім хочуть добитися аре-
шту активів депутата й отримати можливість по-
повнити бюджет за їх рахунок.
 Іншими питаннями, які вчора стояли на порядку 
денному, було призначення омбудсмана та голови 
Рахункової палати (найімовірнішими претендента-
ми на ці посади називали народних депутатiв Люд-
милу Денисову від Народного фронту та Валерія 
Пацкана від БПП). Утім ці питання були перенесені 
на післяобідній час. А, зважаючи на те, як наші де-
путати голосують після обіду, долю цих призначень 
передбачити було надзвичайно важко. ■

«Надія Савченко 
особисто планувала 
терористичний акт»
 Схоже, Росія, відпус-
каючи Савченко, справді 
зробила на неї велику став-
ку як на своєрідного «ми-
ротворця» і ретранслятора 
своїх ініціатив. Утім цей 
план зазнав краху: прой-
шовши Революцію гід-
ності та зазнавши стількох 
втрат на війні з Росією, ук-
раїнське суспільство прос-
то не відреагувало на «ми-
ротворчі» меседжі Надії. 
Тож за кілька місяців, 
не знаходячи підтримки 
своєї позиції, вона швид-
ко вратила політичний 
потенціал, отримавши за-
мість епітету «народна ге-
роїня» кілька образливих 
прізвиськ, і зійшла на мар-
гінеси, цікаві хіба що їй са-
мій та її кураторам (якщо 
такі існували). На деякий 
час про неї взагалі наче 
забули, лишивши її на 
своїй хвилі. Мовляв, чим 
би дитя не тішилося, аби 
шкоди не робило (хоча, як 
стверджують тепер багато 
волонтерів та добовольців, 
звертання до Надії Савчен-
ко по допомогу, як і до Во-
лодимира Рубана, часто 
оберталося новим полоном 
та іншими неприємностя-
ми). 
 Затримання керівни-
ка «Офіцерського корпу-
су» Володимира Рубана 
на блокпосту з арсеналом 
зброї в мікроавтобусі і зви-
нувачення його в підготов-
ці збройного перевороту 
знову привернуло увагу до 
Надії Савченко. Тим біль-
ше що й сама вона всіля-
ко цьому посприяла: при-
йшла на суд, який обирав 
запобіжний засіб Рубану, 
із метою взати його на по-
руки і демонстративно від-
дала йому честь. «Я щиро 
поважаю Рубана, що він 
зробив цій країні. Вислов-
люю свою повагу вам, то-
варишу офіцер», — заяви-
ла вона під прицілом теле-
камер. 

 Але звинувачення в 
тому, що і сама Надія при-
четна до планування тер-
акту, більше того, осо-
бисто мала принести виб-
ухівку до парламенту і за-
класти її в урядову ложу, 
викликало у людей пев-
ний скепсис до слів Гене-
рального прокурора. Утім 
Юрій Луценко запевняє, 
що все мало бути саме так. 
«У слідства є беззапере-
чні докази того, що Надія 
Савченко особисто плану-
вала, особисто вербувала, 
давала вказівки, як тут, у 
цьому залі, провести теро-
ристичний акт, знищив-
ши бойовими гранатами 
дві ложі, урядову і поса-
дову, мінометами обру-
шивши купол Верховної 
Ради і автоматами доби-
ваючи тих, хто виживе», 
— заявив він учора з три-
буни парламенту. 
 Пристрасті навколо 
Надії Савченко розгорі-
лися не дитячі. Олії у во-
гонь підлив і той факт, що 
одразу після затримання 
Рубана СБУ викликала її 
на допит як свідка, однак 
її в Україні не виявилося. 
Одразу ж пішли чутки, що 
вона втекла чи то до Росії, 
чи до Іспанії. Сама Надія 
повідомила, що ні від кого 
вона не ховається, а пої-
хала до Страсбурга на за-
сідання Європарламенту. 
Комітет Верховної Ради з 
питань національної без-
пеки й оборони в екстре-
ному порядку проголосу-
вав за виключення Надії 
з їхнього складу та вису-
нув ініціативу позбавити 
депутатку звання Героя 
України. Мовляв, якщо 
вона зрадник і ворог на-
роду, працює в інтересах 
Путіна, то не має права 
мати доступ до державної 
таємниці. Учора ж Вер-
ховна Рада підтримала 
рішення комітету, а Ген-
прокурор вніс до Верхов-
ної Ради подання на аре-
шт та затримання народ-
ного депутата Савченко.

«Не треба мене брати 
на слабо!»
 Попри пристрасті, які 
розгорілися навколо Надії 
Савченко, мало хто спри-
ймає всерйоз те, що вона 
готувала такі масштабні 
теракти. Як і докази, які 
обіцяє оприлюднити Ген-
прокуратура. «Звичайно, 
могли бути розмови десь за 
чашкою чаю на рівні того, 
як дістала ця влада і доб-
ре було б їх усіх одним ма-
хом. Я сам неодноразово 
ставав свідками таких роз-
мов у різних компаніях. 
Але одна справа — говори-
ти, а інша — готувати та-
кий теракт і бути готовим 
його здійснити», — гово-
рить політолог Олександр 
Солонтай.
 Утім диму без вогню не 
буває, переконаний дирек-
тор Центру прикладних 
політичних досліджень 
«Пента» Володимир Фе-
сенко. «Не треба скидати з 
рахунків і психологічний 
фактор, а саме — схиль-
ність і Рубана, і Савчен-
ко до авантюрних вчинків 
та їхні величезні амбіції. 
Для Надії Савченко війна 
— це взагалі спосіб життя, 
і, схоже, вона за ним ску-
чила. Тому в цій ситуації 
я допускаю два сценарії: 
або Надія і справді вирі-
шила «погратися у війну» 
і щось там планувала, або 
вона десь вела дурні розмо-
ви, і СБУ, щоб попіарити-
ся на резонансній справі, 
закинуло їй гачок, спро-
вокувало на це, підкинуло 
цю ідею і почало розкру-
чувати. Я підозрюю, що 
скоро ми побачимо нове 
«кіно», як це було у справі 
з Розенблатом чи Мосійчу-
ком. Це все знову виллєть-
ся в чергові дискусії: прав-
да це чи підтасовка? І це 
стане черговим викликом 
для влади. Бо, якщо вин-
на, то її треба затримува-
ти і судити. Але за ниніш-
нього ставлення до влади її 
затримання може зробити 
з неї жертву режиму і під-
няти її рейтинг. Тобто вій-
на з Савченко буде непрос-
та і навряд чи вона закін-
читься до президентських 
і парламентських виборів. 
А, знаючи характер Надії, 
важко передбачити, як усе 
розвиватиметься. У будь-
якому випадку, ми ще по-
чуємо і побачимо багато 
чого цікавого», — повідо-
мив Фесенко у коментарі 
«УМ».
 Частково ці слова під-
твердила і сама Надія Сав-
ченко. На анонсованому 
нею брифінгу перед своїм 
допитом у СБУ вона жод-

ним словом не обмови-
лася про справу, в якій її 
звинувачують. Зате обра-
ла тактику наступу, схо-
ду заявивши, що в Страс-
бурзі вона говорила про 
долю наших заручників і 
політв’язнів, які перебува-
ють у полоні бойовиків та в 
російських в’язницях, і за-
явила, що «протягом трь-
ох місяців, від виборів пре-
зидента Росії до Чемпіо-
нату світу з футболу, буде 
повністю вирішено питан-
ня звільнення заручників 
та політв’язнів». Водночас 
вона звинуватила ниніш-
ніх очільників держави в 
тому, що вони прийшли 
до влади на крові Небесної 
сотні, заявивши, що бачи-
ла на власні очі, як ниніш-
ній спікер парламенту Ан-
дрій Парубій проводив до 
готелю Україна снайпе-
рів, хоча пізніше вибачи-
лася і виправилася, що це 
був Пашинський. А після 
допиту в СБУ вона відкри-
то звинуватила українсь-
ку владу «у злочинах про-
ти українського народу, у 
всіх тих смертях, що ста-
лися за період діючої зло-
чинної влади Порошенка», 
і закликала українців від-
стояти «право на своє жит-
тя, на свою волю», зазна-
чивши, що військовий пе-
реворот — «це досить очі-
кувана і, напевно, досить 
правильна подія». «Я ні-
коли не закликала вас на 
майдани, ніколи не хоті-
ла кровопролиття просто-
го народу. До влади доб-
ратися завжди важко. На 
Майдані не загинув жоден 
політик. Мені не страш-
но, як не було, так і не 
буде. За правду боротися, 
жити і помирати ніколи не 
страшно», — заявила Сав-
ченко.
 Так що війна запові-
дається не на життя, а на 
смерть. Що так подобаєть-
ся Савченко і чого остеріга-
ються політики. Щоправ-
да, не виключено, що сто-
рона Президента і далі 
розкручуватиме цю ситу-
ацію, щоб використати її 
по-максимуму перед ви-
борами для того, щоб нага-
дати, за чиїм списком Сав-
ченко стала народним де-
путатом і хто нею так опі-
кувався. Хоча, це палиця 
з двома кінцями: від Юлії 
Тимошенко сама Савченко 
відхрестилася одразу піс-
ля повернення, а от Зірку 
Героя України з рук Петра 
Порошенка взяла.
 Що ж, як співає Святос-
лав Вакарчук, «веселі, бра-
те, часи настали». Варто за-
пасатися поп-корном. ■

МЕТАМОРФОЗИ

Від Наді до Гаді
Генеральна прокуратура 
звинуватила Надію Савченко 
в підготовці теракту в парламенті 

■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО 

Іще у 2016 році Надія Савченко очолила рейтинг най-
більших політичних розчарувань. Якщо у травні, коли 
вона тріумфально повернулася з російської в’язниці, 
її вважали серйозним конкурентом Петру Порошенку 
(за різними опитуваннями, за неї як за потенційного 
президента готові були проголосувати близько 35% ви-
борців), то під кінець року, через неоднозначні заяви та 
кроки самої Надії Савченко, захоплення нею змінилося 
розгубленням і розчаруванням. 
Утім, схоже, це її не надто стурбувало. Вона від почат-
ку «забила» за собою місце «людини з власною по-
зицією» і вперто слідувала цій ролі, не соромлячись 
показувати непристойні жести в стінах парламенту чи 
їздити на непідконтрольні території для «перемовин» з 
очільниками псевдореспублік. «Я ще тоді, коли ви мене 
зустрічали з квітами та обіймами, сказала вам, що не 
треба мені цих квітів: бо ви сьогодні мені даруєте квіти, 
а завтра кидатимете в мене каміння. Чи я помилилася у 
своїх прогнозах?» — заявила сама Надія учора під час 
короткого брифінгу перед допитом в СБУ.

ПАРЛАМЕНТ

Місія виконана?
Парламент звільнив-таки Валерію 
Гонтареву з посади голови 
Національного банку і призначив 
на її місце Якова Смолія

■

Надія Савченко готова оголосити війну всьому політикуму.
 Але чи наважаться з нею воювати?
Фото з сайта vesti-ukr.com.

❙
❙
❙
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Що таке спадкування?
 Спадкування – це пере-
хід прав та обов’язків (спад-
щини) від особи, яка помер-
ла (спадкодавця), до інших 
осіб (спадкоємців). Спадкоє-
мець за заповітом чи за зако-
ном має право прийняти спад-
щину або не прийняти її. До 
складу спадщини входять усі 
права та обов’язки, що нале-
жали спадкодавцеві на мо-
мент відкриття спадщини і не 
припинилися внаслідок його 
смерті. 
 Спадкоємець, який при-
йняв спадщину, може одер-
жати свідоцтво про право на 
спадщину. Видача свідоц-
тва про право на спадщину на 
майно, право власності на яке 
підлягає державній реєстра-
ції, проводиться нотаріусом. 
Для цього спадкоємець має 
подати документи, які посвід-
чують право власності спад-
кодавця на відповідне майно. 
Водночас відсутність свідоц-
тва про право на спадщину не 
позбавляє спадкоємця права 
на спадщину.
 Нотаріус має перевірити 
подані документи та взнати, 
чи немає заборон або арешту 
цього майна. За відсутності 
у спадкоємця необхідних до-
кументів нотаріус відмовляє 
йому у вчиненні нотаріальної 
дії та роз’яснює процедуру 
вирішення зазначеного пи-
тання в судовому порядку.

До якого суду слід 
звернутися?
 Справа щодо оформлен-
ня документів, що посвідчу-
ють право власності на неру-
хоме майно, розглядається в 
порядку цивільного судочин-
ства в районних, районних 
у містах, міських та міськра-
йонних судів за місцем розта-
шування майна.

Скільки це коштуватиме?
 За подання позову спла-
чується судовий збір у роз-
мірі 1%. При цьому розмір 
оплати не може бути меншим 
40% розміру прожитково-
го мінімуму на одну працез-
датну особу та не може пере-
вищувати розміру 5 прожит-
кових мінімумів. Ціна позо-
ву визначається, виходячи з 
грошової оцінки нерухомо-
го майна. Вартість може бути 
зазначена в технічному пас-
порті на майно або за резуль-
татом проведеної експертної 
оцінки.

Які документи треба подати 
до суду?
 До позовної заяви, офор-
мленої відповідно до вимог 
Цивільного процесуального 
кодексу України, додають-
ся докази, які обґрунтовують 

позовні вимоги, наприклад:
 * свідоцтво про смерть 
спадкодавця;
 * архівні довідки чи витя-
ги з рішень сільської ради про 
надання земельної ділянки;
 * дозвіл на будівництво бу-
динку;
 * довідка виконавчого ко-
мітету сільської ради депу-
татів трудящих;
 * записи у погоспо-
дарських книгах;
 * реєстрація місця прожи-
вання спадкодавця у будинку 
за паспортом;
 * технічний паспорт на бу-
динок;
 * сплата за комунальні 
послуги;
 * документи з колгоспу 
про відведення в установле-
ному порядку земельної ді-
лянки під забудову тощо.

Як довго чекати на рішення?
 Цивільна справа розгля-
дається судом упродовж ро-
зумного строку, але не біль-
ше 2 місяців iз дня відкрит-
тя провадження справи.
 Але на сьогоднішній день 
оформити право власності 
на житловий будинок у по-
рядку спадкування у вашій 
ситуації можливо не тільки 
в судовому порядку. Ви як 
спадкоємець можете пода-
ти заяву та документи, необ-
хідні для відповідної реєст-
рації, що підтверджують на-
буття спадкодавцем права 
власності на нерухоме майно 
(це може бути, наприклад, 
виписка з погосподарської 
книги), витяг із Спадкового 
реєстру про наявність заве-
деної спадкової справи та до-
кумент, що містить відомості 
про склад спадкоємців, вида-
ний нотаріусом чи уповнова-
женою на це посадовою осо-
бою органу місцевого само-
врядування, якими заведено 
відповідну спадкову справу.
 З заявою про реєстрацію 
прав власності на житловий 
будинок ви можете зверну-
тися до будь-якого реєстрато-
ра (нотаріуса) в межах облас-
ті. У такому випадку право 
власності на житловий буди-
нок, що належав вашій ма-
тері, буде зареєстровано за 
вашою матір’ю (померлою). 
Після чого, на підставі відо-
мостей iз Державного реєс-
тру прав, нотаріус має мож-
ливість видати вам Свідоцтво 
про право на спадщину.

Куди звертатися, щоб 
отримати детальну 
консультацію?
 Координаційний центр 
iз надання правової допо-
моги.
 м. Київ, вул. Січових 
Стрільців, 73, офіс 312. ■

КОНСУЛЬТАЦІЯ ВіД МІНІСТРА

Як успадкувати хату 
без заповіту?
Відповідає міністр юстиції України 
Павло Петренко

■

Доброго дня, пане міністре! Я все життя прожила у бать-
ківській хаті. Вони її самі будували. Тоді про всілякі доку-
менти не дуже думали. Просто сільська рада виділила зем-
лю, там і побудували. Батьки давно померли і жодних доку-
ментів не залишили. Чи можу я якось оформити цю землю й 
хату на себе без заповіту. Куди і як мені звернутися? Хочу 
зазначити, що я єдина дочка, тому жодних конфліктів тут 
бути не може.

Тамара Слайко

«Ми не хочемо переставляти 
ноги уряду»
 «Будь-яка політика — по-
даткова, кредитна, торговельна 
— може бути спрямована або на 
те, щоб знищити промисловість, 
або на те, щоб посилити її, роз-
винути і зробити більш конку-
рентною, — каже Віктор Гала-
сюк, голова парламентського 
Комітету з питань промислової 
політики та підприємництва. — 
На жаль, сучасна система побу-
дована так, що значно вигідні-
ше побудувати виробництво за 
кордоном, ніж в Україні. Один 
з учасників нашого «круглого 
столу», компанія «Велта», будує 
в Ізраїлі завод із переробки ти-
танової руди. Вкладає туди сот-
ні мільйонів доларів і створює 
робочі місця тільки тому, що в 
індустріальному парку в Ізраїлі 
компанія отримала великі по-
даткові знижки, повністю без-
коштовне приєднання до мереж 
і 30-відсоткову компенсацію ка-
пітальних інвестицій. І цей ін-
вестор буде вивозити з України 
сировину та робити готову про-
дукцію в іншій країні. Такий на 
сьогодні підсумок промислової 
політики нашої держави. Маємо 
змінити цю систему докорінно, 
щоб виробництво в Україні ста-
ло вигіднішим за банальне виве-
зення сировини за кордон».
 Віктор Галасюк нагадує, що 
ще в березні 2015 року очолюва-
ний ним комітет затвердив «Мо-
дель промислової політики Ук-
раїни». У цьому документі були 
«намічені конкретні задання і 
цілі, які запропонували уряду 
як опорні». «Я офіційно звер-
нувся до тодішнього Прем’єр-
міністра, аби цю «Модель» не-
гайно імплементувати на рівень 
державної програми. На жаль, 
віз і нині там, — констатує Вік-
тор Галасюк. — Ми подали й 
інші пропозиції, які вирішують-
ся на рівні уряду, але він нас не 
почув».

 Парламент по суті перехо-
пив ініціативу в уряду у сфері 
промислової політики й, зі 
свого боку, зробив низку важ-
ливих законодавчих ініціа-
тив. «Це, зокрема, десяти-
річний мораторій на експорт 
лісу-кругляка, — нагадує Вік-
тор Галасюк. — І хоча цей за-
кон отримав шалену крити-
ку від Євросоюзу і навіть Пре-
зидента України, але тільки 
за минулий рік маємо плюс 
4 млрд. гривень несировин-
ного експорту, плюс 2 млрд. 
гривень капітальних інвести-
цій, плюс 1,5 млрд. податків 
і десятки нових робочих міс-
ць. Далі: підвищення втри-
чі вивізного мита на мета-
лобрухт, завдяки цьому збе-
регли понад 30 тисяч робочих 
місць металургів і понад 1,5 
млрд. доларів у торговому ба-
лансі України, без цього зако-
ну я навіть не хочу говорити, 
який був би курс гривні сьо-
годні. Затверджено податкові 
стимули для вітчизняного га-
зовидобування — з 2021 року 
це дозволить Україні повніс-
тю відмовитися від імпортно-
го газу. Ухвалено закон про 
створення Експортно-кредит-
ного агентства, який змен-
шить у 3-4 рази вартість кре-
дитів для бізнесу. Але мало 
того, що створення ЕКА уряд 
зірвав на 9 місяців, так сьо-
годні ще й вносять правки до 
закону про ЕКА! Тобто замість 
того, щоб виконувати закон, 
вони намагаються його пере-
кроїти!» Віктор Галасюк пере-
рахував ще цілу низку ініціа-
тив, які вже проголосовані або 
ж будуть ухвалені парламен-
том найближчим часом. «Ми 
можемо констатувати, що 
парламент зробив низку кро-
ків, але він не є виконавчою 
гілкою влади. І ми не хочемо 
переставляти ноги уряду», — 
наголосив Галасюк. 

«У нас немає часу!»
 У свою чергу, перший заступ-
ник міністра економічного роз-
витку і торгівлі України Мак-
сим Нефьодов нагадав, що для 
реалізації промислового потен-
ціалу України його міністерство 
розробило «Стратегію розвитку 
промислового комплексу Украї-
ни», основними напрямами якої 
стали чотири блоки: енергоефек-
тивність, просування технологій 
— індустрія 4.0, економічна де-
централізація та «smart-регулю-
вання» промисловості. «Украї-
на має відійти від практики Ра-
дянського Союзу, де виробляли 
все — починаючи від каструль та 
закінчуючи космічними ракета-
ми, — каже Максим Нефьодов. 
— Ми маємо визначити ті сфери, 
в яких будемо конкурентоздат-
ними. Тому Мінекономрозвит-
ку пропонує проводити політи-
ку смарт-спеціалізації регіонів. 
Ідеться про кластери, і ми вже 
реалізовуємо подібний проект в 
автомобілебудівному секторі на 
прикладі того, як це було зроб-
лено у Східному Берліні». Він 
додав, що за рік Стратегія роз-
витку промисловості може бути 
затверджена. 
 Але в нас немає стільки часу 
— обурюються виробники й екс-
перти! Більше того, проект Стра-
тегії, який уперше Мінеконом-
розвитку представило напри-
кінці січня цього року в стінах 
уряду, виробники жорстко роз-
критикували, а Національний 
комітет з промислового розвит-
ку взагалі відхилив його. «Наф-
таліновий мотлох», «учорашній 
день», «жодної конкретики» — 
таких епітетів удостоївся вище-
згаданий документ. «Стратегія, 
яку сьогодні презентував заступ-
ник міністра, — це 31 сторінка 
тексту. І половина сторінок — 
констатація факту в стилі «сов-
ка». У нас ще цілий рік до за-
твердження цієї Стратегії, а часу 
немає вже зараз! Маємо негайно 
реалізовувати доктрину індуст-
ріалізації!» — каже голова ради 
Федерації роботодавців України 
Дмитро Олійник. 
 І наводить конкретний при-
клад: «Ми проаналізували, як 
формується база собівартості в 
Туреччині та в Україні. У Ту-
реччині за рахунок інструмен-
тів стимулювання база собі-
вартості менша на 15,5%. ПДВ 
— нема, ввізне мито — нуль, 
соціальний внесок відшкодову-
ють, кредит — на 5% менший. 
Як результат, ВВП Туреччини 
за цей час зріс на 38 відсотків, 
у нас він упав на 11,7%. Держ-
борг Туреччини зменшується, а 
в нас росте. Це і є наслідком тієї 
промислової політики, яку про-
вадить уряд». 
 Після емоційної дискусії 
учасники «круглого столу» ух-
валили резолюцію, яку напра-
вили Прем’єр-міністру Володи-
миру Гройсману. В ній, зокрема, 
вимагають визнати діяльність 
Мінекономрозвитку в сфері про-
мислової політики незадовіль-
ною, а першого заступника мініс-
тра Максима Нефьодова звіль-
нити з посади. Окрім того, дооп-
рацювати урядову «Стратегію 
розвитку промисловості Украї-
ни» з урахуванням «Моделі про-
мислової політики України», по-
дати на розгляд парламенту про-
ект Закону «Про промислову 
політику», залучивши до його 
розробки експертів ООН з про-
мислового розвитку (UNIDO) та 
провідних виробничих об’єднань 
України, а також створити Мініс-
терство промисловості України, 
яке на базі кращого світового до-
свіду має опікуватись промисло-
вою та інноваційною політикою 
країни. Чи почує промисловців 
уряд цього разу? ■

ЗА «КРУГЛИМ СТОЛОМ»

«За кордон емігрують 
уже цілі підприємства» 
Такий наслідок промислової політики 
української влади, вважають експерти 

■

Інна СТЕПАНЧУК 

Україна ризикує перетворитися на кладовище заводів — таку 
невтішну перспективу змалювали для нашої країни учасники «круг-
лого столу» «Стратегія розвитку промисловості України», що від-
бувся у Верховній Раді. Адже за кордон уже виїжджають не тільки 
робочі руки і кваліфіковані кадри, а й цілі підприємства. Бо умови 
ведення бізнесу там значно зрозуміліші й лояльніші, ніж на бать-
ківщині. То хто гальмує промислову політику держави і на чому 
варто зосередитись парламенту та уряду для успішного розвитку 
промисловості? Якою має бути промислова стратегія України? Ці 
та інші питання обговорювали за «круглим столом» парламентарії, 
урядовці, представники бізнесу та галузевих асоціацій.

Зміни в промисловій політиці України потрібні негайно, наголошували 
учасники «круглого столу».

❙
❙



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 «Чотири весілля»

10.40, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.45, 14.00, 15.25 «Міняю 

жінку»

17.10 Драма «Мама»

20.30, 4.45 «Секретні 

матеріали»

21.00 Драма «Cувенір з 

Одеси»

22.00 «Гроші-2018»

23.15, 0.25 «Голос 

країни-8»

ІНТЕР

05.40 М/ф
06.10, 22.30 «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 Х/ф «Д’Артаньян 

і три мушкетери»
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 3.55 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 2.10, 5.10 «Подробиці»
20.40 Т/с «Запитайте в осені»
00.20 Х/ф «Приборкання 

норовливого»
02.50 «Скептик-3»
03.15 «Речдок»

04.40 «Top Shop»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.15 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30, 3.10 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «За щучим 

велінням»

18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Комора життя»

23.30 Х/ф «Контрабанда»
01.45 Телемагазин

04.45 Агенти 

справедливості

ICTV

05.45, 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

12.35, 13.20 Х/ф «Шерлок 
Холмс»

12.45, 15.45 Факти. День

15.35, 16.20 Х/ф «Шерлок 
Холмс: Гра тіней»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.30 Т/с «Менталіст»

22.35 Свобода слова

00.50 Х/ф «Фантоми»
02.30 Національний відбір 

на Євробачення-2018: 

Підсумки

02.45 Труба містера 

Сосиски

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

04.55 Абзац

06.49, 8.05 Kids Time

06.50 М/с «Луні Тюнз шоу»

08.10 М/ф «Король Лев»

10.00 Х/ф «Перстень 
Нібелунгів»

13.40 Х/ф «Останній 
мисливець на 
відьом»

15.45 Х/ф «Гаррі Поттер і 
таємна кімната»

19.00 Ревізор. Крамниці

21.00 Таємний агент

22.15 Таємний агент. Пост-

шоу

00.10 Х/ф «Внизу»
01.55 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.50, 18.00 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, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25, 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

07.30 Фінансовий тиждень

07.55, 11.55, 12.55, 15.55, 

18.55 Погода в Україні

08.15 Про військо

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

19.30 Інформаційний вечір

22.00 «За Чай.com»

23.10 Акцент

23.30 Агрокраїна

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

06.45 Х/ф «Дот»
08.30 «Свідок. Агенти»

09.00 Х/ф «Акція»
10.45 «Кримінальні справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

12.50, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

14.40, 19.30, 0.45 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.20, 23.45 Т/с «Я — 

охоронець»

01.40 «Скарби власноруч»

03.10 «Речовий доказ»

04.55 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальний 

фільм «Грушевський. 

Галицька весна 

української ідеї»

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Казки Лiрника Сашка

07.20 Школа Мері Поппінс 

07.40 Хочу бути. Гончарство

08.00 Фольк-music діти

08.40 Фольк-music діти 

09.25 Документальний фільм 

«Есе про Крим» 

10.00 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7

10.55 Візитки Полтавщини 

11.05 Мистецькі історії. Як 

звуки перетворюються 

на музику

11.20 Фольк-music. 

Рівненщина

12.20 Фольк-music 

13.20 Документальний фільм 

«Наталья Сумська. 

Перевтілення» 

13.50 «Борхес». Що таке 

мистецтво

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути. Ортопед

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет. 

Мистецтво переговорів

17.10 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром. Повт. від неділі

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 — Прокіп 

Колісник. Сучасники і 

герої

19.50 Вечірня казка. Яйце-

Райце, ч. 1

20.05 Розсекречена історія. 

Операція «Вісла»

21.00 Документальний фільм 

«Василь Стус. Феномен 

суток» 

22.00 Візитка Карпат 

Верховина-Гуцулка

22.00 Візитка Карпат Волова-

Не такий

22.10 Лекції «Громадського». 

Юрій Андрухович 

«Розстріляне 

відродження. Українська 

культура 10-30 років»

23.00 Фольк-music. 

Хмельничина

00.00 РадіоДень 

00.25 Мистецькі історії. Весна

00.40 РадіоДень 

01.05 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music. 

Житомирщина

02.20 РадіоДень. «Життя+» 

02.40 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань» 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Документальний фільм 

«Трипілля. Забута 

цивілізація Старої 

Європи»

05.00 Розсекречена історія. 

Операція «Вісла» 

СТБ

06.25, 15.30 «Все буде 

добре!»

08.10 «Все буде смачно!»

09.20 Х/ф «Міміно»
11.15 Х/ф «Джентльмени 

удачі»
13.05 «Битва екстрасенсів-

18»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

23.35 «Один за всіх»

02.50 «Найкраще на ТБ»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

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...»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація»

18.00, 19.00, 21.00 «Разом»

18.40 «Територія позитиву»

19.20 «Нейтральна територія»

20.20 «Ехо України»

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 1.30 «Нове Шалене 

відео по-українськи»

10.30 Х/ф «Володар морів: 
На краю світу»

13.00 Т/с «Команда»

16.35 Х/ф «Атлантичний 
рубіж»

18.15 «Спецкор»

18.45 «ДжеДАІ»

19.20, 20.20 Т/с «Опер за 

викликом»

21.20 Т/с «Кістки-9»

22.55 Т/с «Кістки-8»

00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя-1»

02.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Вільярреал» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

07.45 Журнал Ліги чемпіонів

08.15 «Шахтар» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Великий футбол»

12.05 «Реал» — «Жирона». 

Чемпіонат Іспанії

13.50 «Віган» — 

«Саутгемптон». 1/4 

фіналу. Кубок Англії

16.00 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру. Прем’єра

16.55, 3.40 Топ-матч

17.00 «Барселона» — 

«Баварія». 1/4 фіналу 

(2008 р. / 2009 р.). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів. Прем’єра

18.50 «МЮ» — «Брайтон». 

1/4 фіналу. Кубок Англії

20.40 «Олександрія» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

22.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

23.50 Огляд матчів 1/8 

фіналу. «Ювентус»/

«Тоттенгем». Ліга 

чемпіонів УЄФА

00.35 Огляд матчів 1/8 

фіналу. «Базель»/«Ман 

Сіті». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

01.20 Огляд 1/4 фіналу. Кубок 

Англії. Прем’єра

01.50 «Депортіво» — «Лас-

Пальмас». Чемпіонат 

Іспанії

03.55 «Свонсі» 

— «Тоттенгем». 1/4 

фіналу. Кубок Англії

ФУТБОЛ-2

06.00 «МЮ» — «Брайтон». 

1/4 фіналу. Кубок Англії

07.50, 9.50, 17.45 Топ-матч

08.00 «Ліверпуль» — 

«Вотфорд». Чемпіонат 

Англії

09.55 «Леганес» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

11.40 Журнал Ліги чемпіонів

12.10 «Рома» — «Шахтар». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.00 «Бетіс» 

— «Еспаньйол». 

Чемпіонат Іспанії

15.45 «Моя гра» 

Ю. Коломоєць

16.15 Огляд матчів 1/8 

фіналу. «Ювентус»/

«Тоттенгем». Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

17.00 Огляд матчів 1/8 

фіналу. «Базель»/«Ман 

Сіті». Ліга чемпіонів 

УЄФА. Прем’єра

17.55, 2.20 «Великий футбол»

19.40 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

22.00 «Барселона» — 

«Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

23.50 LaLiga Files. Чемпіонат 

Іспанії. Прем’єра

00.35 «Барселона» — 

«Баварія». 1/4 фіналу» 

(2008 р. / 2009 р.). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

04.10 «Леванте» — «Ейбар». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00 Правда життя

09.00 Коала: таємне життя

10.00 Невідомий океан

10.40 Наші

11.30, 4.20 Код доступу

12.30 Таємниці кримінального 

світу

13.20 Шосте відчуття. Дар чи 

прокляття?

14.10, 5.10 Містична Україна

15.00, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра

16.00, 20.50 Мисливці за 

зброєю

16.50 Кенгуру: таємне життя

17.50, 22.40 У пошуках 

інновацій

18.50 Битва цивілізацій

23.40 Вирішальні битви 

Другої світової

00.30 Там, де нас нема

К1

06.30 «Top Shop»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Три сестри»

09.20 «Красуні»

10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Гілз, 90210»

11.50, 18.15 «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 «Серцеїдки»
01.15 Х/ф «Ціна 

пристрасті»
03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.15 М/ф «Принц Єгипту»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 19.00, 2.30 Панянка-

селянка

13.00 Чотири весілля

14.00 Готель «Галіція»

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 XII Паралімпійські 

зимові ігри. Лижні 

перегони. Відкрита 

естафета. Всі класи

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Щоденник 

Паралімпіади

09.50 XII Паралімпійські 

зимові ігри.Церемонія 

закриття

11.35, 13.35, 16.25 

Телепродаж (на 

комерційних умовах)

12.00 Документальний цикл 

Смачні історії

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 РадіоДень

13.55 Перша шпальта

14.30 Радіо. День

15.15, 4.00 Лайфхак 

українською

15.20 М/с «Гон»

15.35 М/с «Чорний Джек»

16.50, 1.50 Розсекречена 

історія

17.50, 23.50 Інформаційна 

година

19.00 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

19.40 До справи

20.15, 1.10 Війна і мир

21.30, 3.25 Тема дня

21.50, 3.40 Паралімпійські 

зимові ігри. Післямова

22.05 Д/с «Як працюють 

міста»

23.00 Т/с «Імперія»

02.40 ТАКАШОТАМ #

04.10 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

04.40 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

05.30 Д/с «Орегонський 

путівник»
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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 «Чотири весілля»
10.40, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.45, 14.05, 15.25 «Міняю 

жінку»
17.10 Драма «Мама»
20.30, 4.50 «Секретні 

матеріали»
21.00 Драма «Cувенір з 

Одеси»
22.00 «Поверніть мені красу-

3»
23.20, 0.25, 1.20 Драма «Інша 

земля»

ІНТЕР

05.50 М/ф
06.10, 22.30 «Слідство вели... з 

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

«Інтером»
10.20, 12.25, 20.40 Т/с 

«Запитайте в осені»
12.00 «Новини»
12.50 Х/ф «Діамантова 

рука»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 3.00, 5.20 «Подробиці»
00.20 Х/ф «Екіпаж»
03.40 «Скептик-3»
04.50 «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 Зоряний шлях. Новий 

сезон
10.30 Свекруха чи невістка
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

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

Україна»
21.00 Т/с «Комора життя»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
01.30 Телемагазин
02.50 Зоряний шлях
03.10 Реальна містика

ICTV

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45, 4.25 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Більше ніж правда

11.10, 17.35, 21.30 Т/с 

«Менталіст»

12.10, 13.20 
Х/ф «Мисливці 
на привидів»

12.45, 15.45 Факти. День

15.05, 16.25 Т/с «Ніконов і Ко»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

22.30 «На трьох»

23.45 Х/ф «Фантоми»
01.30 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

02.15 Труба містера 

Сосиски

03.55 Скарб нації

04.05 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.45 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

03.55 Абзац

05.45, 6.45 М/с «Луні Тюнз 

шоу»

06.40, 7.59 Kids Time

08.00 Т/с «Мерлін»

10.50 Т/с «Друзі»

12.50 Т/с «Статус відносин 

— все складно»

17.10, 19.00 Дешево 

та сердито

21.00 Аферисти в мережах

22.05 Від пацанки 

до панянки

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.50, 18.00 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, 0.00, 
1.00, 2.00, 4.00, 5.00 
Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

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»
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15 Машина часу
02.10 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

НТН

06.30 Х/ф «Полювання за 
тінню»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Чорта з два»
10.45 «Кримінальні справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»
12.50, 16.55 «Легенди карного 

розшуку»
14.45, 19.30, 0.45 Т/с 

«Альпійський патруль»
22.20, 23.45 Т/с «Я — 

охоронець»
01.35 «Скарби власноруч»
03.10 «Випадковий свідок»
03.20 «Речовий доказ»
05.05 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Д/ф «Українська 

рапсодія»
06.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Прокіп 
Колісник. Сучасники і 
герої

07.00 Казки Лiрника Сашка
07.10 Казки Лiрника Сашка
07.20 Школа Мері Поппінс 
07.40 Хочу бути. Художник
08.00 Мистецькі історії. Ромео і 

Джульєтта
08.15 Новини. Світ 
08.30 Новини 
08.45 Тема дня 
09.00 Новини. Культура 
09.20 Документальний фільм 

«Гуцулка Ксеня»
10.00 Документальний фільм 

«Трипілля. Забута 
цивілізація Старої 
Європи»

10.55 Візитки Полтавщини. 
Лобстер 

11.05 Мистецькі історії. 
Меценати

11.20 Фольк-music 
12.20 Фольк-music 
13.20 Документальний фільм 

«Дворянин Микола 
Лисенко» 

13.50 «Борхес». Що таке 
мистецтво. Психологія 
спілкування, естетика

14.15 Надвечір’я. Долі 
15.10 РадіоДень «Життя+» 
15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути. 
Дресирувальник

16.10 РадіоДень. Освітні 
програми. «Твій 
час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет. 
Український кінобізнес 
20-х. Історія успіху

17.20 Як дивитися кіно 
17.50 Новини. Світ 
18.05 Новини 
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура 
18.50 Лайфхак українською 

(формули ввічливості) 
19.00 Місто Ха Еко-плакат «4-й 

Блок» 
19.50 Вечірня казка. Казка. 

Яйце-Райце, ч. 2
20.05 Розсекречена історія. 

Справа Довженка
21.00 Документальний 

фільм «РЕЙД. Сила 
нескорених» 

22.00 Візитка Карпат Волова-
Не такий

22.00 Візитка Карпат 
Черемошна-Політ

22.10 Лекції 
«Громадського»Олена 
Боримська «Візуальне 
мистецтво. Злам 
парадигми»

23.00 Фольк-music 
00.00 РадіоДень 
00.25 Мистецькі історії. 

Природні явища, стихії 
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 Надвечір’я. Долі 
04.15 Документальний фільм 

«Григір Тютюнник. Доля. 
Коріння»

05.05 Розсекречена історія. 
Кримська революція 
1917

 
СТБ

06.50, 15.30 «Все буде добре!»
08.35 «Все буде смачно!»
09.40 «МастерШеф-7»
13.25 «Хата на тата»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

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

секс»
00.40 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок.«Новий 
день»

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...»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»
16.15, 23.00 «Кримінал»
17.15 «Ситуація»
18.00, 19.00, 21.00 «Разом»
18.40 «Територія позитиву»
19.20 «Нейтральна територія»
20.20 «Ехо України»
21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Атлантида»
08.55, 2.20 «Облом.UA.»
09.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
12.55 «Помста природи»
15.40 Х/ф «Атлантичний 

рубіж-2»
19.20, 20.20 Т/с «Опер за 

викликом»
21.20 Т/с «Кістки-9»
22.55 Т/с «Кістки-8»
00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя-2»
01.30 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND»

07.15, 1.55 «Валенсія» — 
«Алавес». Чемпіонат Іспанії

09.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 «Динамо» (К) — 

«Лаціо». 1/8 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА

12.10 «Великий футбол»
13.55 «Лестер» — «Челсі». 

1/4 фіналу. Кубок Англії
17.20 «Реал» — «Жирона». 

Чемпіонат Іспанії
19.10 «Моя гра» Ю. Коломоєць
19.40 «Віган» — 

«Саутгемптон». 1/4 
фіналу. Кубок Англії

21.30, 1.45, 3.40 Топ-матч
21.45 LaLiga Files. Чемпіонат 

Іспанії
22.50 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру
23.45 Огляд матчів 1/8 фіналу. 

«Порту»/«Ліверпуль». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

00.30 Огляд матчів 1/8 фіналу. 
«Реал»/«ПСЖ». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

01.15 Світ Прем’єр-Ліги
03.55 «Ліверпуль» — 

«Вотфорд». Чемпіонат 
Англії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Віган» — 
«Саутгемптон». 1/4 
фіналу. Кубок Англії

07.50, 9.35, 16.05, 22.50 Топ-
матч

08.05 Огляд матчів 1/8 фіналу. 
«Ювентус»/«Тоттенгем». 
Ліга чемпіонів УЄФА

08.50 Огляд матчів 1/8 фіналу. 
«Базель»/«Ман Сіті». 
Ліга чемпіонів УЄФА

09.50, 3.35 Огляд 1/4 фіналу. 
Кубок Англії

10.20 «Європейський 
WEEKEND»

11.30, 20.05 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру

12.25 «МЮ» — «Севілья». 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

14.15 «Сосьєдад» — 
«Хетафе». Чемпіонат 
Іспанії

16.15 Огляд матчів 1/8 фіналу. 
«Реал»/«ПСЖ». Ліга 
чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра

17.00 Огляд матчів 1/8 фіналу. 
«Порту»/«Ліверпуль». 
Ліга чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра

17.45 Журнал Ліги чемпіонів
18.15 «Шахтар» — 

«Маріуполь». чемпіонат 
України

21.00 «Атлетік» — «Марсель». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА

22.55 «МЮ» — «Брайтон». 
1/4 фіналу. Кубок Англії

00.45 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

01.45 «Олімпік» — «Зірка». 
Чемпіонат України

04.05 «Депортіво» — «Лас-
Пальмас». Чемпіонат 
Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.00 Правда життя
09.00 Коала: таємне життя
10.00 Таємнича Латинська 

Америка
10.40 Наші
11.30 Код доступу
12.30 Таємниці кримінального 

світу
13.20 Потойбіччя. Сни
14.10, 5.10 Містична Україна
15.00, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра
16.00, 20.50 Мисливці за 

зброєю
16.50 Кенгуру: таємне життя
17.50, 22.40 У пошуках 

інновацій
18.50 Битва цивілізацій
23.40 Вирішальні битви Другої 

світової
00.30 Паранормальний світ
01.20 Прихована реальність

К1

06.30 «Top Shop»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Три сестри»
09.20 «Красуні»
10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-Гілз, 

90210»
11.50, 18.15 «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»
02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.15 М/с «Енчантімалс»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
12.00, 19.00, 2.30 Панянка-

селянка
13.00 Чотири весілля
14.00 Готель «Галіція»
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, 15.35 М/с «Чорний 
Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
21.00, 3.00 Новини

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

09.40 Д/с «Пригоди Остіна 
Стівенса»

10.35, 16.25 Телепродаж (на 
комерційних умовах)

11.00 Д/с «Спільноти тварин»
12.00 Документальний цикл 

Смачні історії
12.30, 1.10 Церемонія 

зустрічі Національної 
паралімпійської збірної 
України

15.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

15.15, 4.00 Лайфхак 
українською

15.20 М/с «Гон»
16.50 Світло
17.50, 23.50 Інформаційна 

година
19.00 Перший на селі
19.25 Посттравматичний 

синдром
20.25 Наші гроші
21.30, 3.25 Тема дня
21.50, 3.40 Паралімпійські 

зимові ігри. Післямова
22.05 Д/с «Як працюють міста»
23.00 Т/с «Імперія»
04.10 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
04.40 Д/с «Розповіді про Хансік»
05.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 БЕРЕЗНЯ 2018
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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, 5.20 ТСН

09.30 «Чотири весілля»
10.40, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.45, 14.05, 15.25 «Міняю 

жінку»
17.10 Драма «Мама»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Драма «Cувенір з 

Одеси»
22.00 «Одруження 

наосліп-4»
23.35, 0.25, 1.45 Комедія 

«Сусіди на стрьомі»

ІНТЕР

06.00 М/ф
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»
10.20, 12.25, 20.40 Т/с 

«Запитайте в осені»
13.00 Х/ф «Час гріхів»
14.50, 15.45, 16.45, 3.20 

«Речдок»
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 2.15, 5.15 «Подробиці»
00.20 Х/ф «Танцюй»
02.55 «Скептик-3»

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 Зоряний шлях. Новий 

сезон
10.30 Свекруха чи невістка
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

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

Україна»
21.00 Т/с «Комора життя»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
01.30 Телемагазин
02.50 Зоряний шлях
03.10 Реальна містика

ICTV

05.40, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому 

місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.10, 17.35, 21.30 Т/с 

«Менталіст»

12.10, 13.15 
Х/ф «Мисливці на 
привидів-2»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.25 Т/с «Ніконов і 

К°»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.35 «На трьох»

23.45 Х/ф «Ромео повинен 
померти»

01.50 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

02.25 Труба містера Сосиски

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.55 Зона ночі
04.30 Абзац
06.24, 7.44 Kids Time
06.25 М/с «Луні Тюнз шоу»
07.45 Т/с «Мерлін»
10.30 Т/с «Друзі»
12.30 Т/с «Статус відносин 

— все складно»
17.00, 19.00 Від пацанки до 

панянки
21.00 Аферисти в мережах
22.00 Суперінтуїція

01.50 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.50, 18.00 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, 0.00, 1.00, 2.00, 
4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум
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»
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15 Машина часу
02.10 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

НТН

06.40 Х/ф «Ніагара»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «34-й швидкий»
10.40 «Кримінальні справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»

12.50, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.30, 0.40 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.20, 23.45 Т/с «Я — 

охоронець»

01.30 «Скарби власноруч»

03.05 «Речовий доказ»

04.45 «Легенди бандитського 

Києва»

05.35 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальний фільм 

«Віденськими стежками 

Івана Франка» 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Казки Лiрника Сашка

07.20 Школа Мері Поппінс 

07.40 Хочу бути. Кінолог

08.00 Мистецькі історії. 

Ромео і Джульєтта

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.20 Документальний фільм 

«Сміхотворець Павло 

Глазовий»

10.00 Документальний фільм 

«Іван Драч. Крізь час і 

слово» 

10.55 Візитки Полтавщини. 

ф. 10 хорошки 

11.05 Мистецькі історії. 

Оперета

11.20 Фольк-music. 

Хмельниччина

12.15 Фольк-music 

13.20 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка — 

вектор визначено» ф. 1

13.50 Д/ф «Борхес» 

Живопис. Скульптура, 

графіка

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 РадіоДень. «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути. Ілюзіоніст

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет. 

Українські імена

17.15 Документальний 

фільм «Сімдесятники. 

Володимир Денисенко»

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

(антисуржик) 

18.55 Документальний фільм 

«Трипілля. Забута 

цивілізація Старої 

Європи»

19.50 Вечірня казка. Дідова 

дочка, ч. 1

20.05 Розсекречена історія. 

Биківня і Катинь

21.00 Документальний фільм 

«ХХ сторіччя Кароля 

Войтили», ч. 1

21.25 Документальний фільм 

«ХХ сторіччя Кароля 

Войтили», ч. 2

22.00 Візитка Карпат 

Черемошна-Політ

22.00 Візитка Карпат Гора піп 

Іван Чорногірський

22.10 Лекції 

«Громадського»Зоя 

Звиняцьківська «Соня 

Делоне. У пошуках 

універсального 

дизайну» 

23.00 Фольк-music. 

Житомирщина

00.00 РадіоДень 

00.25 Мистецькі історії. 

Ромео і Джульєтта

00.40 РадіоДень 

01.05 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music. 

Хмельничина

02.20 РадіоДень. «Життя+» 

02.40 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань» 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.15 Документальний фільм 

«Григір Тютюнник. 

Доля. «Повна душа 

болю...»

05.05 Розсекречена історія. 

Биківня і Катинь

 

СТБ

06.40, 15.30 «Все буде 

добре!»

08.25 «Все буде смачно!»

09.25 «МастерШеф-7»

12.45 «Хата на тата»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»

00.10 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 

Ранок.«Новий день»

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...»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація»

18.00, 19.00, 21.00 «Разом»

18.40 «Територія позитиву»

19.20 «Нейтральна територія»

20.20 «Ехо України»

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Атлантида»

08.55, 12.55, 1.30 «Нове 

Шалене відео по-

українськи»

09.45, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.45 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений світ»

15.35 Х/ф «Гарячі голови»
19.20, 20.20 Т/с «Опер за 

викликом»

21.20, 22.55 Т/с «Кістки-9»

00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя 2»

02.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Бетіс» 

— «Еспаньйол». 

Чемпіонат Іспанії

07.45 «Моя гра».

Ю. Коломоєць

08.15 «Олександрія» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Арсенал» — «Мілан». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

12.10 «Європейський 

WEEKEND»

13.25 «Свонсі» 

— «Тоттенгем». 1/4 

фіналу. Кубок Англії

15.10, 20.10 Журнал Ліги 

чемпіонів

16.00 «Сіткорізи». Прем’єра

16.30 «Барселона» — 

«Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

18.20 «Рома» — «Шахтар». 

1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

20.40 «Олімпік» — «Зірка». 

Чемпіонат України

22.50 «LaLiga Files». 

Чемпіонат Іспанії

23.35, 3.40 Топ-матч

23.50 Огляд матчів 1/8 

фіналу. «Баварі»/

«Бешикташ». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

00.35 Огляд матчів 1/8 

фіналу. «Челсі»/

«Барселона». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

01.20 «Сіткорізи»

01.50 «Леганес» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

03.55 «Лестер» — «Челсі». 

1/4 фіналу. Кубок Англії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Лестер» — «Челсі». 

1/4 фіналу. Кубок Англії

07.50, 9.35 Топ-матч

08.05 Огляд матчів 1/8 

фіналу. «Реал»/

«ПСЖ». Ліга чемпіонів 

УЄФА

08.50 Огляд матчів 1/8 

фіналу. «Порту»/

«Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

09.50, 18.00, 3.35 «Моя гра». 

Ю. Коломоєць

10.20 «Вільярреал» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

12.10 «Бешикташ» — 

«Баварія». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

14.00 «LaLiga Files». 

Чемпіонат Іспанії

14.40 «Валенсія» — 

«Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

16.30 Огляд матчів 1/8 

фіналу. «Баварія»/

«Бешикташ». Ліга 

чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

17.15 Огляд матчів 1/8 

фіналу. «Челсі»/

«Барселона». Ліга 

чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

18.30 «Олександрія» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

20.15 Огляд 1/4 фіналу. Кубок 

Англії

20.45 «Зальцбург» 

— «Боруссія»» (Д). 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

22.30 «Сіткорізи»

23.00 «Ліверпуль» — 

«Вотфорд». Чемпіонат 

Англії

00.50 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

01.45 «Шахтар» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

04.05 «Барселона» — 

«Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00 Правда життя

09.00, 16.50 Кенгуру: таємне 

життя

10.00 Таємнича Латинська 

Америка

10.40 Наші

11.30 Код доступу

12.30 Таємниці кримінального 

світу

13.20 Жертви краси

14.10 Містична Україна

15.00, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра

16.00, 20.50 Мисливці за 

зброєю

17.50, 22.40 У пошуках 

інновацій

18.50 Битва цивілізацій

23.40 Вирішальні битви 

Другої світової

00.30 Паранормальний світ

01.20 Бандитський Київ

05.10 Смарт-шоу

К1

06.30 «Top Shop»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Три сестри»

09.20 «Красуні»

10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Гілз, 90210»

11.50, 18.15 «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 «Йоринда і 
Йорингель»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 19.00, 2.30 Панянка-

селянка

13.00 Чотири весілля

14.00 Готель «Галіція»

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, 15.35 М/с «Чорний 
Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
21.00, 3.00 Новини

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

09.40, 19.25 Д/с «Пригоди 
Остіна Стівенса»

10.35, 13.35, 16.25 
Телепродаж (на 
комерційних умовах)

11.00 Д/с «Спільноти тварин»
12.00 Документальний цикл 

Смачні історії
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15, 4.00 Лайфхак 

українською
15.20 М/с «Гон»
16.50 Війна і мир
17.35, 2.40 ТАКАШОТАМ #
17.50, 23.50 Інформаційна 

година
19.00 Д/ф «Пліч-о-пліч»
20.25 Складна розмова
21.30, 3.25 Тема дня
21.50, 3.40 Паралімпійські 

зимові ігри. Післямова
22.05 Д/с «Як працюють 

міста»
23.00 Т/с «Імперія»
01.10 Концертна програма 

«Нацвідбір на 
Євробачення-2018»

01.50 Світло
04.10 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
04.40 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
05.30 Д/с «Орегонський 

путівник»
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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 «Чотири весілля»

10.40, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.45, 14.05, 15.25 «Міняю 

жінку»

17.10 Драма «Мама»

20.30, 4.25 «Секретні 

матеріали»

21.00 Драма «Cувенір з 

Одеси»

22.00 «Міняю жінку-13»

23.00, 0.20 «Право на владу-

2018»

00.45 Комедія «Дуплекс»

ІНТЕР

05.50 М/ф
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»
10.20, 12.25, 20.40 Т/с 

«Запитайте в осені»
12.55 Х/ф «Любов на 

асфальті»
14.50, 15.45, 16.45, 3.10 «Речдок»
18.00, 19.00, 3.50 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 2.05, 4.35 «Подробиці»
00.20 Х/ф «Кохати не 

можна забути»
02.45 «Скептик-3»
05.15 «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, 2.20 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон
10.30 Свекруха чи невістка
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30, 4.00 Агенти 

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

Україна»
21.00 Т/с «Комора життя»
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI. Місце злочину»
01.50 Телемагазин
03.10 Реальна містика

ICTV

05.35 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому 

місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.10, 17.35, 21.30 Т/с 

«Менталіст»

12.10, 13.15 Х/ф «Ромео 
повинен померти»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.25 Т/с «Ніконов і 

К°»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

22.30 «На трьох»

23.40 Х/ф «Здоровань»
01.35 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

02.20 Труба містера 

Сосиски

03.55 Скарб нації

04.05 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.55 Зона ночі
03.45 Абзац
05.35, 6.35 М/с «Луні Тюнз 

шоу»
06.34, 7.49 Kids Time
07.50 Т/с «Мерлін»
10.40 Т/с «Друзі»
12.30 Т/с «Статус відносин 

— все складно»
17.00, 19.00 Хто зверху

21.00 Аферисти в мережах
22.00 Варьяти
01.50 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.50, 18.00 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, 0.00, 1.00, 
2.00, 4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум
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»
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15 Машина 

часу
02.10 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

НТН

06.45 Х/ф «Тихе слідство»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Свавілля»
10.50 «Кримінальні справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»
12.55, 16.55 «Легенди карного 

розшуку»
14.40, 19.30, 0.40 Т/с 

«Альпійський патруль»
22.20, 23.45 Т/с «Я — 

охоронець»
01.30 «Скарби власноруч»
03.05 «Випадковий свідок»
03.20 «Речовий доказ»
05.15 «Мисливці за 

привидами»
05.40 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Документальний 

фільм «Справа 
«божевільного» 
А. Ведель»

07.00 Казки Лiрника Сашка
07.10 Казки Лiрника Сашка
07.20 Школа Мері Поппінс 
07.40 Хочу бути. Кондитер
08.00 Мистецькі історії. 

Ромео і Джульєтта
08.15 Новини. Світ 
08.30 Новини 
08.45 Тема дня 
09.00 Новини. Культура 
09.20 Документальний 

фільм «Таємничий 
Сковорода»

10.00 Документальний фільм 
«Василь Стус. Феномен 
суток» 

10.55 Візитки Полтавщини. 
Ф. 8 трихотомія 

11.05 Мистецькі історії. Схід
11.20 Фольк-music 
12.20 Фольк-music 
13.20 Документальний фільм 

«Українська Гельсінська 
спілка-вектор 
визначено», ф. 2

13.50 «Борхес» Станковий 
живопис або картина

14.15 Надвечір’я. Долі 
15.10 РадіоДень «Життя+» 
15.30 Хто в домі хазяїн? 
15.50 Хочу бути. Аерографія
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 
час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний 
університет. 
Якісні медіа

17.20 Документальний фільм 
«Микола Руденко. 
Формулу життя 
знайдено» із циклу 
«Дисиденти» 

17.50 Новини. Світ 
18.05 Новини 
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура 
18.50 Лайфхак українською 

(наголос) 
19.00 Документальний фільм 

«Сімдесятники. Сергій 
Параджанов»

19.50 Вечірня казка. Дідова 
дочка, ч. 2

20.05 Розсекречена історія. 
Навіщо потрібні українці 
(1)

21.00 Документальний фільм 
«Наївне малярство 
Михайла Онацька»

22.00 Візитка Карпат Гора піп 
Іван Чорногірський

22.00 Візитка Карпат Зелене-
Бокораш

22.10 Лекції Громадського. 
Юрій Вінничук «Амури 
і батями. Масова 
культура Галичини» 

23.00 Фольк-music 
00.00 РадіоДень 
00.20 Мистецькі історії. 

Література — джерело 
натхнення

00.40 РадіоДень 
01.20 Фольк-music 
02.20 РадіоДень. «Життя+» 

02.40 РадіоДень. Освітні 
програми. «Твій 
час»/«Модуль знань» 

03.20 Надвечір’я. Долі 
04.20 Д/ф «Ловець слів»
05.05 Розсекречена історія. 

Навіщо потрібні 
українці.

СТБ

06.25, 15.30 «Все буде 
добре!»

08.10 «Все буде смачно!»
09.10 «МастерШеф-7»
12.30 «Хата на тата»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.40, 23.00 «Я 

соромлюсь свого 
тіла-5»

00.00 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 
Ранок.«Новий день»

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...»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»
16.15, 23.00 «Кримінал»
17.15 «Ситуація»
18.00, 19.00, 21.00 «Разом»
18.40 «Територія позитиву»
19.20 «Нейтральна територія»
20.20 «Ехо України»
21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Атлантида»
08.55, 12.55, 2.20 «Облом.

UA.»
09.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»
15.35 Х/ф «Гарячі 

голови-2»
19.20, 20.20 Т/с «Опер за 

викликом»
21.20, 22.55 Т/с «Кістки-9»
00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя-2»

01.30 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Депортіво» — «Лас-
Пальмас». Чемпіонат 
Іспанії

07.45, 12.40, 20.10 
«Сіткорізи»

08.15 «Олімпік» — «Зірка». 
Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.20, 16.00 «Моя гра» 
Ю. Коломоєць

10.50 «Атлетік» — 
«Марсель». 1/8 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА

13.10 «МЮ» — «Брайтон». 
1/4 фіналу. 
Кубок Англії

15.00 LaLiga Files. 
Чемпіонат Іспанії

16.30 «Вільярреал» — 
«Атлетіко». Чемпіонат 
Іспанії

18.20 «МЮ» — «Севілья». 
1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

20.40 «Шахтар» 
— «Маріуполь». 
Чемпіонат України

22.50 Журнал Ліги 
чемпіонів

23.20 LaLiga Chronicles. 
Чемпіонат Іспанії

23.40 Огляд матчів 1/8 
фіналу. «Севілья»/
«МЮ». Ліга чемпіонів 
УЄФА

00.25 Огляд матчів 1/8 
фіналу. «Шахтар»/
«Рома». Ліга Чемпіонів 
УЄФА

01.10 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

02.10 «Сосьєдад» — 
«Хетафе». Чемпіонат 
Іспанії

04.00 Огляд матчів 1/8 
фіналу. «Ювентус»/
«Тоттенгем». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

04.45 Огляд матчів 1/8 
фіналу. «Базель»/«Ман 
Сіті». Ліга чемпіонів 
УЄФА

05.30 Топ-матч

ФУТБОЛ-2

06.00 «Свонсі» 
— «Тоттенгем». 1/4 
фіналу. Кубок Англії

07.50, 9.35, 21.00, 23.00 Топ-
матч

08.05 Огляд матчів 1/8 
фіналу. «Баварія»/
«Бешикташ». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

08.50 Огляд матчів 1/8 
фіналу. «Челсі»/
«Барселона». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

09.50 «Сіткорізи»
10.20 «Сосьєдад» — 

«Хетафе». Чемпіонат 
Іспанії

12.10 «Барселона» 
— «Челсі». 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

14.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

15.00 «Леванте» — «Ейбар». 
Чемпіонат Іспанії

16.50 Огляд матчів 1/8 
фіналу. «Севілья»/
«МЮ». Ліга чемпіонів 
УЄФА. Прем’єра

17.35 Огляд матчів 1/8 
фіналу. «Шахтар»/
«Рома». Ліга чемпіонів 
УЄФА. Прем’єра

18.20 LaLiga Chronicles. 
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра

18.40 «Олімпік» — «Зірка». 
Чемпіонат України

20.30 «Моя гра» 
Ю. Коломоєць

21.10 «Динамо» (К) 
— «Лаціо». 1/8 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА

23.10 «Віган» — 
«Саутгемптон». 1/4 
фіналу. Кубок Англії

01.00 LaLiga Files. 
Чемпіонат Іспанії

01.45 «Олександрія» — 
«Карпати». Чемпіонат 
України

03.35 LaLiga Chronicles. 
Чемпіонат Іспанії

03.55 «Реал» — «Жирона». 
Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.00 Правда життя

09.00 Кенгуру: таємне життя
10.00 Таємнича Латинська 

Америка
10.40 Наші
11.30 Код доступу
12.30 Таємниці кримінального 

світу
13.20 Органи на експорт
14.10, 5.10 Містична Україна
15.00, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра
16.00, 20.50 Мисливці за 

зброєю
16.50 Коала: таємне життя
17.50, 22.40 У пошуках 

інновацій
18.50 Битва цивілізацій
23.40 Коди: державна зрада, 

шпигунство та заговори
00.30 Паранормальний світ
01.20 Скептик

К1

06.30 «Top Shop»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Три сестри»
09.20 «Красуні»
10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Гілз, 90210»
11.50, 18.15 «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»
02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Братик і 

сестричка»
11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»
12.00, 19.00, 2.30 Панянка-

селянка
13.00 Чотири весілля
14.00 Готель «Галіція»
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
01.30 Т/с «Домашній арешт»
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 15.35 М/с «Чорний 
Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
21.00, 3.00 Новини

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

09.40, 19.25 Д/с «Пригоди 
Остіна Стівенса»

10.35, 13.35, 16.25 
Телепродаж (на 
комерційних умовах)

11.00 Д/с «Спільноти тварин»
12.00 Документальний цикл 

Смачні історії
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 До справи
14.30 РадіоДень
15.15, 4.00 Лайфхак 

українською
15.20 М/с «Гон»
16.50 Твій дім
17.20, 2.40 ТАКАШОТАМ #
17.50, 23.50 Інформаційна 

година
19.00 Д/ф «Пліч-о-пліч»
20.25 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою
21.30, 3.25 Тема дня
21.50, 3.40 Паралімпійські 

зимові ігри. Післямова
22.05 Д/с «Як працюють 

міста»
23.00 Т/с «Імперія»
01.10 Концертна програма 

«Нацвідбір на 
Євробачення-2018»

01.45 Незвичайні культури. 
Документальний цикл

04.10 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»

04.40 Д/с «Розповіді про 
Хансік»

05.30 Д/с «Орегонський 
путівник»
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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»

10.40, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.45, 14.05, 15.25 «Міняю 

жінку»

17.10 Драма «Мама»

20.15 «Ліга сміху-2018»

22.20 «Ігри 

приколів-2018»

23.20, 0.15, 4.55 «Розсміши 

коміка»

01.10 «Вечірній київ»

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.10, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20, 12.25 Т/с «Запитайте в 

осені»

12.50 Х/ф «Все можливо»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

20.00, 3.30 «Подробиці 

тижня»

23.50 Х/ф «Афера по-
американськи»

02.10 Х/ф «Жіночі радощі 
та печалі»

05.10 «Top Shop»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.10 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Свекруха чи невістка

11.20 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30 Агенти справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Обручка з рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

20.55 Футбол. Товариський 

матч. Україна — 

Саудівська Аравія

23.20 По слідах

00.00, 2.20 Т/с «CSI. Місце злочину»

01.50 Телемагазин

03.50 Реальна містика

05.30 Зоряний шлях

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

11.10, 17.35 Т/с «Менталіст»

12.15, 13.15 Х/ф «РобоКоп»

12.45, 15.45 Факти. День

15.10, 16.25 Т/с «Ніконов і К°»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.30, 22.50 Дизель-шоу

23.55 Х/ф «Мисливці на 
привидів»

01.50 Х/ф «Мисливці на 
привидів-2»

03.30 Труба містера Сосиски

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.10 Зона ночі

03.45 Абзац

05.35, 6.35 М/с «Луні Тюнз 

шоу»

06.34, 7.49 Kids Time

07.50 Т/с «Мерлін»

10.40 Т/с «Друзі»

12.30 Т/с «Статус відносин 

— все складно»

17.00, 19.00 Суперінтуїція

21.00 Аферисти в мережах

22.10 Хто зверху

02.05 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.50, 18.00 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, 0.00, 

1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

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»

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

06.50 Х/ф «У смузі прибою»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.05 Х/ф «Версія 
полковника Зоріна»

10.45 «Кримінальні справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»

12.50, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

14.40, 19.30, 0.40 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.20, 23.45 Т/с «Я — 

охоронець»

01.35 «Скарби власноруч»

03.05 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.05 «Правда життя. 

Професії»

05.10 Х/ф «Було у батька 
три сини»

UA.Культура

06.00 Гімн України

06.00 Документальний фільм 

«Іван Боберський. Де 

сила, там воля літає» 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Казки Лiрника Сашка

07.20 Школа Мері Поппінс 

07.40 Хочу бути. Художник по 

склу

08.00 Мистецькі історії. Ромео 

і Джульєтта

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.20 Документальний фільм 

«Пісня Всесвіту. Їхав 

козак за Дунай»

10.00 Документальний фільм 

«Сергій Данченко і сто 

лицарів навколо круглого 

столу» 

10.55 Візитки Полтавщини, 

гончарі 

11.05 Мистецькі історії. 

Природні явища, стихії

11.20 Фольк-music. 

12.20 Фольк-music 

13.15 Документальний фільм 

«Сімдесятники. Леонід 

Осика» 

13. «Борхес» Образна 

геометрія

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 РадіоДень 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути. Лицарі

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет. 

Режими роботи мозку

17.20 Документальний фільм 

«Олесь Шевченко. Як 

на сповіді» із циклу 

«Дисиденти» 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською. 

Слова іноземного 

походження 

19.00 Територія кіно. Андрій 

Ісаєнко

19.25 Декомунізація. 

Радянське

19.35 Декомунізація. 

Комуналка

19.50 Вечірня казка. Жар-

птиця

20.05 Розсекречена історія. 

Навіщо потрібні 

українці. 2

21.00 Документальний фільм 

«Ловець слів»

22.00 Візитка Карпат Зелене-

Бокораш

22.00 Візитка Карпат 

Дземброня-Ближче до 

неба

22.10 Лекції Громадського. 

Едвард Лукас, Наталья 

Гуменюк «Нова холодна 

війна — хто виграє і як 

вона може закінчитися» 

23.00 Фольк-music 

00.00 РадіоДень 

00.20 Мистецькі історії. 

Зоопарк

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 Надвечір’я. Долі. Повт.

04.20 Документальний фільм 

«Федір Стригун. 

Абриси долі» 

05.05 Розсекречена історія. 

Навіщо потрібні 

українці. 2

СТБ

06.45 «Моя правда. Альона 

Курилова. Місія 

здійсненна»

07.45 «Моя правда. Хаял 

Алекперов. Кавказький 

полонений»

08.40 Х/ф «Мама мимоволі»
11.10 Х/ф «Провідниця»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 «Холостяк-8»

23.35 «Холостяк-8. Пост-шоу»

02.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок.«Новий 

день»

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...»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація»

18.00, 19.00, 21.00 «Разом»

18.40 «Територія позитиву»

19.20 «Нейтральна територія»

20.20 «Ехо України»

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.55 «Відеобімба»

09.45, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.45 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений світ»

14.50 Х/ф «Володар морів: 
На краю світу»

19.20 Х/ф «Сталевий 
світанок»

21.15 Х/ф «Бої в 
бронежилетах»

23.05 Прем’єра! «Змішані 

єдиноборства. UFC»

01.20 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.10 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Леганес» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

07.50 LaLiga Chronicles. 

Чемпіонат Іспанії

08.10 «Свонсі» — 

«Тоттенгем». 1/4 фіналу. 

Кубок Англії

10.00, 15.40, 22.25 Футбол 

NEWS

10.20 «Зальцбург» 

— «Боруссія» (Д). 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

12.10 «Барселона» 

— «Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

13.55 «Ліверпуль» — 

«Вотфорд». Чемпіонат 

Англії

16.00, 1.05 Журнал Ліги 

чемпіонів

16.30 «Бетіс» — «Еспаньйол». 

Чемпіонат Іспанії

18.20, 5.25 Топ-матч

18.30 «Бешикташ» — 

«Баварія». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

20.20 LIVE. Контрольна гра

22.45 Світ Прем’єр-Ліги

23.15 «Олександрія» 

— «Карпати». Чемпіонат 

України

01.35 «Вільярреал» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

03.25 «Сіткорізи»

03.55 Огляд матчів 1/8 фіналу. 

«Порту»/«Ліверпуль». 

Ліга чемпіонів УЄФА

04.40 Огляд матчів 1/8 фіналу. 

«Реал»/«ПСЖ». Ліга 

чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ліверпуль» — 

«Вотфорд». Чемпіонат 

Англії

07.50, 9.35 Топ-матч

08.05 Огляд матчів 1/8 фіналу. 

«Севілья»/«МЮ». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.50 Огляд матчів 1/8 фіналу. 

«Шахтар»/«Рома». Ліга 

чемпіонів УЄФА

09.50, 20.50, 5.30 «LaLiga 

Chronicles». Чемпіонат 

Іспанії

10.10 «Валенсія» — 

«Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

12.00 «Моя гра» 

Ю. Коломоєць

12.30 «Олімпік» — «Зірка». 

Чемпіонат України

14.20 «Огляд 1/4 фіналу. 

Кубок Англії

14.50 «Реал» — «Жирона». 

Чемпіонат Іспанії

16.40 «Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

17.10 «Лестер» — «Челсі». 

1/4 фіналу. Кубок Англії

19.00 «Барселона» 

— «Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

21.10 «Арсенал» — «Мілан». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

23.00 «Свонсі» — 

«Тоттенгем». 1/4 фіналу. 

Кубок Англії

00.50 «Сіткорізи»

01.20 Контрольна гра

03.10 Світ Прем’єр-Ліги

03.40 «Сосьєдад» — 

«Хетафе». Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00 Правда життя

09.00 Кенгуру: таємне життя

10.00 Таємнича Латинська 

Америка

10.40 Місця сили

11.30 Код доступу

12.30 Таємниці кримінального 

світу

13.20 Прокляття скіфських 

курганів

14.10, 5.20 Містична Україна

15.00, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра

16.00, 20.50 Мисливці за 

зброєю

16.50 Коала: таємне життя

17.50, 22.40 У пошуках інновацій

18.50 Битва цивілізацій

23.40 Коди: державна зрада, 

шпигунство та заговори

00.25 Ролан Биков

01.10 Юрій Нікулін

01.50 Два Миронових

02.30 Володимир Басов. Бігун 

на довгі дистанції

03.20 Мерилін Монро

04.00 Квітка Цісик

04.40 Великі українці

К1

06.30 «Top Shop»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Три сестри»

09.20 «Красуні»

10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-Гілз, 

90210»

11.50, 18.15 «Орел і решка»

19.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

22.00 «Вірю не вірю»

23.50 «КВН на БІС»

01.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Принц-жабеня»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 19.00, 2.30 Панянка-

селянка

13.00 Чотири весілля

14.00 Готель «Галіція»

15.00, 3.20 Віталька

16.00 Країна У

17.00 Танька і Володька

18.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Х/ф «Люди-Ікс: 
Початок. Росомаха»

23.00 Х/ф «Гірше не буде»
01.00 17+

01.30 Т/с «Домашній арешт»

02.00 БарДак

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 15.30 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40, 19.25 Д/с «Пригоди 

Остіна Стівенса»

10.35, 13.35, 16.20 Телепродаж 

(на комерційних умовах)

11.00 Д/с «Спільноти тварин»

12.00 Документальний цикл 

Смачні історії

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 РадіоДень

13.55 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою

14.30 РадіоДень

15.15 М/с «Гон»

16.35 Фольк-music

17.50, 23.50 Інформаційна 

година

19.00 Твій дім

20.25 Перша шпальта

21.30, 3.25 Тема дня

21.50, 3.40 Паралімпійські 

зимові ігри. Післямова

22.05 Д/с «Як працюють 

міста»

23.00 Т/с «Імперія»

01.10 Концертна програма 

«Нацвідбір на 

Євробачення-2018»

01.45 Незвичайні культури. 

Документальний цикл

04.00 Лайфхак українською

04.10 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

04.40 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

05.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 БЕРЕЗНЯ 2018
23 березня
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.45 «Гроші-2018»

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

09.45 «Життя без обману»

11.20, 23.15 «Світське 

життя-2018»

12.25 «Голос країни-8»

16.30, 21.15 «Вечірній 

квартал-2018»

18.30 «Розсміши коміка. 

Діти-2018»

20.15 «Українські 

сенсації»

00.15 «Вечірній київ»

05.15 «Розсміши коміка»

ІНТЕР

05.40 Х/ф «Москаль-чарівник»
07.00 М/ф

07.30 «Чекай мене»

09.00, 5.25 Док.проект 

«Людмила Гурченко. По 

той бік карнавалу»

10.00, 2.45 Х/ф «Кохана 
жінка механіка 
Гаврилова»

11.30 Х/ф «Вокзал для двох»
14.20 «Легенда. Людмила 

Гурченко»

15.50 Х/ф «Любов і голуби»
18.00, 20.30 Т/с «Що робить 

твоя дружина?»

20.00, 2.15 «Подробиці»

00.30 Х/ф «Гра у схованки»
04.55 «Top Shop»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.15, 5.30 Зоряний шлях

08.30, 15.20 Т/с «Комора 

життя»

16.25, 19.40 Т/с 

«Провінціалка»

21.00 Шоу Братів Шумахерів

23.00, 2.20 Т/с «Ключі від 

щастя»

01.50 Телемагазин

04.00 Реальна містика

ICTV

05.10, 4.50 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.30 Факти

05.50 Більше ніж правда

07.40 Я зняв!

09.35 Дизель-шоу

10.50, 11.45 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

16.25 Х/ф «РобоКоп»
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.10 Х/ф «Годзила» 

22.35 Х/ф «Годзила» 
01.05 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

02.30 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.40, 2.00 Зона ночі

05.10 М/с «Лунтик і його 

друзі»

06.54, 8.55 Kids Time

06.55 М/с «Луні Тюнз шоу»

09.00 Ревізор. Крамниці

11.00 Таємний агент

12.30 Таємний агент. 

Пост-шоу

14.20 Х/ф «Амулет 
Земномор’я»

17.50 М/ф «Шрек-3»

19.45 М/ф «Три богатирі на 

далеких берегах»

21.00 Х/ф «Гаррі Поттер і 
в’язень Азкабану»

23.45 Х/ф «Зловісні 
мерці»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 4.00, 

5.00 Час новин

06.30 Акцент

07.15, 11.30 Феєрія мандрів

07.55, 8.55, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Нові Герої Донбасу

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

16.05 ЕнергоНезалежність

16.25 Фактор безпеки

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, 2.00 Вікно в Америку

22.10 Справжній детектив

23.15 Фінансовий тиждень

23.40 Кордон держави

02.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

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

12.35, 2.10 «Речовий доказ»

15.15 «Кличко. Світло у вікні»

15.50 «Бокс. Найкращі бої 

братів Кличків»

17.05 Х/ф «Одиночне 
плавання»

19.00, 2.20 «Свідок»

19.30 Х/ф «Засуджений»
21.20 Х/ф «Ханна. 

Досконала зброя»
23.20 «Міжнародний турнір 

зі змішаних бойових 

мистецтв WWFC 10»

02.50 «Випадковий свідок»

04.20 «Легенди бандитського 

Києва»

05.10 «Правда життя. Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальний фільм 

«Данило Галицький. 

Таємниця однієї 

перемоги» 

06.30 Територія кіно. Андрій 

Ісаєнко

07.00 Новини. Світ 

07.15 Новини 

07.30 Тема дня 

07.45 Новини. Культура 

08.00 Казки Лiрника Сашка

08.10 Казки Лiрника Сашка

08.20 Школа Мері Поппінс 

08.40 Хочу бути. 

Офтальмолог

09.00 Хто в домі хазяїн? 

09.20 Як це? Гітара

09.50 Суспільний університет. 

Український кінобізнес 

20-х. Історія успіху

10.10 Суспільний університет. 

Мистецтво переговорів

10.35 Документальний фільм 

«Христина. Кримське 

соло» 

11.05 Мистецькі історії. Діти в 

музиці

11.20 Фольк-music 

12.15 Фольк-music 

13.25 Незвідане Закарпаття. 

«Ужгородський 

скансен»

13.50 Лекції «Громадського». 

Олексанра Андрусик 

Музичне агентство 

«Ухо»

14.20 Лекції «Громадського». 

Євгеній Стасіневич 

«Східноєвропейський 

роман. Німецькомовні 

письменники»

14.55 Лекції «Громадського». 

Ольга Балашова 

«Кубофутуризм. 

Футуризм динамічний і 

кінетичний»

15.25 Як це? 

15.45 Хто в домі хазяїн? 

16.10 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7

17.05 Д/ф «Василь Макух. 

Смолоскип»

17.50 Авторський проект 

«Ledy Opera» концерт 

Ольги Чубаревої «Сни 

Роксолани» 

19.55 Документальний фільм 

«Хроніка Української 

повстанської Армії. 

1942-1954», ч. 1

20.50 Документальний фільм 

«Хроніка Української 

повстанської Армії. 

1942-1954», ч. 2

21.50 Місто Ха. Круглий 

стіл «Genius loci. 

парадокси харківського 

авангарду»

22.20 Декомунізація. 

Радянське

22.30 Декомунізація. 

Комуналка

23.00 Фольк-music повт

00.00 Мистецькі історії. 

Природні явища, стихії 

00.20 Фольк-music. 

Хмельничина

01.20 Фольк-music 

02.20 Документальний фільм 

«Казка для дорослих»

03.00 Фольк-music 

04.00 Надвечір’я. Долі 

04.55 Документальний 

фільм «РЕЙД. Сила 

нескорених»

СТБ

05.55 «Караоке на Майдані»

06.55 «Хата на тата»

09.00 «Все буде смачно!»

10.45 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»

14.05 «Холостяк-8»

17.00 Х/ф «Дівчата»
19.00 «Світами за скарбами»

22.30 «Вечір із Наталею 

Гаріповою. Людмила 

Шупенюк»

23.35 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

00.35 «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»

13.00 Прямий ефір із 

Наталкою Фіцич

14.00 Споживач

17.15 «Ехо України»

18.15 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня та Пітером 

Залмаєвим

20.00 «Світські хроніки»

21.00 «Добро і зло»

22.00 «Закрита зона»

23.00 «Кримінал»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

09.00 «Загублений світ»

12.00 Т/с «Безсмертний»

13.40 Т/с «Команда»

17.10 Х/ф «Універсальний 
агент»

18.55 Х/ф «Подвійний 
дракон»

20.45 Х/ф «Перевізник-2»
22.15 Т/с «Зустрічна смуга»

00.10 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

01.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Реал» — «Жирона». 

Чемпіонат Іспанії

07.45, 16.00, 1.05 Світ 

Прем’єр-Ліги

08.15 «МЮ» — «Брайтон». 

1/4 фіналу. Кубок Англії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Огляд матчів 1/8 

фіналу. «Ювентус»/

«Тоттенгем». Ліга 

чемпіонів УЄФА

11.00 Огляд матчів 1/8 фіналу. 

«Базель»/«Ман Сіті». 

Ліга чемпіонів УЄФА

11.40 Огляд матчів 1/8 

фіналу. «Порту»/

«Ліверпуль». Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.20 Огляд матчів 1/8 фіналу. 

«Реал»/«ПСЖ». Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.00, 5.10 Огляд матчів 1/8 

фіналу. «Севілья»/

«МЮ». Ліга чемпіонів 

УЄФА

13.40 Огляд матчів 1/8 

фіналу. «Челсі»/

«Барселона». Ліга 

чемпіонів УЄФА

14.20, 4.25 Огляд матчів 1/8 

фіналу. «Баварія»/

«Бешикташ». Ліга 

чемпіонів УЄФА

15.00 Огляд матчів 1/8 

фіналу. «Шахтар»/

«Рома». Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.30 Контрольна гра

18.20, 20.25 Топ-матч

18.35 «Барселона» 

— «Челсі». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

20.40 «Лестер» — «Челсі». 

1/4 фіналу. Кубок Англії

22.50 Огляд 1/4 фіналу. Кубок 

Англії

23.20 «Олімпік» — «Зірка». 

Чемпіонат України

01.35 «Бетіс» 

— «Еспаньйол». 

Чемпіонат Іспанії» 

(перехід на літній час)

ФУТБОЛ-2

06.00, 20.45 Шахтар» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

07.50, 12.10, 14.10, 18.20, 

22.35 Топ-матч

08.00 «Лестер» — «Челсі». 

1/4 фіналу. Кубок Англії

09.50, 20.15 Світ Прем’єр-Ліги

10.20, 22.50 Контрольна гра

12.20 «Олександрія» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

14.20 «Леганес» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

16.10 «LaLiga Chronicles». 

Чемпіонат Іспанії

16.30 «МЮ» — «Брайтон». 

1/4 фіналу. Кубок Англії

18.30 «Реал» — «Жирона». 

Чемпіонат Іспанії

00.40 «Віган» — 

«Саутгемптон». 1/4 

фіналу. Кубок Англії

02.30 «LaLiga Files». 

Чемпіонат Іспанії

04.10 «Вільярреал» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії» (перехід на 

літній час)

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40 Скарб.UA

08.40, 18.20 У пошуках істини

10.30 Вирішальні битви 

Другої світової

11.40 Коди: державна зрада, 

шпигунство та заговори

12.30 Британія: міфи та 

легенди

13.20 Секрети квантової 

фізики

15.20 Таємнича Латинська 

Америка

17.10 Азія класу люкс

21.00 Таємниці матерії

23.50 Паранормальний світ

00.40 Війна всередині нас

05.20 Містична Україна

К1

06.30 «Top Shop»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.00 «Ух ти show»

11.10 Х/ф «Дитина 
напрокат»

13.00 «Орел і решка. Шопінг»

15.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

22.00, 0.45 «Їже, я люблю 

тебе!»

23.00 Х/ф «Шостий 
Елемент»

01.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/с «Енчантімалс»

11.25 Х/ф «Каштанчик: 
герой Центрального 
парку»

13.00 Панянка-селянка

14.00 Х/ф «Гірше не буде»
16.00 Готель «Галіція»

21.00 Х/ф «Люди-Ікс: 
Перший клас»

23.30 Теорія зради

00.30 17+

01.30 БарДак

02.30 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 Новини

09.35 М/с «Гон»

10.05 Хто в домі хазяїн?

10.30 Лайфхак українською

10.45, 13.50, 15.35 

Телепродаж (на 

комерційних умовах)

11.05 Д/с «Незвідані 

шляхи»

12.00 Х/ф «Святе 
сімейство»

14.15 Д/с «Спільноти 

тварин»

15.50 Д/с «Африка. 

Небезпечна 

реальність»

18.55 Концертна програма 

«Відкривай Україну»

20.00 Розсекречена історія

21.35 Як дивитися кіно

22.00 Х/ф «Велика краса»
00.40 Новини (повтор від 

21.00)

01.10 ТАКАШОТАМ #

01.40 Незвичайні культури. 

Документальний цикл

04.10 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

04.40 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

05.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 БЕРЕЗНЯ 2018

УКРАЇНА МОЛОДА
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КАНАЛ «1+1»

06.10 ТСН

07.05 «Українські сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-

забава»

09.40 М/ф «Маша і 

Ведмідь»

09.50 «Розсміши коміка. 

Діти-2018»

10.50, 12.10 «Світ 

навиворіт-3: 

Танзанія, Ефіопія»

13.25 Драма «Cувенір з 

Одеси»

17.10 «Ліга сміху-2018»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни-8»

00.10 «Ігри приколів-2018»

01.10 Драма «Хічкок»

ІНТЕР

06.10 Х/ф «Дівчина з гітарою»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Морський 

сезон»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

12.10 Х/ф «Пік-пік»
13.50 Х/ф «Скупий»
16.20 Х/ф «Кавказька 

полонянка, або Нові 
пригоди Шурика»

18.00 «Крутіше всіх. Новий 
сезон»

20.00, 2.35, 5.20 «Подробиці»
20.30 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»
00.45 Х/ф «Ім’я»
03.20 Художній фільм
04.50 «Top Shop»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні
07.45, 3.35 Зоряний шлях
09.15 Т/с «Провінціалка»
13.00 Т/с «Квиток на двох»
17.00, 21.00 Т/с «Соломонове 

рішення»
19.00, 2.45 Події тижня з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00, 2.10 Т/с «Салямі»

01.40 Телемагазин
04.00 Історія одного злочину

ICTV

05.00 Еврика!
05.05 Факти
05.35 Інсайдер
07.25 Т/с «Код Костянтина»
09.20 Т/с «Відділ 44»
12.15, 13.00 «На трьох»
12.45 Факти. День
13.35 Х/ф «Годзила» 
16.15 Х/ф «Годзила» 
18.45 Факти тижня. 

100 хвилин
20.35 Х/ф «Піднесення 

Юпітер»
23.05 Х/ф «Я, 

Франкенштейн»

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

02.20 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

04.50 Стендап-Шоу
05.44, 8.15 Kids Time
05.45 М/с «Луні Тюнз шоу»
08.20 Х/ф «Мільйонер 

мимоволі»
10.20 Х/ф «Помста 

пухнастих»

12.10 М/ф «Шрек-3»
14.00 М/ф «Три богатирі на 

далеких берегах»
15.15 Х/ф «Гаррі Поттер і 

в’язень Азкабану»
18.00 Х/ф «Гаррі Поттер і 

Келих вогню»
21.00 Х/ф «Час відьом»
23.00 Х/ф «Не стукай 

двічі»
00.50 Х/ф «Зловісні 

мерці»
02.40 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 
4.00, 5.00 Час новин

06.30 Невигадані історії
07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.55, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

08.15 Нові Герої Донбасу
08.40 Натхнення
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 в 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

06.10 Х/ф «Сімнадцятий 
трансатлантичний»

07.55 Т/с «Темні лабіринти 

минулого»

11.40 Х/ф «Золота міна»
14.15 Х/ф «Скарби 

стародавнього храму»
16.50 Х/ф «Ханна. 

Досконала зброя»
19.00 Х/ф «Кубанські 

козаки»
21.05 Х/ф «Без особливих 

прикмет»
23.00 Х/ф «Азіат»
01.00 «Міжнародний турнір 

зі змішаних бойових 

мистецтв WWFC 10»

03.40 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Д/ф «Казка для 

дорослих»

07.00 «Борхес». Що таке 

мистецтво

07.20 «Борхес». Що таке 

мистецтво. Психологія 

спілкування, естетика

08.00 Казки Лiрника Сашка

08.10 Казки Лiрника Сашка

08.20 Школа Мері Поппінс 

08.40 Хочу бути. Паровоз

09.00 Хто в домі хазяїн? 

09.20 Як це? Взуття

09.50 Суспільний університет. 

Якісні медіа

10.15 Суспільний університет. 

Режими роботи мозку

10.40 Документальний фільм 

«Всеволод Нестайко. 

Родом з дитинства»

11.05 Мистецькі історії. Казка

11.20 Фольк-music 

12.30 Фольк-music діти 

13.15 Незвідане Закарпаття. 

сонячний годинник 

13.45 Дитячі таємниці. 

Архітектор

14.20 Гала-концерт 

Міжнародного 

фестивалю класичної 

музики LvivMozArt, ч. 1

15.10 Гала-концерт 

Міжнародного 

фестивалю класичної 

музики LvivMozArt, ч. 2

16.10 Хто в домі хазяїн? 

16.30 Хочу бути. Аерографія

16.45 Суспільний університет. 

Якісні медіа

17.20 RadioSymphony_UA

18.55 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Леонід Кисельов. ч. 1 

19.05 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7»

20.00 Як дивитися кіно 

20.25 Лайфхак українською 

20.40 Українська кінокласика. 

Фільми кіностудії ім. 

Олександра Довженка

22.20 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

23.00 Фольк-music. 

00.00 Мистецькі історії. 

Як у композитора 

народжується музика, 

народі пісні

00.15 Фольк-music 

01.20 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7»

02.20 Авторський проект 

«Ledy Opera» концерт 

Ольги Чубаревої «Сни 

Роксолани» 

04.30 Д/ф «Кримські татари. 

«Крим — наш!» (ф. 1)

04.55 Д/ф «Кримські татари. 

«Крим — наш!» (ф. 2) 

 

СТБ

05.05 «Хата на тата»

07.50 «Холостяк-8»

09.00 «Все буде смачно!»

10.25 «Караоке на Майдані»

11.30 «Світами за скарбами»

15.00 «Наречена для тата»

17.00, 23.35, 23.50 «Я 

соромлюсь свого тіла-5»

19.00 «Битва екстрасенсів-18»

21.20 «Один за всіх»

22.35, 0.50 «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»

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 

Андрієм Пальчевським

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

09.00 «Помста природи»

10.20 «Загублений світ»

14.15 Т/с «Безсмертний»

15.55 Х/ф «Сталевий 
світанок»

17.50 Х/ф «Ікар»
19.30 Х/ф «Американець»
21.30 «ПРОФУТБОЛ»

23.20 «Змішані єдиноборства. 

UFC»

01.50 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.40 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Барселона» 

— «Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

07.45, 5.10 Огляд 1/4 фіналу. 

Кубок Англії

08.15 «Віган» — 

«Саутгемптон». 1/4 

фіналу. Кубок Англії

10.00, 15.40, 21.00 Футбол 

NEWS

10.20 «Халатний футбол»

11.10 «Моя гра». Прем’єра

11.40, 19.10 Контрольна гра

13.30, 18.50 «LaLiga 

Chronicles». Чемпіонат 

Іспанії

13.50 «Вільярреал» 

— «Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

16.00, 0.50 Журнал Ліги 

Чемпіонів

16.30 «Леганес» — 

«Севілья». 

Чемпіонат Іспанії

18.20, 3.10 Світ Прем’єр-Ліги

21.20 «Великий футбол»

23.00 «Шахтар» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

01.20 «Реал» — «Жирона». 

Чемпіонат Іспанії

03.40 Огляд матчів 1/8 фіналу. 

«Челсі»/«Барселона». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

04.25 Огляд матчів 1/8 фіналу. 

«Шахтар»/«Рома». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

05.40 Топ-матч

ФУТБОЛ-2

06.00, 21.10 «Олександрія» 

— «Карпати». Чемпіонат 

України

07.50, 9.50, 3.05, 5.35 Топ-матч

08.00 Контрольна гра

10.00 «Реал» — «Жирона». 

Чемпіонат Іспанії

11.50 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

12.20 «Шахтар» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

14.05 «Халатний футбол»

14.55 «Барселона» 

— «Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

16.40 «Моя гра»

17.10 «Віган» — 

«Саутгемптон». 1/4 

фіналу. Кубок Англії

18.55 «Вільярреал» 

— «Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

20.40, 5.05 Журнал Ліги 

Чемпіонів

22.55 «Лестер» — «Челсі». 

1/4 фіналу. Кубок Англії

00.45 Світ Прем’єр-Ліги

01.15 «Ліверпуль» — 

«Вотфорд». Чемпіонат 

Англії

03.15 «Леганес» — «Севілья». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40 Скарб.UA

08.40, 18.20 У пошуках істини

10.30 Коди: державна зрада, 

шпигунство та заговори

12.30 Таємниці матерії

15.20 Таємнича Латинська 

Америка

17.10 Азія класу люкс

21.00 Секрети квантової фізики

23.00 Британія: міфи та 

легенди

23.50 Паранормальний світ

00.40 Містична Україна

01.20 Місця сили

К1

06.30 «Top Shop»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.00 «Ух ти show»

10.20 Х/ф «Дитина 
напрокат»

12.10 «Орел і решка. Шопінг»

14.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

22.00 «Їже, я люблю тебе!»

00.00 Х/ф «Області 
темряви»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Мураха Z»

11.15 Х/ф «Йоринда і 
Йорингель»

12.30, 2.30 Панянка-селянка

14.30 Х/ф «Люди-Ікс: 
Перший клас»

17.00 Х/ф «Люди-Ікс: 
Початок. Росомаха»

19.00 Готель «Галіція»

00.00 Теорія зради

01.00 Х/ф «Хор. Живий 
концерт»

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, 0.40 

Новини

09.30 Х/ф «Святе 
сімейство»

11.20, 14.05, 15.50 Телепродаж 

(на комерційних 

умовах)

11.40 Д/с «Двоколісні 

хроніки»

12.10 Перший на селі

12.40, 1.40 Незвичайні 

культури. 

Документальний цикл

14.20 Фольк-music

15.25, 1.10 Д/ф «Спадок на 

кінчиках пальців»

16.10 Д/с «Африка. 

Небезпечна реальність»

19.55 Д/с «Імперія»

21.35 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.15, 3.00 Д/с «Весняний 

фестиваль»

23.10 Д/с «Жива природа»

23.30 «Гордість світу»

00.20, 3.50 ТАКАШОТАМ #

04.10 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

04.35 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

05.00 Д/с «Орегонський 

путівник»
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 «Людина — єдина тварина, 
яка знає, що її очікує смерть, і 
єдина, яка сумнівається в кін-
цевості життя». Ці слова нале-
жать одному з найзнамениті-
ших фізиків-теоретиків, бри-
танському вченому Стівену 
Хокінгу. У середу у віці 76 років 
він помер у себе вдома у Кемб-
риджі. «Ми глибоко засмучені 
тим, що наш улюблений батько 
сьогодні помер. Він був вели-
ким ученим і видатною люди-
ною», — йдеться в заяві родини 
Хокінга.
 Професор, який страждав на 
аміотрофічний склероз, був май-
же повністю паралізований і го-
ворив за допомогою синтезато-
ра мови. Він вивчав походжен-
ня Всесвіту, зокрема теорію ви-
никнення світу і теорію чорних 
дір. Зробив тут багато відкрит-
тів, зокрема, що маленькі чорні 
діри втрачають енергію, випус-

каючи «випромінювання Хокін-
га», і випаровуються. Хокінг є 
одним із засновників квантової 
космології, займався вивченням 
проблеми виникнення космоло-
гічної сингулярності — первин-
ного стану Всесвіту, з якого він, 
відповідно до теорії Великого ви-
буху, безперервно розширюєть-
ся. 
 Завдяки своїй книзі «Корот-
ка історія часу», в якій Хокінг 
у популярній формі описав свої 
відкриття, він прославився на 
весь світ. На відміну від інших 
великих учених, які здійсни-
ли геніальні відкриття,  що так 
і залишились надбанням вузь-
ких наукових кіл, — Хокінг 
володів талантом розтлумачи-
ти людям зрозумілими слова-
ми найбільші таємниці нашо-
го світу та Всесвіту. «Все жит-
тя я перебував під враженням 
тих головних питань, з якими 
нам доводиться зіштовхувати-
ся, і намагався знайти наукову 

відповідь на них, — казав уче-
ний. — Можливо, тому я й про-
дав більше книг про фізику, ніж 
Мадонна про секс». 
  Стівен Хокінг мав 12 почес-
них наукових ступенів, був чле-
ном Британського наукового Ко-
ролівського товариства та Ака-
демії наук США. Його наукові 
заслуги відзначені безліччю пре-
мій і нагород. У 2007 році фізик, 
який усе життя мріяв побува-
ти у невагомості, здійснив політ 
над Атлантикою на спеціаль-
но сконструйованому літаку. У 
2009 році він планував полетіти 
в космос, проте поїздка не відбу-
лася.
 Стівен Хокінг народився 8 
січня 1942 року в Оксфорді. У 
20 років лікарі діагностували 

у нього складну хворобу. Тоді 
вони стверджували, що жити 
вченому залишилося два з по-
ловиною роки. Хвороба швид-
ко прогресувала, і згодом уче-
ному довелося сісти в інвалід-
ний візок. У 1985 році вчений 
захворів на важку форму запа-
лення легенів. Після серії опе-
рацій йому провели трахеосто-
мію, і Хокінг утратив здатність 
говорити.
 Попри невтішні прогнози лі-
карів, учений продовжив нау-
кову роботу, двічі одружувався 
і став батьком трьох дітей. Нез-
важаючи на параліч, Хокінг вів 
активне життя — займався на-
укою, викладав, виступав iз до-
повідями, спілкуючись зі сві-
том за допомогою комп’ютера 

з синтезатором мови, спеціаль-
но сконструйованого для нього 
компанією Intel.
 Про життєвий шлях ученого 
зняли кілька документальних і 
художніх фільмів. Він сам себе 
озвучував у популярних мульт-
серіалах «Сімпсони» і «Футу-
рама», а також знімався в епі-
зодах популярних телесеріалів, 
наприклад «Теорії Великого ви-
буху». 
 У 2017 році Хокінг у виг-
ляді голограми з’явився на фо-
румі YES-2017 у Києві. Вчений 
розповів про те, чому варто за-
селяти інші планети, створюва-
ти колонії на Місяці, а також про 
штучний інтелект і його можли-
вості. «Дивіться на зорі, а не під 
ноги, будьте допитливими», — 
зазначив науковець, а також ска-
зав, що бажає українцям більше 
свободи.
 Фізик, математик, космолог, 
професор, мрійник Хокінг був 
настільки ж талановитим та на-
стільки ж популярним, як і Аль-
берт Ейнштейн iз його великими 
відкриттями та кумедно висуну-
тим язиком. Ідеї вченого ще довго 
житимуть в умах його колег i бага-
тьох інших людей, яким він зумів 
пояснити дуже складні речі.
 В інтерв’ю газеті «Нью-Йорк 
Таймс» Хокінг сказав: «Життя 
було б трагічним, якби не було 
настільки кумедним». Чи це не 
про всіх нас? ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Британія вишле 23 
російських дипломатів 
через отруєння екс-роз-
відника Сергія Скрипа-
ля в Солсбері, заявила у 
середу прем’єр-міністр 
країни Тереза Мей. Таке 
рішення ухвалили, ос-
кільки Москва не від-
повіла на вимогу пані 
Мей протягом доби пояс-
нити Лондону, як отруй-
на речовина, розроблена 
в Росії, опинилася у Бри-
танії та поставила під за-
грозу життя британців. 
За словами Мей, Росія 
продемонструвала сар-
казм, презирство та зне-
вагу на вимогу Великої 
Британії пояснити ситу-
ацію. Прем’єр наголоси-
ла, що у справі про замах 
на вбивство Скрипаля та 
його доньки немає «іншо-
го висновку, окрім того, 
що російська держава 
винна», цитує її слова 
Бі-Бі-Сі.
 Глава уряду зазначи-
ла, що російським дип-
ломатам, яких Лондон 
вважає співробітниками 
розвідки, дають тиждень 
на збори. Тереза Мей на-
голосила, що це вислан-
ня стане найбільшим за 
останні 30 років і «підір-
ве діяльність російської 
розвідки в Британії на 
довгі роки». Британія 

також відкликає запро-
шення голові російсько-
го МЗС Сергію Лаврову 
відвідати Лондон, а бри-
танські високопосадов-
ці та члени королівсь-
кої родини не поїдуть на 
Чемпіонат світу з футбо-
лу, який пройде влітку в 
Росії.
 За словами Мей, бу-
дуть призупинені всі за-
плановані двосторон-
ні контакти Британії та 
Росії на високому рів-
ні. Вирішено заморози-
ти російські державні 
активи, якщо будуть до-
кази їх можливої загро-
зи життю або майну гро-
мадян та резидентів Бри-
танії. Крім того, Лондон 
має намір посилити кон-
троль приватних літаків, 
російських вантажів і 
посилити перевірки на 
митниці.
 Водночас міністр за-
кордонних справ Росії 
Сергій Лавров пообіцяв 
відповісти англійцям 
тим же, тобто вислати із 
РФ дипломатів Британії. 
На запитання «Коли?», 
Лавров обмежився сло-
вами «обов’язково» та 
«скоро», повідомляють 
російські ЗМІ. 
 Білий дім висловив 
солідарність зі своїм 
«найближчим союзни-
ком» та підтримав рі-
шення британського 

уряду вислати дипло-
матів. Речниця Білого 
Дому Сара Сандерс на-
голосила, що Росія під-
риває безпеку в усьо му 
світі. Вона додала, що 
США прагнуть, аби такі 
«жахливі атаки» не пов-
торювалися у майбутнь-
ому. За словами Сан-
дерс, висилка російсь-
ких дипломатів з Бри-
танії є «справедливою 
відповіддю». «Ця ос-
тання акція Росії впи-
сується у схему поведін-
ки, в якій Росія ігнорує 
заснований на міжна-
родному праві порядок, 
підриває суверенітет і 
безпеку країн в усьому 
світі, намагається підір-

вати та дискредитувати 
західні демократичні ін-
ститути та процеси», — 
наголосила вона.
 Заява Білого дому 
майже збігається зі сло-
вами представника США 
в ООН Ніккі Хейлі на за-
сіданні Ради Безпеки, 
яке скликала ввечері 
14 березня Велика Бри-
танія. Пані Хейлі наго-
лосила на «особливих 
відносинах» між США 
та Британією і пообіця-
ла, що її країна завжди 
підтримуватиме Лон-
дон. Про подібну солі-
дарність iз діями Вели-
кої Британії заявив та-
кож представник Фран-
ції. ■

Прем’єр Словаччини йде 
у відставку через убивство 
журналіста
 Роберт Фіцо, прем’єр-міністр Словач-
чини, заявив, що готовий подати у від-
ставку, якщо президент визнає, що ко-
аліція може допрацювати до кінця сво-
го терміну без дострокових виборів. Пан 
Фіцо сказав, що готовий висунути канди-
датуру прем’єра від своєї партії «Смер». 
Вчора Фіцо склав подання про відстав-
ку президенту Словаччини Андрею Кіскі. 
У разі її прийняття президентом у другій 
половиня дня мав зібратися парламент 
для обрання нового глави уряду. Відстав-
ка очільника уряду пов’язана з політич-
ним скандалом, спричиненим убивством 
журналіста, який писав про податкове 
шахрайство в урядовому середовищі та 
його зв’язки з італійською мафією. Най-
ближчий співробітник Фіцо, міністр внут-
рішніх справ Словаччини Роберт Калінак 
пішов у відставку три дні тому, посила-
ючись на тиск із боку партнерів по ко-
аліції, партії «Mіст». Вбивства журналіс-
та та його подруги спричинили антиуря-
дові мітинги у Словаччині, які вважають 
найбільшими в країні після падіння ко-
мунізму в 1989 році.

Словенський прем’єр 
складає повноваження 
 Прем’єр-міністр Словенії Міро Церар 
у ніч на четвер, 15 березня, оголосив про 
відставку після майже чотирьох років на 
чолі уряду. Рішення він ухвалив через 
кілька годин після того, як Верховний суд 
країни анулював результати референду-
му від вересня 2017 року, яким було схва-
лено головний інфраструктурний проект 
уряду Церара —  інвестиції у залізницю 
на один мільярд євро, повідомляє аген-
ція новин «Рейтер». Відповідне подан-
ня про відставку Церар має намір пода-
ти президентові країни 16 березня. Уряд 
планував почати будівництво залізничної 
лінії до Копера на узбережжі Адріатично-
го моря, єдиного великого комерційного 
порту країни. Суд вирішив, що уряд Це-
рара діяв упереджено та витрачав бюд-
жетні кошти на підтримку варіанту «так» 
на референдумі.

Засідання Радбезу 
по Криму
 Рада Безпеки ООН у четвер (увечері 
за місцевим часом) мала провести спе-
ціальне засідання «у форматі Арріа» 
щодо ситуації в Криму, повідомило по-
стійне  представництво  України  при

ООН. «Це засідання ініціювала Україна. 
Воно важливе, враховуючи що в Криму 
плануються 18 березня незаконні вибо-
ри президента РФ. Крім того, маємо чет-
верту річницю початку окупації півостро-
ва», — повідомив Бі-Бі-Сі речник пред-
ставництва України Олег Ніколенко. За 
його словами, засідання «у форматі Ар-
ріа» — це коли в ньому можуть брати 
участь не тільки члени Радбезу, а й інші 
держави, представники громадськості. А 
у міністерстві закордонних справ Поль-
щі у середу, 14 березня, повідомили, що 
організаторами неформального засідан-
ня виступили Польща, Швеція, Нідерлан-
ди, Велика Британія та США у співпра-
ці з Україною. «Зустріч буде присвяче-
на можливим діям Ради Безпеки та Ге-
нерального секретаря ООН у відповідь на 
порушення засад Статуту ООН та міжна-
родного права в контексті російської оку-
пації Криму», —  сповістили у польсько-
му відомстві.

Компанія Mossack Fonseca 
закривається через 
«панамські папери» 
 Панамська юридична фірма 
Mossack Fonseca, що опинилася в 
центрі офшорного скандалу після жур-
налістського розслідування 2016 року 
щодо так званих «панамських папе-
рів», оголосила про закриття. Про це 
з посиланням на отриману від ком-
панії заяву повідомив Міжнародний 
консорціум журналістських розсліду-
вань. «Погіршення репутації, кампанія 
в ЗМІ, фінансова облога і незакон-
ні дії деяких представників панамсь-
кої влади завдали непоправної шкоди, 
обов’язковим наслідком чого є повне 
припинення діяльності», — йдеться в 
заяві юридичної фірми.

Мінералка у пляшках 
містить мікропластик 
 Результати міжнародного дослід-
ження мікропластику свідчать, що бути-
льована питна вода забруднюється від 
самих пляшок. Вода у пляшках містить 
мікропластик, встановило дослідження, 
яке було опубліковане Orb Media (гро-
мадською журналістською мережею з 
центром у Вашингтоні) спільно з «Ні-
мецькою хвилею». Досліджувались 
продукти одинадцяти виробників, які 
були придбані у 19 місцях, розташова-
них у дев’яти країнах. Забруднення різ-
ного ступеня було встановлене у 93 від-
сотках проб. ■

ВТРАТИ

«Дивіться на зорі, 
а не під ноги»
Помер славетний учений Стівен Хокінг

■

Учений-мрійник Стівен Хокінг. ❙

ДИПЛОМАТИЧНА ВІЙНА  

Відповідь на 
«сарказм і 
презирство» 
Британія вишле 23 російських 
дипломатів через отруєння 
розвідника Скрипаля

■ НОВИНИ ПЛЮС■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Одночасно з заявою Терези Мей у Лондоні знайшли мерт-
вим колишнього топ-менеджера «Аерофлоту» і соратника Бо-
риса Березовського Миколу Глушкова. Поліція Лондона поча-
ла розслідування. ЗМІ повідомили, що на шиї Глушкова є сліди 
удушення. Знайомий Глушкова вважає, що той не міг повісити-
ся. Російське видання «Комерсант» iз посиланням на знайомих 
Глушкова пише, що тіло знайшла його дочка Наталія у кварти-
рі на околиці Лондона — Кінгстоні. Наразі розслідування веде 
контртерористичний підрозділ британської поліції. Газета на-
гадує, що Бориса Березовського також знайшли повішеним у 
його будинку в передмісті Лондона в березні 2013 року, а Глуш-
ков був його партнером і найближчим соратником.
 «Глушков був відомий як людина, яка втекла до Британії ра-
зом iз Березовським і [колишнім офіцером ФСБ Олександром] 
Литвиненком. Його заочно засудили в Росії, але громадська 
думка в Москві така, що він був одним iз тих, хто втік, щоб схо-
ватися у Великій Британії під захистом англійців. Британський 
суд відмовив у вимогах про його видачу Росії», — нагадав ко-
лишній соратник Березовського Олександр Гольдфарб.

■

Микола Глушков — ще одна загадкова смерть 
росіянина в Британії. 

❙
❙
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Бунтар, заколотник, революціонер
 «Я народився 10 березня, у Тара-
сові дні, тому сумнівів, як назвати ди-
тину, в батьків не було, — розповідає 
ювіляр. — Намагаюся все життя від-
повідати своєму імені, яке в перекладі 
означає «бунтар, заколотник і револю-
ціонер»...
 Тарас Петриненко продовжує зга-
дувати про дитинство: «Мама і бабуся 
піклувалися про мене, як тільки мог-
ли, а батько був строгий, намагався 
все контролювати, тримати в руках, і 
мав дуже непростий характер. Ніколи 
не забуду тих народних пісень, які спі-
вав із мамою і бабусею на три голоси ще 
з раннього дитинства. А як співали на 
величні свята, колядували на Різдво! 
А було й так, що до нас долучалися ті 
великі українці, яких нині вважаємо 
моральними авторитетами нації. Вони 
не раз гостювали в нас. Потроху про-
бував добирати акорди й акомпанува-
ти на фортепіано. У нас зберігалася лі-
тература, за яку можна було потрапи-
ти на 25 років таборів...
 Із часом зрозумів, що живу в неор-
динарній родині. А це неабияк відріз-
няється від інших сімей, де люди ходять 
на роботу з 9-ї до 18-ї години. Ми з бать-
ком частенько їздили з мамою на гаст-
ролі, коли вона співала з капелою бан-
дуристів та іншими музикантами. Отже, 
хотів я цього чи ні, був у мистецькому 
процесі. Мама з татом і Господь Бог дали 
мені певні музичні здібності, а займати-
ся чимось іншим я би ніколи не зміг.
 Коли мені було років шість, бать-
ко посадив мене за кермо автомобіля. 
Швидко зауважив, що ліворуч річ-
ка, праворуч — парк, аби я туди не 
в’їхав. Сам на ходу вискочив, і я пої-
хав. Моя дорога була в моїх руках. Як 
скерую, так і поїду. Отож і філософія 
моїх пісень, мабуть, полягає в тому, 
що я показую дорогу, якою йду, якою 
рухаюся й намагаюся показати лю-
дям, що, на мій погляд, це правиль-
на дорога».
 «Сад нерозкручених пісень». Так 
назвав Тарас Петриненко авторський 
концерт, який відбувся наприкінці ми-
нулого року на сцені Національного па-
лацу мистецтв «Україна», де не висту-
пав до того років десять. Зала бурхли-
вими оплесками зустрічала співака. 
Він же не приховував свого здивуван-
ня: «А казали, що люди не прийдуть... 
Прийшли!».
 Звучить пісня «Зоряний острів». 
Пісня лине залою, окрилює, втішає, 
торкається найтонших струн душі. 
Звучить голос української Леген-
ди музичної сцени — Тараса Петри-
ненка. Він має потужну харизму, 
ні з ким незрівнянну манеру вико-
нання.
 Його твори знають далеко за межа-
ми України. Його найвідомішій піс-
ні «Україна», яку включили вже й до 
шкільної програми, виповнилося 30 
років. Без цієї музичної композиції не 
обходиться жоден концерт народного 
артиста. 
 Співак переконливо заявляє, що 
на сцену потрібно виходити тоді, 
коли маєш що сказати людям. Він 
один із небагатьох артистів, хто ро-
бить це щиро. Його кожна пісня — 
мов велике життя! Він давно втік із 
гамірного міста й у заміському буди-
ночку почувається вільніше. Там на-
роджується його поезія. 

Чому «Сад нерозкручених пісень»? 
 «У Григорія Сковороди є «Сад бо-
жественних пісень», а у мене — «Сад 
нерозкручених пісень». Я їх ніколи, по 
суті, не розкручував, — щиро каже Та-
рас Петриненко. — Деякі мої пісні роз-
крутили самі себе, жили своїм життям. 
Наприклад, «Господи, помилуй нас», 
«Пісня про пісню», «Україна». А зараз 
тим більше не варто цим займатися, це 
— нереально. Інші часи, інша музика, 
інші покоління. Але це все — мої пісні, 
мої дітки. Хочу нагадати про них».
 І йому це легко вдалося. Народ під-
хоплював пісні й розносив їх по залу. 
 Тарас Петриненко каже, що музика 
його обрала сама. На запитання «яка 
з пісень найулюбленіша?» відповідає, 
що пісні його — як діти. На кожну вит-
рачено багато сил. Розповідає, що за-
раз пише не часто. Все, що пише, — 
складає до шухляд. Бо на радіо й теле-
баченні, куди звертається з творами, 
відповідають — не формат. 
 Поміж пісень на концерті читав зі 
сцени свою відшліфовану й витонче-
ну, часом іронічну поезію. «...Поки є 
ще хоч хтось, кому подобається те, що 
я роблю, — я робитиму й далі!». Спі-
вак на мить поринає у спогади й нага-
дує: «Ще коли я був малий, ніби й не 
так давно це було, поети збирали пов-
ні зали, стадіони людей. Поети читали 
вірші. Люди слухали. Людям потрібно 
хапатися за щось живе»...
 І продекламував свого вірша «По-
мирає поезія»:
 Помирає поезія в серці планети,
 У планети вже інші царі в голові.
 Помирає поезія... Та не поети,
 І хіба ж вони винні, що досі живі?
 Віртуальне життя пластиково 
 прекрасне,
 Заплющаємо душу — і ніц не 
 «гребе».
 Та коли Божа іскра поезії згасне,
 Не жалійте поетів. Жалійте себе.
 — Був час, коли мене не було чути, 
— заглиблюється у минуле Тарас Пет-
риненко. — Хтось переконливо ствер-
джував, мовляв, десь у Канаді, хтось 
просто говорив «та спився він»... Як 
бачите, ні те й не друге. І, знаєте, най-
головніше у житті — зберегти своє об-
личчя. Отак підходиш вранці до дзер-
кала і, якщо тобі не соромно дивитися 
в очі, значить усе в порядку. 
 До речі, Тарас Петриненко — в журі 
фестивалю-конкурсу «Яскраві діти Ук-

раїни». Отож на концерт завітали юні й 
талановиті лауреати фестивалю Дари-
на Москалюк і Роман Стукало.

«Все буде гаразд»
 Так називалася концертна програ-
ма, з якою Тарас Петриненко разом із 
Тетяною Горобець у лютому гастролю-
вали містами Західної України.
 Його частенько запитують: «Чи дов-
го ти ще збираєшся мотатися по сценах, 
виступати? Може, вже час поступитися 
місцем тому, хто дихає тобі в потили-
цю?». А він відповідає: «Та я, може б, і 
поступився, але ніхто не дихає». 
 Проте часом і замислюється: і справ-
ді, вже на пенсії, наче можна було б 
відпочити, розслабитися, десь із вудоч-
кою посидіти. «Хоча я рибу перестав 
ловити, шкода її стало, — зізнається 
співак. — Я за гороскопом Риби, може, 
через це. Під сузір’ям Риб народився і 
Тарас Шевченко (він — 9 березня, я де-
сятого), і Ліна Костенко... В гарній я 
компанії...»
 Йому не байдуже майбутнє Украї-

ни. «Доводять країну до того, що хто-
зна, чим усе це повернеться. Я знаю, 
що не повернеться той, кого ми про-
гнали. Ми навчилися проганяти негід-
них президентів. Нам би ще навчити-
ся обирати гідних. 
 Наша програма називається «Все 
буде гаразд». Так-от, я переконаний: 
усе в наших руках, і все у нас буде доб-
ре. Просто не треба відсторонювати-
ся. Ми багато чого навчилися, люди 
добрі, за ці роки. Але життя наше все 
ще якесь похмуре. Але уроки ми вчи-
мо, заліки складаємо. Часом на ті самі 
граблі наступаємо. Інколи це має виг-
ляд гопака на граблях. Та все одно — 
рух іде...»
 Тарас Петриненко виконує пісні 
різних періодів своєї творчості: ранні 
ліричні, пізніші, високого громадянсь-
кого звучання, і навіть саркастичні. 
Він звертається до молодих співвітчиз-
ників, щоб ті не тікали з України, бо 
хто ж її, Україну, буде захищати: «Все 
навкруг, немов тюрма,// Все поглину-
ла пітьма.// Не тікай, а свою країну за-
хищай», — співає Тарас Петриненко . 
 А ще він зворушливо освідчується 
Тетяні Горобець, з якою багато років 
співає в дуеті:
 Ми з тобою ще й досі, мов діти,
 В цьому світі безумства і болю.
 Та якщо нас примусять старіти,
 Я старітиму поруч з тобою.

З Україною у серці
 Автору 65 літ, а пісня Тараса Петри-
ненка «Україна» святкує 30-річчя. До 
публічної презентації вона ще багато 
років пролежала, записана на чернет-
ках. Співак і композитор зізнається: 
«Я боявся її записувати, бо знав, що 
ніхто не візьме. На радіо тоді годі 
було й потикатися — могли приши-
ти націоналізм. Бо ж тоді любити 
можна було лише Росію. Зрештою, я 
звернувся в Будинок звукозапису до 
друзів з Українського радіо і ми прак-
тично таємно зробили запис. 
 Утім пісню дуже довго бояли-
ся ставити в ефір. Моя приятелька, 
редакторка Українського радіо Ве-
роніка Маковій, усе ж наважилася: 
«Може, нас завтра всіх посадять, але 
я все ж поставлю». Обійшлося.
 І пісня почала жити своїм життям. 
Згодом вона стала позивним Українсь-
кого радіо, зараз звучить на Михай-
лівському Золотоверхому, її грають 
кожні 15 хвилин. Пісню виконують 
відомі хори, молоді виконавці беруть 
на конкурси. Група «Скай» записала 
свою рок-версію. І це тішить. Я свій 
шлях пройшов, а пісня йде далі. 
 Якось мені сказали: «Якби ти таку 
пісню написав в Америці про Амери-
ку, міг би вже до кінця віку не працю-
вати, бути забезпеченим на все жит-
тя». Але в нашій країні мають гроші 
ті, хто їх здебільшого краде».  ■

Альбіна ГАЙДАШ

 У Києві, у Мистецько-
му арсеналі, проходить 
виставка «Flashback. Ук-
раїнське медіа-мистецтво 
1990-х», яка стала про-
довженням серії проек-
тів, присвячених історії 
сучасного мистецтва на-
шої країни. Власне, медіа-
арт зародився у світі не так 
давно, у 1960-ті. Під цією 
назвою розуміють зага-
лом усі жанри сучасного 
мистецтва, які викорис-
товують комп’ютерні тех-
нології. Проект у стінах 
Мистецького арсеналу де-
монструє розвиток цього 
напрямку на теренах не-

залежної України. Кура-
торами виставки стали 
Олександр Соловйов і Со-
ломія Савчук.
 «Прийшло розумін-
ня того, що 90-ті вже ста-
ли історією. Настав час 
аналітичних, а не прос-
то рефлексивних оцінок, 
час перегляду сформова-
них стереотипів і схем. 
Проте це повернення в 
90-ті має градацію, близь-
ку саме до Flashback як 
спалах у яскравих спогадів 
минулого, до того, що в кі-
нозйомці відоме як «зво-
ротний кадр», — конста-
тує Олександр Соловйов.
 Виставка складається 
з різних смислових і типо-

логічних частин, таких як 
соціальний час, візуаль-
на експозиція, про кіно, 
відеодокумент, медіа-інс-
таляція. Представлені ро-
боти багатьох митців, що 
експериментували у ца-
рині медіа-арту: Akuvido 
(Віктор Довгалюк, Ган-
на Куц), Василь Бажай, 
Андрій Блудов, Андрій 
Бояров, Олександр Вере-
щак, Гліб Вишеславсь-
кий, Анатолій Ганкевич, 
Тетяна Гершуні і Різі Го-
ровіц, Олег Гнатів, Олек-
сандр Гнилицький, На-
талія Голиброда, Ігор 
Гусєв, Дмитро Дульфан, 
Маргарита Зінець, Воло-
димир Єршихін, інші. 
 «Насамперед, цікавим є 
розширення середовища іс-
нування нашої свідомості, 
надання йому нових ступе-
нів свободи, рухливості та 
гнучкості», — переконана 
Соломія Савчук.
 Виставка триватиме 
до 6 травня. ■

Є ПРИВІД

Тарас Петриненко: 
Я свій шлях пройшов, 
а пісня йде далі
Легендарний співак розповідає про 65 літ життя: 
маму — відому оперну співачку, «Сад нерозкручених 
пісень» і 30-річчя своєї «України»

■Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Майже півстоліття нащадок давнього 
козацького роду (мати — відома опер-
на співачка Діана Гнатівна Петриненко 
— по-дівочому Паливода, з Полтавщи-
ни, а батько, Гаринальд Кіндратович 
Петриненко — музикант і журналіст, 
народився на Київщині) є яскравим 
представником творчої еліти. Тарас гід-
но продовжив найкращі сімейні тради-
ції Петриненків. Як і мама, син — так 
само народний артист і Шевченківський 
лауреат. 
Тарас Петриненко — автор музики і вір-
шів. «Я професійний раб», «Пісня про 
пісню», «Україна», «Господи, помилуй 
нас» — ці пісні поповнили воістину зо-
лотий пісенний фонд країни.

Тарас Петриненко відсвяткував 65-річчя.
Фото Людмили ЧЕЧЕЛЬ.
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Повернення у 90-ті
Показують входження комп’ютерних 
технологій у мистецтво

АРТ-ПРОСТІР■
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«Сьогоднішні події потребують від нас більш рішучих дій. Тому я підписав 

наказ, який забороняє українським спортсменам брати участь у будь-яких 
змаганнях на території Російської Федерації».

Ігор Жданов
міністр молоді та спорту

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Упродовж попередніх семи 
днів одразу дві українські ко-
манди гостювали в столиці 
Італії, де на римському «Ста-
діо Олімпіко» зіграли свої єв-
рокубкові матчі. Починаючи 
з середини минулого століт-
тя, «Олімпійський стадіон» у 
Римі, де в 1960 році відбулися 
XVII літні Ігри, ділять на двох 
місцеві «Рома» та «Лаціо». 
Першим з італійським гран-
дом, який представляє «бла-
китну» частину римських ті-
фозі, змагалося «Динамо» й 
досягло в гостях вельми при-
йнятного для успішного подо-
лання 1/8 фіналу Ліги Європи 
результату (2:2). «У матчі-від-
повіді відсиджуватися в обо-
роні не будемо», — сповнений 
оптимізму за підсумковий ре-
зультат говорив перед повтор-
ним побаченням з «Лаціо» ка-
пітан «біло-синіх» Микола Мо-
розюк.
 На перший погляд, хоро-
ші перспективи продовжити 
свої виступи в єврокубках мав 
і донецький «Шахтар». Про-
те здобутої в першому поєдин-
ку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 
проти «Роми», три тижні тому 
в Харкові, мінімальної фори 
(2:1) «гірникам» не вистачило. 
Долю поєдинку в Римі, як, за-
галом, і всього протистояння, 
вирішив єдиний гол, забитий 
на початку другого тайму бос-
нійським форвардом «вовків» 
Єдіном Джеко. Хоча формаль-
но вирішальним у протистоян-
ні «Шахтаря» та «Роми» став 
м’яч, забитий римлянами в 
Харкові, бо саме завдяки пра-
вилу гостьового гола італійсь-
кий колектив і отримав пере-
вагу в загалом нічийному про-
тистоянні.
 Залишившись за бортом 
чвертьфінальної стадії, порту-
гальський наставник українсь-
кого чемпіона Паулу Фонсека 
був змушений з прикрістю зга-
дувати харківський матч, у 
якому його підопічні не реалі-
зували кілька голевих нагод. 

«Підсумок цього двобою мож-
на було вирішити ще в першо-
му матчі», — бідкався порту-
галець, підбиваючи підсумки 
своєї першої «лігочемпіонсь-
кої» кампанії в «Шахтарі».
 Абсолютно провальною гру 
«гірників» у Римі не назвеш, 
але на позитивний результат, 
як-то кажуть, підопічні Фонсе-
ки на «Стадіо Олімпіко» не на-
грали, поступившись господа-
рям, перш за все, у тактичних 
компонентах гри.
 І пропущений гол від Дже-
ко, й епізод iз вилученням за-

хисника Івана Ордеця за фол 
останньої надії стали наслідком 
позиційних помилок донецьких 
футболістів. Вочевидь, Фонсека 
не ризикнув зіграти з «Ромою» 
на її полі у відкритий футбол. 
При цьому запропонований пор-
тугальським наставником пі-
допічним захисний формат гри 
поставив «шахтарів», які біль-
шою мірою «заточені» на конс-
труктивні дії, у не зовсім зруч-
ні для них умови. Як результат 
— пресинг, організований рим-
лянами на оборонні редути ук-
раїнського чемпіона, змусив 

гостей грубо помилятися.
 «Усе вирішила одна пози-
ційна помилка», — констату-
вав Фонсека, котрий, до слова, 
після завершення сезону може 
очолити один із провідних євро-
пейських колективів.
 Як заявив генеральний ди-
ректор «Шахтаря» Сергій Пал-
кін, незабаром у клубі оголо-
сять про майбутнє португаль-
ського тренера, котре, подей-
кують, може бути пов’язане з 
мюнхенською «Баварією».
 Тим часом німецький супер-
клуб, який посеред сезону ви-
водити з піке взявся 72-річний 
Юпп Хайнкес, легко пробився 
до чвертьфіналу ЛЧ, здобувши 
в 1/8 фіналу найбільшу поміж 
інших новоспечених чвертьфі-
налістів сумарну перемогу над 
своїм конкурентом. 8:1 — так 
завершилося двоматчеве про-
тистояння мюнхенців iз турець-
ким «Бешикташем». ■

СУПЕРЛІГА

Тактичний прорахунок
Припустившись однієї позиційної помилки, «Шахтар» вилетів із розіграшу Ліги чемпіонів

■

У парі «Рома» — «Шахтар» дорогу до київського фіналу Ліги чемпіонів
продовжить римський колектив.
Фото shakhtar.com.

❙
❙
❙

ОВВА!

 Щасливий розіграш
 Нагадаємо, що фінал Суперлі-
ги сезону 2017/2018 років відбу-
деться 26 травня в Києві на НСК 
«Олімпійський». Продаж квитків на 
цей поєдинок стартував 15 берез-
ня й триватиме лише один тиждень. 
Єдиним місцем, де можна отрима-
ти перепустку на вирішальний матч 
нинішньої ЛЧ, є офіційний сайт 
УЄФА. Як повідомляє прес-служба 
Європейського футбольного сою-
зу, до 22 березня всі охочі зможуть 
зробити попереднє замовлення «ті-
кетів», утім стати їхнім володарем 
зможуть далеко не всі, адже іме-
на власників перепусток визначать 
шляхом лотереї. 

■

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. 
Матчі-відповіді (поєдинки друго-
го ігрового тижня). «Барселона» (Іс-
панія) — «Челсі» (Англія) — 3:0 
(перша гра — 1:1), «Бешикташ» (Ту-
реччина) — «Баварія» (Німеччина) 
— 1:3 (0:5), «Манчестер Юнайтед» 
(Англія) — «Севілья» (Іспанія) — 
1:2 (0:0), «Рома» (Італія) — «Шах-
тар» (Україна) — 1:0 (Джеко, 52; ви-
лучення: Ордець, 79 («Ш»); 1:2).

* * *
 У чвертьфіналі зіграють: 
«Реал», «Барселона», «Ювентус», 
«Севілья», «Ліверпуль», «Манчестер 
Сіті», «Баварія», «Рома».

■

Григорій ХАТА

 Коли під час Олімпіади у 
Пхенчхані Міжнародний союз 
біатлоністів (IBU) вирішив не 
позбавляти російську Тюмень 
права на проведення заключно-
го етапу поточного Кубка світу, 
реакція біатлонної спільноти не 
змусила себе довго чекати.
 У ситуації, коли Міжнарод-
ний олімпійський комітет забо-
роняє російським атлетам висту-
пати на зимових Іграх-2108 під 
національним прапором, реа-
гуючи таким чином на відмову 
Росії визнавати систематичний 
характер порушення її спорт-
сменами антидопінгових пра-
вил, рішення IBU завершити 
сезон-2017/2018 у Росії викли-
кало протест і обурення в окре-
мих представників біатлонної 
спільноти. Дарма що раніше ви-
конком цієї організації виклю-
чив російський етап з календаря 
Кубка світу-2018/2019 та позба-
вив Тюмень права на проведення 
чемпіонату світу-2021. До ском-
прометованої допінговими скан-
далами Росії деякі біатлоністи 
їхати не хочуть уже зараз.
 «Етап у Тюмені — це прини-
ження для «чистих» атлетів», 
— заявив американський біат-
лоніст Лоуелл Бейлі й закли-
кав колег долучитися до оголо-

шеного ним бойкоту останнього 
в 2018 році етапу Кубка світу. 
Згодом про своє рішення ігно-
рувати поїздку в Тюмень оголо-
сили біатлонні федерації США, 
Канади та Чехії. Свою персо-
нальну позицію, котра стосува-
лася заклику бойкотувати всі 
міжнародні змагання в Росії, 
виголосив і шведський біат-
лоніст Себастьян Самуельссон.
 Багато хто чекав, що до про-
тесту долучиться й українсь-
ка біатлонна команда, проте, 
не один рік повторюючи, що 
«спорт поза політикою», Феде-
рація біатлону України само-
стійно не наважилася виступи-
ти проти рішення Міжнародно-
го союзу біатлоністів.
 Відтак брати ситуацію в 
свої руки довелося вітчизня-
ним політикам, які, за слова-
ми президента ФБУ Володими-

ра Бринзака, переконали його в 
необхідності бойкотувати росій-
ський етап Кубка світу з біат-
лону. Ба більше, як відзначив 
керівник вітчизняного біатлон-
ного господарства, за сумісниц-
твом — віце-президент Націо-
нального олімпійського комі-
тету, Україна тимчасово відмо-
вляється від участі в турнірах з 
усіх видів спорту на території 
РФ. Засвідчив це у своєму на-
казі й міністр молоді та спор-
ту України Ігор Жданов, яким 
заборонив участь членів націо-
нальних збірних команд Украї-
ни в усіх спортивних змаган-
нях, які проводяться у Росії, а 
федераціям рекомендував утри-
матися від поїздок до сусідньої 
країни на будь-які змагання.
 І хоча міністр визнав, що дер-
жава не володіє правом втруча-
тися в діяльність спортивних 

федерацій як окремих громад-
ських організацій, але, за сло-
вами Жданова, «всі правила ма-
ють виняток», особливо коли 
йдеться про країну-агресора та 
грубого порушника антидопін-
гових правил. 
 Щоправда, далеко не всім 
у біатлонному світі сподобався 
подібний вердикт. Зокрема, ме-
ценат, який підтримував функ-
ціонування головного біатлон-
ного сайта країни, на знак про-
тесту проти втручання політи-

ків у спортивне життя заявив 
про згортання роботи ресурсу. 
«Це не був наш офіційний сайт, 
ми лише платили за його тех-
нічну підтримку. Тепер будемо 
робити свій», — відзначив пре-
зидент ФБУ.
 До слова, окрім вітчизняних 
біатлоністів, до Росії в 2018 році 
можуть не потрапити на свої 
змагання й українські борці, в 
цьогорічному календарі котрих 
стоїть травневий чемпіонат Єв-
ропи в Каспійську. ■

ОРГПИТАННЯ

Виняток із правил
У Міністерстві молоді та спорту заборонили 
українським спортсменам змагатися 
на турнірах у Росії

■

Українських біатлоністів не буде серед числа учасників заключного 
етапу КС-2017/2018, що пройде в Росії.
Фото з сайта bigmir.net.

❙
❙
❙
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 У перукарню заходить патлатий 
хлопець і каже:
 — Зробіть мені стрижку, як ми-
нулого разу.
 Перукар:
 — Це не до мене, я тут лише два 
роки працюю.

* * *
 Жiнка запитує маленьку дівчинку:
 — Які у тебе гарні кучері, напев-
но, вони в тебе від мами?
 — Ні, я думаю, від тата. Тому 
що в нього на голові не залишилося 
жодної волосини.

* * *
 — Кажуть, що ходити босоніж 
корисно для здоров’я.

 — Так, дійсно. Коли я вран-
ці прокидаюся в черевиках, у мене 
жахливо болить голова.

* * *
 Начальник звертається до під-
леглих:
 — Не треба називати мене 
«бос», «шеф».
 — А як вас називати?
 — Наприклад, «годувальник».

* * *
 — Що вас цікавить?
 — Дитячі вiзки.
 — Якщо хочете, щоб iз дитиною 
частіше гуляв чоловік, тоді візьміть 
цей, iз попільничкою і відкривачкою 
для пива.

По горизонталі.
 4. Велика і глибока глиняна мис-
ка. 7. Велике віяло на довгій ручці, 
яким обвіювали вельмож на Сході. 8. 
Те, що неслухняні діти бояться знай-
ти під подушкою на Миколая. 10. Лі-
тера латинського алфавіту. 12. Пору-
шення моральних чи релігійних норм. 
14. Слов’янська богиня водної стихії. 
16. Невеликий хижий звір, який пога-

но тхне. 17. Українська страва з рису 
з начинкою, обгорнутою капустяним 

листочком. 18. Міністр соціальної полі-
тики України. 20. Період найвищої ак-
тивізації життєвих сил людини. 22. 
Шкідлива речовина, краплі якої достат-
ньо, щоб убити коня. 23. Африканська 
муха, яка переносить тропічну лихоман-
ку та «сонну хворобу». 24. Піщаний па-
горб, поширений на узбережжі Балтій-
ського моря. 26. Вартість товару. 29. 
Англійська міра довжини. 30. Півден-
но-західна частина Великобританії. 31. 
Фонетична особливість, яка дозволяє 
змінювати значення слова, не зміню-
ючи його написання. 32. Іронічна наз-
ва модників у 50-60-х роках минулого 
століття в СРСР. 
По вертикалі:
 1. Фільм Олеся Саніна, який сво-
го часу подавався на премію «Ос-
кар». 2. Декоративна піч для зігріван-
ня кімнати відкритим вогнем. 3. Гру-
бий жарт, цинічна витівка. 4. Давня 
українська міра площі землі. 5. Фран-
цузькі хіміки, відкривачі явища радіо-

активності. 6. Поминальна пісня. 9. Го-
ловний герой роману Олександра Бє-
ляєва «Людина-амфібія». 11. Неве-
личкий світильник, що складається 
з ґноту та посуду, в який наливають 
олію, лій чи гас. 13. «В тім гаю, у тій 
хатині, у раю, я бачив пекло... Там не-
воля, ... тяжкая, ніколи І помолитись не 
дають». (Тарас Шевченко) 15. Фігур-
на пляшечка для парфумів. 19. Найви-
ща вершина світу. 21. Ім’я геніального 
французького математика, який заги-
нув на дуелі. 25. Долина страждань, 
місце, де люди мучаться, терплять не-
згоди і біди. 27. Біблійний пророк, яко-
го переспівував Тарас Шевченко. 28. 
Донька Ярослава Мудрого, яка стала 
королевою Франції. 29. Лідер повс-
тання рабів у колоніальній Мексиці, на 
честь якого названо місто. ■

Кросворд №27
від 7 березня
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Аліса КВАЧ

 Люди, особливо закохані, часто 
не думають про майбутнє, сподіва-
ючись, що щастя ніколи не закін-
читься. А тому, щойно потрапля-
ють в обійми ейфорії, намагаються 
зробити тату, щоб зупинити мить. 
Саме так і зробив свого часу співак 
Зейн Малік, вибивши на грудях очі 
своєї коханої, супермоделі Джіджі 
Хадід, з якою почав зустрічатися 
восени 2015 року.
 Але, як каже Еклезіаст, усе 
минає. І після трьох із половиною 
років Зейн та Джіджі вирішили 
розійтися. Як розповідають друзі, 
закохані не змогли знайти компро-
міс між кар’єрою і особистим жит-
тям, а через божевільні робочі гра-
фіки у них просто не лишалося часу 
на стосунки. 
 Попри розрив, Джіджі та Зейн 
лишилися друзями. Обоє виріши-
ли подякувати одне одному за про-

ведений разом час і чудові 
моменти, і не лише особис-
то, а й у соцмережах. «Я дові-
ку буду вдячна за любов, час і 
життєві уроки, які розділили 
ми із Зейном. Я бажаю йому 
лише найкрашого і продовжу 
підтримувати його як друга, до 
якого відчуваю глибоку повагу і 
любов. Що стосується майбутньо-
го, буде так, як судилося», — на-
писала 22-річна модель у Twitter.
 Проте лишається питання: а 
що ж робити з татуюванням? Тим 
більше, що це вже не вперше: сво-
го часу Зейн набив на руці портрет 
своєї попередньої пасії, співачки 
Перрі Едвардс. Якщо так піде 
далі, Малік може перетворитися 
на живий музей покинутих коха-
нок. Тож варто не поспішати з на-
ступними освідченнями в коханні 
за допомогою тату. Якимись над-
то фатальними вони виявляють-
ся. ■

з 19 до 25 березня

  Овен (21.03—20.04). Вашi 
частi флiрти можуть призводити 
як до одноразових інтрижок, так 
і до появи любовного трикутника. 
Радимо серйознiше ставитися до 
сiмейних обов’язкiв.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Телець (21.04—21.05). Ви 
постанете перед серйозним ви-
бором: сім’я чи службовий роман. 
Стосунки в родині залишаться хо-
лодними, і тільки від вас залежати-
ме, як налагодити ситуацiю.
 Дні: спр. — 25; неспр. — не-
має.

 Близнюки (22.05—21.06). 
Ви притягуватимете до себе гроші. 
Крім того, у вас існують шанси до-
могтися професійного зростання, 
а з ним — i хороших матеріальних 
прибуткiв.
  Дні: спр. — 20; неспр. — 24.

 Рак (22.06—23.07). На роботi 
може статися конфлікт, який приз-
веде до вашого звільнення, а зна-
чить, і втрати частини можливого 
доходу. Не переймайтеся, поруч iз 
вами є надійні друзі, які спонсору-
ватимуть вас деякий час.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

 Лев (24.07—23.08). Ви не-
рідко погоджуватиметеся на аван-
тюри, лотереї та азартні ігри, у яких 
вам щаститиме. Можливо, вдасть-
ся придбати житло або дорогу тех-
ніку.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 25.

 Діва (24.08—23.09). 
Тиж день відзначиться нови-
ми знайомствами, деякі з яких 
серйозно вплинуть на ваш май-
бутнiй розвиток. А ви самі впев-
нено розвиватимете справу, яку 
розпочали ранiше.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Терези (24.09—23.10). Ви 
вирішите зайнятися своєю освітою 
й почнете додаткове навчання. Але 
ви ризикуєте втратити кохану лю-
дину, оскiльки будете занадто зо-
середжені на роботі та навчанні.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.

 Скорпіон (24.10—22.11). 
Ви рідко зав’язуватимете стосунки 
і розкриватимете свою душу. До-
ведеться повністю зосередитися 
на роботі. Несподiвано ви зустрi-
нете друзів, з якими давно не під-
тримували зв’язок.
 Дні: спр. — 25; неспр. — не-
має.

 Стрілець (23.11—21.12). Ви 
не женетеся за останніми новинка-
ми моди і ведете досить аскетич-
ний спосіб життя, тож не станете 
витрачати даремно гроші, хiба що 
на розширення бізнесу.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Козеріг (22.12—20.01). Від 
вас буде потрібна фінансова допо-
мога близьким людям, швидше за 
все батькам. Для цього доведеть-
ся брати кредит або просто пози-
чати гроші.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

 Водолій (21.01—19.02). Вас 
чекає чимало перешкод і проблем. 
Знадобиться багато терпіння і фан-
тастичного спокою, щоб не зірва-
тися і цим не погіршити своє ста-
новище.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.

 Риби (20.02—20.03). На-
стає важкий перiод, але, незва-
жаючи на це, ви зможете розви-
нути в собі нові якості й створи-
те фундамент для нового злету 
як у кар’єрі, так i в особистому 
житті.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21. 
■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Зейн Малік та Джіджі Хадід.❙

КІНЕЦЬ КАЗКИ

Фатальні тату
Джіджі Хадід та Зейн Малік 
вирішили розійтися

■

17—18 березня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, помiрний снiг, мiсцями хуртовина. Вiтер пiвнiч-
но-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi й удень -5...-7. Пiсля-
завтра температура -9...-11, удень -5...-7.

Курорти Карпат: хмарно, снiг, мiсцями сильний. Славське: 
уночi -5...-7, удень -5...-7. Яремче: уночi -1...-3, удень -1...-
3. Мiжгiр’я: вночi +2...+4, удень +2...+4. Рахiв: +3...+5, удень 
+3...+5.

15 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 26 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — 
немає, Пожежевська — 56 см.

Центральній Раді доводилося працювати 
в неймовірно важкий історичний період

До бою 
під Крутами...
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