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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,00 грн 

1 € = 29,13 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Передплатіть «Україну молоду» на березень »СТОР. 7
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Глибока глотка 
Чому депутатам завжди мало їхніх зарплат?
стор. 4 »

Мрія до Мадрида 
доведе

Завдяки телепроекту 13-річний 

онкохворий хлопчик зустрівся 

зі своїм кумиром — зіркою 

футболу Кріштіану Роналду
стор. 13 »

Дослідниця життя славного отамана 

улюбленим своїм героєм вважає 

князя Святослава Хороброго і рік 

волонтерить для воєнного шпиталю
стор. 14 »

Марія Морозенко: Івана Сірка 
шанували, а часом 
і боялися гетьмани

За весну 
i «безвіз» 

замовили слово
Учора бабак Тимко пообіцяв, 

що весна в Україні буде 

ранньою і теплою
стор. 3 »

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙
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«Це була довга і копітка робота. Було проведено багато сесій і спрямовано велику кількість нот, і ми сподіваємося на 
позитивне рішення у цій справі (щодо слухання у справі фiнансування Росiєю тероризму на територiї України. — Ред.)». 

Прес-служба Президента України

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
за рік розіг-
рали ук-

раїнці в інтернеті. За словами народного де-
путата Павла Кишкара,  держава лише з гри 
в інтернеті недоотримала приблизно від 4 до 
5 млрд. грн. податкових надходжень.

26 млрд. гривень
коштуватиме будів-
ництво метро на сто-

личний Виноградар. Як розповів мер Києва Ві-
талій Кличко, протягом трьох років заплановано 
ввести в експлуатацію дві нові станції метрополі-
тену— «Проспект Правди» і «Мостицька» у на-
прямку цього житлового масиву.

гривень
рефінансування погасив Приват-
Банк  Національному банку Украї-
ни, повідомляють у прес-служ-
бі банку.

доларів
Україна виграла в суді 
Нью-Йорка за спра-

вою щодо небезпечних відходів, інформують у Мін’юсті. 
Йдеться про гучний спір між компанією SI Group Consort 
LTD та Івано-Франківською ОДА щодо заборгованості за 
надання послуг зі збирання та утилізації відходів гекса-
хлорбензолу з території міста Калуш.

посадовців
мають подати 
електронні де-

кларації до квітня 2017 року. Про це на-
гадав Прем’єр-міністр України Володи-
мир Гройсман на засіданні уряду.

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

5 млрд. 2,4 млрд. На 37 млн. 2 млн.

Катерина БАЧИНСЬКА

 Випробувавши багато дип-
ломатичних фронтів у бороть-
бі з Росією, Україна знайшла 
ще один. У середині січня ук-
раїнська сторона подала су-
довий позов до Міжнародного 
суду ООН щодо фінансування 
Російською Федерацією теро-
ризму на території України. У 
свою чергу, Міжнародний суд 
Організації Об’єднаних Націй 
у Гаазі заявив, що розгляне по-
зов України проти Росії на засі-
даннях 6-9 березня 2017 року. 
Про розгляд справи, пов’язаної, 
зокрема, з фінансуванням теро-
ризму, повідомляється в опри-
людненій заяві на сайті уста-
нови. Він пройде у два раунди. 
6-го та 8 березня на слуханнях 
виступатиме українська сторо-
на, а 7-го та 9-го  — російська, 
зазначається в документі.
 Україна позивається до 
Росії, заявляючи про фінансу-
вання Москвою тероризму та 

дискримінацію меншин в оку-
пованому Криму. В переліку 
терористичних формувань, які 
фінансуються та підтримують-
ся РФ, названі «ДНР», «ЛНР», 
група «Харківські партизани» 
та пов’язані з ними групи й осо-
би. Найбільший блок претен-
зій в українському позові сто-
сується порушень прав кримсь-
ких татар та українців iз боку 
російської влади, а також під-
контрольної РФ де-факто крим-
ської влади. Київ просить виз-
нати, що Росія має понести від-

повідальність за систематич-
ну дискримінацію і жорстоке 
поводження з представника-
ми кримськотатарської та ук-
раїнських громад,  проведення 
незаконного референдуму в ат-
мосфері насильства та заляку-
вання, заборону Меджлісу і пе-
реслідування його лідерів, під-
тримку та пряму участь у кам-
панії зі зникнення, викрадення 
і вбивства кримських татар. Та-
кож Україна просить Міжна-
родний суд ООН на час розгляду 
справи як заходу забезпечення 

позову заборонити РФ здійсню-
вати будь-які кроки, що погір-
шують нинішню ситуацію на 
території України.
 Окрім цього, українська 
сторона у своєму позові вима-
гає, щоб російська влада при-
пинила всю підтримку зброй-
них формувань на українській 
території, здійснила репарації 
всім, хто постраждав через дії 
проросійських збройних фор-
мувань, повністю відновила в 
правах українську та кримсь-
котатарські громади на окупо-
ваній території України.
 Позов до суду надісла-
ло МЗС, виконуючи доручен-
ня Президента України Пет-
ра Порошенка. У своєму по-
зові МЗС України стверджує, 
що Росія надає зброю та інші 
види допомоги незаконним зб-
ройним формуванням, що здій-
снили низку актів терору на те-
риторії України. Серед них зга-
дуються, зокрема, збиття рей-
су MH17, обстріли житлових 

районів Маріуполя та Крама-
торська, знищення цивільного 
пасажирського автобуса непо-
далік Волновахи.
 Варто також розуміти, що 
Міжнародний суд ООН, який 
розташований у Гаазі, це не та 
сама установа, що приймає рі-
шення у справах осіб, які вчи-
нили злочини проти людяності, 
були причетні до геноциду нації 
або ж воєнних злочинів. Між-
народний суд ООН розглядає 
суперечки між державами, що 
пов’язані з порушенням міжна-
родних договорів і зобов’язань 
або виникають при їх тлумачен-
ні.
 У прес-службі Петра Поро-
шенка запевняють, що Київ 
зробив усе можливе, аби вико-
нати всі вимоги задля подачі 
позову до суду: «Це була довга 
і копітка робота. Було проведе-
но багато сесій і спрямовано ве-
лику кількість нот, і ми споді-
ваємося на позитивне рішення 
у цій справі». ■

ФЕМІДА

Готові відповідати?
Міжнародний суд ООН призначив слухання 
у справі про фінансування Росією 
тероризму на території України

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 «Наша команда бореться 
за те, щоб у кожного українця 
була робота і достойна зарпла-
та. Вручив почесні грамоти та 
цінні подарунки працівникам 
заводу «Пожмашина» у сели-
щі Ладан на Чернігівщині, які 
виготовляють сучасну пожеж-
ну техніку для наших мужніх 
рятувальників», — зазначив 
Ляшко. 
 Політик наголосив, що Ра-
дикальна партія вимагала від 
уряду забезпечити фінансу-
вання цього підприємства під 
час ухвалення бюджету. 
 «Завдяки зусиллям нашої 

команди це унікальне вітчиз-
няне підприємство відновле-
но фактично з руїн. Сьогодні 
тут працює більш як 700 лю-
дей, середня щомісячна пла-
та робітників — 12 тисяч гри-
вень. У минулому році підпри-
ємство сплатило 30 млн. грн. 
податків до бюджетів усіх рів-
нів. Такі роботодавці — на вагу 
золота. Тому ми їх і підтримує-
мо по всій Україні. Бо лише 
розвиток власного виробниц-
тва — запорука економічного 
зростання в Україні і подолан-
ня бідності. Досить побирати-
ся по світу! Кожен українець 
має працювати і заробляти», 
— підсумував нардеп. ■

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК

«Українець 
має працювати 
i заробляти»
Лідер Радикальної партії відвідав завод 
«Пожмашина» у Чернігівській області та 
вручив співробітникам почесні грамоти  

■

Олег Ляшко під час відвідин заводу «Пожмашина».❙

Іван БОЙКО 

 П’ять діб поспіль окупан-
ти не припиняють обстрілю-
вати Авдіївку під Донецьком. 
При цьому російські систе-
ми «Град» ворог застосовує не 
лише на цьому напрямку, а й на 
маріупольському. Захисники 
України продовжують героїч-
но відбивати атаки бойовиків, 
утім під градом мін і снарядів 
загинуло двоє українських во-
яків, ще 20 отримали поранен-
ня і травми минулої середи і в 
ніч на четвер. 
 «Солдат і офіцер загинули, 
відбиваючи один із ранкових 
наступів противника в районі 
Авдіївки. Один військовослуж-
бовець був поранений під По-
пасною, ще четверо наших бій-
ців зазнали поранень на позиції 
«Шахта Бутівка» під час жорс-
токого обстрілу ворога з гармат 
і мінометів», — повідомив реч-
ник Міноборони з питань АТО 
Олександр Мотузяник.
  І додає, що всі інші бійці 
були поранені на промзоні Ав-
діївки. Героїзм наших вояків 
зрозумілий, адже ледь не щод-
ня окремі мешканці міста зі 
сльозами просять їх «не здава-
ти Авдіївку». Тож наші воїни, 
відчуваючи цю підтримку, зна-
ють, заради кого вони захища-
ють місто. 
  «Противник не полишає 
спроб просунутися під Авдіїв-
кою, а також шукає слабкі міс-
ця в нашій обороні та посиле-
но застосовує важке озброєння 

під Попасною, під Авдіївкою, на 
ділянці фронту позиція «Шах-
та Бутівка» — Піски, у Красно-
горівці, під Докучаєвськом, а 
також біля Азовського моря», 
— констатує полковник Моту-
зяник.
  У МВС додають, що від по-
чатку ескалації конфлікту в Ав-
діївці загинув один і поранено 
вісім мирних жителів, пошкод-
жено 78 будівель (переважно 
приватні будинки та магази-
ни). Утім остаточну інформа-
цію в МВС обіцяють надати піс-
ля ретельного документування 
всіх фактів терактів.
  Якщо в середу ввечері ворог 
гатив по Авдіївці з «градів», то 
в четвер уранці — з важкої ар-
тилерії калібру 152 і 122 мм та 
танків. Безсила лють загарб-
ників зрозуміла: за даними на-
чальника поліції Донеччини 
В’ячеслава Аброськіна, впро-
довж 1 лютого 26 бойовиків за-
гинуло, ще 60 — поранено.
  При цьому бойовики «ДНР» 
блокують відновлення робо-
ти Донецької фільтрувальної 
станції, перешкоджаючи досту-
пу патруля місії ОБСЄ до окупо-
ваної Ясинуватої. Заступник го-
лови місії ОБСЄ в Україні Олек-
сандр Хуг i спостерігачі змогли 
потрапити туди лише в четвер.
 У самому місті Авдіївка «си-
туація частково стабілізована», 
адже Державна служба з над-
звичайних ситуацій повідом-
ляє, що станом на 8:00 ранку 
2 лютого у квартирах в Авдіїв-
ці підтримують температуру 

повітря 15-17 градусів тепла за 
рахунок заводської теплоенер-
гоцентралі, воду подають за гра-
фіком із резерву, а також підво-
зять питну воду, електропоста-
чання досі немає.
  У четвер вранці терористи 
«ДНР» обстрілювали ще й жит-
ловий сектор міста Мар’їнка, 
що на маріупольському напрям-
ку. Через це згоріло кілька бу-
динків, тоді як рятувальники і 
поліція евакуювали дітей iз міс-
цевої школи.  
  Водночас бійці 30-ї бригади 
повідомили в соцмережах, що 
бойовики в середу ввечері та-
кож обстріляли контрольоване 
ними ж село Новоласпа, побли-
зу Волновахи.
  «Меж цинізму ворога не-
має. Під час моніторингу ві-
део з камер відеоспостережень, 
які виставлені в напрямку Но-
воласпи (район нашої Старо-
гнатівки), було виявлено вихід 
снарядів iз реактивної системи 
залпового вогню «Град» iз не-
підконтрольної нам території. 
Трохи згодом наші позиції в 
районі Старогнатівки було об-
стріляно з мінометів 120 каліб-
ру. Складається враження, що 
ворог навмисно обстрілює свої 
території, щоб мати підстави 
та причини здійснити обстріл 
наших позицій», — ідеться у 
повідомленні. ■

НА ФРОНТІ

Авдіївку не здамо 
Завдяки героїзму захисників України ворогу 
не вдається просунутися ні на крок на 
донецькому напрямку 

■ ДО РЕЧІ 

 Президент України Петро Поро-
шенко посмертно присвоїв звання Ге-
рой України з удостоєнням Золотої 
Зірки заступнику командира механізо-
ваного батальйону 72-ї бригади, капі-
тану Андрію Кизилу.
  Саме капітан Кизило повів вояків 
у контратаку, в ході якої було відби-
то ворожий «опорник» і знищено два 
десятки терористів. 23-річний воїн із 
двома побратимами загинув від пря-
мого потрапляння міни під час оборо-
ни цього ж опорного пункту в районі 
Авдіївки 29 січня. 

■
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українці
за минулий рік 
розрахували-

ся за тепло і гарячу воду — такі цифри 
оприлюднили у Національній комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфе-
рах енергетики та комунальних послуг.

На 93% зменшилася за-
б о р г о в а н і с т ь 

із зарплат шахтарям. За місяць заборго-
ваність з виплати коштів знизили зі 176 
млн. грн. до 36,9 млн. грн., відзвітували у 
Міненерговугіллі.

військовослужбовців
збройних сил Росії перебу-
вають у моргах лікарень До-

нецька. Цю інформацію  на своїй сторінці у «Фейсбуцi» 
розмістило Головне управління розвідки Міністер ства 
оборони України.

перевиконано 
Держбюджет 

у січні цього року. Доходи казни ста-
новили трохи більше 59  млрд. грн. Це 
майже на 17 млрд. грн. більше від за-
планованого, за даними Держказна-
чейства.

гривень
із 1 березня може 
подорожчати горіл-

ка. Як повідомляють у ДФС, знову підви-
щуються ставки акцизного податку на 
горілку та лікеро-горілчані напої — на 
20%, вина і шампанське — на 12%.

На 83% 42 тіла На 38% На 10
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків 

 Розбуджений «синоп-
тик» Тимко вчора не поба-
чив власної тіні. Це й дозво-
лило його давньому храни-
телю, професору Віктору То-
карському, припустити, що 
весна в Україну прийде вже 
за шість тижнів і буде, за всі-
ма ознаками, ранньою та теп-
лою. Щоправда, сам віщун 
зі свого будиночка вилазив 
дуже неохоче і виглядав до-
сить сонним. Така поведінка 
вказує на те, що зима у люто-
му не раз засмутить мороза-
ми, але забереться з наших 
країв таки вчасно. 
 Утiм сонливість «метео-
ролога», на думку біологів, 
могла бути викликана й ін-
шими причинами. Молодо-
му Тимку нарешті вдало-

ся підібрати пару. Він засе-
лився з подругою, яку звати 
Лора, до нового будиночка, 
подарованого лісниками з 
Національного природно-
го парку «Гомільшансь-
кі ліси». Й оскільки баба-
ки — дуже сімейні тварин-

ки, у синоптика могли бути 
й інші клопоти. До речі, ха-
рактер у новоспеченої «дру-
жини» виявився дуже суво-
рим. Принаймні своє нове 
помешкання від непроха-
них гостей-журналістів во-
на захищала із затятістю 

мужнього бійця.
 «Розтлумачив» Тимко 
нарешті й ситуацію з дов-
гожданим «безвізом». На 
вибір йому запропонува-
ли два варіанти: «Безві-
зовий режим у 2017 році» 
і «Отримання безвізу че-
рез невизначений термін». 
Для чистоти експерименту 
віщуна випускали розби-
ратися у складній ситуації 
тричі. Двічі він вибрав пер-
ший варіант і один раз дру-
гий. Але коли його віднес-
ли вже до будиночка, Тим-
ко вирвався на сцену зно-
ву і втретє побіг до плакату 
з 2017 роком. Так що сум-
нівів не може бути жодних. 
До речі, минулого року хар-
ківського «синоптика» про-
сили спрогнозувати курс до-
лара. Він обрав 25-30 гри-
вень. І як у воду дивився. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Державним агентством Ук-
раїни з управління зоною від-
чуження, за погодженням із 
міністром екології та природ-
них ресурсів України було при-
йнято рішення продовжити до 1 
березня 2017 року прийом за-
явок профільним міністерством 
на будівництво сонячних елект-
ростанцій у зоні Чорнобильської 
атомної електростанції. Крок на-
зустріч потенційним інвесторам 
з усього світу було зроблено, 
враховуючи їх численні звер-
нення з проханнями збільшити 
термін приймання заявок на ре-
алізацію проектів будівництва 
об’єктів сонячної енергетики в 
зоні відчуження
 За словами очільника ві-
домства з питань екології та при-
родних ресурсів України Остапа 
Семерака, у розвиток сонячної 
енергетики в зоні відчуження го-
тові інвестувати 39 компаній із 

різних країн світу. Раніше задля 
поліпшення інвестиційної при-
вабливості уряд України знизив 
вартість оренди державного май-
на та спростив процедуру оренди 
землі на території Чорнобильсь-
кої зони.
 Право куратора заявок інвес-
торів надано саме Мінприроди 
України через те, що свою діяль-
ність  воно здійснює у сфері охо-
рони навколишнього природного 
середовища, екологічної безпеки, 
поводження з небезпечними від-
ходами, небезпечними хімічними 
речовинами, пестицидами та аг-

рохімікатами, а також проводить 
державну екологічну експертизу і 
є центральним органом виконав-
чої влади, діяльність якого спря-
мовується та координується Каб-
міном.
 Нагадаємо, що ще під час 
30-х роковин із дня трагедії на 
ЧАЕС голова Держагентства з уп-
равління зоною відчуження Ві-
талій Петрук наголосив, що де-
сятикілометрову зону законодав-
чо планують визначити «Зоною 
спеціального промислового ви-
користання», із наступним вико-
ристанням цієї території для роз-

витку альтернативної енергетики 
(в першу чергу сонячної), можли-
во, виробництва твердопаливних 
котлів чи пелет, вітрової енерге-
тики, з фактичним використан-
ням тієї інфраструктури, яка вже 
там є або будується для роботи 
з радіоактивними відходами. На 
решті території, якщо буде при-
йнято таке рішення, діятиме за-
повідник.
 Наразі в зоні відчуження 
живе 158 самоселів, середній 
вік яких — 78 років, а найбіль-
ше їх проживає поблизу Чорно-
биля. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Днями під стінами Кабінету Міністрів зібрали-
ся черкаські активісти, аби в черговий раз довести 
владі, що будувати Канівську ГАЕС — це влашту-
вати екологічну катастрофу на Дніпрі і в Україні.
 Люди тримали у руках плакати «Канівська 
ГАЕС — загроза довкіллю», «П. Гройсман, ваш 
«розвиток гідроенергетики» загрожує екологічній 
безпеці України», «Мутні схеми — мутний Дніп-
ро», «В каламутній воді рибу ловити?»  та вима-
гали скасувати «Програму розвитку гідроенер-
гетики на період до 2026 року», яка передбачає 
спорудження Канівської гідроакумулюючої елек-
тростанції.
  Пікетувальники переконані, що нове будів-
ництво на Дніпрі додасть ще більше екологічних 

проблем, які й нині має головна річка нашої краї-
ни, адже 80% населення України споживає дніп-
ровську воду.
 «Проблема в тому, що взагалі немає довіри до 
теперішньої виконавчої влади, зокрема до Кабіне-
ту Міністрів. Бо це він ухвалює програму, відповід-
но до якої й має початися будівництво Канівської 
ГАЕС. Немає довіри, тому що у нас дуже часто за 
такими проектами стоїть корупційний дерибан. І ні-
чого більше», — обурюється Віталій Чміль, член 
виконавчого комітету Канівської міської ради.
 За словами народного депутата Андрія Іллєн-
ка, родина якого тісно пов’язана з Канівщиною і 
який теж виступив на мітингу під Кабміном, Ук-
раїні потрібно вирішувати питання з енергетикою, 
але треба робити це так, щоб не знищувати при-
родне середовище, бо це буде стратегічним про-

грашем.
 «Треба робити це економічно виправдано за-
для того, щоб ті гроші, які вкладаються у певні 
проекти, працювали на державу, мали економіч-
ну доцільність. Теба робити це так, аби не було ко-
рупційних схем, на яких наживалися чиновники», 
— наголосив пан Андрій.
 За словами канівчанина, екс-міністра культу-
ри України Ігоря Ліхового, в питанні будівництва 
Канівської ГАЕС не може бути компромісу.
 Нагадаємо, що це не перший протест україн-
ців проти зведення ГАЕС у Каневі. «УМ» розпові-
дала про це раніше у матеріалах —«Будівництво 
Канівської ГАЕС — енергетична безпека України 
чи небезпека для українців», «Для будівництва 
скандальної Канівської ГАЕС вирубають 1000 гек-
тарів лісу». ■

ПРОТЕСТИ

Максимум 
проти мінімуму
Південь України охопив 
транспортний колапс: водії 
вимагають збільшення плати 
за проїзд та погрожують 
«транспортним Майданом»
Ірина КИРПА

 У Херсоні через страйк «маршрутників» 
люди замерзали на  зупинках, а на Миколаїв-
щині народ перекрив трасу міжнародного зна-
чення на ділянці Миколаїв—Київ, протестую-
чи проти підвищення тарифів за проїзд.
 Не більше двохсот херсонських «марш-
руток» погодилися обслуговувати пасажи-
рів, інші 575 водіїв так і не вивели своїх «за-
лізних коней» на маршрути. Вони вимагають 
терміново підвищити тариф із трьох до п’яти 
гривень. Причому претензії власників «марш-
руток» зводяться до того, що з 1 лютого зрос-
ла мінімальна зарплата, а відповідно — й не-
обхідність десь брати гроші, щоб збільшити 
водіям ставки. Місцева влада поки що від-
тягує час прийняття остаточного рішення та 
створила робочу групу, яка впродовж кількох 
місяців буде працювати окремо з кожним пе-
ревізником, уважно вивчаючи надані ним еко-
номічні розрахунки.
 — Поки перевізники погрожують страйка-
ми, ми готуємо каністри з бензином та шини, 
щоб бойкотувати місцеву владу, — заявив один 
з активістів руху народного опору в Херсоні 
Андрій Жнивін. — Те, що зараз відбувається 
в місті, це справжній саботаж та спроба витяг-
нути гроші з кишень пасажирів заради нажи-
ви власників «маршруток».
 Самі херсонці знайшли вельми оригіналь-
ний вихід із ситуації: мешканці південного міс-
та стали об’єднуватися через соціальні мережі 
та створювати спеціальні форуми, присвячені 
транспортній темі. На цих iнтернет-майдан-
чиках городяни домовляються про створення 
приватних маршрутів та обговорюють час пе-
ресування Херсоном на особистому автотранс-
порті. На думку людей, такий удар у відповідь 
на дії водіїв «маршруток» повинен змусити їх 
цінувати думку пасажирів.
 Тим часом на Миколаївщині, у селищі Полі-
гон Вітовського району, на сільський сход 
зібралося більше двохсот обурених місцевих 
жителів. Люди заблокували київську трасу та 
вимагають скасувати підвищення тарифів на 
проїзд у приміських «маршрутках», які кур-
сують до Миколаєва. Водії самовільно підня-
ли тариф для пасажирів з шести до десяти гри-
вень. Однак власниця фірми «Алан-Техно» Інга 
Шаповалова (дочка екс-«губернатора» Мико-
лаївської області Олексія Гаркуші) заявила, що 
підвищення ціни на проїзд відбулося законно, 
«згідно з методичкою Кабміну». Підсумком не-
санкціонованого мітингу протесту стало ство-
рення групи делегатів, до якої увійшли депутат 
обласної ради Максим Невінчаний та депутат 
Шевченківської сільради Олег Пилипенко. Ця 
ініціативна група повинна відстоювати права 
пасажирів перед представниками влади у Ми-
колаївській області.
 Після підвищення тарифів на проїзд у Ми-
колаєві заметушилися й працівники житлово-
комунальної сфери. Їхня ініціативна група ви-
рішила влаштувати свій мітинг у центрі міста, 
вимагаючи ... підвищення тарифів для людей 
із метою підняти собі зарплати! Якщо подібне 
явище стане масовим, то нова мінімальна за-
рплата  перетвориться на фарс, який ще біль-
ше погіршить і без того важке економічне ста-
новище пересічних українців. ■

■

ЕКОЛОГІЯ

Мутні схеми — мутний Дніпро
Активісти пікетували Кабмін, протестуючи проти будівництва Канівської ГАЕС

■

НАМІРИ

Не фонитиме, а світитиме
Інвестори з усього світу виборюватимуть право реалізації 
проектів з альтернативної енергетики у Чорнобильській зоні

■

Спросоння й не таке пообiцяєш.❙

ПРОГНОЗИ

За весну i «безвіз» замовили слово
Учора бабак Тимко пообіцяв, що весна в Україні буде ранньою і теплою

■
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«Більшості депутатів від цієї зарплати ні холодно, ні жарко, в них є бізнес, інші 
гроші. Але той, хто має мільйон, не відмовиться додатково мати ще одну тисячу». Тарас Чорновіл

депутат попередніх скликань

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія Лебідь 

Апарат Верховної Ради опри-
люднив цікаву статистику за 
2016 рік. Виявилося, що від 
громадян до ВРУ надійшло 
2243 запити на інформацію. 
При цьому більшість авторів 
цих запитів найчастіше проси-
ла надати відомості про розмір 
заробітної плати з урахуванням 
усіх доплат, надбавок та вина-
город усіх народних депутатів 
восьмого скликання, Голови 
Верховної Ради та його заступ-
ників.
Також українців цікавив спи-
сок депутатів, яким здійснена 
виплата компенсації для оренди 
житла або винайму готельного 
номера в 2016 році, та скільки 
кожний iз цих депутатів отри-
мав коштів у вигляді компенса-
ції на ці потреби. Крім того, гро-
мадяни хотіли отримати список 
штатних помічників-консуль-
тантів народних депутатів усіх 
cкликань, копії протоколів і всіх 
стенограм засідань комітетів 
за 2016 рік, інформацію про 
відпустки народних депутатів 
за минулий рік та копії підтвер-
джуючих документів щодо пе-
ребування їх у відпустках, про 
фінансові звіти Верховної Ради 
та її апарату за всі роки. 
Окрім того, дописувачі цікави-
лися, скільки на балансі Вер-
ховної Ради перебуває служ-
бових квартир і чому до них не 
заселяють народних депутатів 
восьмого скликання, вартістю 
проїзду територією України та 
розміром виплачених народ-
ним обранцям витрат на закор-
донні відрядження та виконан-
ня депутатських повноважень. 
Питання справді важливі та 
актуальні, адже мало яка інша 
інституція коштує державі так 
дорого, як Верховна Рада Ук-
раїни. Втім її представники так 
не вважають — на думку деяких 
парламентарiїв, їхня діяльність 
у фінансовому еквіваленті не-
дооцінена.

Дайте ще 
 Мабуть, усі пам’ятають, як 
на початку поточної каденції 
деякі депутати, обрані у 2014-
му, вельми переймалися скром-
ними розмірами своєї зарпла-
ти. Службовий оклад розміром 
у 6500 гривень (таким він був 
два роки тому) дуже їх пригні-
чував. Сергій Лещенко, напри-
клад, бідкався на «Фейсбуці», 
що «на руки» народні обранці 
отримують жалюгідні копій-
ки — «близько п’яти тисяч», і 
що таке урізання депутатських 
зарплат є наслідками «перед-
виборчого популізму». 
 «Гідно жити в Києві на 6,5 
тисячi, орендуючи житло, не-
можливо», — вторив Лещен-
ку його однофракцієць Муста-
фа Найєм. «Звісно, потрібно 
підвищувати зарплату депута-
та хоча б до старого рівня. Ось 
журналіст знімає квартиру за 
1000 доларів. Як йому з такою 
зарплатою бути депутатом?» 
— додавала Світлана Заліщук. 
Але, як показав час, трійця 
стурбованих депутатів від БПП 
дарма псувала собі нерви. 
 Бідні (буквально і фігураль-
но) депутати мучилися недов-
го — якихось півтора року. За-
робітна плата народних депу-
татів із 15 квітня 2016 року 
зросла майже в три рази — з 
6400 грн. (близько 250 доларів) 
до 17 650 грн. (700 доларів за 
тодішнім курсом).
 «З 15.04.16 р. було збіль-

шено депутатську зарплатню. 
Вона зросла з 6400 до 17650 грн. 
Така ж сума виділятиметься на 
депутатську діяльність. Збіль-
шується також фонд оплати 
праці помічників депутата: був 
12500 грн., став — 25000 грн. 
Отримувати зарплатню можуть 
не більш як п’ять помічників. 
Раніше було чотири», — зазна-
чала член фракції БПП Ольга 
Червакова. 
 Депутатка також оприлюд-
нила документ за підписом Во-
лодимира Гройсмана про ска-
сування свого ж розпоряджен-

ня від 16 квітня 2015 року, 
яким зарплати депутатів вста-
новлювалися на рівні посадово-
го окладу без доплат і надбавок 
(6 109 грн. на той момент). «Це 
було останнє розпорядження 
Володимира Гройсмана на по-
саді спікера», — повідомляла 
Червакова.
 Однак цього нардепам ви-
явилося замало. Другу части-
ну марлезонського балету вони 
вирішили станцювати у жовт-
ні 2016-го, відразу після опри-
люднення е-декларацій, котрі 
відкрили соціуму очі на статки 
багатьох політиків, зокрема й 
тих, котрі активно «ридали» в 
соцмережах. Наприкінці жовт-
ня Верховна Рада проголосува-
ла за проект постанови №5000-
П, яким пропонувалося збіль-
шити посадовий оклад спікера 
ВР до 43,5 тисячi, його заступ-
ників — до 40,6, а рядових нар-
депів — до 36,2 тисячі гривень. 
 Проте суспільне обурення 
цими маніпуляціями було на-
стільки бурхливим, що Верхов-
на Рада — задля власного само-
збереження — дала задній хід. 
Рішення скасували, але «осад» 
лишився. Й не тільки осад. 17 
січня 2017 року Верховна Рада 
знову спробувала протягнути 
документ про збільшення депу-
татам зарплат. 

 

Цього разу на кону була поста-
нова №5573, якою пропонува-
лося підняти нардепам ставки 
до 25-30 тисяч гривень. Цим же 
документом Рада мала затвер-
дити й власний кошторис на 
2017 рік у розмірі 1,128 млрд. 
гривень, про що «УМ» уже пи-
сала раніше. Голосів для ухва-
лення депутатам не вистачи-
ло, з цим вони й розійшлися на 
канікули. Проте незабаром пар-
ламент мусить-таки поверну-
тися до цього питання, бо жити 
без кошторису депутати не мо-
жуть. 

Дешеві та дорогі
 Дешева влада дорого коштує 
народу, кажуть ті, хто вважає, 
що українські нардепи та чинов-
ники мають отримувати чималу 
зарплату. Однак, по-перше, на-
віть без урахування останнього 
підвищення окладів українсь-
ка влада не така вже й дешева 
— рік у рік видатки на утриман-
ня гігантського апарату Верхов-
ної Ради ростуть і ростуть (цьо-
го року на нього асигновано 987 
мільйонів гривень).
 А по-друге, дешевий народ 
при дорогій владі — теж не най-
кращий варіант. Власне, з «де-
шевого» народу, який був уже 
не в стані платити податки, а та-
кож із порожньої казни та непо-
мірних трат королівського дво-
ру й почалася колись Велика 
французька революція.
 Крім того, суспільне обу-
рення звісткою про збільшен-
ня депутатської зарплати було 
викликано не тим, що комусь 
живеться добре, а тим, що між 
«пересічним» українцем та не-
пересічним держслужбовцем 
виник колосальний розрив. 
Зрозуміло, що законотворці за 
невсипущу турботу про благо 
народу повинні мати гідну ви-
нагороду, проте коли між ними 
та цим самим народом пролягає 
фінансова прірва, благодійники 

мимоволі обертаються на захре-
бетників. 
 Загалом  у всьому світі, і в 
Європі зокрема, зарплата пар-
ламентаря вища за середню 
статистичну. Але в цілому в 
європейських країнах зарпла-
та депутата прив’язана до се-
редньої зарплати з коефіцієн-
том від 1,2 (Іспанія, Мальта) до 
4,5 (Італія). Цікаво, що відразу 
після виборів 2014 року Украї-
на вписувалася у загальноєвро-
пейський тренд. 
 Коли наша середня зарпла-
та дорівнювала 5230 грн. на мі-
сяць, а депутатська — 6380, ко-
ефіцієнт становив 1,2 і відпові-
дав аналогічному показнику в 
Іспанії. Але не минуло й двох 
років, як депутатська зарплата 
пішла у відрив. І середній дохід 
українця — після останнього 
підвищення — співвідноситься 
з нею вже як 1:7.
 Крім того, у даної проблеми 
є ще один аспект. Ідеться про 
ефективність роботи найманого 
працівника та про її специфіку. 
Ще недавно соціальна реклама 
з екранів телевізорів закликала 
громадян вступати до українсь-
кого війська на контрактній ос-
нові, обіцяючи зарплату від 
восьми тисяч гривень. Депутати 
ж мають значно вищі оклади й 
при цьому дозволяють собі про-
гулювати засідання, «кнопко-
давити», ігнорувати обов’язки з 

підготовки законопроектів. Не 
ризикуючи при цьому здоров’ям 
та життям, але маючи додатково 
купу приємних бонусів та пре-
ференцій, які й не снилися сол-
датам та офіцерам ЗСУ.

Зарплата і корупція
 У 2009 році у Великій Бри-
танії виник чималий скандал, 
пов’язаний із журналістським 
розслідуванням, котре встано-
вило, що парламентарі зловжи-
вали своїм правом на фінансову 
компенсацію від держави, ви-
користовуючи її для погашен-
ня офісних та транспортних 
видатків. Після цього в країні 
були впроваджені кардиналь-
ні зміни в системі оплати робо-
ти політиків. Однак те, що для 
британця — шок, для українця 
— норма. 
 Після Революції гідності 
найбільш кричущі пільги для 
народних обранців були скасо-
вані, але в силі лишилося пра-
во на щорічну оплачувану від-
пустку тривалістю 45 днів; на 
пенсію у розмірі 70% від депу-
татського окладу; безкоштовне 
медичне обслуговування у спе-
ціалізованих закладах; кошти 
на оренду житла; на державну 
охорону; на вивчення інозем-
них мов та підвищення кваліфі-
кації; видатки на утримання 

чотирьох оплачуваних поміч-
ників та на здійснення депутат-
ської діяльності.
 Наразі ці пільги потроху по-
вертаються. «Цікаво, що парла-
ментарі самостійно приймають 
рішення щодо розміру своєї зар-
плати в 17 із 27 парламентів ЄС. 
Проте в 10 із цих країн депута-
ти обмежені певними показни-
ками», — говорить експерт Рос-
тислав Аверчук, котрого цитує 
Укрінформ. 
 Наприклад, у Німеччині за-
рплата депутатів прив’язана до 
зарплати державних службов-
ців високого рівня, а в Болгарії 
не може перевищувати серед-
ню зарплату в економіці більш 
як утричі. В Австрії щорічне 
підвищення зарплат депутатів 
не може перевищувати темпів 
інфляції.
 «Питання зарплати парла-
ментарів та інших політиків 
викликає дискусії у багатьох 
країнах, і немає єдиного погля-
ду на те, який її розмір був би 
оптимальним», — каже Авер-
чук. Наприклад, в Італії високі 
депутатські зарплати призве-
ли до того, що професія політи-
ка стала надзвичайно прибутко-
вою. У 1948—2006 рр. зарплата 
італійських депутатів зростала 
в середньому на 9,9% щорічно, 
в той час як економіка — лише 
на 3,2%».
 Щоправда, науково доведе-
ного прямого зв’язку між рів-
нем зарплати та корупцією се-
ред депутатів не існує. Зно-
ву ж таки, повертаючись до 
Італії. В цій країні найвищі се-
ред країн південної Європи де-
путатські зарплати, однак i рі-
вень корупції у публічному сек-
торі, за даними Transparency 
International, у рази переви-
щує аналогічний рівень у краї-
нах-сусідах.
 Тим часом експерт Андрій 
Герус підрахував, що, згідно з 
електронними деклараціями, у 
народних депутатів України є 
близько 12,3 млрд. грн. «Усього 
у депутатів — 12,3 млрд. грн. Це 
31% державного бюджету Мол-
дови на 2016 рік. Із них готівкою 
— 7,4 млрд. грн.», — зазначив 
він на своєму Фейсбуці.
 За словами Геруса, в серед-
ньому на одного депутата при-
падає близько 30,4 млн. грн. 
Проте показники сильно відріз-
няються по фракціях і групах. 
«Від 4 млн. грн. на депутата 
«Самопомочі» до понад 50 млн. 
грн. на депутата «Волі народу» 
та «Відродження», — додав він. 
При цьому, однак, народним де-
путатам все одно не вистачає на 
гідне їх персон життя. 
 «Якби в повітрі пахло ви-
борами, то напевно, депутати 
уникли б такого дражливого пи-
тання. Але мені здається, вже 
всі зрозуміли, що ніяких достро-
кових виборів до 2019 року в Ук-
раїні не буде. А це означає, якщо 
говорити просто, — «жлобство» 
переможе брехливість. Біль-
шості депутатів від цієї зарпла-
ти ні холодно, ні жарко, у них є 
бізнес, інші гроші. Але той, хто 
має мільйон, не відмовиться до-
датково мати ще одну тисячу», 
— говорить депутат поперед-
ніх скликань Тарас Чорновіл в 
інтерв’ю «Радіо «Свобода». 
 Отож коли депутати по-
вернуться з канікул, ми по-
бачимо другу частину двобою 
«жлобство» vs брехливість. 
Хоча в такій сутичці не буває 
переможців, а є лише перемо-
жені. І це — весь електорат Ук-
раїни. ■

КОПІЄЧКА

Глибока глотка 
Чому депутатам завжди мало їхніх зарплат?

■

Дешева влада дорого коштує народу, кажуть ті, хто вважає, що українські нардепи 
та чиновники мають отримувати чималу зарплату. Однак, по-перше, навіть без 
урахування останнього підвищення окладів українська влада не така вже й дешева 
— рік у рік видатки на утримання гігантського апарату Верховної Ради ростуть i 
ростуть (цього року на нього асигновано 987 мільйонів гривень).

Дорогі наші депутати, ви ніколи не будете тим, чим боїтеся стати, —
дешевою (в розумінні використаних на ваше утримання коштів) владою.

❙
❙
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Ігор ВІТОВИЧ 
Франсуа Фійон не має шансів 
пробитися до другого туру квіт-
невих президентських виборів 
у Франції. Про це свідчать опи-
тування, оприлюднені газетою 
Les Echos, на які посилається 
«Євроньюс». Президентські 
мрії Фійона під загрозою через 
обвинувачення у створенні фей-
кових робочих місць для своєї 
дружини та дітей. У середу ЗМІ 
спіймали Пенелопу Фійон на 
брехні, пригадавши її інтерв’ю 
британським медіа у 2007 році, 
в якому вона стверджує, що ні-
коли не працювала помічником 
свого чоловіка, хоча саме за це 
отримала виплати у понад 800 
тисяч євро. 

Пенелопагейт
 Французьке законодавство 
не забороняє «сімейне» спів-
робітництво, коли, наприклад, 
депутат парламенту чи член 
уряду бере собі у радники члена 
власної родини. Та й у США До-
нальд Трамп призначив радни-
ком власного зятя. Але справа 
у тому, що дружина Фійона — 
Пенелопа — фактично не пра-
цювала, а лише отримувала за-
рплату за фіктивну роботу. Як 
і їхні діти. За такою схемою ро-
дина Фійонів «викачала» з де-
ржавного бюджету приблизно 
мільйон євро. Цей скандал от-
римав у Франції назву «Пене-
лопагейт», за зразком амери-
канського Уотергейту. 
 Слідство у цій справі, яке 

було розпочате 25 січня, три-
ває. Слідчі прокуратури у вів-
торок провели обшуки в Націо-
нальних зборах (парламенті) 
Франції, зокрема в бухгалтерії, 
та влаштували п’ятигодинний 
допит подружжя Фійонів. Та-
кож було проведено обшук в ре-
дакції журналу Revue des deux 
mondes, де Пенелопа Фійон чис-
лилася редактором упродовж 
1,5 року і отримувала зарплату 
в 100 тисяч євро. Співробітники 
редакції засвідчили, що ніколи 
в очі не бачили цю жінку. 
 Також ведеться слідство за 
інформацією, яку поширила 
газета Le Canard enchaine. За її 
інформацією, Франсуа Фійон 
2012 року заснував консалтин-
гову компанію 2F Conseil і був 
її єдиним співробітником. Ця 
справа принесла йому впродовж 
чотирьох років дохід у 757 ти-
сяч євро. Депутат французько-
го парламенту від екологів Янік 
Жадо висловив підозру, опира-
ючись на наявну в нього інфор-

мацію, що гроші цій компанії 
пересилали російські клієн-
ти, пов’язані з Кремлем. Янік 
Жадо висунув до Фійона вимо-
гу оприлюднити список клієн-
тів його компанії, які так щед-
ро оплачували його послуги. 
На всі звинувачення на адресу 
Фійона відреагував Єлисейсь-
кий палац. Речник французько-
го уряду заявив, що кожен по-
винен брати на себе відповідаль-
ність за свої вчинки.

Одні граблі для двох 
кандидатів 
 Цим скандалом скориста-
лись найближчі суперники 
Фійона. Голова «Національного 
фронту» Марін Ле Пен вийшла 
на перше місце в опитуваннях 
громадської думки. Хоча її і 
раніше вважали лідером вибор-
чих перегонів, але опитування 
свідчили, що у другий тур виб-
орів потраплять «друзі Путіна» 
Ле Пен і Фійон, де останній пе-
реможе. Тепер постає питання, 

з ким змагатиметься Ле Пен у 
другому турі ви борів? Якщо 
вона у нього потрапить. Бо у 
пані Ле Пен теж виявили грі-
шок. Її, як депутата Європарла-
менту, звинуватили у створен-
ні фальшивих посад і розтраті 
340 тисяч євро. Тобто шахрай-
ська схема була точнісінько, як 
у Фійона. 
 З’ясувалося, що лідерка 
крайньо-правих влаштувала 
свою співробітницю Катрін Грі-
зе на роботу парламентського 
асистента, завдяки чому впро-
довж кількох років вдалося ви-
качати з каси Європарламенту 
300 тисяч євро. Керівництво Єв-
ропарламенту в Страсбурзі ще в 
середині грудня минулого року 
надіслало Ле Пен, яка є главою 
парламентської фракції «Євро-
па націй і свобод», листа, в яко-
му вимагало повернути вказану 
суму грошей, яка була отрима-
на шахрайським чином. Якщо 
євродепутат Ле Пен не повер-
нула вказану суму до вечора 31 
січня, то гроші будуть вирахо-
вувати з її депутатської зарпла-
ти. А кошти до вказаного термі-
ну так і не були повернуті. 
 Окрім того, адміністра-
ція Європарламенту надіслала 
Марін Ле Пен другого листа, в 
якому вимагає повернути 40 ти-
сяч євро, які були виплачені як 
зарплата іншому парламентсь-
кому асистенту, який насправ-
ді був лише її особистим охо-
ронцем. Європарламент звер-
нувся з такими листами до єв-
родепутатки та кандидата в 
президенти Франції після того, 
як Європейське бюро з бороть-
би з шахрайством (Olaf) на про-
хання генерального секретаря 
Європарламенту Клауса Велле 
провело ретельне розслідуван-
ня роботи всіх 20 співробітни-
ків Марін Ле Пен і достеменно 
встановило факти шахрайства 
з боку глави «Національного 

фронту» та кандидата в прези-
денти Франції. 15 грудня мину-
лого року прокуратура Парижа 
розпочала попереднє розсліду-
вання за цими ж фактами, але 
ще не оприлюднила свої виснов-
ки. 
 Марін Ле Пен відмовилась 
повертати гроші. «Я не підко-
рюсь цим переслідуванням, 
влаштованим моїми політич-
ними противниками», — за-
явила «скривджена» агенції 
«Рейтер». Її адвокат Марсель 
Секальді повідомив, що подає 
зустрічний позов до прокурату-
ри Брюсселя на дії адміністра-
ції Європарламенту. Якщо по-
тенційними виборцями Фран-
суа Фійона є переважно люди 
порядні, то і рейтинг його, від-
повідно, впав, але у випадку 
ультрарадикальних прибічни-
ків Ле Пен це правило наразі не 
справджується, бо для них у до-
сягненні мети всі засоби прий-
нятні. 
 Оскільки цих двох претен-
дентів на президентське крісло 
називають «друзями Путіна», 
то їхнє сходження з виборчої 
дистанції було якраз і непога-
ним. Але чи спроможні їм до-
стойно протистояти інші учас-
ники президентської гонки? 
Наприклад, лідерку ультра-
правих наздоганяє колишній 
міністр економіки в уряді со-
ціалістів Емманюель Макрон. У 
своїй виборчій програмі він ро-
бить акцент на економічні й со-
ціальні реформи, екологію, осо-
бисту безпеку громадян, освіту, 
європейські цінності. Від керів-
ної нині Соціалістичної партії 
балотуватиметься Бенуа Амон, 
який переміг на праймеріз чин-
ного прем’єра Манюеля Валль-
са. Амон пропонує такі сміливі 
ідеї, як запровадження гаранто-
ваної щомісячної соцвиплати у 
750 євро та легалізацію мариху-
ани. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Після двадцяти століть 
очікувань старожитній ам-
фітеатр у Вероні «Арена», 
який за розмірами з шес-
ти античних римських ам-
фітеатрів, що залишилися 
у світі, поступається лише 
римському Колізею, нарешті 
отримає дах. У міжнародно-
му конкурсі на встановлен-
ня даху з-поміж 87 наданих 
проектів перемогли німець-
кі архітектори з фірми GMP 
Architekten. Італійські ор-
ганізатори конкурсу ставили 
перед його учасниками кіль-
ка вимог. По-перше, уста-
новлення покриття в жодно-
му разі не повинно пошкоди-
ти історичної, культурної та 
архітектурної пам’ятки, час 
зведення якої датується при-
близно 30-м роком нашої ери. 
Покриття також не повинно 
спотворити історичний виг-
ляд споруди. І, нарешті, дах 
має бути рухомий, простий в 
експлуатації, а також легкий 
у практичній реалізації. 
 У своєму проекті німецькі 
архітектори найкращим чи-
ном поєднали всі ці вимоги, 
передусім вирішили питан-
ня захисту споруди у випад-
ку негоди. Вартість реконс-

трукції невисока, враховую-
чи масштаб робіт — 13,5 млн. 
євро. Спеціальна комісія та-
кож прискіпливо оцінила, чи 
німецький проект не вплине 
негативно на акустику арени, 
на якій відбуваються оперні 
постановки та концерти. Ці 
культурні заходи досі дуже 
залежали від примх погоди. 
 Проект-переможець пе-
редбачає прикриття арени 
своєрідним віялом загальною 
площею 12 тис. квадратних 
метрів. Це розсувне «віяло» 
буде виконане з водонепро-
никної тканини і буде відкри-
ватися та складатися дуже 
просто. Після складання його 
можна приховати у кільцево-
му футлярі на вершині муру, 
як парасольку. 
 Колись на арені амфіте-
атру у Вероні відбувалися бої 
гладіаторів та бої з дикими 

тваринами, а тепер це об’єкт 
культури на 30 тисяч гляда-
цьких місць. Спочатку спору-
да мала три яруси, але під час 
землетрусу 1117 року найви-
щий iз них обвалився. Ремон-
тні роботи розпочалися в добу 
Ренесансу. 
 Стосовно найславетнішо-
го старожитнього амфітеат-
ру світу — Колізею в Римі, 
то його реконструкція розпо-
чалася ще наприкінці 2015 
року. Вона розрахована на 
п’ять років і коштуватиме 
приблизно 20 млн. євро, які 
виділило міністерство куль-
тури Італії. У відреставрова-
ному Колізеї також відбува-
тимуться великі культурні за-
ходи, які будуть старанно від-
биратися міністерством як за 
художньою вартістю, так і з 
міркуваннями збереження іс-
торичної споруди. ■

СКАНДАЛ

Друг чи подруга Путіна? 
Франсуа Фійон втрачає шанс потрапити до другого туру президентських 
виборів у Франції, лідером перегонів стає Марін Ле Пен 

■

Марін Ле Пен: «Ну що ви таке 
кажете? Яке шахрайство?».

❙
❙

Франсуа Фійон: «Ці руки нічого 
не крали».

❙
❙

СТАРОЖИТНОСТІ

Колізей під парасолькою 
Амфітеатри у Вероні та Римі після двох тисячоліть отримають 
нові обличчя... і дах

■

Колись тут влаштовували бої гладіаторів, а тепер це культурний об’єкт.❙

Румунія протестує 
 Минулої неділі в Румунії вибухнули 
масові протести — найбільші з часів ре-
волюції 1989 року. Людей обурили ухва-
лені урядом постанови, які передбачають 
декриміналізацію низки статей за коруп-
цію та амністію для чиновників, засудже-
них за такими статтями. Це була маніфес-
тація розчарованих громадян, які відчува-
ють, що їх ошукали. Соціалістичний уряд 
прийшов до влади лише місяць тому і вже 
налаштував проти себе людей. Щонай-
менше 200 тисяч осіб по всій країні взя-
ли участь в антиурядових демонстраціях 
у середу. У Бухаресті на акцію протесту 
вийшли приблизно 150 тисяч людей. По-
декуди сталися сутички з поліцією, є пос-
траждалі. Румунські правоохоронці при-
пускають, що надалі ситуація може вийти 
з-під контролю. 

Аудитори перевірять 
пожертву «Фондові Кличка» 
 Наглядова рада німецького поста-
чальника електроенергії EWE зацікавила-
ся пожертвою компанії, зробленою благо-
дійній установі українських спортсменів 
Віталія та Володимира Кличків «Фонд 
Кличко», повідомляє «Німецька хвиля». 
Транш на суму 253 тисячі євро був перека-
заний на рахунок розташованого в Києві 
фонду в жовтні 2016 року. Керівництво 
компанії занепокоєне, чи відповідає по-
жертва правилам фірми. У середу, 1 лю-
того, в EWE анонсували перевірку витрат 
зовнішнім аудитором. Однією з причин 
запитань до пожертви стали повідомлен-
ня німецьких ЗМІ, зокрема суспільно-пра-
вового мовника NDR та газети Nordwest-
Zeitung, що, як «подяку» за кошти, Во-
лодимир Кличко мав відвідати місто 
Ольденбург, у якому розташована EWE. 
Спортсмен, утім, так і не приїхав до міс-
та. Натомість у «Фонді Кличка» на запит 
NDR відповіли, що пожертва була зробле-
на без жодних «спонсорських» умов.

Росія створює прикордонну 
зону з Білоруссю
 Російські спецслужби заявили, що 
потребують необхідних умов для охорони 
державного кордону РФ на російсько-бі-
лоруському відрізку. В районах, що межу-
ють iз Білоруссю, будуть визначені місця 
і час в’їзду осіб та транспортних засобів 
у зону, будуть також розміщені поперед-
жувальні знаки. Рішення про створення 
прикордонної зони обумовлене необхід-
ністю контролювати громадян iз так зва-
них третіх країни (у тому числі країн ЄС), 
що прибувають у Білорусь відповідно до 
рішення про безвізові поїздки, — пові-
домили «Вєдомості», посилаючись на 
джерело в спецслужбах Росії. Досi між 
Росією і Білоруссю не було ніякої прикор-
донної зони. У Брянській області прикор-
донна зона існувала тільки вздовж кордо-
ну з Україною, а в Псковській — уздовж 
кордону з Латвією та Естонією, натомість 
у Смоленській області її не було взагалі. 
Положення про введення режиму прикор-
донної зони вздовж кордону з Білоруссю 
на території трьох областей дав директор 
Федеральної служби безпеки Олександр 
Бортніков. Режим набуває чинностi з 7 
лютого. 

У Китаї клонували худобу, 
стійку до туберкульозу
 Китайські науковці повідомили, що їм 
вдалося клонувати тварин із підвищеною 
стійкістю до збудника туберкульозу у ве-
ликої рогатої худоби. З двадцятьох ново-
народжених телят після трьох місяців ви-
жили одинадцять, зазначають вчені. Би-
чачий туберкульоз загрожує великій ро-
гатій худобі у багатьох країнах, у тому 
числі у деяких частинах Великої Британії, 
Африки та Азії. Дослідники з Китаю ви-
користали інструмент для редагування ге-
ному, аби змінити генетичний код худоби. 
Ця технологія може отримати широке за-
стосування у сільському господарстві. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.15 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.50, 12.20 Міняю жінку

12.55, 0.30 Ліга сміху

16.05 «Сказочная Русь»

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 Комедія «Останній 

москаль»

22.00 Гроші

23.15, 3.35 Т/с «Теорія 

брехні-3»

ІНТЕР

05.55 М/ф

06.20, 13.30 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Т/с «Батьківський 

інстинкт»

15.20 Чекай на мене

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 1.20, 5.05 Подробиці

21.00 Т/с «Райські яблучка. 

Життя триває»

23.35, 3.40 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»

02.10 Т/с «Чотири пори 

літа»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

05.50 Події тижня 

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Події

09.15 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.50 Реальна містика

11.50 Х/ф «Перевірка на 
любов»

13.50, 15.30 Т/с «Проїзний 

квиток»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Коли минуле 

попереду»

23.00 Події дня

23.30 Х/ф «Загублений світ»
05.00 Т/с «Адвокат»

ICTV

05.05 Служба розшуку дітей

05.10, 4.55 Провокатор

05.55, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.40 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

09.50 Антизомбі

10.50 Секретний фронт

11.40, 13.20 Х/ф «Злива»

12.45, 15.45 Факти. День

13.55, 16.20 Х/ф «Тюряга»
16.35 Х/ф «Три дев’ятки»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «На трьох»

22.20 Свобода слова

00.30 Х/ф «Боєць»
02.05 Т/с «Лас-Вегас-2»

03.25 Стоп-10

04.35 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 8.20 Kids Time

06.02 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

08.25 М/ф «Аладдін і король 

розбійників»

10.10 Х/ф «Перли дракона: 
еволюція»

11.50 Х/ф «Знаряддя 
смерті: місто кісток»

14.20 Зірки під гіпнозом

18.00 Абзац

19.00 Ревізор

22.00 Пристрасті за ревізором

00.45 Х/ф «Хто я»
02.50 Служба розшуку дітей

02.55 Зона ночі

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.10 Т/с «Я повернуся»

08.55, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.25, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-8»

14.00, 19.00, 23.15, 2.20 

Свідок

15.45 Т/с «Морський 

патруль-5»

23.45 Т/с «Елементарно-2»

00.40 Т/с «Код 100»

02.50 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

03.35 Легенди бандитської 

Одеси

04.00 Правда життя. Професії

04.35 Х/ф «Міміно»

КУЛЬТУРА

ПРОФІЛАКТИКА

14.00, 02.00 Амфітеатр. 

Картаж. Туніс

15.00, 03.00 Юрій Шилов. 

Спасительство

16.00, 00.50 Азбука ремесел 

16.20, 01.10 Музей «Золоті 

ворота» 

16.40, 01.30 Вони прославили 

наш край. Ярослав 

Стецько

17.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Довженко. 

Хвильовий

17.30 Ада Роговцева. Про 

театр, його людей і про 

життя

18.05 Напам’ять. Левко 

Лук’яненко, ч. 1

18.20, 00.00 Новинний блок 

19.00, 00.35 Новини. Культура

19.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Юрій 

Ковалів. Маланюк і 

Українська революція

19.55 Михайло Дегтярьов. 

Руйнація часу, ч. 1

20.20 Арам Хачатурян. 

«Спартак». Балет 

Національної опери 

України

22.30 Велике і Величне. 

Сакральне мистецтво, 

ч. 1

23.10 Д/ф «Гуцулка Ксеня»

23.45 І постала церква

04.00 Привид опери. Микола 

Ворвулєв

04.40 Музей «Кирилівська 

церква»

05.20 Концерт капели 

бандуристів КНУКіМ

 

СТБ

06.00, 18.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

07.20, 16.00 Все буде добре!

09.20 Х/ф «Моя старша 

сестра»

11.15 Х/ф «Дві історії про 

кохання»

13.35 Битва екстрасенсів-16

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.35, 2.55 Слідство 

ведуть екстрасенси

23.50 Давай поговоримо про 

секс

01.45 Один за всіх

ТОНІС

14.00 Оглядач

18.00 Алло, лікарю!

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

19.55 Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем

21.25 Лех Валенса — 

професор університету 

культури

21.45 Сумнозвісні місця

22.05, 4.35 Дикі тварини

23.15, 5.05 Заклинач акул

00.10 Ніч чорних краваток

01.25 Життя на Вершині

03.10 Після опівночі

04.10 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Триленіум»

13.35 Д/ф «Помста природи»

17.30 Українські сенсації

18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

19.35 Люстратор. Металевий 

легіон

20.30 Т/с «Одинак»

21.15 Х/ф «В ім’я 

короля-2»

23.05 Х/ф «Секс заради 

виживання»

00.55 Т/с «Інспектор Алекс»

01.50 Х/ф «Легенда про 

княгиню Ольгу»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 16.55, 5.35 Топ-

матч

06.10 «Ман Сіті» — 

«Свонсі». ЧА

08.10 «Малага» — 

«Еспаньйол». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Челсі» — 

«Арсенал». ЧА

12.10 «Барселона» — 

«Атлетік». ЧІ

13.55 «Лестер» — «МЮ». ЧА

16.00 ЧА. Огляд туру

17.05 «Сельта» — «Реал». ЧІ

18.55 ЧІ. Огляд туру

19.50 «Ольборг» — 

«Шахтар». Atlantic Cup

21.40 «Гранада» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

23.40 «Халл Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

05.00 LaLiga Files». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 13.55, 17.45 

Топ-матч

06.10 «Бешикташ» 

— «Наполі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.10 «Халл Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

10.15 «Спортінг» — 

«Алавес». ЧІ

12.05 «Ольборг» — 

«Шахтар». Atlantic Cup

14.05 «Севілья» — 

«Вільярреал». ЧІ

15.55 «Ман Сіті» — 

«Свонсі». ЧА

17.55 «Барселона» — 

«Атлетік». ЧІ

19.45 ЧА. Огляд туру

20.40 Європейський 

WEEKEND

22.00 «Лестер» — «МЮ». ЧА

23.45 «Сосьєдад» — 

«Осасуна». ЧІ

05.00 ЧІ. Огляд туру

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса

07.30, 12.20 Правила життя

08.20 Правда життя

09.20, 21.40 Диво-винаходи

10.20, 18.00 Найнебезпечніші 

тварини

11.20 Земні катаклізми

13.20 Містична Україна

14.20, 19.50 Секретні історії

15.20, 23.40 Смертельний 

двобій

16.10, 20.40 Скарби зі 

звалища

17.00, 22.40 Загадки планети

00.30 Титанік: народження 

легенди

01.50 Прокляття двійників 

Титаніка

02.40 Чорна піхота

03.30 Майор «Вихор»

04.20 Прокляття скіфських 

курганів

05.20 Прокляття Че Гевари

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.20 Три сестри

11.00 Т/с «Ти — моє життя»

12.00, 14.00, 15.00, 20.00, 

21.00, 1.40 Орел і 

решка

16.00 Файна Юкрайна

17.00 Вечірній квартал

19.00 Розсміши коміка

22.00 Х/ф «Я ніколи не 

буду твоєю»

23.50 Т/с «Сонна Лощина»

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 Мультмікс

09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.45 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

12.25, 17.50 Панянка-

селянка

13.25, 14.30, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

13.55 Танька і Володька

14.55 Т/с «Домашній 

арешт»

15.55, 4.30 Віталька

16.50, 20.00 Казки У Кіно

22.00, 2.50 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»

02.00 Теорія зради

05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

14.30 Борхес

15.00, 21.00, 5.10 Новини

15.30 Фольк-music

16.40, 3.55 Т/с «Анна Піль»

17.30 Твій дім

17.50 Вікно в Америку

18.20, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Перша шпальта

19.55 Вересень

20.20, 4.40 Про головне

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.35 Обличчя війни

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00 Золотий гусак

23.15 Підсумки

23.35 На слуху

00.20 Телемагазин

02.10 Світло

02.55 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка 

— вектор визначено»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.50, 12.20 Міняю жінку

12.45, 0.45 Ліга сміху

16.00 «Сказочная Русь»

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Останній 

москаль»

22.00 На ножах

23.30, 3.35 Т/с «Теорія 

брехні-3»

ІНТЕР

05.55 М/ф

06.20, 14.10 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок 

з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.10, 12.25, 21.00 

Т/с «Райські яблучка. 

Життя триває»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 1.20, 5.05 Подробиці

23.40, 3.40 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»

02.10 Т/с «Чотири пори літа»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 16.10, 5.20 Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.20, 3.45 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30, 4.30 Реальна містика

13.30 Т/с «Черговий лікар-2»

15.30 Т/с «Черговий лікар»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Коли минуле 

попереду»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
02.10 Х/ф «Загублений світ»

ICTV

05.35 Дивитись усім!

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Більше ніж правда

11.10, 17.45 Т/с «Життя 

і пригоди Мішки 

Япончика»

12.05, 13.20 Т/с «Відділ 44»

12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф «Боєць»
15.20, 16.20, 21.25 Т/с «На 

трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Громадянська оборона
23.20 Х/ф «Вогонь із пекла»

01.20 Т/с «Лас-Вегас-3»

02.45 Стоп-10

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Студія Вашингтон

04.35 Факти

04.55 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

04.45, 18.00 Абзац

05.40, 7.00 Kids Time

05.45 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.02 Т/с «Клініка»

09.10 Київ вдень і вночі

11.15 Серця трьох

14.00 Хто зверху

19.00 Зірки під гіпнозом

22.45 Т/с «Гра престолів»
00.55 Х/ф «Перевертні»

02.45 Зона ночі

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 23.00 

Час новин

07.10, 7.35, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

07.50 Будівельний стандарт

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Агрокраїна

22.30 Кордон держави

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.05 Х/ф «Скринька Марії 
Медичі»

07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 
партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»
10.25, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»
13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-8»
14.00, 19.00, 23.15, 2.20 Свідок
15.45 Т/с «Морський 

патруль-5»
23.45 Т/с «Елементарно-2»
00.40 Т/с «Код 100»
02.50 Випадковий свідок
03.00 Речовий доказ
03.50 Легенди бандитської 

Одеси
04.15 Правда життя. Професії
04.50 Х/ф «Грачі»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Ада Роговцева. Про 

театр, його людей і про 
життя 

06.40 Напам’ять. Левко 
Лук’яненко, ч. 1 

06.55 Вічне
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.40, 18.20, 00.00 Новинний 

блок 
08.15, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 
08.30 Ранок iз «Культурою»
09.10 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Юрій 
Ковалів. Маланюк і 
Українська революція 

09.45 Михайло Дегтярьов. 
Руйнація часу, ч. 1

10.10 Арам Хачатурян. 
«Спартак». Балет 
Національної опери 
України 

12.20 Велике і Величне. 
Сакральне мистецтво, 
ч. 1 

13.00 Д/ф «Гуцулка Ксеня» 

13.35 І постала церква 
13.50, 01.50 Батяри. Кумедні 

історії
14.55, 02.50 Концерт класичної 

музики «Оспівана мрія»
15.45, 03.40 Православний 

календар 
16.00, 00.50 Обереги. 

Малярство 
16.15, 01.05 Доньки Ярослава 

Мудрого
16.45, 01.35 Свято-

Воздвиженська церква в 
Тернополі 

17.00 Невигадані історії з 
життя одного театру, 
ч. 22

17.30 Волинська «скеля» Єва 
Фелінська

17.50 Логос
19.15 Вічне
19.20 Прямостояння. Семен 

Глузман
20.20 Фольк-music 
21.20 Уроки Даниїла Лідера, 

ч. 1
22.00 Посольство Королівства 

Бельгія в Україні 
презентує ансамбль «Het 
Collectief»

23.35 Лариса Кадочникова. 
Колаж життя

04.00 Висоцький. «Мир 
вашому дому», ч. 1

05.10 Кароль Шимановський. 
Українські стежки 
польського генія

 
СТБ

06.35, 16.00 Все буде добре!
08.35 Х/ф «Не підганяй 

кохання»
10.45 МастерШеф
18.00, 22.00 Вiкна-новини
18.30, 23.20 Т/с «Коли ми 

вдома»
20.00, 22.45 МастерШеф Діти-2
00.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 19.55 Щоденники Другої 
світової війни: день за 
днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!
09.50 Будьте здорові!
10.45 Teen-клуб
11.55, 21.55 Сумнозвісні місця
14.00 Оглядач. LIVE
19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона
21.20, 4.45 Відлуння

22.30, 4.30 Дикі тварини
23.00, 5.15 ТОП-10: таємниці і 

загадки
00.10 Ніч чорних краваток
02.00 Життя на Вершині
03.05 Після опівночі
04.05 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 10.55 Нове «Шалене 

відео по-українськи»
08.30 Облом.UA.
08.55 Д/ф «Потойбічна 

Україна. Х-фауна»
09.55 Д/ф «Потойбічна 

Україна. Паранормальні 
явища»

15.00 Х/ф «Абсолютний 
нуль»

16.50 Х/ф «В ім’я короля-3»
18.30 Спецкор
19.00 ДжеДАІ
19.35, 20.30 Т/с «Одинак»
21.25 Х/ф «Ера динозаврів»
23.10 Х/ф «Фунт плоті»
01.10 Т/с «Інспектор Алекс»
02.05 Х/ф «Легенда про 

княгиню Ольгу»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 Європейський 
WEEKEND

07.20 «Ольборг» — «Шахтар». 
Atlantic Cup

09.05 ЧІ. Огляд туру
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 «Севілья» — 

«Вільярреал». ЧІ
12.05 «Тоттенгем» — 

«Мідлсбро». ЧА
13.55 «Гранада» — «Лас-

Пальмас». ЧІ
17.25, 19.35, 23.45, 1.40, 3.40 

Топ-матч
17.45 «Ман Сіті» — 

«Свонсі». ЧА
19.50 «Барселона» — 

«Атлетік». ЧІ
21.40 Atlantic Cup
23.50 «Лестер» — «МЮ». ЧА
01.50 «Бенфіка» — «Динамо» 

(К). Ліга чемпіонів УЄФА
03.55 «Спортінг» — 

«Алавес». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 16.20, 18.20, 
20.20, 22.20, 1.15, 3.15, 
5.20 Топ-матч

06.10 «Бенфіка» — «Динамо» 

(К). Ліга чемпіонів УЄФА
08.10 «Лестер» — «МЮ». ЧА
10.20 Європейський WEEKEND
11.45 «Сельта» — «Реал». ЧІ
13.35 ЧА. Огляд туру
14.30 «Ольборг» — «Шахтар». 

Atlantic Cup
16.30 «Челсі» — «Арсенал». 

ЧА
18.30 «Валенсія» — «Ейбар». 

ЧІ
20.30 «Халл Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА
22.30 «Севілья» — 

«Вільярреал». ЧІ
00.20 ЧІ. Огляд туру
01.25 «Тоттенгем» — 

«Мідлсбро». ЧА
03.30 Atlantic Cup

МЕГА

06.00, 1.50 Бандитський Київ
07.30, 12.20 Правила життя
08.20 Правда життя
09.20, 21.40 Диво-винаходи
10.20, 18.00 Найнебезпечніші 

тварини

11.20 Земні катаклізми
13.20 Містична Україна
14.20, 19.50 Секретні історії
15.20, 23.40 Смертельний 

двобій
16.10, 20.40 Скарби зі звалища
17.00, 22.40 Загадки планети
19.00 Бандитська Одеса
00.30 Британія: ІІ Світова

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 
історія

05.50 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.30, 8.35 М/ф
08.00 Чи знаєте ви, що...
10.20 Три сестри
11.00 Т/с «Ти — моє життя»
12.00, 14.00, 15.00, 20.00, 21.00 

Орел і решка
16.00 Файна Юкрайна
17.00 Вечірній квартал
19.00 Розсміши коміка
22.00 КВК на БІС
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»
07.35 М/с «Елвін і бурундуки»
08.00 Мультмікс
09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»
10.45 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»
12.25, 17.50 Панянка-селянка
13.25, 14.30, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.55 Т/с «Домашній арешт»
15.55, 4.30 Віталька
16.50, 20.00 Казки У Кіно
22.00, 2.50 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Т/с «Світлофор»
01.35 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»
02.00 Теорія зради
05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.30 Смакота

07.25, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.30, 2.35 Д/с «Вудро Вілсон»

11.05 Д/ф «Справа Менделя 

Бейліса»

11.45 Орегонський путівник

12.15 Суспільний університет

12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

Спорт

13.15, 2.10 Уряд на зв’язку з 

громадянами

14.00 Книга.ua

14.30 Вересень

15.30 Театральні сезони

15.55 Спогади

16.25 Мистецькі історії

16.40, 3.55 Т/с «Анна Піль»

17.30 Хто в домі господар?

17.50 М/с «Попелюшка»

18.20, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Утеодин з Майклом 

Щуром

19.55 Наші гроші

20.20, 4.40 Про головне

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки
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ПЕРЕДПЛАТА-2017■

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

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,

до кінця півріччя — 201 грн. 96 коп.,

до кінця року — 504 грн. 90 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,

до кінця півріччя — 281 грн. 96 коп.,

до кінця року — 704 грн. 90 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,

до кінця півріччя — 73 грн. 64 коп.,

до кінця року — 184 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 49497

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

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

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.50, 12.20 Міняю жінку

12.55, 0.45 Ліга сміху

16.05 «Сказочная Русь»

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Останній 

москаль»

22.00 Одруження наосліп

23.30, 3.35 Т/с «Теорія 

брехні-3»

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.20, 14.10 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.10, 12.25, 21.00 Т/с 

«Райські яблучка. 

Життя триває»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 1.20, 5.00 Подробиці

23.40, 3.40 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»

02.10 Т/с «Чотири пори літа»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.10, 16.10, 5.20 Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях.Новий 

сезон

11.30, 4.30 Реальна містика

13.30 Т/с «Черговий лікар-2»

15.30 Т/с «Черговий лікар»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Коли минуле 

попереду»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»

03.40 Зоряний шлях

ICTV

05.40 Дивитись усім!

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Громадянська оборона

11.05, 17.55 Т/с «Життя 

і пригоди Мішки 

Япончика»

12.05, 13.20 Т/с «Відділ 44»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Вогонь із 
пекла»

15.30, 16.20, 21.25 Т/с «На 

трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.20 Х/ф «У смертельній 
небезпеці»

01.15 Т/с «Лас-Вегас-3»

02.40 Стоп-10

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.45, 18.00 Абзац

05.40, 7.00 Kids Time

05.42 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.02 Т/с «Клініка»

09.10 Київ вдень і вночі

11.15 Серця трьох

14.10 Зірки під гіпнозом

19.00 Вар’яти

22.15 Т/с «Гра престолів»

01.35 Х/ф «Вампірка»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.20 Х/ф «Перстень з 
Амстердама»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.25, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-8»

14.00, 19.00, 23.15, 2.20 

Свідок

15.45 Т/с «Морський патруль-

5»

23.45 Т/с «Елементарно-2»

00.40 Т/с «Код 100»

02.50 Випадковий свідок

03.00 Речовий доказ

03.25 Легенди бандитської 

Одеси

03.50 Правда життя. 

Професії

04.20 Х/ф «Дике кохання»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Волинська «скеля» Єва 

Фелінська 

06.25 Логос 

06.55 Вічне

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.40, 18.20, 00.00 Новинний 

блок 

08.15, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.30 Ранок iз «Культурою»

09.10 Прямостояння. Семен 

Глузман 

10.10 Фольк-music 

11.10 Уроки Даниїла Лідера, 

ч. 1 

11.50 Посольство Королівства 

Бельгія в Україні 

презентує ансамбль 

«Het Collectief»

13.25 Лариса Кадочникова. 

Колаж життя 

13.50 Вічне

13.55, 01.55 Е. Митницький 

за одноіменним 

романом Л. Толстого 

«Анна Кареніна». 

Вистава Київського 

академічного театру 

драми і комедії на 

Лівому березі Дніпра

16.00, 00.50 Д/ф «Прогулянка 

із задоволенням... і не 

без моралі...», ч. 1

16.25, 01.15 Ігор Муратов. 

Поетичні світи

17.00 Земляки. Феодосій 

Роговий 

17.30 Невигадані історії. 

Родина Окуневських. 

Софія

17.50 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Отаман Орел-

Гальчевський, ч. 1

19.15 Вічне

19.20 Джерела з минулого. 

Педагогічний музей 

України

19.40 Колір. Українська 

формула

19.55 Про-За-Театр

20.20 Діана Петриненко. Доки 

співаю — живу...

21.15 Д/ф «Громадянин 

вірнопідданий» 

21.50 Концерт «Симфонічні 

спектри»

22.55 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 

До 25-ліття 

«Мистецької групи 

Яра». (Нью-Йорк)

23.45 Ольга Петрова, 

Володимир Губа. 

«Норвезькі настрої»

01.50 Вічне 

04.00 Висоцький. «Мир 

вашому дому», ч. 2

05.20 Національний музей 

історії України. 
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05.50 Церква Різдва 

Христового в Тернополі

 

СТБ

06.50, 16.00 Все буде добре!

08.50 Моя правда

10.45 МастерШеф

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 23.20 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 МастерШеф. 

Діти-2

00.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 20.00 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Цивілізація Incognita

10.50, 22.00 Сумнозвісні 

місця

12.00 Калинове здоров’я

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.30, 4.45 Глобал

22.10, 4.15 Дикі тварини

22.45, 5.10 ТОП-10: таємниці і 

загадки

23.50 Натхнення

00.00 Ніч чорних краваток

01.10 Життя на вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30, 10.55 Облом.UA.

08.55 Секретні матеріали

15.35 Х/ф «План 
пограбування»

16.50, 23.20 Х/ф «Динаміт»
18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

19.35, 20.30 Т/с «Одинак»

21.25 Х/ф «Гра смерті»
01.00 Т/с «Інспектор Алекс»

01.55 Х/ф «Чорна долина»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 23.45, 1.40, 3.40 

Топ-матч

06.10 «Халл Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

08.10 «Барселона» — 

«Атлетік». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Atlantic Cup

12.05 «Ман Сіті» — 

«Свонсі». ЧА

13.55 «Сельта» — «Реал». ЧІ

16.00, 22.00 Сіткорізи

16.30 «Лестер» — «МЮ». ЧА

18.20 «Севілья» — 

«Вільярреал». ЧІ

20.10 «Челсі» — 

«Арсенал». ЧА

22.50 ЧІ. Огляд туру

23.50 «Валенсія» — 

«Ейбар». ЧІ

01.50 «Легія» — «Реал». 

Ліга чемпіонів УЄФА

03.55 «Тоттенгем» — 

«Мідлсбро». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 16.20, 

18.20, 1.35 Топ-матч

06.10 «Легія» — «Реал». 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.10 «Челсі» — 

«Арсенал». ЧА

10.15 «Гранада» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

12.05, 20.45 ЧІ. Огляд туру

13.00 Європейський 

WEEKEND

14.30 «Халл Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

16.30 «Атлетіко» — 

«Леганес». ЧІ

18.25 Atlantic Cup

20.15, 3.35 Сіткорізи

21.40 «Лестер» — «Дербі 

Каунті». Кубок Англії

23.45 «Барселона» — 

«Атлетік». ЧІ

01.45 «Ман Сіті» — 

«Свонсі». ЧА

04.05 «Депортіво» — 

«Бетіс». ЧІ

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса

07.30, 12.20 Правила життя

08.20, 0.30 Правда життя

09.20, 21.40 Диво-винаходи

10.20, 18.00 Найнебезпечніші 

тварини

11.20 Земні катаклізми

13.20 Містична Україна

14.20, 19.50 Секретні історії

15.20, 23.40 Смертельний 

двобій

16.10, 20.40 Скарби зі 

звалища

17.00, 22.40 Загадки планети

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.20 Три сестри

11.00 Т/с «Ти — моє життя»

12.00, 14.00, 15.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.00 Файна Юкрайна

17.00 Вечірній квартал

19.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 Мультмікс

09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.45 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

12.25, 17.50 Панянка-селянка

13.25, 14.30, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

13.55 Танька і Володька

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 4.30 Віталька

16.50, 20.00 Казки У Кіно

22.00, 2.50 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»

02.00 Теорія зради

05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.30, 2.35 Д/с «Вудро 

Вілсон»

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.15 Наші гроші

14.00 Війна і мир

15.30 Світло

16.10 Путівник прочанина

16.25 На пам’ять

16.40, 3.55 Т/с «Анна Піль»

17.30 Хочу бути

17.50 М/с «Попелюшка»

18.20, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Історія одного 

переселення. Чехи і 

Україна»

19.55 Слідство. Інфо

20.20, 4.40 Про головне

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.40 Мегалот

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА
23.15 Підсумки

02.10 Вікно в Америку
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 22.00 Чотири весілля

10.55, 12.20 Міняю жінку

12.55, 0.45 Ліга сміху

16.05 «Сказочная Русь»

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30, 3.35 Секретні 

матеріали

21.00 Комедія «Останній 

москаль»

23.00 Право на владу

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.20, 14.10 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.10, 12.25, 21.00 Т/с 

«Райські яблучка. 

Життя триває»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00 Стосується1 

кожного

20.00, 1.20, 5.10 Подробиці

23.40, 3.25 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»

02.05 Т/с «Чотири пори літа»

04.40 Великі українці

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 16.10, 5.20 Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30, 4.30 Реальна містика

13.30 Т/с «Черговий лікар-2»

15.30 Т/с «Черговий лікар»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Коли минуле 

попереду»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»

03.40 Зоряний шлях

ICTV

05.35 Дивитись усім!

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.10, 17.50 Т/с «Життя 

і пригоди Мішки 

Япончика»

12.00, 13.20 Т/с «Відділ 44»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «У смертельній 
небезпеці»

15.30, 16.20, 21.25 Т/с «На 

трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.20 Х/ф «Наперекір 
смерті»

01.10 Т/с «Лас-Вегас-3»

02.35 Стоп-10

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Студія Вашингтон

04.35 Факти

04.55 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.15, 2.30 Служба розшуку 

дітей

03.20, 2.35 Зона ночі

04.55, 18.00 Абзац

05.50, 7.03 Kids Time

05.52 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.05 Т/с «Клініка»

09.45 Київ вдень і вночі

12.00 Серця трьох

14.45 Вар’яти

19.00 Зірки під гіпнозом

22.40 Т/с «Гра престолів»

00.50 Х/ф «Воно»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.20 Х/ф «Катала»
07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.25, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-8»

14.00, 19.00, 23.15, 2.20 

Свідок

15.45 Т/с «Морський патруль-

5»

23.45 Т/с «Елементарно-2»

00.40 Т/с «Код 100»

02.50 Випадковий свідок

02.55 Речовий доказ

03.20 Легенди бандитської 

Одеси

03.45 Правда життя. Професії

04.20 Х/ф «Інспектор 
Лосєв»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Невигадані історії. 

Родина Окуневських. 

Софія 

06.25 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Отаман Орел-

Гальчевський, ч. 1 

06.55 Вічне

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.40, 18.20, 00.00 Новинний 

блок 

08.15, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.30 Ранок iз «Культурою»

09.10 Джерела з минулого. 

Педагогічний музей 

України

09.30 Колір. Українськиа 

формула 

09.45 Про-За-Театр 

10.10 Діана Петриненко. Доки 

співаю — живу... 

11.05 Д/ф «Громадянин 

вірнопідданий»

11.40 Концерт «Симфонічні 

спектри» 

12.45 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 

До 25-ліття 

«Мистецької групи 

Яра». (Нью-Йорк) 

13.35 Ольга Петрова, 

Володимир Губа. 

«Норвезькі настрої» 

13.50 Вічне

13.55, 01.55 Ювілейний 

концерт Ансамблю 

ударних інструментів, 

ч. 1

15.00, 03.00 Колекція Ігоря 

Губаржевського

16.00, 00.50 ТЮГ — історія 

театру, ч. 1(20-30 роки)

16.20, 01.10 Історія однієї 

картини. Художник 

Микола Ге

16.40, 01.30 У світі 

незвичайного 

17.00 Портрет. Таїсія 

Литвиненко і кіно

17.30 Д/ф «Бонді» 

18.05 Гра долі. Суперники 

19.15 Вічне

19.20 Дійові особи. Михайло 

Рєзнікович

20.20 О. Островський. 

«Без вини винні». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках (16+) 

22.25 Д/ф «Раїса Кириченко. 

Діагноз — народна»

23.05 Валентин Сильвестров. 

Музика поезії 

01.50 Вічне

04.00 Іван Франко. «Для 

домашнього вогнища»

05.25 Гурт «Рокаш»

СТБ

06.40, 16.00 Все буде добре!

08.40 Моя правда

10.35 МастерШеф

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 22.45 Я соромлюсь 

свого тіла

00.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 20.00 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.55 Ландшафтні ігри

10.55, 22.00 Сумнозвісні 

місця

11.50 Мистецтво входити в 

літа

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.20, 4.40 Відлуння

22.30 Дикі тварини

23.00, 5.10 ТОП-10: таємниці і 

загадки

00.00 Ніч чорних краваток

01.55 Життя на вершині

02.55 Після опівночі

03.55 Світські хроніки

04.25 Цивілізація Incognita

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 10.55 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

08.30 Облом.UA.

08.55 Люстратор

16.35 Х/ф «Гра смерті»
18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

19.35, 20.30 Т/с «Одинак»

21.25 Х/ф «Білий шквал»
00.00 Х/ф «Абсолютний 

страх»
01.45 Х/ф «Вишневі ночі»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.35, 1.10, 3.15, 

5.20 Топ-матч

06.10 Atlantic Cup

08.10 «Лестер» — «Дербі 

Каунті». Кубок Англії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Атлетіко» — 

«Леганес». ЧІ

12.05 «Челсі» — 

«Арсенал». ЧА

13.55 «Сосьєдад» — 

«Осасуна». ЧІ

16.00 «Халл Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

17.50 ЧІ. Огляд туру

18.45 «Гранада» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

20.40 «Ман Сіті» — 

«Свонсі». ЧА

22.50 Сіткорізи

23.20 «Сельта» — «Реал». ЧІ

01.25 «Ман Сіті» 

— «Барселона». Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.30 «Малага» — 

«Еспаньйол». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 14.25, 

17.20, 19.20, 21.20, 

23.20, 1.20, 3.20 Топ-

матч

06.10 «Ман Сіті» 

— «Барселона». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.10 «Севілья» — 

«Вільярреал». ЧІ

10.15 «Ман Сіті» — 

«Свонсі». ЧА

12.05, 5.20 Сіткорізи

12.35 «Валенсія» — 

«Ейбар». ЧІ

14.30 ЧІ. Огляд туру

15.30 «Лестер» — «МЮ». ЧА

17.30 «Малага» — 

«Еспаньйол». ЧІ

19.30 «Лестер» — «Дербі 

Каунті». Кубок Англії

21.30 Atlantic Cup

23.30 «Тоттенгем» — 

«Мідлсбро». ЧА

01.30 «Сосьєдад» — 

«Осасуна». ЧІ

03.30 «Челсі» — 

«Арсенал». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30, 12.20 Правила життя

08.20 Правда життя

09.20, 21.40 Диво-винаходи

10.20, 18.00 Найнебезпечніші 

тварини

11.20 Земні катаклізми

13.20 Містична Україна

14.20, 19.50 Секретні історії

15.20, 23.40 Смертельний 

двобій

16.10, 20.40 Скарби зі 

звалища

17.00, 22.40 Загадки планети

19.00 Бандитська Одеса

00.30 Україна: забута історія

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.20 Три сестри

11.00 Т/с «Ти — моє життя»

12.00, 14.00, 15.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.00 Файна Юкрайна

17.00 Вечірній квартал

19.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 Мультмікс

09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.45 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

12.25, 17.50 Панянка-

селянка

13.25, 14.30, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

13.55 Танька і Володька

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 4.30 Віталька

16.50, 20.00 Казки У Кіно

22.00, 2.50 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»

02.00 Теорія зради

05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.30 Смакота

07.25, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.30 Д/с «Франклін Делано 

Рузвельт»

11.45 Орегонський путівник

12.15 Суспільний університет

12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

Спорт

13.15 Слідство. Інфо

14.00 Надвечір’я. Долі

15.20, 22.35 Обличчя війни

15.40 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Змішана естафета

17.10, 3.55 Т/с «Анна Піль»

18.20, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Борхес

19.55 Схеми

20.20, 4.40 Про головне

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА
23.15 Підсумки

02.10 Біатлон. Чемпіонат 

світу. І етап. Змішана 

естафета

03.35 Д/ф «Сімдесятники. 

Микола Вінграновський. 

Український Орфей»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.50, 12.20 Міняю жінку

12.50, 2.30 Ліга сміху

15.55 «Сказочная Русь»

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.20 Вечірній Київ

22.20 Вечірній квартал

00.15 Комедія «Чого хочуть 

жінки»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.10 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.10, 12.25 Т/с «Райські 

яблучка. Життя триває»

15.50, 16.45 Речдок

18.05 Стосується кожного

20.00, 0.55 Подробиці

21.00 Чорне дзеркало

23.00 Х/ф «Ваша зупинка, 
мадам»

01.50 Х/ф «Весь світ в очах 
твоїх»

02.55 Х/ф «Запорожець за 
Дунаєм»

04.30 Чекай на мене

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 16.10 Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.40 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30, 3.30 Реальна містика

13.30 Т/с «Черговий лікар-2»

15.30 Т/с «Черговий лікар»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00, 23.30 Т/с «Коли минуле 

попереду»

23.00 Події дня

00.10 Т/с «C. S. I.: Місце 

злочину»

05.00 Зоряний шлях

ICTV

05.40 Дивитись усім!

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

11.05, 17.40 Т/с «Життя 

і пригоди Мішки 

Япончика»

12.00, 13.20 Т/с «Відділ 44»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30 Х/ф «Наперекір 
смерті»

15.20, 16.20 Т/с «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.25 Х/ф «Вдруге не 
посадять»

01.25 Т/с «Лас-Вегас-3»

02.50 Стоп-10

04.35 Факти

04.55 Х/ф «Корабель 
«Місячний гонщик»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

04.10, 18.00 Абзац

05.03, 6.55 Kids Time

05.05 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.00 Т/с «Клініка»

08.10 Київ вдень і вночі

10.30 Від пацанки до панянки

19.00 Вар’яти

22.40 Т/с «Гра престолів»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

03.35 В кабінетах

04.25, 5.25 Будемо жити

04.45 Невигадані історії

05.55 Рандеву

НТН

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.25, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-8»

14.00, 19.00, 23.15, 2.20 

Свідок

15.45 Т/с «Морський 

патруль-5»

23.45 Т/с «Елементарно-2»

00.40 Т/с «Код 100»

02.50 Випадковий свідок

03.00 Речовий доказ

03.55 Легенди бандитської 

Одеси

04.20 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Д/ф «Бонді» 

06.35 Гра долі. Суперники 

06.55 Вічне

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.40, 18.20, 00.00 Новинний 

блок 

08.15, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.30 Ранок iз «Культурою»

09.10 Дійові особи 

10.10 О. Островський. 

«Без вини винні». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках (16+) 

12.15 Д/ф «Раїса Кириченко. 

Діагноз — народна» 

12.55 Валентин Сильвестров. 

Музика поезії 

13.50 Вічне

13.55, 01.55 Ювілейний 

концерт Ансамблю 

ударних інструментів, 

ч. 2

15.10, 03.05 Руслан Найда. 

Козацька уява

15.50, 03.45 Православний 

календар 

16.00 Музика і музиканти. 

Симфонічна абетка, ч. 1

16.25 Музей «Андріївська 

церква»

17.00 Портрет. Таїсія 

Литвиненко і театр

17.30 Володимир Білінський. 

Москва ординська, ч. 4

17.50 Києвотека. Київ у кіно. 

«Балаган»

19.15 Вічне

19.20 Територія Кіно. Юрій 

Рудченко

19.50 Антракт. Володимир 

Кашеваров

20.20 І. Карпенко-Карий. 

«Житейське море». 

Фільм-вистава 

Львівського театру ім. 

М. Заньковецької 

21.50 Освідчення. Ольга 

Петрова

22.20 Класика&джаз

23.25 Хотинська фортеця

00.50 Портрет. Таїсія 

Литвиненко 

01.50 Вічне

04.05 Примара Бабиного Яру

04.55 Є. Станкович «Каддиш-

Реквієм «Бабин Яр»

05.50 Православний календар 

СТБ

05.45 Моя правда

07.40 Х/ф «П’ять років та 
один день»

09.35 Х/ф «Швидка 
допомога»

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00 Х/ф «Сестронька»
22.35 Х/ф «Знак долі»
00.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

07.55, 13.40, 21.00 Погода

10.25 Сумнозвісні місця

10.45 Дикі тварини

11.15 Будьте здорові!

12.00 Teen-клуб

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 Баскетбол. Суперліга. 

«Дніпро» — 

«Черкаські Мавпи»

21.15, 4.25 Відлуння

21.50 Х/ф «Емігрант»
00.00 Ніч чорних краваток

01.15 Життя на Вершині

02.55 Вихідний, після опівночі

03.55 Світські хроніки

04.55 Океан-ВЕТ

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Облом.UA.

08.55 Д/ф «Нереальні історії»

10.55 Супероблом.UA.

15.55 Х/ф «Білий шквал»
18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

19.25 Х/ф «Юрські 
мисливці»

21.15 Х/ф «Незнайомець»
23.00 Змішані єдиноборства. 

UFC.

01.30 Т/с «Інспектор Алекс»

02.25 Секретні матеріали

03.15 Х/ф «Чотири листи 
фанери»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 3.00, 5.35 Топ-матч

06.10 «Тоттенгем» — 

«Мідлсбро». ЧА

08.10 «Спортінг» — 

«Алавес». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Халл Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

12.10 «Севілья» — 

«Вільярреал». ЧІ

13.55 «Ман Сіті» — 

«Свонсі». ЧА

16.00 ЧІ. Передмова до туру

16.30 Atlantic Cup

18.20 «Лестер» — «Дербі 

Каунті». Кубок Англії

20.10 «Сельта» — «Реал». ЧІ

22.00, 5.05 Світ Прем’єр-ліги

22.50 «Челсі» — 

«Арсенал». ЧА

00.40 ЧІ. Передмова до туру

01.10 «Боруссія» (М) 

— «Селтік». Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.15 «Барселона» — 

«Атлетік». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.05, 

16.25, 19.10, 5.40 Топ-

матч

06.10 «Боруссія» (М) 

— «Селтік». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.10 «Сельта» — «Реал». ЧІ

10.15, 3.50 «Лестер» 

— «Дербі Каунті». 

Кубок Англії

12.15, 2.00 «Гранада» 

— «Лас-Пальмас». ЧІ

14.05 Сіткорізи

14.35 «Тоттенгем» — 

«Мідлсбро». ЧА

16.40 «Барселона» — 

«Атлетік». ЧІ

18.40, 1.30 Світ Прем’єр-ліги

19.20 «Халл Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

21.10 ЧІ. Передмова до туру

21.40 «Еспаньйол» — 

«Сосьєдад». ЧІ

23.40 Atlantic Cup

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса

07.30, 12.20 Правила життя

08.20 Правда життя

09.20, 17.00, 22.40 Загадки 

планети

10.20, 18.00 Найнебезпечніші 

тварини

11.20 Земні катаклізми

13.20 Містична Україна

14.20, 19.50 Секретні історії

15.20, 23.40 Смертельний 

двобій

16.10, 20.40 Скарби зі 

звалища

21.40 Мандрівка у себе

00.30 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.20 Три сестри

11.00 Т/с «Ти — моє життя»

12.00, 14.00, 15.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.00 Файна Юкрайна

17.00 Вечірній квартал

19.00, 1.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 КВК

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 Мультмікс

10.05 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.30 Х/ф «Як утратити 
друзів і примусити 
всіх тебе ненавидіти»

12.25, 17.50 Панянка-селянка

13.25, 14.30 Одного разу під 

Полтавою

13.55 Танька і Володька

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 4.30 Віталька

16.50 Казки У Кіно

20.00 М/ф «Шалений 

Мадагаскар»

20.20 М/ф «Містер Пібоді та 

Шерман»

22.00 Х/ф «Красиве 
життя»

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»

02.00 Теорія зради

02.50 Країна У

05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25 Життєлюб

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.35 На слуху

08.35 Територія закону

08.40 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/ф «Легенди тофу»

09.30 Д/с «Франклін Делано 

Рузвельт»

12.15 Суспільний університет

12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

Спорт

13.15 Схеми

14.00 Віра. Надія. Любов

15.20 Обличчя війни

15.40 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Спринт 7, 5км 

(жінки)

17.10 Т/с «Анна Піль»

17.55 Д/ф «Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 

благодійних»

18.20, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.25 Війна і мир

20.20, 4.35 Про головне

21.50 Концерт солістів 

Національної опери

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА
23.00 Золотий гусак

23.15 Підсумки

02.10 Музичне турне

03.10 Біатлон. Чемпіонат 

світу. І етап. Спринт 7, 

5км (жінки)
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КАНАЛ «1+1»

06.45 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00, 22.55 Світське 

життя

11.00 Одруження наосліп

12.50 Голос країни

15.25, 21.15 Вечірній 

«Квартал»

17.30 Комедія 

«Недотуркані»

18.30 Розсміши коміка

19.30 ТСН

20.15 Українські сенсації

23.55, 4.20 Мелодрама 

«Заклинач коней»

ІНТЕР

06.15 М/ф
07.05, 20.00, 0.55 Подробиці
08.00, 2.15 Х/ф «Стежки-

доріжки»
09.30 Україна вражає
10.00, 3.20 Ірина Муравйова. 

«Не вчіть мене жити!
11.00, 4.05 Х/ф «Артистка 

з Грибова»
13.50 Х/ф «Найчарівніша і 

найпривабливіша»
15.20, 20.30 Т/с «Особисті 

обставини»
23.00 Х/ф «Геймер»
01.25 Мерлін Монро. 

«Неприкаяна»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.30 
Події

07.10, 5.00 Зоряний шлях
09.15 Х/ф «Перевірка на 

любов»
11.15, 15.20 Т/с «Коли минуле 

попереду»
17.00, 19.40 Т/с «Теща-

командир»
21.40 Х/ф «Дві миті 

кохання»
23.35 Реальна містика
02.10 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

07.00 Дивитись усім!
07.55 Краще не повторюй!
08.55 Я зняв! 
09.50 Дизель-шоу. Дайджест
10.50, 11.50 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Близнюки»
15.05 Х/ф «Моя мачуха 

— іншопланетянка»
17.00 Х/ф «Стій! Бо моя 

мама стрілятиме»

18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф «Після заходу 

сонця»
21.55 Х/ф «Від колиски до 

могили»
23.50 Х/ф «Вдруге не 

посадять»
01.40 Т/с «Лас-Вегас-3»
03.00 Т/с «Код Костянтина»
03.50 Факти
04.20 Х/ф «Живі вогні»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.35 Зона ночі
05.53, 7.50 Kids Time
05.55 М/с «Хай живе король 

Джуліан»
07.52 Половинки
09.45 Ревізор
12.50 Пристрасті за 

«Ревізором»
15.20 М/ф «Хранителі снів»
17.00 М/ф «Заплутана 

історія»
19.00 Х/ф «Білосніжка: 

помста гномів»

21.00 Х/ф «Красуня і 
Чудовисько»

23.10 Х/ф «Перевертні»
01.00 Х/ф «Воно»

5 канал

06.00 Час-тайм
06.15, 20.10, 0.20, 5.15 

Рандеву
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Час новин

07.30 Суперкнига
07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Бізнес-

час
08.20 Не перший погляд
08.45 Солодко з Іскрою
09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини
09.30 Укравтоконтинент
10.10 Модне здоров’я
11.05 П’ятий поверх
11.30 Майстри ремонту
12.15 Сімейні зустрічі
12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО
12.50 Legal Up LIFE
13.10, 3.20 Кіно 

з Я. Соколовою
13.30 Історія успіху
13.40 Сучасний фермер
14.10 Відкрита церква

14.30 Навчайся з нами
15.15, 4.15 Феєрія мандрів
16.10 Фінансовий тиждень
16.30 Особливий погляд
17.10 «За Чай.com»
18.15, 2.35 Фактор безпеки
19.25, 23.30 Машина часу
21.00, 1.30 Велика політика
21.30, 1.15, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 2Час: Важливо
22.30 Д/ф «Серпнева війна»
02.15 В кабінетах
04.35 Час інтерв’ю

НТН

06.00 Х/ф «Вічний поклик»
11.30, 3.15 Речовий доказ

13.50 Склад злочину

15.20 Т/с «Детективи»

19.00, 2.25 Свідок

19.30 Х/ф «Помста: 
зворотий бік любові»

21.20 Х/ф «Небезпечний 
Бангкок»

23.15 Х/ф «Як пограбувати 
банк»

00.50 Х/ф «Хрещений пес»
03.00 Випадковий свідок

04.00 Легенди бандитської 

Одеси

04.40 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Музика і музиканти. 

Симфонічна абетка, ч. 1 

06.30 Музей «Андріївська 

церква» 

07.05 Невигадані історії з 

життя одного театру, 

ч. 22 

07.25 Володимир Білінський. 

Москва ординська, ч. 4 

07.50 Києвотека. Київ у кіно. 

«Балаган» 

08.20 Новинний блок 

08.55 Новини. Культура 

09.10 Територія Кіно. Юрій 

Рудченко 

09.40 Антракт. Володимир 

Кашеваров 

10.10 І. Карпенко-Карий. 

«Житейське море». 

Фільм-вистава 

Львівського театру 

ім. М. Заньковецької 

11.40 Освідчення. Ольга 

Петрова 

12.10 Класика&джаз 

13.15 Хотинська фортеця 

13.50, 01.50 Митці 

Майстренки

14.15, 02.15 До 110-річчя з 

дня народження Павла 

Вірського

16.00 Казки Лірника Сашка 

16.10 Світ дітей. У ритмі 

спорту

16.20 Дитячі таємниці

16.45 Освіта як мистецтво

17.15 Олена Пчілка. «Я не йду 

в слід чийсь»

18.05 Алла Рубіна. Людина-

танець

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Тиждень

19.20 Позиція. Інеш Кдирова

19.50 Музика і музиканти

20.20 А. Касона. «Дерева 

помирають стоячи». 

Вистава Національного 

академічного театру 

російської драми 

ім. Лесі Українки

22.25 Д/ф «Штепсель і 

Тарапунька. Слава 

— на виснаження»

22.55 Джаз Коло. 

Електроколо, ч. 1

23.30 Чарівник сцени Віктор 

Халатов 

00.15 Пам’яті Марії та 

В’ячеслава Супрунових

00.50 Бравісимо, Вадим 

Крищенко! Ч. 1

04.00 Четвертий міжнародний 

музичний фестиваль, 

ч. 2

05.05 «Портрет iз літаючим 

годинником. Марк 

Шагал «Моє життя» 

— ілюстрації». 

Вистава Полтавського 

академічного обласного 

театру ляльок (16+)

СТБ

05.50 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

10.05 Х/ф «Сестронька»
12.00 Х/ф «Знак долі»
14.10 МастерШеф Діти-2

19.00 Євробачення-2017

21.30 Т/с «Коли ми вдома»

22.30 Євробачення-2017. 

Підсумки голосування

23.20 Давай поговоримо про 

секс 

01.15 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

09.50 Шеф-кухар країни

11.15 Калинове здоров’я

11.45, 17.20, 4.15 

Неприручена Азія

13.35 Іпостасі спорту

14.10 Завтра — сьогодні

15.30 Соціальний статус: 

ваша пенсія

16.20 Океан-ВЕТ

17.45 Павло Зібров «У нас є 

все»

19.50 Життя в цифрі

20.20 Анна Конда. Вишивний 

альбом (Білий)

20.40 Анна Конда. Джинсовий 

альбом (Чорний)

21.20, 5.10 Формула Пруста

21.50 Х/ф «Шарада»
00.00 Вихідний, після опівночі

01.10 Ніч чорних краваток

02.50 Життя на вершині

03.40 Світські хроніки

04.05 Кумири

05.50 Х/ф «Емігрант»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Облом.UA.

10.15 Х/ф «Земля під 
ударом»

12.00 Top Gear

13.05 Х/ф «Земний 
апокаліпсис»

14.45 Х/ф «Юрські 
мисливці»

16.35 Х/ф «100 000 000 
до н.е.»

18.05 Х/ф «Незнайомець»
19.55 Х/ф «Міцний 

горішок-2»
22.10 Х/ф «Глибинна 

бомба»
23.55 Х/ф «Болотна 

акула»
01.25 Х/ф «Абсолютний 

страх»
03.00 Секретні матеріали

03.50 Х/ф «Відьма»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 21.25, 23.40, 1.40, 

3.40 Топ-матч

06.10 «Севілья» — 

«Вільярреал». ЧІ

08.10 «Ман Сіті» — 

«Свонсі». ЧА

10.00, 16.30, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Еспаньйол» — 

«Сосьєдад». ЧІ

12.05 Atlantic Cup

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 «Арсенал» — «Халл 

Сіті». ЧА

16.50 «МЮ» — 

«Вотфорд». ЧА

19.00 Світ Прем’єр-ліги

19.25 «Атлетік» — 

«Депортіво». ЧІ

21.40 «Осасуна» — 

«Реал». ЧІ

23.50 «Бетіс» — 

«Валенсія». ЧІ

01.50 «Боруссія» (Д) 

— «Спортінг». Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.55 «Ліверпуль» — 

«Тоттенгем». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Боруссія» (Д) 

— «Спортінг». Ліга 

чемпіонів УЄФА

07.40 Atlantic Cup

09.25 «Сельта» — «Реал». ЧІ

11.10 ЧА. Передмова до туру

11.40 «Лестер» — «Дербі 

Каунті». Кубок Англії

13.25 ЧІ. Передмова до туру

13.55 «Бетіс» — 

«Валенсія». ЧІ

15.55 Світ Прем’єр-ліги

16.25, 17.00, 23.20, 1.25, 3.30, 

5.30 Топ-матч

16.30 Сіткорізи

17.10 «Алавес» — 

«Барселона». ЧІ

18.00 Футбол Tables

19.10 Передмова до матчу 

«Ліверпуль-Тоттенгем»

19.15 «Ліверпуль» — 

«Тоттенгем». ЧА

20.15 Футбол NEWS. LIVE

21.30 «Арсенал» — «Халл 

Сіті». ЧА

23.35 «Атлетік» — 

«Депортіво». ЧІ

01.40 «МЮ» — 

«Вотфорд». ЧА

03.40 «Осасуна» — «Реал». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Містична Україна

08.10, 18.30 У пошуках істини

09.50 Смертельний двобій

11.30 Зброя, мікроби та сталь

14.30 Загадки планети

16.30 Земні катаклізми

21.00 Наука проти містики

00.00 Бандитська Одеса

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

12.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.25 Х/ф «Принц і я-3. 
Медовий місяць»

15.15, 16.15, 17.15 Орел і решка

00.00 Т/с «Сонна Лощина»

01.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 Мультмікс

09.15 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

10.40 М/ф «Ведмеді-сусіди: 

зимові канікули»

11.50 Х/ф «Рапунцель»
13.00 Х/ф «Знову ти»
14.45, 4.30 Віталька

15.50 Х/ф «Красиве життя»
17.50 М/ф «Шалений 

Мадагаскар»

18.10 М/ф «Містер Пібоді та 

Шерман»

19.50 Казки У Кіно

20.50 Одного разу під 

Полтавою

22.00, 2.50 Країна У

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35 Шпілівілі

02.00 Теорія зради

05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00 У просторі буття
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35 Тепло. Ua
08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Книга джунглів»
09.50 Хто в домі господар?
10.15 Хочу бути
10.50 Т/с «Красуні Едіт 

Уортон»
15.10 Книга.ua
15.40 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Спринт 10км. 
(чоловіки)

17.15 Чоловічий клуб. Спорт
18.20 Чоловічий клуб
19.00, 22.00 Національний 

відбір учасника 
від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-
2017» (2 тур)

21.00, 5.35 Новини
21.30 Мистецький пульс 

Америки
22.50 Мегалот

ТРК «ЕРА
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
23.50 Золотий гусак
01.20 Музичне турне
02.20 Біатлон. Чемпіонат 

світу. І етап. Спринт 
10км. (чоловіки)

03.40 Д/с «Франклін Делано 
Рузвельт»
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Зміни до умов випуску та проведення 
державної грошової миттєвої лотереї 

«Сузір’я» 
приватного акціонерного товариства «Патріот» 

Викласти п.6  в наступній редакції:
6.   Початок випуску лотереї:
 «01» лютого 2018 р.

Зміни до умов випуску та проведення 
державної миттєвої лотереї 

«ДЖОКЕР ЛОТ» 
приватного акціонерного товариства «Патріот» 

Викласти п. 6  в наступній редакції:
6.   Початок випуску лотереї:
 «01» лютого 2018 р.

Зміни до умов випуску та проведення 
державної грошової миттєвої лотереї 

«Зірка лото» 
приватного акціонерного товариства «Патріот» 

Викласти п. 6  в наступній редакції:
6.   Початок випуску лотереї:
 «01» лютого 2018 р.

Зміни до умов випуску та проведення 
державної грошової миттєвої лотереї 

«Скарбничка» 
приватного акціонерного товариства «Патріот» 

Викласти п. 6  в наступній редакції:
6.   Початок випуску лотереї:
 «01» лютого 2018 р.

Зміни до Умов випуску та проведення
Державної миттєвої лотереї 

«ПЕРША БЛАГОДІЙНА ЛОТЕРЕЯ» 
Приватного акціонерного товариства «Патріот»

Викласти п. 6  в наступній редакції:
6.   Початок випуску лотереї:
 «01» лютого 2018 р.



КАНАЛ «1+1»

07.00 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.05 ТСН

11.00 Світ навиворіт

12.10 На ножах

13.50 Комедія «Останній 

москаль»

17.00 Комедія «Чого хочуть 

жінки»

19.30, 5.15 ТСН-тиждень

21.00 Голос країни

23.15 Комедія «Красиве 

життя»

01.20 Аргумент кiно

01.55 Світське життя

02.45 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

06.25 М/ф 

06.50 Подробиці

07.20 Х/ф «Найчарівніша і 
найпривабливіша»

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. Рай і пекло

11.00 Орел і решка. Шопінг

11.50 Орел і решка. Ювілейний

12.45, 0.55 Х/ф «Гра у 
схованки»

14.30 Х/ф «Ваша зупинка, 
мадам»

16.20 Х/ф «Кохання з 
випробувальним 
терміном»

20.00 Подробиці тижня

21.30 Х/ф «Ти будеш моєю»
23.25 Х/ф «Випадковий 

запис»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Події

07.40 Зоряний шлях

09.20 Х/ф «Дві миті 
кохання»

11.15 Т/с «Коли минуле 

попереду»

16.45, 20.00 Т/с «Даша»

19.00, 5.50 Події тижня

21.20 Т/с «Теща-командир»

01.10 Т/с «Райське місце»

05.00 Реальна містика

ICTV

06.35 Т/с «Відділ 44»

10.05 Вдвічі дешевше!

11.00, 11.55 Стоп-10

12.45 Факти. День

13.00 Х/ф «Моя мачуха 
— іншопланетянка»

15.00 Х/ф «Після заходу 
сонця»

16.50 Х/ф «Від колиски до 
могили»

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.30 Х/ф «Європа»
22.20 Х/ф «Безмежний 

обрій»
00.10 Х/ф «Ніндзя-убивця»
01.50 Т/с «Лас-Вегас-3»

03.15 Т/с «Код Костянтина»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

05.13, 6.35 Kids Time

05.15 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

06.40 Т/с «Якось у казці»

10.05 Х/ф «Домашній 
арешт»

12.10 М/ф «Заплутана історія»

14.10 Х/ф «Білосніжка: 
помста гномів»

16.10 Х/ф «Красуня і 
чудовисько»

18.20 Х/ф «Великий Гетсбі»
21.00 Х/ф «Три метри над 

рівнем неба»

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

5 канал

06.00, 9.30, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час: Важливо

06.15, 21.00, 1.15 Час: підсумки 

тижня 

06.25, 18.10, 0.20 Велика 

політика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 00.00 

Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Бізнес-

час

08.10 Гра інтересів

08.30, 3.15 Феєрія мандрів

08.45 Солодко з Іскрою

09.20 Автопілот-тест

09.25 Технопарк

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.10 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up BUSINESS

13.10 Модне здоров’я

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 «За Чай.com»

19.25 Невигадані історії

20.00, 2.15, 5.15 Машина часу

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/ф «Серпнева війна»

23.20 Фінансовий тиждень

01.55 Огляд преси

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.35 Х/ф «Без року 
тиждень»

07.50 Х/ф «Тридцять три»
09.20 Т/с «Спадщина»

13.25 Х/ф «Помста: 
зворотний бік любові»

15.15 Х/ф «Раз на раз не 
випадає»

16.45 Легенди карного 

розшуку

19.00 Т/с «Я повернуся»

22.50 Х/ф «З-під землі»
00.35 Х/ф «Відкрите море»
02.05 Х/ф «Небезпечний 

Бангкок»
03.40 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Олена Пчілка. «Я не йду 

в слід чийсь» 

06.50 Алла Рубіна. Людина-

танець

07.40 Освіта як мистецтво

08.05 Казки Лірника Сашка 

08.15 Світ дітей. У ритмі 

спорту 

08.25 Дитячі таємниці 

08.55, 19.00,00.00 Новини. 

Культура. Тиждень 

09.10 Позиція. Інеш Кдирова 

09.40 Музика і музиканти 

10.10 А. Касона. «Дерева 

помирають стоячи». 

Вистава Національного 

академічного театру 

російської драми ім. Лесі 

Українки 

12.15 Д/ф «Штепсель і 

Тарапунька. Слава — на 

виснаження» 

12.45 Джаз Коло. Електроколо, 

ч. 1 

13.20 Чарівник сцени Віктор 

Халатов 

13.50, 01.50 Любовний 

монолог... Музична 

моновистава 

Національної оперети 

України

15.25, 03.25 Абстракція. 

Анастасія Романовська

15.50, 03.45 Православний 

календар 

16.00 Юнацький 

літературний конкурс 

імені Володимира 

Свідзинського

16.40 Розповідає Олександр 

Сизоненко. Згадуючи 

Івана Сенченка

17.00 Усе в тобі...Г. Сковорода 

17.55 Православний календар 

18.05 Осінні зустрічі. Дмитро 

Шарабурін

19.20 Мовою мистецтва. 

Виставка «Білий 

альбом»

19.50 Сценограй 

20.20 Мюзикл Дж. Стайна «У 

джазі тільки дівчата»

23.00 Остання жертва. Сторінки 

прихованої долі

00.15 Довгі вакації Хведора 

Вовка

00.50 Бравісимо, Вадим 

Крищенко! Ч. 2

04.00 А. Чехов. «Чайка». 

Вистава Львівського 

академічного духовного 

театру «Воскресіння»

05.15 Є. Станкович. «Сільська 

опера»

 

СТБ

06.00 ВусоЛапоХвіст

07.05 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

09.55 Караоке на майдані

10.50 Т/с «Коли ми вдома»

12.40 Євробачення-2017

16.00, 23.20 Я соромлюсь свого 

тіла

18.00, 22.20, 0.35 Слідство 

ведуть екстрасенси

21.05 Один за всіх

ТОНІС

07.50 Натхнення

09.55 Неприручена Азія

11.05 Мистецтво входити в літа

11.45 Подорож у дизайн

13.30 Будьте здорові!

14.00 Баскетбол. Суперліга. 

«Дніпро» — 

«Будівельник»

16.40 Соціальний статус: ваша 

пенсія

17.15 Океан-ВЕТ

18.15 Михайло Поплавський. 

Українська пісня

20.00 Цивілізація Incognita

20.15 Кумири

20.35, 3.45 Світські хроніки

21.05 Шеф-кухар країни

21.40 Євромакс

22.05, 4.10 Х/ф «Сінг-Сінг»
00.15 Ніч чорних краваток

01.30 Життя на Вершині

02.55 Вихідний, після опівночі

05.50 Х/ф «Шарада»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Роби бізнес

09.00 Бушидо

11.00 Х/ф «Дюна»
16.45 Х/ф «Міцний 

горішок-2»
19.00 Х/ф «Шпигун по 

сусідству»
20.50 Х/ф «Балістика: Екс 

проти Сівер»
22.35 Х/ф «Великий вибух»
00.30 Змішані єдиноборства. 

UFC

02.45 Х/ф «Дорога на Січ»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 12.40, 13.25, 15.30, 

16.30, 19.10, 21.25, 

23.40, 1.40, 3.40 Топ-матч

06.10 «Арсенал» — «Халл 

Сіті». ЧА

08.10 «Алавес» — 

«Барселона». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Журнал Ліги чемпіонів

10.50 «МЮ» — 

«Вотфорд». ЧА

12.55, 16.40 Світ Прем’єр-ліги

13.40 «Осасуна» — «Реал». ЧІ

16.00 Журнал Ліги чемпіонів

17.10 «Леганес» — 

«Спортінг». ЧІ

18.00, 20.15 Футбол Tables

19.25 «Лас-Пальмас» 

— «Севілья». ЧІ

21.40 «Атлетіко» — 

«Сельта». ЧІ

23.50 «Бернлі» — «Челсі». ЧА

01.50 «ПСВ» — «Баварія». 

Ліга чемпіонів УЄФА

03.55 «Свонсі» — «Лестер». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «ПСВ» — «Баварія». 

Ліга чемпіонів УЄФА

07.50, 10.30, 14.55, 17.30, 1.55 

Топ-матч

08.10, 22.15 «Ліверпуль» 

— «Тоттенгем». ЧА

10.00 Світ Прем’єр-ліги

10.35 «Бетіс» — «Валенсія». ЧІ

12.25, 20.00 Журнал Ліги 

чемпіонів

12.55 «Вільярреал» — 

«Малага». ЧІ

15.25 «Бернлі» — «Челсі». ЧА

17.45 Передмова до матчу 

«Свонсі-Лестер»

17.50 «Свонсі» — «Лестер». ЧА

20.30 «Лас-Пальмас» 

— «Севілья». ЧІ

00.05 «Леганес» — 

«Спортінг». ЧІ

02.05 «Арсенал» — «Халл 

Сіті». ЧА

03.55 «Атлетіко» — 

«Сельта». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Містична Україна

08.10, 18.30 У пошуках істини

09.50 Повітряні бої

11.30 Наука проти містики

14.30 Загадки планети

16.30 Земні катаклізми

21.00 Зброя, мікроби та сталь

00.00 Війна всередині нас

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

11.25 Х/ф «Принц і я-3: 
медовий місяць»

13.15, 14.15 Орел і решка

20.00 Х/ф «Кохання та інші 
неприємності»

21.50 Вечірній квартал

23.40 КВК

01.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Елвін і бурундуки»

08.00 Мультмікс

09.30 М/ф «Ведмеді-сусіди: 

зимові канікули»

10.40 Х/ф «Знову ти»
12.25 Х/ф «Блакитна 

свічка»
13.35 Х/ф «Красуня й 

чудовисько»
15.25, 4.30 Віталька

16.40, 20.50 Одного разу під 

Полтавою

17.45 Казки У Кіно

22.00, 2.50 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35 Шпілівілі

02.00 Теорія зради

05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00 Світ православ’я

06.35 На слуху

07.05 Тепло. Ua

07.20, 23.30 Золотий гусак

08.15 Смакота

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 12.20 Національний 

відбір учасника від 

України на Міжнародний 

пісенний конкурс 

«Євробачення-2017» 

(2-й тур)

10.50 Спогади

11.25 Біатлон. Чемпіонат світу. 

Гонка переслідування 

10км (жінки)

13.00 Театральні сезони

13.45 Мистецькі історії

13.55 Фольк-music

15.15 Твій дім

15.40 Біатлон. Чемпіонат світу. 

Гонка переслідування 12, 

5км (чоловіки)

16.35 Д/ф «Борис 

Мозолевський. Знак 

Скіфії»

17.00 Т/с «Епоха честі»

20.30 Перша шпальта

21.00, 5.35 Новини

21.30 Д/с «Легенди тофу»

22.00 Утеодин з Майклом 

Щуром

22.35 Артклуб

ТРК «ЕРА
23.00 Світ on line

23.20 Територія закону

01.20 Музичне турне

02.20 Надвечір’я. Долі

03.15 Д/с «Франклін Делано 

Рузвельт»
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 — А діагноз «гострий лім-
фобластний лейкоз» Юрі поста-
вили рік тому. Це було як грім 
серед ясного неба, — розповідає 
Юлія Штрикуль. — Син прохо-
див щорічну медичну комісію, 
після чого мені зателефонува-
ли й попросили повернутися 
до лікарні, бо, мовляв, виник-
ла якась проблема. Коли завіду-
вачка онкогематологічного від-
ділення повідомила про діагноз, 
сказати, що я була шокована, оз-
начає нічого не сказати. Адже 
коли чуєш подібне про когось, 
думаєш, що тебе й твоїх рідних 
таке горе не торкнеться. 13 січ-
ня минулого року ми дізнали-
ся про страшний діагноз, а на-
ступного дня Юрі зробили пун-
кцію кісткового мозку. 15 січня 
діагноз підтвердили київські ме-
дики. Оскільки кількість блас-
тів (злоякісних клітин) у крові 
була дуже велика, одразу ж роз-
почали лікування.
 Буквально через тиждень 
столичні лікарі виявили в Юрка 
Штрикуля ще й хромосомні ано-
малії — так звану «поломку» 
гена, що, за припущенням меди-
ків, іноді є причиною раку. Та-
ким чином, після хіміотерапії 
в Полтаві на хлопця чекала ви-
сокодозова хіміотерапія в онко-
гематологічному відділенні На-
ціональної спеціалізованої ди-
тячої лікарні «ОХМАТДИТ» у 
Києві. Окрім усього, в Юрка ви-
явили двосторонню пневмонію. 
Було таке, що по два тижні він 
узагалі не міг їсти, тож медики 
змушені були вдатися до штуч-
ного харчування.
 — Лікарі заговорили про 
те, що синові потрібна пересад-
ка кісткового мозку за кордо-
ном (ми з чоловіком як доно-
ри не підійшли), — продовжує 
розповідь Юлія Штрикуль. — В 
«ОХМАТДИТі» з такими тяж-
кохворими дітьми, як Юра, пра-
цювали психологи. Вони й пові-
домили про благодійний про-
ект телеканалу «1+1» «Здійсни 
мрію», при цьому поцікавив-
шись, яка в сина найзаповітні-
ша мрія. А Юра весь час займав-
ся спортом, любив поганяти з 
м’ячем. Його помітив тренер із 
футболу й запросив до шкільної 

футбольної команди. Коли ми з 
Юрою опинилися в чотирьох сті-
нах лікарняної палати в Києві, 
якраз відбувався чемпіонат Єв-
ропи з футболу. Ми передиви-
лися по телебаченню всі матчі. 
Стан у сина був дуже тяжкий, 
але, вболіваючи за улюблені ко-
манди, своїх футбольних куми-
рів, він трохи відволікався від 
непростих лікарняних випробу-
вань.
 У Юрка була давня мрія — 
зустрітися з гравцями київсь-
кого «Динамо». За її виконан-
ня взялися дві добрі чарівниці: 
Олександра Лобода — ведуча 
програми «ПроФутбол» теле-
каналу «2+2» та Лідія Таран — 
ведуча проекту «Здійсни мрію» 
телеканалу «1+1», що допома-

гає почуватися щасливими тим, 
хто найбільше цього потребує. І 
тяжко хворі діти повинні відчу-
вати радість, нашу любов та під-
тримку, а не лише біль від ме-
дичних процедур. Олександра 
Лобода, оголосивши про благо-
дійний аукціон, звернулася до 
футболістів київського «Дина-
мо» з проханням допомогти пол-
тавському хлопчині. Відгукну-
лися не тільки футболісти «Ди-
намо», а й гравці, котрі висту-
пають у складі інших збірних за 
кордоном, — вони надали на аук-
ціон свої футболки, бутси тощо. 
Головний тренер збірної Украї-
ни, а в минулому — видатний 
футболіст, Андрій Шевченко за-
пропонував дизайнерську фут-
болку зі своїм автографом та кар-

тину. 17 серпня Юрій Штрикуль 
зустрівся з гравцями київсько-
го «Динамо». Загалом зустріч 
мала відбутися на тиждень рані-
ше, але напередодні Юркові рап-
тово стало зле, піднялася темпе-
ратура. Довелося відкласти здій-
снення мрії. І попри все зустріч 
відбулася — за день до від’їзду з 
«ОХМАТДИТу». Гравці «Дина-
мо» та тренер Сергій Ребров за-
лишили на згадку футбольно-
му фанату з Полтави автографи 
на м’ячі, а ще просто закидали 
подарунками. Легендарний во-
ротар Олександр Шовковський 
подарував навіть іменну форму. 
Окрім усього, хлопцеві вдалося 
побувати на тренуванні коман-
ди й поганяти з «динамівцями» 
м’яча.
 Повернувшись до Полтави, 
Юрій Штрикуль почав проходи-
ти черговий етап хіміотерапії. 
Потім на нього чекала промене-
ва терапія. Звісно, про зустріч 
зі своїм найбільшим улюблен-
цем — видатним португальсь-
ким футболістом, чотириразо-
вим володарем «Золотого м’яча» 
Кріштіану Роналду — хлопець 
тоді навіть мріяти не міг: на-
стільки неймовірною здавалася 
ця мрія. 11 листопада Юркові ви-
повнилося 13 років, а найнесподі-
ванішим подарунком для нього 
стала звістка про те, що його че-
кає поїздка до Мадрида й зустріч 
із... Кріштіану Роналду.
 — Кошти на лікування та 
здійснення Юриної мрії збирав 
Всеукраїнський благодійний 
фонд «Крона», який давно спів-
працює з «ОХМАТДИТом». То 
була наша перша в житті поїзд-
ка за кордон. Вона супроводжу-
валася хвилюваннями: як син 
витримає такі значні наванта-
ження, скажімо, ті ж перельоти 
між країнами? — зітхає Юлія 
Штрикуль. — Організм Юри ос-

лаблений постійними сеансами 
хіміотерапії. Син майже не зні-
має маски. Ми вкрай обмежили 
коло його спілкування — таким 
дітям потрібно особливо стере-
гтися інфекцій, оскільки вони 
практично не мають імунітету. 
Буквально перед від’їздом за 
кордон Юрі зробили контроль-
ну пункцію кісткового мозку. 
І вже в Мадриді нас наздогнало 
повідомлення про те, що в сина 
не виявлено транслокації гена, 
а отже, можна обійтися без пе-
ресадки кісткового мозку. Звіс-
но, генна мутація має здатність 
повертатися, проте, слава Богу, 
впродовж тривалого часу в Юри 
її не виявляють. Це вселяє в нас 
великий оптимізм.
 У Мадриді Юрка з мамою зу-
стрів Володимир Кузьменко — 
агент українського футболіста 
Романа Зозулі. А потім на хлоп-
ця з Полтави чекав неймовірний 
сюрприз — зустріч із провідни-
ми гравцями іспанського клубу 
«Реал Мадрид», названого ФІФА 
найкращим футбольним клубом 
ХХ століття, Лукою Модричем i 
Кріштіану Роналду. Вона відбу-
лася завдяки Даріо Срні — капі-
тану донецького «Шахтаря». За 
словами Юлії Штрикуль, видат-
ні футболісти сучасності поводи-
лися з Юрком невимушено.
 — Вони побажали, щоб Юра 
швидше одужав. А ще — щоб не 
полишав своєї мрії: продовжу-
вав грати у футбол і став вели-
ким футболістом. Син просто сві-
тився від щастя — це було видно 
по його очах, — розчулено гово-
рить Юлія. — Юра також готу-
вався до цієї зустрічі: для Луки 
Модрича виготовив кубок у тех-
ніці орiгамі, а для Кріштіану Ро-
налду намалював його портрет. 
Тож вручив ці подарунки своїм 
кумирам. А наступного дня ми 
побували на матчі команд двох 
великих іспанських футболь-
них клубів — «Реал Мадрид» та 
«Атлетіко Мадрид». Сиділи на 
стадіоні зовсім близько від фут-
больного поля, у третьому ряду. 
І коли Кріштіану Роналду забив 
у ворота суперників три голи, 
в результаті чого його коман-
да здобула заслужену перемо-
гу, Юриній радості не було меж. 
Після гри ми зустрілися ще й із 
гравцями «Атлетіко». А загалом 
пробули в столиці Іспанії три 
дні: відвідали музеї футбольних 
клубів, зоопарк, просто гуляли 
нічним Мадридом. 
 Подружжя Штрикулів споді-
вається, що всі ці позитивні мо-
менти стануть могутнім поштов-
хом у боротьбі сина з тяжкою 
хворобою. Наразі аналізи пока-
зують, що бластів у крові Юрка 
немає. Проте сеанси хіміотерапії 
продовжуються. Звісно, трива-
ле перебування в лікарні впли-
ває на настрій хлопця, він сто-
мився, адже лікується вже по-
над рік.
 — Але ми не опускаємо рук, 
віримо, що Юра подолає цю 
страшну хворобу і все буде га-
разд, — з оптимізмом у голо-
сі зазначає Юлія Штрикуль. — 
Звичайно, попереду ще трива-
ле лікування. І воно дуже доро-
ге. Якщо в лікарні є в наявності 
медикаменти, то ними забезпе-
чують. Проте інколи буває так, 
що препарати відсутні. Завдяки 
тому, що нас підтримує багато 
людей — не лише з України, а й 
з усього світу, котрі відгукнули-
ся на нашу біду, якось виходимо 
з цієї ситуації. ■

 P. S. Якщо ви небайдужі до 
чужого горя й маєте можливість 
допомогти одужати 13-річному 
полтавцю, можете перерахува-
ти кошти на картку «Приват-
Банку» № 4731217112824501 
на ім’я Юлії Штрикуль.

ПІДТРИМКА

Мрія до Мадрида доведе
Завдяки телепроекту 13-річний онкохворий хлопчик зустрівся 
зі своїм кумиром — зіркою футболу Кріштіану Роналду

■

Про зустріч із відомим 
португальським футболістом 
Кріштіану Роналду полтавець Юрій 
Штрикуль навіть мріяти не міг —
настільки неймовірною здавалася 
така зустріч.

❙
❙
❙
❙
❙
❙

У Мадриді Юрко зустрівся ще й із хорватським футболістом Лукою Модричем.
Фото з архіву сім’ї Штрикулів.

❙
❙

Ганна ЯРОШЕНКО 
Полтава

Єдина дитина подружжя Юлії 
й Тараса Штрикулів — 13-річ-
ний Юрій — бореться з тяжкою 
хворобою — гострим лімфо-
бластним лейкозом. Окрім того, 
хлопчина має вади слуху. Коли 
йому виповнилося три роки, 
батьки звернули увагу на те, 
що дитина погано реагує на 
слова. Звернулися до лікарів, і 
ті діагностували двосторонню 
сенсоневральну глухоту. Юрій 
навчається у спеціалізованій 
школі для дітей з вадами слуху. 
Спілкується, в основному, мо-
вою жестів, іноді вживає окремі 
слова. Батьки також вивчили 
найбільш уживані жести, хоча 
син часто читає й по губах. За 
словами Юлії Штрикуль, Юрко 
дуже товариський, дружить з 
усіма сусідськими дітьми (сім’я 
проживає у приватному сек-
торі), любить спілкуватися, і ту-
говухість цьому не перепона, всі 
його добре розуміють.
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Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Письменниця Марія Моро-
зенко — лауреат конкурсу 
«Рукомесло» в номінації 
«Твори для дітей», її етюд 
«Вони і лелеки» увійшов 
до сотні найкращих ук-
раїнських новел конкурсу 
«Сила малого», а рукопис 
повісті «Великий харак-
терник Іван Сірко» здобув 
перемогу в конкурсі «Ук-
раїнська сила». 

«Іменем Морозиха 
віддавна звали жінок 
Морозів»
 ■ Маріє, як почали пи-
сати?
 — Я була дев’ятою ди-
тиною з дванадцятьох ді-
тей. Так сталося, що тра-
гічно загинув батько. І всі 
діти одного дня враз по-
дорослішали. Пережив-
ши трагедію, замкнулася, 
почала нишком випису-
вати свої невтішні дитячі 
думки. Свій перший вірш 
«Страхіття чорної вій-
ни» ховала від старших, 
щоб не засміяли бува. Цей 
вірш надіслала в газету 
«Зірка». Там підтримали, 
відповідь теплу надіслали. 
Ото відтоді й пишу...
 Ідучи зi школи, через 
день iшла до сільської біб-
ліотеки. Бібліотекар при-
ймає бувало дві-три кни-
ги товстенькі, недовірли-
во запитує: «А ти справді 
прочитала все?» І просить 
переказати зміст прочита-
них книг, iнодi не вірячи, 
що третьокласниця так 
може «ковтати» ті кни-
ги, поспішаючи за нови-
ми. Але вже у четвертому 
класі бібліотекар довіря-
ла мені самій вибирати на 
полицях книжки для чи-
тання. Мала й власну біб-
ліотеку, і вже у 9-му класі 
в мене було понад тисячу 
книг.
 ■ У кого брали творчі 
уроки?
   — Мені пощастило 
навчатися наприкінці 80-
х років на студії Катерини 
Мотрич. Пригадую одне 
заняття зимової пори, 
коли замело все навкру-
ги й не було світу білого 
видно. Прийшла в студію 
одна, затримувалася й Ка-
терина Вакулівна. Дума-
ла, що дарма таку важку 
дорогу долала. Аж ось від-
чиняються двері, заходить 
Катерина Мотрич, знімає 
засніжений верхній одяг, 
розчісує біля вікна розкіш-
ні коси. Милуюсь і тішусь, 
як мала дитина, що мати-
му таке неймовірне індиві-
дуальне заняття. Кілька 
років тому в короткій те-
лефонній розмові прига-
дала їй цю історію. Кате-
рина Вакулівна сміялася: 
«Так поетично переповіс-

ти все може тільки поетич-
на душа». 
 А було й таке, що урок 
поетичної вправності нега-
дано-неждано провів Пет-
ро Засенко. Щаслива була 
тим неймовірно! А було це 
на студії «Веретено», якою 
керувала броварська пое-
теса Марія Воробей. Пет-
ро Петрович слухав уваж-
но вірші, особливу увагу 
звертаючи на римування. 
Завдяки йому прізвищем 
Морозенко нареклась. 
Зізналась йому, що вага-
юсь, готуючи першу книж-
ку до друку, яким іменем 
підписатися. Поетка з «та-
ким дівочим прізвищем» є 
в літературі. А чоловічим 
прізвищем теж підпису-
ватися не може. Де не пот-
кнеться, так і запитують: 
«А ви родичка політика 
Мороза?». От Петро Пет-
рович і каже: «А підпису-
вати вірші варто тобі іме-
нем Морозиха, бо так від-
давна звали жінок Мо-
розів». І як приклад навів 
рядки з «Думи про Моро-
зенка»: «Заплакала Моро-
зиха, стоя біля хати». Тож 
багато чоловічого в харак-
тері маю, то й Морозенко 
стала навік.
 Пощастило мені з «лі-
тературною наукою» ще 
й тим, що моїй поезії да-
вав оцінку критик і літе-
ратурознавець Кость Во-
линський, який, читаю-
чи мої вірші, ставив плю-
си, а коли зауваження 
давав до віршів — знак 
питання. У мене й до сьо-
годні зашилися його ру-

кописи з позначками. 
Власне, Кость Петрович 
і порадив мені писати іс-
торичну прозу. Бо й вірші 
на історичну тематику пи-
сала, як-от диптих «Кня-
жа любов». З моєю твор-
чістю Кость Петрович оз-
найомив і Юрія Мушети-
ка, який також сказав, 
що бачить мене у майбут-
ньому прозаїком.
 ■ І ви почали писати 
прозові твори на історич-
ну тематику?
 — Першим прозовим 
твором був твір про маму. 
Моя мама — Неоніла Анд-
ріївна, яку односельці зва-
ли Мілею, виросла на ху-
торі Красільне, оточеному 
зусібіч густим лісом. На 
карті України цей хутір 
не мав позначки. Зате 
які там неймовірні люди 
жили! І що цікаво: всі дов-
гожителі. Навіть у 80-ті 
роки ХХ ст. сюди приїз-
дила спеціальна комісія 
з області, щоб дізнатися 
таємницю довгого життя 
в цій місцевості. Виріши-
ли: вода тут особлива. 
 Від мами, а вона гар-
но співала в церковному 
хорі, я почула співані ба-
лади. І в них історія мого 
народу. І часом думала й 
сама написати щось істо-
ричне. Київ дав мені цю 
можливість. Так сталося, 
що я відчуваю певні енер-
гетичні місця. Скажімо, 
в найперші часи перебу-
вання в Києві мене часто 
«тягнуло» на Михайлівсь-
ку площу, до пам’ятника 
княгині Ольги. Просто зу-

пинялася тут у думках, і 
швидкоплинний суєтний 
часоритм столиці завми-
рав на якусь мить. Поді-
лилася якось своїми дум-
ками з Костем Волинсь-
ким, і він порадив напи-
сати про княгиню. 
 Тривала в часі робота 
завершилася виходом у 
2004 році поеми «Княги-
ня Ольга». І сьогодні зга-
дую презентацію цієї по-
еми у Будинку вчителя. 
Тоді прийшли підтрима-
ти мене і студенти універ-
ситету Карпенка-Карого, 
і рідні, і знайомі. Прий-
шов підтримати і Кость 
Волинський. Видно було, 
що почувався не зовс-
ім добре. Спираючись на 
костур, увійшов до зали 
разом із дружиною Ва-
лентиною Яківною, донь-
кою письменника Яко-
ва Баша. І коли його по-
бачили методисти, заме-
тушилися, місце ближче 
до сцени йому пропоную-
чи. А він раптом запитав у 
мене: «А де тут твоя роди-
на, Марійко?» Показую: 
«Ось чоловік iз донькою, 
брат і сестра». Посміх-
нувся: «То поряд біля них 
наше з Валею місце, бо ми 
поріднилися з тобою в лі-
тературі та по-людськи». 

Не точно виписаний 
історичний портрет 
конкретної людини
 ■ Для своєї дилогії 
«Іван Сірко» де брали іс-
торичні розвідки?
 — Із побіжних описів 
Сірка наших істориків, із 
літературних портретів 
отамана, із записів Дмит-
ра Яворницького, із на-
родних оповідок i виспі-
ваних балад про кошо-
вого. Насправді досить 
важко було знайти ін-
формацію про Івана Сір-
ка. Дещо більше дізнала-
ся про Сірка з книги Юрія 
Мицика «Іван Сірко» та 
міні-дослідження Миро-
слава Жуковського. Я їз-
дила в Нікополь, де зус-

трілась з істориком Ми-
рославом Жуковським, 
і змогла більше дізнати-
ся про легендарного ко-
зацького ватажка, який 
усе життя провів у по-
ходах. Ніч ми провели у 
пластунському таборі, а о 
третій ночі я пішла до Ка-
ховського водосховища 
— місця поховання коза-
цької історії, блукала на 
самоті до світанку. Після 
цієї поїздки весь свій ру-
копис перекреслила. 
 ■ Який ваш літератур-
ний герой Іван Сірко?
 — Він не є точно випи-
саний історичний портрет 
конкретної людини. Мені 
хотілося показати Івана 
Сірка передусім як ціліс-
ну особистість, яка, прой-
шовши важкі життєві вип-
робування, не стала слаб-
кою, а набула якості лі-
дера. Зокрема й показати 
ті риси, які вплинули на 
його зростання, сформува-
ли Івана Сірка як заступ-
ника людей, неперемож-
ного воїна, котрого бояли-
ся вороги і за ким слідува-
ли рішуче побратими.
 А от щодо іншого... 
Мене часто запрошують 
на радіо чи на телебачен-
ня, і коли я запитую, про 
що говоритимемо, і чую у 
відповідь: про те, як Іван 
Сірко перетворився на 
вовка, відразу відмовля-
юся. Я не можу зрозумі-
ти, звідки береться такий 
примітив?! Давайте ліп-
ше поговоримо про Івана 
Сірка, як про людину, яку 
шанували, а часом і боя-
лися гетьмани, а простий 
народ складав про нього 
пісні. Чи про замовчува-
ного в часі Івана Сірка. За 
що, чому?! Власне, й про 
те, який завіт надіслали 
нам із позачасся лицарі 
минулого. Ось про що має-
мо говорити.
 ■ Чи є у вас улюблені 
літературні герої власних 
творів?
 — Загалом історичні 
постаті, якими захопи-

лася, і про кого писала, 
мали в собі спільну рису 
— здатність консолідува-
ти групу людей — дружи-
ну чи військо — суспільс-
тво, як і державу. І в цих 
людях — урок для всіх 
нас: сильні ми всі, коли 
гуртуємось. Розрізнення 
сил приносить поразку.
 А от мій улюблений 
герой... князь Святослав 
Хоробрий, якого згадую в 
дилогії про Сірка і в поемі 
«Князь Свято слав». Сама 
поема — це життєпис 
князя через призму сим-
волічних «сім днів кня-
зя-воїна». І хоча це, звіс-
но, жарт, але коли я писа-
ла твір, то так захоплено 
говорила весь час про кня-
зя Святослава, що чоловік 
іноді зупиняв з усміхом: 
«Слухай-но жінко, хоч і 
ревнувати гріх, але, ма-
буть, таки доведеться». 
 Насправді ж, працю-
ючи над історичним тво-
ром, я смакую дух епохи 
— мене цікавлять тогочас-
ні вірування, мова, одяг, 
звичаї... Все те, чим жили 
і дорожили наші предки. 
І намагаюся писати так, 
щоб сучасна людина від-
находила себе в тій епосі. І 
щоб мої читачі аналізува-
ли себе в реальному часі. 
Відчували нерозривність 
поколінь і через століття. 
Бо все те задавнене мину-
ле — ми самі і є.
 А насправді ж ми — 
прекрасна, мудра, набу-
та колосальним досвідом 
історичного буття на зем-
лі потужна нація. Отже, 
Іван Сірко — і цей літе-
ратурний персонаж по-
силює мене. Бо це реаль-
ний український герой, 
непізнаний досі, штучно 
призабутий. А поміж тим 
яскраві козацькі риси ге-
роїзму, заступництва рід-
ного, наразі акумульовані 
в окремих людях. Сьогод-
ні ми це бачимо, напри-
клад, у наших героях, які 
захищають нинішні кор-
дони держави. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Марія Морозенко: Івана 
Сірка шанували, а часом 
і боялися гетьмани
Дослідниця життя славного отамана улюбленим своїм 
героєм вважає князя Святослава Хороброго і рік 
волонтерить для воєнного шпиталю

■

ВОЛОНТЕРСТВО

Обіди для хлопців у шпиталь
 ■ Я знаю, що ви з директорами бібліотек щонеділі збираєтеся в бібліотеці Солом’янського 
району і готуєте «недільні обіди» в київський шпиталь. Хлопці й не здогадуються, що обід їм 
готує також дитяча письменниця...
 — Коли ми обирали з Ксенією Палій та Іванкою Щербиною, в яке відділення ходитимемо з «недільним 
обідом», то, без сумніву, обрали психіатрію. Бо ми для цих хлопців — ті люди, ті стебельця того життя, де 
найбільше потрібні. Бо часом навіть рідні не знають, що вони там перебувають. По-різному сприймають у 
суспільстві саме слово «психіатрія» і що людина проходила там курс реабілітації. Отож ми поводимося де-
лікатно. А за часи відвідування (а це вже рік) зрозуміли, що дуже потрібні цим хлопцям. Може, їх занедба-
ла держава, але ми ж не можемо їх залишити з їхньою бідою наодинці! Бо ця біда — наше спільна рана. І 
чим більше людей розумітимуть це, тим здоровішим ми матимемо суспільство. І тим швидше здобудемо 
перемогу. Поза сумнівом. 
 Хлопці, вражені війною. Їм важко, часом нестерпно боляче, інколи аж до відчаю. У такі хвилини ми їм 
дуже потрібні. От і керівництво госпіталю зрозуміло нарешті: наша допомога вкрай потрібна нашим хлоп-
цям. І самi домашні обіди, і саме «домашнє спілкування». А ми завжди дякуємо нашим воїнам за стій-
кість, як і за те, що вони для нас — справжні чоловіки. Ще говоримо, як нам потрібні такі люди. Звісно, що 
ні про яких письменників не йдеться. Щоб хлопці не відчували незручності: мовляв, а чого це раптом тут і 
письменники, журналісти... Як рівні з рівними, як рідні з рідними готуємо обіди й приносимо для своїх — 
звичайні собі волонтери. 
 ■ Описуючи Івана Сірка, особливо його дитинство, ви наповнювали зміст цікавими пригода-
ми. Які власні цікаві пригоди пережили?
 — О, чимало! А розкажу короткий штрих із найновішої. У морозний день ми поверталися з госпіта-
лю. А ворота київської фортеці були зачинені, і щоб не обходити фортецю (а я була на підборах), виріши-
ла спуститися з гірки на своєму кожушку. Дівчата були дещо спантеличені, бо зазвичай у житті я серйоз-
на і дуже вже «правильна» людина. А тут на тобі! На що я, сміючись, кажу подругам: «Мені можна, і навіть 
треба, часом спускатися з гірки — я ж дитяча письменниця». А насправді вперше за 20 років так ось весе-
ло нагадала своє дитинство.
 ■ На фестивалі «Країна мрій» ви готували куліш. Де надибали рецепт козацького кулешу, 
теж в історичних матеріалах?
 — Є різні види кулешу: чумацький, козацький, польовий, хуторянський. Власне, я віднайшла й готую 
давній рецепт. Мій куліш готується швидко і він дуже смачний. В основні кулешу звичайно є пшоно, цибу-
ля, морква. Пшоно (одна склянка), як мовиться здавна, змиваємо у семи водах. Овочі (одна велика рiпчас-
та цибулина та одна морква) підсмажуємо на олії або на смальці чи на салі. Додаємо 1-2 ст. ложки солод-
кої сметани, чайну ложку солі, а наприкінці варки кулешу — трішки часнику із зеленню кропу та петрушки, 
один листочок м’яти, щоб нагадувало нам наше смачне вариво польове привілля. Смак цієї давньої та по-
живної страви залежить від якості пшона та соковитості овочів. Шкода, що сучасні господині рідко готують 
куліш, а він дуже ситний і корисний. ■

■

Марія Морозенко.
Фото з власного архіву.
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Григорій ХАТА

 До моменту свого переїзду в Іс-
панію, захищаючи кольори «Дніпра», 
форвард Роман Зозуля дуже активно 
підтримував українських військових, 
котрі на сході нашої країни протисто-
ять російській агресії.
 Футболіст національної збірної 
України за можливостями допомагав 
бійцям та їхнім родинам: заснував iз 
дніпровськими волонтерами благодій-
ний фонд «Народна армія», координу-
вав аукціон із продажу оригіналів ме-
далей Ліги Європи та чемпіонату Ук-
раїни, кошти з якого були спрямовані 
для організації відпочинку дітей вій-
ськовослужбовців, задіяних в АТО, 
тощо.
 На Піренеї ж Зозуля приїхав у пат-
ріотичній футболці з великим зображен-
ням тризуба, в орнаменті якого можна 
було прочитати рядки з віршів Тараса 
Шевченка. Уже тоді комусь дуже хоті-
лося скомпрометувати футболіста, й у 
місцевій пресі з’явилася стаття про те, 
що на Зозулі була майка «неонацистсь-
кої воєнізованої групи, символіка якої 
схожа на малий Герб України». У новій 
команді українця — «Бетисі» — з ситу-
ацією швидко розібралися: автор ма-
теріалу спростував неправдиву інфор-
мацію й вибачився.
 Коли ж перед закриттям зимового 
трансферного вікна постало питання 
переходу Романа з «Бетиса» до «Райо 
Вальєкано», в Іспанії знову згадали 
про життєву позицію футболіста.
 Після того як у «Райо» оголосили, 
що до їхнього клубу на правах оренди 
приєднається український форвард, у 

якого, до слова, не склалося з «біло-
зеленими», у таборі мадридських уль-
трас виступили з протестом. «Через 
нацистські погляди футболіста він не 
повинен одягати червоно-білу форму. 
Його появі ми не раді», — з такою за-
явою у своєму «Твіттері» виступила 
одна з радикальних частин фанатсько-
го руху «Райо Вальєкано».
 Зозуля заявив, що дуже хоче допо-
могти команді, котра нині виступає в 
другій за силою лізі Іспанії, поверну-
тися на її попередній рівень. Утім, при-
гадавши Роману його фото на тлі порт-
рета Степана Бандери, «червоно-білі» 
ультрас «Райо» змусили керівництво 
клубу відмовитися від співпраці з фут-
болістом збірної України.
 «Я не пов’язаний iз неонацистами. 
Я лише допомагаю армії, котра захи-
щає мою Батьківщину», — пояснював 

свою позицію Зозуля. На його підтрим-
ку виступив і президент Федерації фут-
болу України Андрій Павелко, котрий 
назвав абсурдом той факт, що «іспансь-
кі прихильники російських терористів 
ламають кар’єру українському фут-
болісту, котрий у найближчі півроку 
буде змушений залишитися без ігро-
вої практики».
 Як відзначив Павелко, у ФФУ нині 
готують звернення до ФІФА та федера-
ції футболу Іспанії, аби там допомог-
ли вирішити цю проблему. Поки ж, 
за словами директора «Бетиса» Міге-
ля Торречільї, Зозуля повертається до 
Севільї, оскільки «має проблеми з ра-
дикальними групами «Райо Вальєка-
но». ■
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«Я не пов’язаний iз воєнізованими або неонацистськими організаціями. 

Я лише допомагаю українській армії, яка захищає мою країну, 
а також дітям, які постраждали від війни».

Роман Зозуля
форвард національної збірної України

УКРАЇНА МОЛОДА

Теніс
 Турнір WTA в Тайвані (призовий фонд – 250 
тис. доларів США). Друге коло. Світоліна (Україна) 
— Градецька (Чехія) — 6:4, 7:5.

Універсіада
 П’яту нагороду до скарбнички української збір-
ної студентів на зимовій Універсіаді, що триває в Ал-
мати, поклала біатлоністка Яна Бондар, котра другою 
завершила спринтерську гонку. ■

ХРОНІКА■

Григорій ХАТА

 Штовхальник ядра Юрій 
Білоног, списометальник Олек-
сандр П’ятниця, стрибун iз 
жердиною Денис Юрченко — 
це імена вітчизняних легкоат-
летів, у яких через роки Між-
народний олімпійський комі-
тет відібрав здобуті ними на 
літніх Іграх медалі, звинува-
тивши спортсменів у застосу-
ванні заборонених стимуля-
торів.
 За останні роки, коли в 
міжнародному спортi розпоча-
лася масштабна кампанія з бо-
ротьби з допінгом, під дію від-
строченої дискваліфікації та-
кож потрапили й троє наших 
важкоатлеток — Ольга Короб-
ка, Наталя Давидова й Юлія 
Калина, котрі були призерка-
ми Олімпіад у Пекіні-2008 та 
Лондоні-2012.
 Процес «обміління» олім-
пійської скарбнички «синьо-
жовтих» приємним аж ніяк і 
не виглядав, хоча і був елемен-
том установлення спортивної 
справедливості.
 Утім улаштована МОК та 
Всесвітньою антидопінговою 
агенцією «чистка» принесла 
українським олімпійцям не 
лише розчарування.
 Після повторної перевірки 
чергової партії законсервова-
них допінг-проб, використо-
вуючи більш прогресивні, ніж 
у минулому, методи тестуван-
ня контролюючі органи зня-
ли з олімпійського п’єдесталу 
ще одного члена російської 
збірної, котрий для здобуття 
почесної нагороди викорис-
товував заборонені препара-
ти. Позитивним на наявність 
анаболічного стероїду — турі-
наболу виявився тест бігунки 
Анастасії Кривошапки, взя-
тий у неї на Іграх-2012, через 
що «згоріла» вся російська ес-
тафетна команда 4х400м, яка 
в Лондоні виграла «срібло».

 

Тепер, згідно з регламентом, 
відібрані у російського квар-
тету срібні нагороди отрима-
ють дівчата з Ямайки, котрі 
в тому олімпійському фіналі 
фінішували третіми. Вивіль-
нена ж «бронза» має перей-

ти до української четвірки 
в складі Аліни Логвиненко, 
Ольги Земляк, Анни Ярощук 
та Наталі Пигиди, котрі в сер-
пні 2012 року показали чет-
вертий час.
 Щоправда, перед цим Спор-

тивний арбітражний суд в Ло-
зані має остаточно закрити 
справу Кривошапки, котра 
планує опротестувати вердикт 
МОК. Мовляв, повторна пере-
вірка її допінг-проби викли-
кає запитання, оскільки вия-

вила не сам заборонений пре-
парат, а лише його метаболіти. 
Та, власне, й нашим дівчатам 
— перш ніж святкувати неочі-
кувану нагороду — варто доче-
катися результатів прискіпли-
вого дослідження їхніх допінг-
зразків чотирирічної давнини. 
 До речі, історію захисту 
вже почали будувати й пред-
ставники знаного російського 
боксера-важковаговика Олек-
сандра Повєткіна, котрого 
спіймали на вживанні заборо-
неного препарату остарін, че-
рез що російському «Витязю» 
тепер загрожує тривала дис-
кваліфікація.
 Після того як у грудні ми-
нулого року — перед боєм з 
американцем Бермейном Сті-
верном — в організмі Повєт-
кіна виявили «сліди роботи» 
сучасного фармакологічного 
агента — селективного моду-
лятора андрогенових рецеп-
торів, котрий дозволяє актив-
но нарощувати масу м’язів, на 
початку лютого ВАДА переві-
рила допінг-пробу «Б» боксе-
ра, де також було знайдено ос-
тарін. Щоправда, у команді 
Повєткіна наголошують: за-
боронений iз 2008 року пре-
парат в організмі російського 
бійця знайдений у мінімаль-
ній концентрації, при цьому 
результати дослідження до-
пінг-проб в альтернативній 
лабораторії взагалі виявили-
ся негативними. Словом, ніх-
то визнавати свою провину не 
поспішає. ■ 

 Втрачений паспорт, серія СМ №939640, виданий 
Білоцерківським МВМ №2 ГУ МВС України в Київсь-
кій області 08 червня 2007 року на ім’я Шостака Ми-
коли В’ячеславовича, вважати недійсним.

ОЛІМПІЗМ

Ковток позитиву
Після серії втрат, пов’язаних iз допінгом, українська легка атлетика 
має можливість для поповнення спорожнілих медальних запасів

■

Українська жіноча естафета 4х400 м (на фото — Аліна Логвиненко) ретроспективно може отримати 
олімпійську «бронзу» зразка 2012 року.
Фото з сайта www.zimbio.com.

❙
❙
❙

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

 На престижних змаганнях зи-
мової легкоатлетичної серії IAAF 
World Indoor Tour бронзова призер-
ка Олімпіади-2012 в естафеті 4х100 
м Олеся Повх здобула перемогу в 
бігу на 60 м, показавши в німецько-
му Дюссельдорфі кращий час сезо-
ну — 7,16 с.

■

ФУТБОЛ

З Україною в серці
Через свою активну 
національну позицію 
форвард національної 
збірної не зміг 
працевлаштуватися 
в Мадриді

■

У «Дніпрі» Роман Зозуля (ліворуч) 
та Артем Федецький активно 
демонстрували свої проукраїнські погляди.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙
❙

ОГОЛОШЕННЯ■
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в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Кажуть, що Білоцерківський шин-
ний завод таки виграв тендер на постав-
ку автошин для «Формули 1» у кіль-
кості двi тисячі для огорожі траси.

* * *
 — Розочко, чому ти за собою не 
стежиш?
 — По-перше, я себе ні в чому не 
підозрюю, а по-друге, одеська душа 
в 90-60-90 не влiзе.

* * *
 Чоловiк влаштовується на робо-
ту до консерваторії. Його прослухали 
— слух абсолютний, грає ефектно.
 — Дуже добре, будемо вас 
оформляти. Як ваше прізвище?
 — Іванов.

 — Дивно. А ім’я?
 — Іван.
 — Дивно. А по батькові?
 — Мойсейович.
 — Ось як глибоко буває закопа-
ний талант.

* * *
 Щастя посміхається всім, тіль-
ки одним — назустріч, іншим — ус-
лiд.

* * *
 Найкраща вправа для рук — пе-
рераховування грошей. Знімає біль 
у суглобах, нормалізує тиск, повніс-
тю прибирає зубний і головний біль, 
покращує зір, апетит, гардероб, зов-
нішній вигляд і житлові умови.

По горизонталі:
 4. У стародавніх греків та рим-

лян — жрець, що тлумачив волю 
богів, провидець. 7. «Я стою на 
кручі — за рікою дзвони: жду 
твоїх ... я — тінь там тоне, тінь 

там десь.» (Павло Тичина). 8. Ра-
биня, героїня відомого бразильсь-
кого серіалу. 10. Міфічна ріка за-
буття. 11. Південноамерикансь-
кий гірський масив. 12. Колум-
бійський кулінар, ведучий шоу 
«Майстер-шеф». 14. Музичний 
інструмент, на якому грали Воло-
димир Висоцький та Енвер Ізмай-
лов. 16. Торгова марка шоколаду, 
яка є організатором найбільшого 
в Україні літературного конкурсу. 
17. Ікона Богоматері із піднятими 
вгору в благословенні руками. 19. 
Посудина, з якої годують свиней. 
21. Популярна жувальна гумка. 
22. Титул правителя або верховно-
го жреця у Давньому Шумері. 24. 
Лусочки шкіри, які псують волос-
ся і зачіску. 25. Захворювання шкі-
ри. 26. Ім’я міністра спорту України 
часів Віктора Януковича. 27. Кім-
натна квітка. 
По вертикалі:
 1. Графиня Де Ля Фер і Леді 
Вінтер із роману Олександра 
Дюма «Три мушкетери». 2. Істо-
ричний роман Романа Іваничука 3. 
Приміщення для домашніх птахів 
чи гризунів. 4. Залишки свічки. 

5. Столиця імперії Великих Мо-
голів. 6. Мертва мова, яка засто-
совується в медицині. 9. Негатив-
но заряджені іони. 12. Давньог-
рецька муза, покровительниця 
інтимної лірики. 13. Слово, вве-
дене в ужиток з легкої руки чесь-
кого письменника Карела Чапека. 
15. Популярний курорт на чор-
номорському узбережжі Крас-
нодарського краю. 17. Захисний 
талісман, амулет. 18. Русалонь-
ка із популярного диснеївського 
мультфільму. 19. Давньогрецький 
струнний щипковий музичний інс-
трумент, схожий на ліру. 20. Ро-
мантична балада Тараса Шевчен-
ка. 23. Рибний делікатес. 24. Роз-
печена маса, яка вивергається із 
кратера вулкана. ■

Кросворд №12
від 27—28 січня
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Аліса КВАЧ

 Улітку минулого року одна з найміцні-
ших зіркових пар Голлівуду — австралійсь-
ка актриса Ніколь Кідман та співак Кіт Ур-
бан — відсвяткувала 10-річчя подружнього 
життя. А вже восени з’явилися чутки, що 
цей шлюб тріщить по швах. Утім, судячи з 
останніх новин, розлучення скасовується.
 Ще на новорічній вечірці друзі поміти-
ли, що актриса вела себе надто збуджено 
і просто світилася від щастя. Вона навіть 
вискочила на сцену до Кіта і почала під-
співувати йому. А нещодавно причина та-
кого щастя стала надто помітною — дня-
ми на церемонію вручення кінопремії SAG 
Awards 2017 зірка прийшла в неймовірно 
красивій зеленій сукні з глибоким деколь-
те, яка лише підкреслила її кругленький 
уже животик. 
 Це буде п’ята дитина Ніколь. Разом із 
Кітом Урбаном вони виховують дві доньки 
— Сандей Роуз і Фей Маргарет. А до того у 
актриси є двоє уже дорослих дітей — Ізабел-

ла і Коннор — яких вона усиновила 
у шлюбі з Томом Крузом. І хоча дех-
то такий крок 49-річної зірки вважає 
надто радикальним, оскільки другу її 
донечку виношувала сурогатна мама, 
актриса впевнена, що вагітність у будь-
якому віці прикрашає жінку.
 До того ж Кідман не раз зізнавала-
ся в інтерв’ю, що вона хоче мати бага-
то дітей. Зірка навіть думала всино-
вити індійського хлопчика. Очевид-
но, таким чином актриса вирішила 
повернути мир в родину і віднови-
ти почуття до чоловіка, щоб збере-
гти їхній шлюб. І Бог вирішив їй 
у цьому допомогти. 
 А чому б і ні? Зрештою, 
в родині миритися завж-
ди краще, ніж битися. А 
гарних дітей у щасли-
вих батьків багато не 
буває. ■

з 6 до 12 лютого

 Овен (21.03—20.04). Ви більше спілкува-
тиметеся і взаємодіятимете з оточуючими людь-
ми, зміцнюючи своє становище в суспільстві. Ви 
вiдчуєте себе затребуваними і корисними.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Телець (21.04—21.05). У вас з’явиться 
більше вільного часу, але ви не будете відчу-
вати себе самотньо. Час вiд часу на вас напа-
датиме меланхолія, з якою доведеться боро-
тися. У відносинах з оточуючими краще йти на 
компроміс.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Близнюки (22.05—21. При вирішенні 
конфліктних ситуацій вам не слід бути занад-
то категоричними, варто уникати спірних ситу-
ацій. Можливе просування в кар’єрi.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 10.

 Рак (22.06—23.07). Працюйте над дипло-
матичними здібностями — вони знадоблять-
ся для реалізації проектів та ідей. Замість того, 
щоб намагатися обійти закон, краще відкрито 
заявити про свої вимоги.
 Дні: спр. — 12; неспр. — немає.

 Лев (24.07—23.08). Виникне нестабіль-
на ситуація у стосунках iз близькою людиною. 
Однак збалансовані відносини допоможуть 
краще пізнати вашу другу половину.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 12.

 Діва (24.08—23.09). У коханні вар-
то прислухатися до внутрішнього голосу. 
Якщо ви ще самотні, довіртеся інтуїції, тодi 
з’явиться шанс зустріти кохання всього ва-
шого життя.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.

 Терези (24.09—23.10). Якщо у вас 
труднощi в особистому житті, постарайтеся 
все зважити і обдумати у більш спокійній об-
становці. І тоді партнер відкриє вам свої дум-
ки і почуття.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Скорпіон (24.10—22.11). Можливі 
пристрасні та легковажні любовні інтри-
ги. Буде складно розібратися і прийняти 
правильне рішення, але в результаті у вас 
з’явиться шанс знайти підходящого парт-
нера.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

 Стрілець (23.11—21.12). Поліпшення фi-
нансових справ та отримання прибуткiв повністю 
залежатиме від зовнішніх факторів, колег і на-
чальства. Тому вам доведеться докласти масу зу-
силь і розробити стратегію для подальших дій.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Козеріг (22.12—20.01). Вам необхідно 
отримати на роботі нові контракти та угоди для 
гарантії свого фінансового благополуччя. У вас 
з’явиться шанс придбати щось дуже важливе 
для облаштування оселi.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 9.

 Водолій (21.01—19.02). Ви будете пов-
ністю залежними від думки та оцінки оточую-
чих. Колеги вплинуть на ваші особисті цілі, саме 
тому варто прислухатися тільки до думки дійсно 
близьких для вас людей.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Риби (20.02—20.03). Можливо, ви зро-
зумієте, що рухаєтеся в неправильному на-
прямку, i невiдомо, куди це може призвести. 
Пам’ятайте про приховані страхи. Не дозволяй-
те суб’єктивним думкам опанувати вами.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

БЕБІ-БУМ

П’ятий — не зайвий
49-річна кінозірка Ніколь Кідман 
чекає ще одного малюка

■

4—6 лютого сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий мокрий снiг. На доро-
гах ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 3-8 м/с. Температура 
вночi та вдень 0...-2. Пiслязавтра вночi -4...-6, удень -2...-4.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий мок-
рий снiг i дощ. Славське: вночi -1...+1, удень +3...+5. Ярем-
че: вночi -1...+1, удень +5...+7. Мiжгiр’я: вночi +2...+4, удень 
+4...+6. Рахiв: уночi +2...+4, удень +4...+6.

2 лютого висота снігового покриву становила: Славське — 
34 см, Плай — 35 см, Мiжгiр’я — 21 см, Рахiв — 30 см, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — 10 см, Пожежевсь-
ка — 14 см.
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Ніколь Кідман.❙

Учасник АТО дiлиться досвiдом подолання 
посттравматичного стресового розладу

Олексій Павлов: Це немов 
якась ломка - тоді було все 
байдуже
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