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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,11 грн 

1 € = 28,48 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Скелети 
президентської шафи 
Чи перебуває Дональд Трамп на гачку Кремля?
стор. 5 »

Прем’єр-міністр 

пообіцяв 

моніторити 

виплати 

мінімальних 

зарплат
cтор. 4 »

Гройсман у твоїй кишені

Красиві молоді жінки завжди були слабкістю Дональда Трампа. ❙

Яскрава акторка розповідає про Театр на 

Лівому березі Дніпра, акторсько-режисерську 

залежність і здатність черпати енергію
стор. 14 »

Олеся Жураковська: Відмовлялася від 
ролі, коли бачила відверто 

шовіністичний матеріал

Це все квіточки

Зібрати добрий урожай 

екзотичних плодів та 

ніжних тюльпанів кожен 

українець зможе, не 

виходячи зі своєї квартири
стор. 13 »
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«Спостерігачі з 19 грудня 2016 року на Донбасі зафіксували щонайменше 3 374 вибухи 
з використанням  забороненого Мінськими домовленостями озброєння, зокрема, танків, 
мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню».

Олександр Хуг
перший заступник голови 

СММ ОБСЄ в Україні 

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
— на таку суму Україна продала то-
варів до країн ЄС у 2016 році. за да-
ними митниці.

13,5 млрд.
гривень
винен українцям «Платинум Банк», 
який НБУ визнав неплатоспромож-
ним.

людей
працездатно-
го віку від 15 

до 70 років в Україні на сьогодні є зайнятими 
трохи більше ніж 16 млн. осіб, констатував 
міністр соціальної політики Андрій Рева.

гривень
у державному бюджеті на 2017 рік перед-
бачили Інституту серця на медикаменти, 
повідомляє МОЗ України.

тонн
снігу лише за одну ніч вивез-
ли на майданчики для тимча-

сового накопичення підприємства комунальної корпорації 
«Київавтодор», повідомляє прес-служба відомства. Всьо-
го з початку осінньо-зимового періоду зі столиці було ви-
везено 44,7 тис. т снігу.

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

 5,9 млрд. Із  26 млн. 141,6 млн. 6,5  тис.

У ПОЛОНІ

«Чорна 
скринька» 
політв’язнів
Миколу Карпюка та Станіслава 
Клиха етапували з Грозного, 
однак про місце їх перебування не 
знають навіть адвокати
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Після повернення в результаті обміну в травні-червні минуло-
го року в Україну засуджених у Росії українських громадян Надії 
Савченко, Геннадія Афанасьєва та Юрія Солошенка з’явилася надія, 
що цей процес стане стабільним. Утім Росії, схоже, роль доброго 
поліцейського видалася малоефективною. Оскільки, попри числен-
ні звернення і МЗС України, і правозахисних організацій, і міжна-
родної спільноти, жодних зрушень у цьому питанні за останній час 
не відбулося.
 От і доля ще двох резонансних українських політв’язнів — одно-
го з очільників УНА-УНСО Миколи Карпюка та журналіста Станісла-
ва Клиха, засуджених у Грозному до 22,5 та 20 років відбування по-
карання відповідно за начебто участь у російсько-чеченській війні у 
1994-1995 роках на боці збройних формувань самопроголошеної рес-
публіки Ічкерія — знову опинилася в руках російського правосуддя. 
Кілька днів тому їх обох етапували з Грозного, однак про нинішнє їх 
місцеперебування не знає навіть адвокат засуджених Ілля Новіков. 
Відомо лише, що 7 січня Станіслава Клиха повезли у Челябінськ, де 
наразі відбуває покарання ще один український політв’язень Олек-
сандр Кольченко. «Мабуть, найближчі три тижні, це з досвіду, ми ні-
чого нового не почуємо, бо його повезли у бік Челябінська. Поки він 
туди прибуде, ця система працює як «чорна скринька», ми знаємо, що 
в неї увійшло, але не знаємо, що відбувається всередині», — зазна-
чив адвокат в ефірі «112-го каналу». Не відомо також і те, залишить-
ся українець у Челябінську чи його пізніше переправлять ще кудись. 
 Ще дивніші речі відбуваються з Миколою Карпюком, якого ще 
5 грудня відправили з Грозного до Владімірського централу. Однак, 
за інформацією адвоката, сліди Карпюка перед новим роком були 
виявлені аж в Іжевську, в Удмуртії. «Замість того, щоб везти пря-
мою дорогою на 1,5 тис. км, його повезли окружним шляхом, там 
буде мінімум 3 тис., може, навіть більше. За яким маршрутом пове-
зуть Стаса Клиха, ми не знаємо, скільки це займе часу, теж не знає-
мо», — додав Новіков.
 До всього додає тривоги і психічний та моральний стан Станісла-
ва Клиха, оскільки адвокати поширили інформацію про можливі від-
хилення від норми внаслідок перенесених у російській в’язниці тор-
тур та психологічного тиску. «Ми не перший місяць добиваємося 
дозволу на проведення незалежної психіатричної експертизи, однак 
поки що безрезультатно. До цього були готові британські психіатри, 
до цього закликала Міжнародна амністія — жодної реакції. Те, що у 
Станіслава Клиха є проблеми, — це очевидно. Але які вони — неві-
домо. І як він перенесе етап — незрозуміло», — повідомила «УМ» 
координатор медійної ініціативи «За права людини» Марія Томак.
 Міністерство юстиції України та омбудсман Валерія Лутковська 
неодноразово зверталися до відповідних структур Російської Феде-
рації з проханням дозволити Карпюку і Клиху відбувати покарання 
на території України або хоча б перевести їх в установу, розташовану 
якомога ближче до кордону з Україною. Самі політв’язні через кон-
сулів передали документи для підготовки позову в Європейський суд 
із прав людини. Втім реакції і на ці звернення поки що немає. «Це до-
сить тривала процедура. Головна проблема полягає в тому, що у нас 
немає офіційної особи, яка б опікувалася в’язнями Кремля. Неофіцій-
но цим займається Ірина Геращенко, але вона більше уповноважена 
займатися звільненням полонених у рамках Мінського процесу. А з 
точки зору Росії всі наші політв’язні жодного відношення до Мінсь-
ка не мають, бо законно засуджені російським судом і мають понести 
призначене ним покарання. Тому, щоб добитися їхнього звільнення, 
потрібні серйозніші зусилля і щоб це було системно», — переконана 
пані Марія.
 На обмін, погоджений iз політиками, як єдино можливе вирі-
шення проблеми звільнення політв’язнів, розраховують і адвокати 
українців. І продовжують шукати їхні сліди на безмежних просторах 
Росії. Що, як свідчить практика, досить-таки непросто навіть у ХХІ 
столітті. ■

■

Іван БОЙКО 

 Окупанти нарощують 
вогневу і бойову активність 
на східному фронті в остан-
ні дні. За даними Мінобо-
рони, минулої середи кіль-
кість обстрілів збільшила-
ся і досягла позначки 62 на 
добу. Поранення і травми 
отримали п’ятеро захисни-
ків України, ще один заги-
нув. 
 «На всіх трьох напрям-
ках ворог широко застосо-
вував міномети та броне-
техніку, а на луганському 
та донецькому обстріляв 
сили АТО з артилерії. Наші 

військові надійно трима-
ють оборону і відповідають 
на найзухвалішi провока-
ції противника винятково з 
озброєння, не забороненого 
Мінськими домовленостя-
ми», — наголошує речник 
Міноборони з питань АТО 
Олександр Мотузяник.
 Найзухвалішими у шта-
бі АТО вважають мінометні 
обстріли Троїцького, що під 
Луганськом, а найпотужні-
шими — обстріли промзони 
Авдіївки під Донецьком.
 Так, унаслідок обстрілів 
Авдіївки в середу ввечері пе-
ребито одну лінію електропе-
редач і знеструмлено Донець-

ку фільтрувальну станцію. 
За словами гендиректора 
Авдіївського коксохімзаво-
ду Муси Магомедова, «щось 
важке» приземлялося зовсім 
поруч iз заводом.
 «Уздовж усього пери-
метру Горлівки російсько-
окупаційні війська поруши-
ли режим тиші 13 разів», 
— додає полковник Моту-
зяник. І відзначає, що на 
Світлодарській дузі  інтен-
сивність бойових дій змен-
шилася до одного випадку 
порушення режиму тиші 
на добу.
 Водночас на маріуполь-
ському напрямку, в районі 
Мар’їнки—Красногорівки, 
бойовики провели масо-
вані мінометні обстріли. За 
підрахунками Генштабу, у 
бік наших позицій сили 
окупанта випустили більше 
130 мінометних мін. Один 
ворожий снаряд розірвався 
поблизу п’ятиповерхового 
будинку в Красногорівці, в 
результаті чого осколкове 

поранення отримав один iз 
місцевих жителів. 
 У свою чергу заступник 
голови місії ОБСЄ в Україні 
Олександр Хуг констатує, 
що в період Різдвяних свят 
режим припинення вогню 
на Донбасі не дотримувався.
 «На Донбасі за остан-
ні три тижні склалося вра-
ження, що ті, хто наказу-
вав стріляти, й ті, хто стрі-
ляв, абсолютно забули про 
Різдво. 7 січня наші спос-
терігачі зафіксували пору-
шення режиму припинен-
ня вогню в усіх відомих нам 
«гарячих точках», — каже 
пан Хуг.
 У цілому з 2 по 8 січня 
2017 року спостерігачі місії 
зафіксували 336 випадків 
порушення режиму при-
пинення вогню. Полови-
на з них — у районі Світло-
дарська. Крім того, такі ви-
падки були в районі Маріу-
поля, Горлівки, на ділянці 
Авдіївка — Ясинувата — 
Донецький аеропорт. ■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 У четвер, 12 січня, Петро Поро-
шенко призначив новим «губерна-
тором» Одещини директора держав-
ного поліграфкомбінату «Украї-
на». «Сьогодні я прийняв рішення 
про призначення Максима Степано-
ва, людини, яка перемогла на кон-
курсі, керівником Одеської ОДА», 
— сказав Президент України під час 
учорашнього візиту в Одесу. Нага-
даємо, що в листопаді з поста голо-
ви ОДА Одещини пішов Міхеїл Саа-
кашвілі.
 Конкурс на посаду голови ОДА 
було оголошено 30 листопада мину-
лого року. (Ім’я Максима Степано-
ва вперше прозвучало в якості мож-
ливої кандидатури на посаду одесь-
кого голови ще два роки тому). Тоді  
документи на конкурс подавали ще 

30 претендентів. 
 Максиму Степанову 39 років. 
У 1999-2001 роках був заступни-
ком гендиректора ДК «Торговий 
дім «Газ України» НАК «Нафто-
газ України», наступні два роки 
— заступником гендиректора ЗАТ 
«Промислово-фінансова компанія 
«Віче». У 2003-2004 роках обіймав 
посаду заступника голови Держав-
ної податкової адміністрації Украї-
ни, а наступні чотири роки — голо-
ви ради директорів ТОВ «Республі-
канський правовий союз». Із 2008 
року до весни 2010 року Степанов 
працював першим заступником «гу-
бернатора» Одеської області Мико-
ли Сердюка. Обох звільнили, коли 
до влади прийшов Янукович. Із 
грудня 2011 року Максим Степанов 
працює директором поліграфкомбі-
нату «Україна». Саме це підприємс-

тво виготовляє біометричні паспор-
ти нового зразка. У ЗМІ не раз луна-
ло, що ціна на документ формується 
непрозоро і що процес виготовлення 
паспортів корумпований. 
 За даними «Радіо «Свобода», 
Максим Степанов має спільний біз-
нес з одним із найбагатших бізнес-
менів України, що народився в До-
нецьку, Леонідом Юрушевим, який 
спонсорував виборчі кампанії Ар-
сенія Яценюка. Згідно з Реєстром 
юридичних і фізичних осіб, Максим 
Степанов має частку в розмірі 61% у 
ТОВ «Республіканський правовий 
союз». Іншим засновником компанії 
є Леонід Юрушев, який має 30%. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Розбійне угруповання колишніх поліцейсь-
ких, яке очолював пенсіонер МВС, напало на хар-
ківського підприємця ранком, коли той вийшов 
з хати. Спочатку бандити били його на подвір’ї, 
а потім затягли до будівлі й катували доти, поки 
той не зізнався, де зберігає гроші. Отримавши 
врешті-решт на руки 10 тисяч доларів, 4 тисячі 

євро і 30 тисяч гривень, зловмисники заволоді-
ли «Тойотою» бізнесмена й поїхали геть. «Завдя-
ки вжитим заходам та оперативному реагуванню 
на повідомлення про злочин злодіїв удалося за-
тримати впродовж кількох годин після вчинення 
розбою, — повідомив начальник облуправління 
поліції Анатолій Дмитрієв. — Вдалу операцію про-
вели працівники Управління кримiнального роз-
шуку спільно з спецпризначенцями КОРДу. Вони 
затримали банду, до складу якої входили колиш-

ні співробітники міліції. Один iз них звільнився три 
роки тому, другий не пройшов атестації».
 Активними посібниками бандитів були їхні ро-
дичі, які забезпечували їм алібі. На сьогодні пра-
воохоронці встановили причетність цього угрупо-
вання щонайменше до трьох подібних розбійних 
нападів. За іншими епізодами проводять перевір-
ку. Слідчі припускають, що саме ці зловмисники 
брали участь у розправі над хірургом міської лі-
карні, якого навеснi минулого року теж четверо 
бандидів прирізали біля підїзду. Відібравши у чо-
ловіка ключі, вони вдерлися до квартири й знуща-
лися над дружиною і донькою жертви доти, поки ті 
не віддали гроші та коштовності. Незважаючи на 
те, що син лікаря працює у прокуратурі, резонанс-
на справа й досі лишалася нерозкритою.
  Якщо вину затриманих буде доведено за всі-
ма вказаними епізодами, вони можуть потрапи-
ти до в’язниці щонайменше на 12 років. Під час 
арешту в нападників вилучили всі речові докази 
пограбування й вогнепальну зброю. ■

ПЕРЕВЕРТНІ

Розбійники у відставці
Співробітники КОРДу затримали банду, до 
складу якої входили колишні поліцейські

■

НА ФРОНТІ

Забули про Різдво
Упродовж свят ворог лише нарощує 
кількість обстрілів на всіх напрямках 

■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Одещина з головою
На місце Міхеїла Саакашвілі прийшов Максим Степанов

■

Максим Степанов.❙
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Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 Днями у ЗМІ було розповсюдже-
но новину про те, що батьки Марій-
ки Шакіної, п’ятикласниці черкась-
кої школи №17, котра розповіла про 
свою крикливу класну керівницю На-
талю Макаренко, збираються перево-
дити доньку в іншу школу. Оскільки
однокласники цькують дитину, нази-
вають її «крисою-українкою».
 Проте батько дівчинки Дмитро 
Шакін спростував таку інформацію. 
«Цю неточність розповсюдило одне ви-
дання, але за моїм втручанням вони опе-
ративно виправилися і попросили виба-
чення», — говорить «Україні молодій» 
пан Дмитро, називаючи таке повідом-
лення дурницею. За його словами, «всі 
наші діти залишаються у школі №17, а 
піти мають вчителька і директор». 
 Нагадаємо, скандал у черкаській 

школі №17 розгорівся кілька місяців 
тому. Тоді у ЗМІ потрапили аудіозаписи 
уроків учительки англійської мови На-
талі Макаренко, котра криком навчала 
дітей «любити радянську владу» («УМ» 
про це розповідала на сайті 8.12.2016). 
 Після розголосу батьки інших учнів 
цього класу гуртом стали на захист учи-
тельки, заявляючи, що її звільняти не 
можна, бо вона дає гарні знання. Але ко-
місія міського департаменту освіти реко-
мендувала звільнити пані Макаренко, а 
директору школи оголосити догану. На-
разі обоє — і директор школи, і вчитель-
ка — на лікарняному. Тож скандал поки 
що завис на невизначений термін.
  Щоправда, відбулися кадрові 
зміни у департаменті черкаської 
міської освіти. Його очільниця Мари-
на Бакланова  стала заступником ди-
ректора, а її недавній заступник — 
пан  Ігор Волошин — призначений 
новим очільником освітян Черкас. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Сховатися від морозів i завірю-
хи на території Черкащини можна в 
пунктах обігріву. Їх наразі відкрито 
більше 300. Безпосередньо в облас-
ному центрі таких пунктів, де змерзлі 
люди мають змогу зігрітися, випити 
чаю та перепочити — понад два де-
сятки. 
 За словами Андрія Саленка, на-
чальника управління цивільного за-
хисту департаменту житлово-кому-
нального господарства Черкаської 
міськради, пункти розгорнуто при 
адмінбудівлі управління соцзахис-
ту, територіальному центрі соціаль-
ного захисту, а також у комітетах са-
моорганізації населення. Працюють 
вони з ранку і до вечора. Їх послу-
гами вiд початку року скористалися 
до 200 осіб. Коли було дуже мороз-
но, то дві міські лікарні — перша і 
третя — працювали в режимі пунк-
тів обігріву. 

 Щоправда, на останньому засі-
данні міської комісії з питань тех-
ногенно-екологічної безпеки та над-
звичайних ситуацій було вирішено 
прислухатися до аргументів голо-
вного медика Черкас Олега Стадни-
ка про те, що в медичних закладах 
мають лікувати хворих, а не опіку-
ватися безпритульними. Тож те-
пер такий пункт облаштують на базі 
Центру реінтеграції безпритульних, 
яким опікується благодійна органі-
зація ЛЖВ «Від серця до серця».
 Також на засіданні комісії вирі-
шено терміново підшукати ще кіль-
ка вільних приміщень, аби й там об-
лаштувати пункти обігріву для без-
притульних. 
 До речі, як повідомили «УМ» 
у Черкаській міській раді, послу-
гами таких пунктів користуються 
не лише безхатьки. Заходять туди 
й ті містяни, котрі у своїх справах 
вийшли на вулицю й відчули, що 
змерзли. ■

ЖАХ!

Педофіла 
взяли під 
варту
Батько упродовж чотирьох 
років мав інтимні стосунки 
з дитиною, яку знайшли 
мертвою
Ірина КИРПА 

 В Івано-Франківську взяли під варту 
36-річного батька Діани Тимків, якого пі-
дозрюють у зґвалтуванні та доведенні до 
самогубства своєї неповнолітньої доньки. 
Нагадаємо, дівчину з багатодітної родини 
знайшли повішеною на дереві. В її кишені 
були дві передсмертні записки, в одній з 
яких вона прямо розповіла про те, що дов-
гий час терпіла приниження та знущан-
ня з боку батька, але боялася розповідати 
про це. Причина її страхів була обґрунто-
вана тим, то батько пригрозив здати доч-
ку до психіатричної лікарні на «лікуван-
ня». Донині свою провину чоловік не виз-
нав, а всі викладені проти нього факти на-
зиває «плодом уяви хворої фантазії».
 «Передсмертна записка 17-річної дів-
чини чітко говорить про те, що батько чи-
нив над нею насильство протягом трива-
лого часу, — розповів на брифінгу на-
чальник слідчого управління Головного 
управління Нацполіціі в Івано-Фран-
ківській області Ігор Максимов. — Чо-
ловік вступав iз нею у статевий зв’язок 
примусово упродовж чотирьох років, це 
підтверджено результатами низки ек-
спертиз, а також показаннями свідків, 
які проходять у цій справі».
 Співробітники правоохоронних ор-
ганів також підтвердили, що на даний 
час зібрана достатня доказова база для 
того, щоб висунути обґрунтоване зви-
нувачення проти батька Діани Тим-
ків. Адже ще до виявлення тіла дівчи-
ни її подруги розповіли поліцейським, 
що Діана мала вельми дивні стосунки з 
батьком. Наприклад, він міг піти з нею 
до магазину, щоб вибрати та купити для 
неї нижню білизну або косметику. При 
цьому він ходив з нею під руку так, як за-
звичай ходять закохані пари.
 «Ми маємо інформацію від свідків про 
те, що батько дійсно погрожував Діані пе-
редачею на лікування до психіатричного 
закладу, — розповіла начальник сектора 
ювенальної превенції УПД ГУНП на Іва-
но-Франківщині Алла Бойчук. — Він на-
стільки залякав дівчину, що вона вже не 
очікувала отримати допомогу від кого б 
то не було, та просто не змогла самостій-
но виплутатися зі складної ситуації, що й 
стало причиною психологічного зриву».
 Мати Діани Тимків у свої 36 років 
виховує п’ятьох дітей. Сімнадцятирічна 
дівчина була першою дитиною у великій 
родині та до скоєння суїциду вчилася на 
швачку в Івано-Франківську, допомага-
ла наглядати за молодшими братиками 
та сестричками. Мати ще й досі не хоче 
визнавати того факту, що до самогубства 
її дочку довів саме рідний батько.
 Рідна тітка Діани незадовго до смер-
ті племінниці мала з нею відверту розмо-
ву, під час якої дівчина відверто зізнала-
ся їй у всьому. Тепер рідна тітка та бабуся 
загиблої юнки разом об’єднали зусилля, 
щоб свідчити проти батька Діани Тимків 
на суді та довести істину. ■

■

Любов ЗАГОРОВСЬКА

 Кілька місяців тому в 21-річної студентки Івано-Фран-
ківського університету права імені  Короля Данила Галиць-
кого виявили страшну хворобу — гостру лейкому. З того 
часу у ВНЗ проводили чимало різних благодійних акцій, щоб 
допомогти дівчині зібрати кошти на  лікування. А напере-
додні Нового року викладачі та студенти створили благодій-

ний вертеп, щоб наколядоване  передати  Юлі Дмитренок.
 «Ми підготували класичний вертеп, у якому понад 10 
дійових осіб із постановкою дійства народження Ісуса Хрис-
та. Уже традиційно, щороку, з ініціативи викладачів факуль-
тету архітектури та будівництва ми збираємося на новоріч-
но-різдвяні свята з колядою. А цього року наймолодші сту-
денти, які навчаються на першому курсі коледжу, запропо-
нували підготувати або благодійний різдвяний ярмарок, або 
ж вертеп, щоб зібрати кошти і допомогти студентці нашого 
ВНЗ в її боротьбі з хворобою», — розповідає завідувач ас-
пірантури університету Любомир Ілин.
 Більшість учасників вертепу не знають Юлю особисто, 
але вирішили долучитися до збору коштів для хворої юнки. 
І викладачі, і студенти переконані: тільки спільними зусил-
лями можна допомогти людині, яка потрапила в біду. ■ 

Ірина КИРПА

 У Миколаєві дивом вижила 
11-річна дівчинка, яка майже 
годину простояла на 10-градус-
ному морозі по пояс у нечисто-
тах каналізаційного люка, бла-
гаючи про допомогу. На крики 
дівчинки, яка перебувала на 
глибині двометрового каналі-
заційного люка, тривалий час 
ніхто не реагував. Тільки піс-
ля того, як їй вдалося підтяг-
нутися на руках та підкину-
ти догори свого песика, з яким 
вона провалилася, щоб той зміг 
вилізти з люка, дівчинку помі-
тив випадковий перехожий. 
Відразу ж після порятунку з 
крижаної пастки, посинілу від 
холоду дівчинку в шоковому 
стані забрала карета «швидкої 
допомоги».
 «Я дуже злякалася й дума-
ла, що залишуся в цьому ка-
налізаційному люку назавж-
ди, — згадує пережитий жах 
11-річна Маргарита Саркісян. 
— Це добре, що моя собака 
Нюша зуміла вибратися назов-

ні та покликати на допомогу».
 Коли на місце події прибу-
ли співробітники правоохо-
ронних органів для проведен-
ня оперативно-слідчих дій, то 
з’ясувалося, що глибокий ко-
лодязь напередодні великих 
снігопадів хтось «дбайливо» 
прикрив тонким дитячим мат-
рацом. А великий шар снігу пе-
ретворив це місце на рівнину, 
під якою ховалася небезпечна 
пастка, куди й провалилася 11-
річна Маргарита.
 «Я не зміг пройти повз ма-
ленького песика, який покрив-
ся кiрками льоду, — розповів 
рятівник дитини Сергій Хло-
пицький. — Він кинувся мені 

просто під ноги та буквально 
силою потягнув до відкритого 
каналізаційного колодязя, де я 
й побачив дитину».
 Мати постраждалої дів-
чинки, а також усі мешканці 
мікрорайону, де сталася надз-
вичайна пригода, впевнені, що 
в тому, що трапилося, винні 
співробітники ЖЕО. Однак ди-
ректор комунального підпри-
ємства швидко заявив, що не 
має ніякого відношення до цьо-
го каналізаційного колодязя. 
За словами директора КЖЕП 
«Зоря» Володимира Курника, 
цей колодязь нібито перебуває 
на балансі водоканалу. А ось ге-
неральний директор КП «Ми-

колаївводоканал» Борис Дуд-
ченко стверджує, що злощас-
ний колодязь у їхніх докумен-
тах не значиться.
 — Нині дівчинка вже пройш-
ла судово-медичну експерти-
зу для встановлення кількості і 
складності  фізичних травм, от-
риманих через падіння до від-
критої каналізації, — розповіла 
інспектор відділу комунікацій 
ГУ НП у Миколаївській області 
Антоніна Лашта. — Також ми 
відправили запити до різних ор-
ганізацій, щоб таки встановити 
справжнього власника каналіза-
ційного колодязя.
 Родичі постраждалої ди-
тини сподіваються, що спів-
робітникам правоохоронних 
органів вдасться встановити іс-
тину та знайти підприємство, 
співробітники якого допусти-
ли злочинну бездіяльність, що 
ледь не коштувало життя ди-
тині. За фактом службової не-
дбалості вже порушено кримі-
нальне прова дження, у рамках 
якого й проводиться розсліду-
вання. ■

особи
та 1091 одиницю техніки 
залучено для забезпе-

чення проїзду та розчистки автодоріг на те-
риторії України, прозвітувала ДСНС.

1763
кв. м
— така площа квартири, 
яку вніс у декларацію сек-

ретар Ради національної безпеки та оборо-
ни Олександр Турчинов.

осіб
загинуло, а постраж-
дало — 68 від почат-

ку року внаслідок пожеж, повідомляє Де-
ржслужба надзвичайних ситуацій.

році
життя помер Олівер 
Смітіс, який був наго-

роджений Нобелівською премією в 2007 році «за від-
криття принципів введення специфічних генетичних 
модифікацій у мишей із використанням ембріональ-
них стовбурових клітин».

банки
закрито — це трагедія 
для економіки, сказав 
в інтерв’ю третій Пре-

зидент України Віктор Ющенко.
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ДОПОМОГА

Тепла зима
На Черкащині діє більш 
як 300 пунктів обігріву

■ СКАНДАЛ

Навчала криком
На невизначений термін зависло 
питання про відповідальність 
лайливої вчительки

■

ДИВО

Врятувала Нюша
Від каналізаційного колодязя, куди 
впала дитина, всі відхрещуються

■

ДОБРОЧИННІСТЬ

Заколядувати, щоб допомогти

■

Номер карткового рахунку 
(ПриватБанк): 4149 4996 
4328 8978 Одержувач: Дмит-
ренок Ірина Богданівна — 
мама Юлії, її номер телефона  
+38 050 222 81 44.

Фото автора.❙

Викладачі та студенти  
створили вертеп і збирають 
кошти для онкохворої
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«Не можна перемогти ворога, не навчившись його ненавидіти». Ілля Еренбург
письменник, поет і публіцист

УКРАЇНА МОЛОДА

Тотальна перевірка
 На засіданні уряду в середу 
його глава Володимир Гройсман 
заявив про те, що Кабмін буде 
відслідковувати, як громадя-
нам нараховують заробітну пла-
ту. «Ініціатива про підвищен-
ня заробітної плати (з 1 січня 
МЗ зросла до 3200 грн. — Авт.) 
була абсолютно свідомою. І я 
доб’юся, що кожен працедавець 
буде належним чином оцінюва-
ти роботу найманого працівни-
ка. Нічого, якщо власник бізне-
су трошки менше заробить гро-
шей, а його працівники будуть 
отримувати значно більше», — 
заявив він. За словами Гройсма-
на, він дав доручення профіль-
ному віце-прем’єр-міністру Пав-
лу Розенку, і той «уже предмет-
но цим питанням займається».
 Як саме здійснюватиметься 
контроль, Гройсман не розшиф-
ровував. «Створено групи, які 
будуть чітко моніторити ситу-
ацію: як людям нараховується 
заробітна плата, як вона спла-
чується», — сказав він. «Най-
ближчим часом ми створимо ко-
мунікаційні можливості, щоб 
люди нам повідомляли конк-

ретно, де, на якому підприємс-
тві не виплачується заробітна 
плата — або занижується, або 
приховується. І ми будемо дуже 
чітко реагувати, тому що в об-
ластях і містах будуть створені 
спеціальні робочі групи, які 
протягом першого періоду часу 
будуть  відслідковувати і допо-
магати відновлювати справед-
ливість на місцях», — запев-
нив Гройсман.  
 Прем’єр «проїхався» i по 
своїх опонентах. На його дум-
ку, в людей, які вважають, що 
підвищити вдвічі мінімаль-
ну заробітну плату було непра-
вильним рішенням, «немає ні 
стида, ні совісті». «Це рішення 
було абсолютно правильним... 
Ми будемо публічно наводи-
ти дані, які засвідчуватимуть, 
як змінюється система оплати 
праці... Ми тут співпрацюємо 
з профспілками, з Федерацією 
роботодавців. Ми доведемо це 
рішення до повноцінної реаліза-
ції в усіх куточках нашої краї-
ни», — анонсував Гройсман.
 Відтак слово взяв Павло Ро-
зенко, який закликав повідом-
ляти про порушення прав гро-

мадян стосовно оплати праці в 
урядовий контактний центр за 
номером 1545. «Уряд додатко-
во виділив 40 мільярдів гривень 
для працівників бюджетної сфе-
ри на підвищення мінімальної 
зарплати до 3200 гривень. Сьо-
годні у керівників підприємств 
немає підстав ні для скорочен-
ня персоналу, ні для переведен-
ня людей на неповний робочий 
день чи неповні ставки», — ска-
зав Розенко. Втім його патрон 
Гройсман зауважив, що він пе-
реймається не лише бюджетни-
ми установами: «У бюджетній 
сфері все зрозуміло: у нас достат-
ньо грошей, щоб виплатити лю-
дям заробітну плату... Приват-
ний сектор мене цікавить».
 У принципі, Гройсман пра-
вильно робить, що цікавиться 
саме приватним сектором. От 
тільки може скластися так, що 

скоро не буде кому повідомля-
ти про працедавців-бізнесменів, 
котрі «в конвертах виплачують 
зарплати». Адже стараннями 
уряду частина «приватників» 
просто «відімре». Тих же, хто ви-
живе, чиновники, можливо, ка-
ратимуть штрафними санкція-
ми — за несплату «мінімалок». 
Хоча, як зазначає Розенко, до 
цього може й не дійти, адже він 
«сподівається на діалог».

Інші новації від уряду 
 Загалом цієї середи Гройс-
ман був, що називається, у гу-
морі. І, пригрозивши несум-
лінним працедавцям, відва-
жив порцію попереджень ще 
й Службі зайнятості. «Я вва-
жаю, що зміна системи зайня-
тості є дуже важливою. Окремо 
хочу сказати про Службу зайня-
тості: я не збираюсь утримувати 

Службу зайнятості, я не збира-
юсь утримувати безробітних», 
— заявив Гройсман.
 Він також сказав, що «зби-
рається дати людям роботу і 
нормальну заробітну плату». 
«Я хотів би, щоб ви це донесли 
до керівництва Служби зайня-
тості. А як ні, то розжену. І ми 
приведемо тих людей, хто зможе 
налагодити там ситуацію нор-
мально. Мені ці статистичні бай-
ки не потрібні. Потрібно зміни-
ти модель фінансування служби 
з моделі її фінансування на мо-
дель створення робочих місць», 
— наголосив Гройсман.
 Звісно, до роботи Служби 
зайнятості можуть бути претен-
зії, але в одному пункті Прем’єр-
міністр категорично не правий: 
створювати робочі місця є фун-
кцією уряду, а не Служби зай-
нятості. Остання виступає лише 
в ролі посередника між праце-
давцем та пошукачем робочого 
місця. Тому до Гройсмана зус-
трічне запитання: що особисто 
він, будучи в кріслі глави Ка-
бміну, зробив для розширен-
ня в Україні бази ринку праці? 
Яких інвесторів, здатних залу-
чити робочу силу, привів в Ук-
раїну? Яку програму для подо-
лання безробіття (крім криків 
«усіх розжену») зміг запропо-
нувати громадянам?
 Зрозуміло, що всі ці питан-
ня є риторичними. І сам Гройс-
ман це прекрасно знає. Як знає 
й те, що у зв’язку з іще однією 
«цікавою» ініціативою уряду 
в Україні згорнули діяльність 
майже 130 тисяч ФОПів — фі-
зичних осіб-підприємців, яких 
зобов’язали платити єдиний со-
ціальний внесок навіть у ті пе-
ріоди, коли їхнє підприємство 
не приносить прибутку. Не че-
каючи грізного Гройсмана, 
«ФОПи» розігнали себе самі. 
Що ж, життя й робота «по-но-
вому» тривають. ■

Олександр КРАМАРЕНКО

У протистояннях тварин перемагає той, 
хто сильніший, чисельніший або краще 
оснащений природою для переможної 
боротьби. У протистояннях людських 
спільнот усе значно складніше. Тут на 
перший план нерідко виходить фактор 
сили духу. І саме він найбільш поціно-
ваний у світі. Так, Олександр Македонсь-
кий став ідолом європейської культури 
та історіографії саме за свої військові 
звитяги — перемоги над значно чисель-
нішими за його власну азійськими ар-
міями.

Чим сучасні «бандери» відрізняються 
від колишніх?
 Навіть у підкорених ним народів той 
Іскандер (Олександр) увійшов у їхні епо-
си як символ незламності військового 
духу та презирства до кількаразової пе-
реваги ворога в чисельності.
 І навпаки, монголо-татарське заво-
ювання половини відомого тоді світу не 
викликало в людства жодного пієтету, 
бо стало можливим лише завдяки пере-
вазі їх у чисельності...
 На початках військового протисто-
яння на Донбасі російська пропаганда, 
якщо пам’ятаєте, спробувала, було, на-
зивати наших військових «бандерівця-
ми», але швиденько перейменувала їх 
спочатку на «фашистів», а потім уже 
— на «карателів». І це зовсім не випад-
ковість.
 Саме сила духу вояків ОУН-УПА 
(бандерівців) наводила жах на російсь-
ке півмільйонне військо, яке було кину-
те Сталіним на їх знищення. Бандерівці 
не тільки без жодних вагань вступали до 
бою з у кілька разів чисельнішим воро-
гом, а й билися з ним до останнього пат-

рона, який зазвичай залишали собі, аби 
не потрапити в полон.
 А якщо це все ж таки траплялося, то 
навіть там бандерівці справляли на оку-
пантів враження левів у клітці, поводи-
тися з якими слід було дуже обережно.
 Саме ці високі духовні якості упівців 
демонізували їх у свідомості всього ра-
дянсько-російського народу. При слові 
«бандери» його представники не доз-
воляють собі ані жартів, ані посмішок 
і досі, коли з часів протистояння їхніх 
пращурів з ОУН-УПА минуло вже 70 
(!) років. Чого не скажеш про їхнє став-
лення до вояків сучасного українського 
війська, якого російсько-терористичні 
бо йовики називають лише презирливо 
«укропами», «украми» або по-старому 
меншовартісним — «хохлами».
 Навіть коли українці продемонстру-
вали дива мужності при захисті Донець-
кого аеропорту, ворог не назвав їх «бан-
дерівцями», а пояснив їхню стійкість 
лише особливою фізіологією, назвавши 
українців «кіборгами», тобто напівробо-
тами.
 А пояснюється ця велика різниця в 
підходах до сприймання наших вояків 
ворогом ось чим: 70 років тому він добре 
усвідомлював і мотивацію упівців, а та-
кож те, за що вони б’ються. Сьогодні ж 
це для нього не зрозуміло, і сприймають 

українців по той бік розмежування вони 
винятково як жадібих до грошей укрів-
найманців київської «хунти», або ж ту-
пих галичан. А такого ворога, звісно, 
вони не поважають і зневажають, що й 
підтверджується ставленням сепарів до 
наших полонених.
 І це зовсім не вигадки та здогадки ди-
ванного патріота. Це я кажу як колиш-
ній луганець, деякі знайомі та навіть 
приятелі якого сьогодні перебувають, 
напевне, по той бік лінії розмежування 
на Донбасі.
 Звісно, корені саме такого сприйнят-
тя українців бойовиками проростають у 
нашу ідеологічну стерильність упродовж 
майже усієї новітньої незалежності Ук-
раїни. Саме ця стерильність і дозволила 
дуже легко імперській доктрині «Рус-
кага міра» заволодіти душами та міз-
ками пострадянського у своїй абсолют-
ній більшості населення Донбасу та під-
няти деяким його представникам зброю 
проти нашої ліберально-олігархічної де-
ржави.

Воюємо не за одне й те саме
 І це ще далеко не всі наслідки нашої 
ідеологічної вихолощеності. Українці на 
передовій воюють сьогодні не за одне й 
те саме! Частина з них воює за українсь-
ку Україну, а друга — за «двуєдiную стра-

ну». При цьому останні декларують свої 
цілі на телекамери більш чітко та впев-
нено, бо саме вони збігаються з позицією 
найвищого військово-політичного керів-
ництва України.
 Історія людства не знає прикладів, 
щоб ось таке гібридне військо вийшло пе-
реможцем у війні з одностайно ідеологіч-
но вмотивованим ворогом, який і стоїть 
сьогодні по той бік військового протисто-
яння на Донбасі.
 Наша ж військова поліідеологія пус-
кає свої огидні метастази і в тилу. Так, 
наше постгеноцидне суспільство майже 
не помітило того ганебного факту, що 
Геннадій Афанасьєв, перебуваючи в мос-
ковському СІЗО, не те що здав, а навіть 
просто оббрехав Олега Сенцова та Олек-
сандра Кольченка, що й призвело до ас-
трономічних термінів ув’язнення тих 
зовсім не винних патріотів України.
 Але варто було тому Афанасьєву 
лише перейти на українську мову та ска-
зати «правильні речі» після свого визво-
лення, як вiн швиденько отримав безко-
штовно квартиру в Києві! І це в той час, 
коли квартир не отримали ані самі герої 
так званого АТО, ані вдови Володимира 
Рибака та Ігоря Браницького!
 Таке неподобство стало можливим 
саме завдяки відсутності єдиної держав-
ної ідеології в Україні, коли ті, хто прий-
має рішення про виділення квартир «геро-
ям», керуються винятково власними сві-
тоглядними цінностями та поняттям про 
героїзм і зраду, які вочевидь кардинально 
не збігаються з загальнолюдськими.
 Якщо ж не звертати уваги на це 
неподобство, то й вулиця імені Ген-
надія Афанасьєва в тому ж Києві може 
з’явитися значно швидше за вулиці Во-
лодимира Рибака чи Ігоря Браницько-
го... ■

ПОГЛЯД

Така дивна війна на Донбасі
Лише воюючи за одні й ті самi цілі, можна перемогти 
ідеологічно вмотивованого ворога

■

ЖИТИ ПО-НОВОМУ

Гройсман у твоїй кишені
Прем’єр-міністр пообіцяв моніторити виплати мінімальних зарплат

■

Наталія ЛЕБІДЬ

«Україна молода» вже неодноразово писала про те, до яких фа-
тальних наслідків може призвести (і вже призводить) впроваджене 
Кабміном підвищення мінімальних зарплат. Серед таких наслідків 
— інфляція, тотальне здорожчання товарів та послуг, банкрутство 
малого бізнесу. Ми писали й про те, як боляче зачіпає ініціатива 
Гройсмана видавничий сектор, звужуючи перспективи виходу дру-
кованої преси. Проте главу уряду будь-яка критика, здається, лише 
стимулює ще затятіше обстоювати власні новації. 

Гройсману добре, він уже при ділі. 
А от безробітним, яких він «не збирається утримувати», значно гірше.  

❙
❙
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Ігор ВІТОВИЧ

Російська розвідка може володі-
ти компроматом на Дональда 
Трампа — йдеться про інформа-
цію фінансового та особисто-
го характеру. Про це минулого 
тижня керівники американських 
спецслужб повідомили в доку-
менті на двох сторінках чинного 
президента США Барака Обаму 
та його наступника Дональда 
Трампа, повідомив 11 січня те-
леканал Сі-Ен-Ен iз посиланням 
на власні джерела. Трамп, який 
упереджено ставиться до жур-
налістів і не бажає спілкуватися 
з ними, відреагував у «Твіттері», 
назвавши новину «фейком» і 
«полюванням на відьом». 

Як повідомив агент МI6...
 Сі-Ен-Ен не уточнює, яко-
го саме характеру компромат, 
що його Кремль має на Трам-
па. Лише зазначає, що в доку-
менті йдеться, зокрема, про те, 
що у Москви можуть бути ма-
теріали для потенційного шан-
тажу Трампа, зібрані під час 
його візиту до російської сто-
лиці, зокрема щодо розпусних 
дій у московському готелі. У 
повідомленні Сі-Ен-Ен також 
зазначається, що в докумен-
ті містяться свідчення й про 
можливі контакти між пред-
ставниками команди Трампа 
та росіянами під час передви-
борчої кампанії. 
 Одночасно з Сі-Ен-Ен ана-
логічну інформацію пошири-
ли американська газета «Нью-
Йорк Таймс» та британська 
«Гардіан». За їхніми даними, 
відповідну компрометуючу ін-
формацію на Трампа збирав 
колишній агент британської 
спецслужби МІ6. Останнього 
спочатку буцімто найняв один 
із супротивників Трампа се-
ред республіканців, а згодом і 
перед виборчий штаб Хілларі 
Клінтон. Самі матеріали похо-
дять із російських спецслужб 
та урядових кіл. У них, зок-
рема, йдеться нiбито про сек-
суальні пригоди Трампа з мос-
ковськими повіями, що мали 
місце 2013 року. Крім того, 
вони начебто містять також 
інформацію про ділові стосун-
ки Трампа з російськими ком-
паніями. Документ датується 
20 липня 2016 року.
 Виходячи з попереднього 
досвіду співпраці з екс-аген-
том МI6, співробітники амери-
канських спецслужб ставлять-
ся до наданої ним інформації з 
довірою. Тепер достовірність та 
коректність його свідчень про 
Трампа перевіряють. 
 Але менші (можливо, що і 
менш серйозні та обачні) ЗМІ 
подають ще ширші подроби-
ці про зміст компромату. Од-
ночасно з повідомленнями ви-
щеназваних шанованих сві-
тових ЗМІ інтернет-портал 
Buzzfeed виклав скани доку-
мента на 35 сторінках, згідно 
з яким ФСБ Росії могла отри-
мати компромат на Трампа і 
шантажувати його. З повним 
текстом документа можна оз-
найомитися за інтернет-адре-
сою: www.documentcloud.org/

documents/3259984-Trump-
Intelligence-Allegations.html. 
Документ може бути повною 
версією російського компро-
матного досьє на Трампа. У 
редакційному повідомлен-
ні порталу наголошується, 
що ідентичність документа 
не підтверджена. Зацікавлені 
можуть ознайомитися зі зміс-
том документа також за по-
силанням: www.buzzfeed.
c o m / k e n b e n s i n g e r / t h e s e -
reports-allege-trump-has-deep-
ties-to-russia?utm_term=.
qb4XV2ZE4L#.gh971m50pD.
 З цього документа, зокре-
ма, випливає, що юрист Трам-
па Майкл Коен у серпні мину-
лого року зустрічався у Празі з 
російськими представниками 
для узгодження координації 
дій. Коен негайно відповів на 
«Твіттері», що ніколи не був у 
Празі. В унісон йому на позав-
чорашній, першій iз часу об-
рання президентом, прес-кон-
ференції Дональд Трамп та-
кож заявив, що його юрист 
«не відвідував Праги, там був 
якийсь інший Майкл Коен».

Які козирі в руках Кремля? 
 То які ж козирі може мати 
у своїх руках Кремль? За свід-
ченнями російських інформа-
торів, Трамп 2013 року влашту-
вав вечірку в московському го-
телі «Рітц Карлтон» у тому ж 
номері, де раніше під час візи-
ту до Москви зупинялася прези-
дентська пара Барак та Мішель 
Обами. А Трамп неодноразово 
відвідував російську столицю 
і в бізнесових справах, і як ор-
ганізатор конкурсу «Міс Всес-
віт». Цього разу Трамп запро-
сив до готельного президентсь-
кого номера табун московських 
повій і влаштував iз ними вечір-
ку-оргію. Він не знав, що росій-
ська розвідка нашпигувала но-
мер мікрофонами та відеока-
мерами. Тож вийшов чудовий 
порно-фільм iз майбутнім пре-
зидентом США у головній ролі. 

 

Як відомо, колишній прем’єр 
Італії Сільвіо Берлусконі не 
раз влаштовував подібні оргії 
на своїх віллах iз неповнолітні-
ми дівулями. І йому це зійшло 
з рук, бо в Італії своє розумін-
ня меж дозволеного для багатих 
та владних. Але Америка — не 
Італія. Попри вдавану вседоз-
воленість, у США існують су-
ворі вимоги до вибраних осіб, 
яким народ довірив керувати 
країною. Історія Білла Клінто-
на з Монікою Левінскі видаєть-
ся дитячою казочкою на тлі 
московських, відзнятих росій-
ською розвідкою, «художніх 
фільмів» iз Трампом у головній 
ролі та російськими «акторка-
ми», ймовірно підісланими все 
тією ж розвідкою. Фільми — у 
множині, з огляду на часті і, як 
можна здогадатися, приємні ві-
зити Трампа до Білокам’яної. 
 Перед фактом наявності та-
кої «кінопродукції» в руках 
Кремля у Трампа є дві опції: в 

ближчому чи подальшому май-
бутньому бути усуненим з по-
сади президента, що для ньо-
го є абсолютно неприйнятним, 
або ж стати лялькою на ниточ-
ках Кремля, що є більш «ком-
промісним» варіантом. Чи є 
третій шлях? Адже Америка, 
яку виставляють еталоном де-
мократії, все ж обрала Трампа 
своїм лідером, знаючи всі його 
примітивні жарти, промовлені 
публічно, про довжину чолові-
чого достоїнства, чи записані 
таємно в сауні та потім опри-
люднені публічно в ході вибор-
чої кампанії жарти про дітород-
ні органи жінок. Може, і мос-
ковські «гостини» мільярдера 
ляжуть у цю ж канву «жартів» 
в очах безпробудно «ватних» 
виборців провінційної Амери-

ки, яка і вирішила долю амери-
канських виборів?
 Документ про вплив росій-
ських спецслужб на виборчу 
кампанію в США підготува-
ли чотири найавторитетніші 
фахівці: глава всіх 16 аме-
риканських розвідувальних 
агенцій Джеймс Клаппер, ди-
ректор ФБР Джеймс Комі, 
керівник ЦРУ Джон Брен-
нан та керівник Національ-
ної служби безпеки Майк Род-
жерс. Це незалежні особи, які 
у своїх діях керуються винят-
ково міркуваннями безпеки 
Сполучених Штатів. Але До-
нальд Трамп піддав сумніву 
їх спільний висновок. Воло-
димир Путін — теж. То хто ж 
буде правити Америкою після 
20 січня? ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Тема російської агресії як в Україні, так і в кіберпросторі ста-
ла основною на слуханнях американського Сенату щодо кандида-
тури наступного держсекретаря США, повідомляє «Євроньюс». 
Дональд Трамп номінував на цю посаду Рекса Тіллерсона, екс-
директора ExxonMobil, кавалера ордена Дружби Росії, поборни-
ка традиційної енергетики та викопного палива.
 Перш ніж затвердити кандидатуру Тіллерсона, сенатори 
мали можливість дізнатися його думку щодо актуальних сві-
тових подій. Відповіді призначенця Трампа були такими ж роз-
митими та неконкретними, як і заяви самого президента-елек-
та. Ймовірний держсекретар заявив, що США варто було рішучі-
ше допомагати Україні навесні 2014 року. Америка не змогла б 
відреагувати на раптову анексію Криму, але повинна була нада-
ти Україні оборонне озброєння, щоб захистити її східні кордони, 
сказав Тіллерсон. Він також наголосив, що не треба мати ілюзій 
щодо того, що сьогоднішня Росія становить глобальну загрозу. 

«Росія сьогодні — це загроза. Вона здійснила вторгнення в Ук-
раїну, анексувала Крим, вона, брутально порушуючи воєнне пра-
во, підтримувала сирійські сили. Наші союзники слушно стурбо-
вані Росією, яка відроджується», — сказав Рекс Тіллерсон. Вод-
ночас Тіллерсон заявив, що США потрібно налагодити відкри-
тий та чесний діалог із Росією, щоб знизити рівень напруження 
у світі. При цьому він не виключив, що в майбутньому Сполучені 
Штати можуть визнати анексію Криму законною, але зазначив, 
що зміна статусу півострова має відбутися за згоди України. 
 На запитання, чи вважає він, що кібератаки на США санкціо-
нував особисто Путін, Тіллерсон відповів, що це справедливе при-
пущення, але до вступу на посаду він не може цього стверджува-
ти, оскільки не має доступу до засекреченої інформації, якою во-
лодіє американська розвідка. Так само він відповів на запитання 
про те, чи військові дії Росії в Сирії та Чечні підпадають під визна-
чення «воєнні злочини». Але відповідаючи на запитання респуб-
ліканського сенатора Марко Рубіо стосовно дій Росії в Сирії, Тіл-
лерсон відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем. ■

КОНТРОВЕРСІЇ

«Росія — це загроза»
США можуть визнати анексію Криму законною, але за згодою України

■

А ТИМ ЧАСОМ...

«Любов Путіна — це цінний актив»
 Дональд Трамп після обрання президентом відсиджувався в інформаційно-
му «бункері» під назвою «Твіттер», звідки інколи «відстрілювався» на крити-
ку. Тактику уникання прямих контактів із представниками ЗМІ обрав, мабуть, не 
випадково, бо його перша прес-конференція вже як президента-електа, яка від-
булася позавчора, обернулася повним хаосом і посміховиськом. У вступному 
слові Трамп у хаотичній та плутаній формі відбивався від усіх неприємних для 
нього звинувачень у втручанні Росії в американські вибори, наявності у Крем-
ля компромату на нього, а в такій же плутаній частині промови про плани на час 
президентства все зводив до того, що за Барака Обами все було дуже погано, 
а за його президентства американці заживуть, немов сир у маслі, і все буде чу-
дово. Описуючи свою майбутню діяльність, він вжив слово «чудово» разів із 
двадцять.
 Справжній цирк розпочався після того, як справа дійшла до запитань-відпові-
дей. Журналістів, мабуть, не переконало «чудове» майбутнє, тому вони взялися 
за не зовсім чудове сьогодення. Лише один представник ЗМІ запитав про подаль-
ше існування американської системи охорони здоров’я, в якій Трамп пообіцяв ви-
корінити всі напрацювання адміністрації Обами, а потім на руїнах збудувати щось 
за власним баченням. Решта запитань так чи інакше оберталася навколо росій-
ського втручання у вибори, майбутніх американо-російських відносин, особистих 
стосунків Трамп—Путін та нещодавно оприлюдненої інформації про компромат 
на Трампа та його можливе перебування на гачку в Кремля.
 Трамп був відверто роздратований характером запитань, тому пішов у наступ 
як загнаний у глухий кут звір. Обраний президент у властивій йому емоційній ма-
нері часто обривав журналістів на перших словах і розпочинав відповідати ще до 
того, як вони встигали завершити запитання. Трамп визнав, що за кібератаками і 
втручанням в американську виборчу кампанію могла стояти Росія, але заявив, що 
до такого вдавалася не лише Москва: «Нас зламують усі. В тому числі Росія, Ки-
тай, усі!». І не стримав обурення щодо витоку в пресу інформації про кібервтру-
чання: «Цей витік інформації — справжній сором... Цього не повинно було стати-
ся. Це зробила група опонентів, хворі люди, вони підклали це лайно».
 Таким «підкладачем лайна» є для Трампа, зокрема, телекомпанія Сі-Ен-Ен, 
яка оприлюднила інформацію про наявність у Кремля компромату на нього. Но-
вообраний президент США навіть відмовився відповідати на запитання журналіс-
та Сі-Ен-Ен, а також проігнорував запитання кореспондента Бі-Бі-Сі. Ще одному 
журналісту взагалі по-хамськи «заткнув рота», бо «ваше видання — паскудне». 
У зв’язку з кампанією у пресі про його зв’язки з Росією та наявність компромату 
Трамп порівняв США з «нацистською Німеччиною». Журналісти кілька разів на-
магалися уточнити в майбутнього президента, чи насправді він вважає США «на-
цистською Німеччиною». Безуспішно. На інші запитання реакція Трампа була схе-
матичною — запитання про одне, а відповідь про зовсім інше. 
 На запитання журналіста: «Чи вірите ви, що за хакерськими атаками стоїть 
Росія? Що б ви сказали Володимиру Путіну у зв’язку з цим?», Трамп відповів: 
«Що йому не потрібно було цього робити, що йому не треба буде робити такого 
у майбутньому. Росія більше поважатиме нашу країну, коли я керуватиму нею». 
«Хітом» прес-конференції стала реакція Трампа стосовно того, що він «подо-
бається» Путіну. Майбутній президент США відповів, що «любов Путіна — це 
цінний актив, а не боргове зобов’язання».

■ВЕРСІЇ

Скелети 
президентської шафи 
Чи перебуває Дональд Трамп на гачку Кремля?

■

На першій президентській прес-конференції Трампа понесло... ❙



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 2.15 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Спеціальний випуск. 

«Вечірній квартал»

12.20 Вечірній квартал

14.05 Бойовик «Міцний 

горішок-1»

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.15 Бойовик «Міцний 

горішок-2»

22.30, 1.25 Світ навиворіт-8

23.35, 2.45 Х/ф 
«Шерлок-1: етюд у 
рожевих відтінках»

05.45 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.20, 13.35 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 «Секта»

15.20 Чекай на мене

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 5.10 Подробиці

21.00 Т/с «Анна-детектив»

00.55 Т/с «Біла королева»

03.00 Ризиковане життя

03.40 Х/ф «Сім днів до 
весілля»

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, 

1.30 Події

09.15, 3.20 Зоряний шлях

11.00, 4.30 Реальна містика

12.00, 21.00 Т/с «Громадянин 

Ніхто»

13.50, 15.30 Т/с «Буде світлим 

день»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45, 2.20 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Х/ф «Смертельна 
гонка»

05.20 Т/с «Адвокат»

ICTV

06.15 Служба розшуку 

дітей

06.20 Дивитись усім!

07.10, 4.15 Факти

07.50, 19.20 Надзвичайні 

новини

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.05 Антизомбі

11.05, 13.20 Х/ф 
«Дитсадівський 
поліцейський»

12.45, 15.45 Факти. День

13.40, 16.20 Х/ф 
«Повернення 
Супермена»

16.55 Х/ф «Черепашки-
ніндзя»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.05, 21.25 
Х/ф «Смертельна 
зброя»

22.35 Свобода слова

00.40 Х/ф «Селфлес. Ціна 
безсмертя»

02.35 Т/с «Лас-Вегас-2»

03.15 Стоп-10

04.45 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.20 Зона ночі

05.35, 6.10 М/с «Турбо»

06.09, 7.53 Kids Time

06.55 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.55 М/ф «Феї: чарівний 

порятунок»

09.30 Х/ф «Леді Яструб»

11.50 Х/ф «Хроніки Нарнії: 
підкорювач зорі»

14.00 Х/ф «Темний світ»
16.00 Х/ф «Темний світ: 

рівновага»
18.00 Абзац

19.00 Ревізор

21.55 Пристрасті за ревізором

00.20 Х/ф «Перемагаючи 
час»

02.15 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 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

05.25 Т/с «Мережева загроза»

09.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.10, 17.25 Т/с «Детективи»

11.40, 0.40 Т/с «Леді-детектив 

міс Фрайні Фішер»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «Гаваї 

5.0 — 6»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

15.35 Т/с «Служба 

розслідувань»

23.45 Т/с «Елементарно»

03.05 Випадковий свідок

03.15 Речовий доказ

03.40 Легенди бандитської 

Одеси

04.00 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Д/ф «Сімдесятники. 

Рондо для лицаря. 

Віктор Гресь» 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35 Новини. Культура. 

Тиждень 

07.50 Київська фортеця

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.50 Євген Шах. Людина з 

великої літери, ч. 2 

09.20 Світ у прямокутнику. 

Фотококтейль від 

Наталії Компанцевої 

10.10 Головна роль. Богдан 

Струтинський 

11.00 В. Шекспір. 

«Зимова казка». 

Вистава Львівського 

академічного театру 

ім. Леся Курбаса, 2-га дія 

12.45 Звук і Душа. Концерт 

квартету «Капріс-

Класік» 

14.00, 02.00 А. Міллер. «Вид 

з мосту». Вистава 

Національного 

академічного театру 

російської драми ім. 

Лесі Українки 

15.40, 03.40 Перлини 

української дуетної 

лірики

16.00 Азбука ремесел 

16.20 Почаївська святиня

16.45 Галерея образів. 

Художники Маковські

17.00 Нариси історії 

культури України. 

Богдан Олександрович 

Кістяківський

17.30 Незвідане Закарпаття. 

Кам’яний сторож 

Середньовіччя

18.00 Це дерево дивне й по 

втраті не в’яне. Назарій 

Яремчук

18.20 Новини Світ

18.40 Новини 

19.00, 00.00 Новини. Культура

19.20 Київський цирк у 

просторі часу, ч. 1

19.45 Д/ф «Формула життя. 

Олександр Палладін»

20.05 Передчуття. Сергій 

Борткевич

21.00 І. Кальман. 

«Графиня Маріца». 

Вистава Київського 

національного 

академічного театру 

оперети 

23.25 Фантазії і реалії 

Людмили Жоголь

00.20 Київський національний 

академічний театр 

оперети. Диригент 

Оксана Мадараш

01.05 Передчуття. Валерія 

Демченко, ч. 1

04.00 Концерт Рок-оркестру 

народних інструментів 

України «НАОНІ»

05.40 Монастирі в Гошеві 

СТБ

07.10, 16.00 Все буде добре!

09.15 Х/ф «Розум і 
почуття»

12.20 Х/ф «Дівчата»
14.15 Битва екстрасенсів

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.30, 23.00 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 Україна має 

талант!-7

00.00 Х-Фактор-7

03.00 Найкраще на ТБ

ТОНІС

06.00 Х/ф «Максимко»
07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50, 4.05 Цивілізація 

Incognita

10.50 Завтра — сьогодні

12.05 Життя в цифрі

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

19.55 Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем

21.15 М. Поплавський 

«Українська пісня»

22.00 Супервідчуття

23.00, 5.10 Божевільний світ

00.05 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.00 Ніч чорних краваток

01.40 Життя на Вершині

02.40 Після опівночі

03.40 Світські хроніки

04.20 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Облом.UA.

08.55 Х/ф «Пірати семи 
морів: чорна 
борода»

12.05, 19.25 Д/ф «Помста 

природи»

18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

20.00 Х/ф «Джек Гантер. 
У пошуках скарбів 
Угаріта»

21.55 Х/ф «Джек Гантер. 
Прокляття гробниці 
Ехнатона»

23.50 Х/ф «Мисливець 
проти Чужого»

01.15 Т/с «Загублений світ»

02.05 Х/ф «Чотири листи 
фанери»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 18.40, 1.45, 3.45 

Топ-матч

06.10 «Лестер» — 

«Челсі». ЧА

08.10 «Динамо» (К) 

— «Наполі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Севілья» — 

«Реал». ЧІ

12.05 «Зоря» — 

«Фенербахче». Ліга 

Європи УЄФА

13.50 «МЮ» — 

«Ліверпуль». ЧА

15.55 ЧА. Огляд туру

16.50 «Гранада» — 

«Осасуна». ЧІ

18.50 «МЮ» — «Ман 

Сіті». ЧА

20.40 «Свонсі» — 

«Арсенал». ЧА

22.45 «LaLiga Docs». ЧІ

23.55 «Сельта» — 

«Алавес». ЧІ

01.55 «ПСЖ» — «Арсенал». 

Ліга чемпіонів УЄФА

03.55 «Тоттенгем» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

15.00, 19.45, 2.25, 5.35 

Топ-матч

06.10 «ПСЖ» — «Арсенал». 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.10 «Атлетіко» — 

«Бетіс». ЧІ

10.15, 4.30 «LaLiga Docs». ЧІ

11.10 «Лестер» — 

«Челсі». ЧА

13.10 «Шахтар» — 

«Динамо». ЧУ

15.10 «Барселона» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

17.00 ЧІ. Огляд туру

17.55 «Тоттенгем» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

19.50 «Зоря» — 

«Фенербахче». Ліга 

Європи УЄФА

21.40 «Малага» — 

«Сосьєдад». ЧІ

23.40 ЧІ. Огляд туру

00.35 «Динамо» (К)» 

— «Наполі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

02.40 «Леганес» — 

«Атлетік». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 13.10 Правила життя

08.10 Правда життя

09.10, 19.50 Паралельний світ

10.10 Мегаяхти

11.10, 17.50 Мисливець та 

жертва

12.10 Око Атаками

14.10 Містична Україна

15.10, 20.50 НЛО з минулого 

16.00, 23.40 Смертельний 

двобій

16.50, 22.40 Загадки планети

18.50 Рідні домівки

21.40 Мегазаводи

00.30 Скарб.ua

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

11.10 Т/с «Ти — моє життя»

12.10, 14.00, 15.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 1.50 Орел 

і решка

16.00 Файна Юкрайна

19.00 Розсміши коміка

22.00 Х/ф «Дитина 
напрокат»

23.50 Х/ф «У коханні 
дозволено все»

03.20 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, 18.55 Панянка-селянка

13.25, 14.30, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.55, 21.00 Танька і 

Володька

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 4.30 Віталька

16.50, 22.00, 2.50 Країна У

17.50, 23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35 У ТЕТа тато!

02.00 Теорія зради

05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00, 

5.30 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.35 На слуху

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

15.20 Фольк-music

16.40 Т/с «Анна Піль»

17.30 Твій дім

17.50 Вікно в Америку

18.20, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.50 Новини. 

Культура

19.20 Перша шпальта

19.55 Вересень

20.20 Про головне

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.35 Обличчя війни

22.55 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

02.05 Т/с «Роксолана»

04.50 Світло
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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 Спеціальний випуск. 

«Вечірній квартал»

12.20 Вечірній квартал

14.15 Бойовик «Міцний 

горішок-2»

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.15 Бойовик «Міцний 

горішок-3: відплата»

22.40, 1.35 Світ навиворіт-8

23.45, 2.25 Х/ф «Шерлок-1: 
сліпий банкір»

05.25 Служба розшуку дітей

05.30 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.00 Слідство 

вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.20, 12.25, 21.00 Т/с «Анна-

детектив»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 5.10 Подробиці

00.55 Т/с «Біла королева»

03.00 Ризиковане життя

03.40 Х/ф «Все 
можливо»

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

11.20, 4.30 Реальна містика

13.20, 15.30, 21.00 Т/с 

«Громадянин Ніхто»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

02.10 Х/ф «Смертельна 
гонка»

ICTV

05.30 Дивитись усім!

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05 Більше ніж правда

11.15 Х/ф «Каратель»
12.45, 15.45 Факти. День

13.25 Х/ф «Кров’ю і потом. 
Анаболіки»

16.20 Т/с «Місце зустрічі 

змінити не можна»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Громадянська оборона

21.25 Х/ф «Смертельна 
зброя-2»

23.35 Х/ф «Смертельна 
зброя»

01.35 Т/с «Лас-Вегас-2»

03.00 Стоп-10

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

04.00, 2.40 Зона ночі

04.10, 18.00 Абзац

05.05, 6.50 Kids Time

05.10 М/с «Турбо»

06.55 Т/с «Клініка»

08.10 Київ вдень та вночі

09.55 Серця трьох

12.45 Дешево і сердито

19.00 Любов на виживання

22.45 Т/с «Гра престолів»

00.50 Х/ф «Сомнія»

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 Невигадані історії

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

05.00 Х/ф «Ні пуху ні пера»
06.15 Х/ф «Мільйон у 

шлюбному кошику»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.25, 17.25 Т/с «Детективи»

11.55, 0.40 Т/с «Леді-детектив 

міс Фрайні Фішер»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «Гаваї 

5.0-6»

14.00, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

15.40 Т/с «Служба 

розслідувань»

23.45 Т/с «Елементарно»

03.10 Випадковий свідок

03.20 Речовий доказ

04.40 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Нариси історії 

культури України. 

Богдан Олександрович 

Кістяківський 

06.30 Незвідане Закарпаття. 

Кам’яний сторож 

Середньовіччя 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.20 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 Новини. 

Культура 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.50 Це дерево дивне й по 

втраті не в’яне. Назарій 

Яремчук 

09.05 Галерея образів. 

Художники Маковські 

09.20 Київський цирк у 

просторі часу, ч. 1 

09.45 Д/ф «Формула життя. 

Олександр Палладін» 

10.05 Передчуття. Сергій 

Борткевич 

11.00 І. Кальман. 

«Графиня Маріца». 

Вистава Київського 

національного 

академічного театру 

оперети 

13.25 Фантазії і реалії 

Людмили Жоголь 

14.00, 02.00 Самюель Беккет. 

«Чекаючи на Годо». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

15.40, 03.40 Ігор Щербаков. 

Пісня про пісню, або 

Warum? Без відповіді

16.00 Обереги. Від Говерли 

до Прута, ч. 1

16.20 Невигадані історії. Гнат 

Хоткевич

16.50 Гуцульщина 

17.00 Невигадані історії з 

життя одного театру, 

ч. 19

17.25 Шлях до себе. Василь 

Стус

18.00 Життя земного ідеал. 

Пирогов

19.20 Д/ф «Стеком і 

шаблею», ч. 1

19.50 Д/ф «Смолоскип. 

Василь Макух»

20.35 Армія SOS. На лінії 

вогню

21.00 Фольк-music 

22.05 Георгій Якутович. 

Графіка

22.35 Оберіг пам’яті

23.20 Уроки історії. Мирослав 

Попович

00.20 Особистості. Ольга 

Басистюк

01.10 Палітри Животкових

04.00 Нам 35. Український 

академічний 

фольклорний ансамбль 

«Калина»

 

СТБ

06.35, 16.00 Все буде добре!

08.20 Зіркове життя

09.20 Битва екстрасенсів-15

14.05 Х/ф «Я щаслива»
18.00, 22.00 Вікна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 22.45 Україна має 

талант!-7

00.00 Х-Фактор-7

ТОНІС

06.00, 19.55 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Будьте здорові!

10.45, 22.30 Супервідчуття

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.20, 4.40 Відлуння

21.50 Сумнозвісні місця

22.55, 5.10 Божевільний світ

00.00 Д/ф «Родіон Нахапетов. 

Від П’ятихаток до 

Голлівуду»

00.55 Вячеслав Хурсенко. 

Політ білого журавля

02.00 Вечір памяті Вачеслава 

Хурсенка

04.00 Цивілізація Incognita

04.15 Зцілення теплом

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.55 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

08.30, 10.55 Облом.UA.

08.55, 17.30, 19.25 Д/ф 

«Помста природи»

11.55 Відеобімба

15.45 Х/ф «Нижче нуля»
18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

20.00 Х/ф «Джек Гантер. 
Небесна зірка»

21.55 Х/ф «Гра на 
виживання»

23.40 Х/ф «Дорога без 
вороття»

01.10 Т/с «Загублений світ»

02.00 Х/ф «Захар Беркут»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 18.40, 1.30, 3.30, 

5.30 Топ-матч

06.10 «Валенсія» — 

«Еспаньйол». ЧІ

08.10 «Бешикташ» 

— «Динамо» (К). Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.15 «Свонсі» — 

«Арсенал». ЧА

12.05 «МЮ» — «Зоря». Ліга 

Європи УЄФА

13.55 «Барселона» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

15.55 ЧІ. Огляд туру

16.50 «Евертон» — «Ман 

Сіті». ЧА

18.50 «Барселона» — 

«Еспаньйол». ЧІ

20.40 «Севілья» — «Реал». ЧІ

22.45 ЧА. Огляд туру

23.40 «МЮ» — 

«Ліверпуль». ЧА

01.40 «Барселона» 

— «Селтік». Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.40 «Депортіво» — 

«Вільярреал». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

15.00, 19.45, 21.50, 

23.50, 1.50, 3.50 Топ-

матч

06.10 «Барселона» 

— «Селтік». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.10 «Евертон» — «Ман 

Сіті». ЧА

10.15, 17.00 ЧА. Огляд туру

11.10 «Малага» — 

«Сосьєдад». ЧІ

13.10 «Атлетіко» — 

«Реал». ЧІ

15.10 «МЮ» — 

«Ліверпуль». ЧА

17.55 «Атлетіко» — 

«Бетіс». ЧІ

20.00 «МЮ» — «Зоря». Ліга 

Європи УЄФА

22.00 «Барселона» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

00.00 «Бешикташ» 

— «Динамо» (К). Ліга 

чемпіонів УЄФА

02.00 «Сельта» — 

«Алавес». ЧІ

04.00 «Лестер» — «Челсі». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 13.10 Правила життя

08.10 Правда життя

09.10, 19.50 Паралельний світ

10.10 Диво-винаходи

11.10, 17.50 Мисливець та 

жертва

12.10 Довідник дикої природи

14.10 Містична Україна

15.10, 20.50 НЛО з минулого 

16.00, 23.40 Смертельний 

двобій

16.50, 22.40 Загадки планети

18.50 Рідні домівки

21.40 Мегазаводи

00.30 Брама часу

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

11.10 Т/с «Ти — моє життя»

12.10, 14.00, 15.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 1.50 Орел 

і решка

16.00 Файна Юкрайна

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, 18.55 Панянка-селянка

13.25, 14.30, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.55, 21.00 Танька і Володька

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55 Віталька

16.50, 22.00 Країна У

17.50, 23.00 Розсміши коміка

00.00 Х/ф «Паралельні 
світи»

01.50 Т/с «Щоденники 

Темного»

04.10 Це любов

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.30 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, 8.25 Смакота

07.25, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 21.30 Новини. Спорт

09.15, 20.20, 5.00 Про головне

09.50 Україна на смак

10.25 Х/ф «Ціна людини»
12.30 Суспільний університет

13.15 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, 4.15 Т/с «Анна Піль»

17.25 Хто в домі господар?

17.50 М/с «Попелюшка»

18.20, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.50 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Я там був не 

з власної волі». 

«Окупація»

19.55 Наші гроші

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.40 З перших вуст

22.55 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

02.05 Надвечір’я. Долі

03.00 Віра. Надія. Любов

03.55 Вікно в Америку
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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 М/ф «Турбо»

11.15, 12.20 Міняю жінку-2

14.10 Бойовик «Міцний 

горішок-3: відплата»

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.15 Бойовик «Міцний 

горішок-4»

22.40, 1.30 Світ навиворіт-8

23.40, 2.20 Х/ф «Шерлок-1 
(3): велика гра»

05.20 Служба розшуку дітей

05.25 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.00 Слідство 

вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.20, 12.25, 21.00 Т/с «Анна-

детектив»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 5.10 Подробиці

00.55 Т/с «Біла королева»

03.00 Ризиковане життя

03.40 Х/ф «Життя як 
цирк»

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, 3.40 Зоряний шлях

11.20, 4.30 Реальна містика

13.20, 15.30, 21.00 Т/с 

«Громадянин Ніхто»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.40 Дивитись усім!

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.50 Громадянська оборона

11.40, 13.20 Х/ф «Стукач»

12.45, 15.45 Факти. День

14.05 Х/ф «Каратель»
16.20 Т/с «Місце зустрічі 

змінити не можна»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Очна ставка

21.25 Х/ф «Смертельна 
зброя-3»

23.40 Х/ф «Смертельна 
зброя-2»

01.45 Т/с «Лас-Вегас-2»

03.05 Стоп-10

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.10 Зона ночі

04.40, 18.00 Абзац

05.33, 6.53 Kids Time

05.35 М/с «Турбо»

06.55 Х/ф «Перемагаючи 
час»

08.50 Київ вдень та вночі

11.25 Серця трьох

14.10 Любов на виживання

19.00 Х/ф «Втеча із 
Шоушенка»

21.50 Х/ф «Виходу немає»
00.05 Т/с «Гра престолів»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 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 Полілог

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

01.00 Час. Підсумки дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.05 Х/ф «Все перемагає 
любов»

06.15 Х/ф «Алегро з 
вогнем»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.25, 17.25 Т/с «Детективи»

11.50, 0.40 Т/с «Леді-детектив 

міс Фрайні Фішер»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «Гаваї 

5.0-6»

14.00, 19.00, 23.15, 2.50 

Свідок

15.40 Т/с «Служба 

розслідувань»

23.45 Т/с «Елементарно-2»

03.20 Випадковий свідок

03.35 Речовий доказ

04.00 Легенди бандитської 

Одеси

04.25 Правда життя. 

Професії

04.50 Х/ф «Вірність»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Невигадані історії з 

життя одного театру, 

ч. 19 

06.25 Невигадані історії. Гнат 

Хоткевич 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.20 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 Новини. 

Культура 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.50 Життя земного ідеал. 

Пирогов 

09.05 Гуцульщина 

09.20 Д/ф «Стеком і 

шаблею», ч. 1 

09.50 Д/ф «Смолоскип. 

Василь Макух» 

10.35 Армія SOS. На лінії 

вогню 

11.05 Aufsteh, Maria. Вставай, 

Маріє

12.05 Георгій Якутович. 

Графіка 

12.35 Оберіг пам’яті 

13.20 Уроки історії. Мирослав 

Попович 

14.00, 02.00 Б. Грищук. «Поет 

і кат». Моновистава 

театру «Кут», 

м. Хмельницький

14.40, 02.40 Соловецькі в’язні 

з України. Микола 

Зеров

16.00 Микола Леонтович

16.25 Заповідник «Давній 

Галич» 

16.50 Свято-Миколаївська 

церква в с. Серединки 

17.00 Лариса Кадирова. Моя 

Марія Заньковецька, ч. 1

17.40 За волю України 

18.00 Вогонь любові. 

Присвята Майдану

19.20 Д/ф «Стеком і 

шаблею», ч. 2

19.50 Музей гетьманства 

України

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Плющ, ч. 1 

21.00 Телевистава «Я йду, 

Христе...» 

22.05 Концерт «Три С»

23.40 Монастирі в Гошеві

00.20 Музей «Софія 

Київська»

01.00 Києвотека. Лесь Сердюк

01.25 Олександр Білаш. 

Пісня, яку заспівав 

народ

04.00 До 20-річчя створення 

Національної академії 

мистецтв України

05.35 Княжий град 

Володимир

 

СТБ

06.45, 16.00 Все буде добре!

08.45 Зіркове життя

11.35 Битва екстрасенсів-15

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.30 Україна має талант!-7

19.15, 22.45 Україна має 

талант! Діти

00.00 Х-Фактор-7

ТОНІС

06.00, 22.40 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Цивілізація Incognita

10.45, 21.15 Сумнозвісні 

місця

11.55, 22.05 Супервідчуття

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 Баскетбол. Ліга 

чемпіонів

21.35, 5.05 Глобал-3000

23.55 Натхнення

00.05 Д/ф «Мілен Демонжо. 

Міледі з українським 

корінням»

01.05 Як створювався фільм 

про Мілен Демонжо

01.25 Д/ф «Мішель Мерсьє. 

Заручниця кохання»

02.25 Концерт

05.35 Rock Time

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 10.40, 17.30, 19.25 Д/ф 

«Помста природи»

08.55 Д/ф «Найкраща зброя 

Другої світової війни»

09.50 Д/ф «Друга світова 

війна у 3D»

15.15 Х/ф «Загін 
спеціального 
призначення»

18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

20.00 Х/ф «Дорога без 
вороття»

21.45 Х/ф «100 градусів 
нижче нуля»

23.35 Х/ф «Прибулець»
01.15 Т/с «Інспектор Алекс»

02.05 Х/ф «Богдан-Зиновій 
Хмельницький»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 18.15, 1.30, 3.30, 

5.30 Топ-матч

06.10 «Евертон» — «Ман 

Сіті». ЧА

08.10 «Динамо» (К) 

— «Бенфіка». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.15 «Гранада» — 

«Осасуна». ЧІ

12.05 «Феєнорд» — «Зоря». 

Ліга Європи УЄФА

13.50 «Лестер» — «Челсі». 

ЧА

15.55, 22.00 Сіткорізи

16.25 «Барселона» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

18.20 «Шахтар» — 

«Динамо». ЧУ

20.10 «Тоттенгем» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

22.45 «Ювентус» — «Мілан» 

(Фінал 2002/2003 рр.) 

Ліга чемпіонів УЄФА

01.40 «Ман Сіті» — 

«Боруссія» (М). Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.40 «Свонсі» — 

«Арсенал». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

15.00, 23.50, 1.50, 3.50 

Топ-матч

06.10 «Реал» — «Спортінг». 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.10 «Барселона» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

10.15 ЧІ. Огляд туру

11.10 «Свонсі» — 

«Арсенал». ЧА

13.10 «МЮ» — «Ман Сіті». ЧА

15.10 «Севілья» — «Реал». ЧІ

17.00 «LaLiga Docs». ЧІ

17.55 «Евертон» — «Ман 

Сіті». ЧА

19.45 Сіткорізи

20.15 «Феєнорд» — «Зоря. 

Ліга Європи УЄФА

22.00 «Валенсія» — 

«Еспаньйол». ЧІ

00.00 «Динамо» (К)» 

— «Бенфіка». Ліга 

чемпіонів УЄФА

02.00 «Лестер» — «Челсі». ЧА

04.00 «Малага» — 

«Сосьєдад». ЧІ

МЕГА

06.00, 5.10 Бандитський Київ

07.20, 13.10 Правила життя

08.10 Правда життя

09.10, 19.50 Паралельний 

світ

10.10 Мегазаводи

11.10, 17.50 Мисливець та 

жертва

12.10 Королівська кобра: віч-

на-віч

14.10 Містична Україна

15.10, 20.50 НЛО з минулого 

16.00, 23.40 Смертельний 

двобій

16.50, 22.40 Загадки планети

18.50 Рідні домівки

21.40 Мегаяхти

00.30 Теорія змови

К1

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

11.10 Орел і решка

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

10.05 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

12.45 Т/с «Снігова королева»

16.05, 22.05 Х/ф «Ромео та 
Джульєтта»

18.10 Х/ф «Паралельні 
світи»

20.05 Х/ф «Ніколи не 
здавайся»

00.10 Т/с «Отже»

00.40 Т/с «Світлофор»

01.40 У ТЕТа тато!

02.05 Теорія зради

02.55 Країна У

04.35 Віталька

05.30 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.30 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.00 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/ф «Одного разу 60 

років по тому»

10.10 Д/ф «Василь Макух. 

Смолоскип»

11.00, 12.01 Засідання 

Кабінету Міністрів 

України

12.00 Хвилина мовчання 

пам’яті тих, кого в 

роки Другої світової 

війни було примусово 

вивезено з України до 

Німеччини

13.15 Наші гроші

14.05 Д/ф «Київ. Початок 

війни»

15.30 Світло

16.10 Путівник прочанина

16.20 На пам’ять

16.40, 4.15 Т/с «Анна Піль»

17.25 Хочу бути

17.50 М/с «Попелюшка»

18.20, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.50 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Я там був не 

з власної волі». 

«Остарбайтер»

19.55 Слідство. Інфо

20.20 Про головне

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.40 Мегалот

22.55 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

23.35 Від першої особи

02.05 Надвечір’я. Долі

03.00 Чоловічий клуб. Спорт

03.50 Чоловічий клуб

05.00 Д/ф «Кенгір. Сорок днів 

свободи» 

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 СІЧНЯ 2017
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 2.15 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Спеціальний випуск. 

«Вечірній квартал»

12.20 Вечірній квартал

14.05 Бойовик «Міцний 

горішок-4»

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.15 Трилер «Вежа»

22.30, 1.25 Світ навиворіт-8

23.35, 2.45 Х/ф «Шерлок-2: 
скандал у 
Белгравії»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.00 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.20, 12.25, 21.00 Т/с «Анна-

детектив»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 5.10 Подробиці

00.55 Т/с «Біла королева»

03.00 Ризиковане життя

03.40 Х/ф «Хочу дитину»

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, 3.40 Зоряний шлях

11.20, 4.30 Реальна містика

13.20, 15.30, 21.00 Т/с 

«Громадянин Ніхто»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.40 Дивитись усім!

06.30 Ранок у великому 

місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.55 Очна ставка

10.50, 13.20 Х/ф «Сонце, 
що сходить»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Стукач»
16.20 Т/с «Місце зустрічі 

змінити не можна»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

21.25 Х/ф «Смертельна 
зброя-4»

23.50 Х/ф «Смертельна 
зброя-3»

01.55 Т/с «Лас-Вегас-2»

03.15 Стоп-10

04.20 Служба розшуку 

дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.05 Зона ночі

04.00, 18.00 Абзац

04.53, 6.38 Kids Time

04.55 М/с «Турбо»

06.40 Т/с «Клініка»

08.35 Київ вдень та вночі

11.20 Серця трьох

14.05 Хто зверху

19.00 Любов на виживання

23.05 Т/с «Гра престолів»

01.15 Х/ф «Марс атакує»

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

06.15 Х/ф «Вторгнення»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00, 0.40 Т/с «Леді-

детектив міс Фрайні 

Фішер»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «Гаваї 

5.0-6»

14.00, 19.00, 23.15, 2.50 

Свідок

15.40 Т/с «Служба 

розслідувань»

23.45 Т/с «Елементарно-2»

03.20 Випадковий свідок

03.25 Речовий доказ

03.45 Легенди бандитської 

Одеси

04.10 Правда життя. Професії

04.40 Х/ф «Зухвалість»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Микола Леонтович 

06.25 За волю України 

06.45 Свято-Миколаївська 

церква в с. Серединки 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.20 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 Новини. 

Культура 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.50 Вогонь любові. 

Присвята Майдану 

09.05 Православний 

календар 

09.20 Д/ф «Стеком і 

шаблею», ч. 2 

09.50 Музей гетьманства 

України 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Плющ,ч. 1 

11.00 Телевистава «Я йду, 

Христе...» 

12.05 Концерт «Три С»

13.40 Монастирі в Гошеві 

14.00, 02.00 І. Котляревський. 

«Енеїда». Вистава 

Херсонського обласного 

академічного музично-

драматичного театру 

ім. Миколи Куліша

15.50, 03.50 Православний 

календар 

16.00 Весь світ Шекспір, ч. 1

16.25 Повернута із забуття 

17.00 Театр Гната Юри, або 

Майстер Часу, ч. 2

17.30 Квіти на зиму 

18.00 Дзвону чин 

19.20, 00.20 Дійові особи

20.15 Гра долі. Упертий 

українець 

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Плющ, ч. 3

21.00 Концерт пам’яті 

В’ячеслава Хурсенка

23.30 Місто над Іквою

01.10 Гра долі. Легендарне 

парі 

01.25 Діалог. Василь Герасим’юк 

— Марія Влад

04.00 Свято бандури або 

«Шпилясті кобзарі» 

збирають друзів

СТБ

06.40, 16.00 Все буде добре!

08.35 Зіркове життя

10.20 Битва екстрасенсів

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.30, 23.15 Т/с «Коли ми 

вдома»

19.55, 22.45 Україна має 

талант! Діти

00.15 Х-Фактор-7

ТОНІС

06.00, 19.55 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Ландшафтні гри

10.50, 22.00 Сумнозвісні 

місця

11.55, 22.15 Супервідчуття

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.20, 4.35 Відлуння

22.55, 5.05 Божевільний 

світ

00.00 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.00 Ніч чорних краваток

02.05 Життя на вершині

02.35 Після опівночі

03.35 Світські хроніки

04.00 Кумири

04.10 Rock Time

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.30 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

08.30, 11.00 Облом.UA.

08.55 Д/ф «Літаки Другої 

світової війни»

11.35 Відеобімба

15.45 Х/ф «100 градусів 
нижче нуля»

17.30, 19.25 Д/ф «Помста 

природи»

18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

20.00 Х/ф «Прибулець»
21.55 Х/ф «Справжнє 

правосуддя-2: 
помста»

23.45 Х/ф «Гвардійці 
короля»

01.20 Т/с «Інспектор Алекс»

02.10 Х/ф «Відьма»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 5.40 Топ-матч

06.10 «Сельта» — 

«Алавес». ЧІ

08.10 «Бенфіка» — 

«Динамо» (К). Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.15 «МЮ» — 

«Ліверпуль». ЧА

12.05 «Зоря» — «Феєнорд». 

Ліга Європи УЄФА

13.55 «Севілья» — 

«Реал». ЧІ

15.55 «LaLiga Docs». ЧІ

17.00 «Тоттенгем» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

18.50 «Атлетіко» — 

«Реал». ЧІ

20.40 «Барселона» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

22.45 Сіткорізи

23.15 «Лестер» — 

«Челсі». ЧА

01.05 ЧІ. Огляд туру

02.00 «Реал» — «Спортінг». 

Ліга чемпіонів УЄФА

03.50 «Валенсія» — 

«Еспаньйол». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 10.50, 

13.00, 15.00, 23.50, 

1.50, 3.50 Топ-матч

06.10 «Ман Сіті» — 

«Боруссія» (М). Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.10 «Тоттенгем» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

10.20, 17.00 Сіткорізи

11.10 «Депортіво» — 

«Вільярреал». ЧІ

13.10 «Арсенал» — 

«Челсі». ЧА

15.10 «Порту» — «Лестер». 

Ліга чемпіонів УЄФА

17.30 «Сельта» — 

«Алавес». ЧІ

19.20 ЧІ. Огляд туру

20.15 «Зоря» — «Феєнорд». 

Ліга Європи УЄФА

22.00 «МЮ» — 

«Ліверпуль». ЧА

00.00 «Бенфіка» — 

«Динамо» (К). Ліга 

чемпіонів УЄФА

02.00 «Атлетіко» — 

«Бетіс». ЧІ

04.00 «Евертон» — «Ман 

Сіті». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 13.10 Правила життя

08.10 Правда життя

09.10, 19.50 Паралельний світ

10.10 Мегазаводи

11.10, 17.50 Мисливець та 

жертва

12.10 Рідні домівки

14.10 Містична Україна

15.10, 20.50 НЛО з минулого 

16.00, 23.40 Смертельний 

двобій

16.50, 22.40 Загадки планети

18.50 Смугасте життя

21.40 Грами та карати

00.30 Прихована реальність

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

11.10 Т/с «Ти — моє життя»

12.10, 14.00, 15.00, 18.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

16.00 Файна Юкрайна

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, 18.55 Панянка-селянка

13.25, 14.30, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.55, 21.00 Танька і Володька

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 4.30 Віталька

16.50, 22.00, 2.50 Країна У

17.50, 23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35 У ТЕТа тато!

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, 5.30 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30 Від першої особи

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.25, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 21.30 Новини. Спорт

09.15, 20.20 Про головне

09.50 Україна на смак

10.25 Містерія Різдва

11.05 Д/ф «Сімдесятники.

Сергій Параджанов»

12.00 Д/ф «Гайдамацьким 

шляхом»

12.30 Суспільний університет

13.15 Слідство. Інфо

14.00 Надвечір’я. Долі

15.10, 2.05 Біатлон. Кубок 

світу. VІ етап. 

Індивідуальна гонка 

15 км. (жінки)

17.05, 4.15 Т/с «Анна Піль»

17.50 Д/ф «Формула життя 

Олександра Палладіна»

18.20, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.50 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Я там був 

не з власної волі. 

Концтабори»

19.55 Схеми

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.35 Обличчя війни

ТРК «ЕРА»
23.00 Золотий гусак

23.15 Підсумки

03.50 Уряд на зв’язку з 

громадянами

05.00 Д/ф «Кенгір. Сорок днів 

свободи»
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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 Спеціальний випуск. 

«Вечірній квартал»

12.20 Вечірній квартал

14.20 Трилер «Вежа»

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.15 Новорічний вечірній 

квартал 2016

00.00 Комедія «Друзі друзів»

01.40 Мелодрама 

«Кардіограма любові»

03.05 Неділя з кварталом

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.00 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.20, 12.25 Т/с «Анна-

детектив»

15.50, 16.45 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00, 5.20 Подробиці

21.00 Чорне дзеркало

23.00 Х/ф «Скринька Марії 
Медичі»

00.50 Т/с «Біла королева»

03.00 Ризиковане життя

03.40 Чекай на мене

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10 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, 5.10 Зоряний шлях

11.20, 3.40 Реальна містика

13.20, 15.30, 21.00 Т/с 

«Громадянин Ніхто»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.40 Дивитись усім!

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05 Х/ф «Кров’ю і потом. 
Анаболіки»

12.30, 13.20 Х/ф «Сонце, 
що сходить»

12.45, 15.45 Факти. День

15.20, 16.20 Т/с «Місце 

зустрічі змінити не 

можна»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.25 Х/ф «Смертельна 
зброя-4»

01.50 Т/с «Лас-Вегас-2»

03.15 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.30, 18.00 Абзац

05.28, 6.40 Kids Time

05.30 М/с «Турбо»

06.45 Т/с «Клініка»

08.35 Київ удень та вночі

11.00 Серця трьох

13.50 Любов на виживання

19.00 Хто зверху

22.50 Т/с «Гра престолів»

00.55 Х/ф «Рейд»

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 Фактор безпеки

04.45 Невигадані історії

05.25 Будемо жити

05.55 Рандеву

НТН

06.20 Х/ф «Шалена баба»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

11.50, 0.40 Т/с «Леді-детектив 

міс Фрайні Фішер»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «Гаваї 

5.0-6»

14.00, 19.00, 23.15, 3.45 

Свідок

15.35 Т/с «Служба 

розслідувань»

23.45 Т/с «Елементарно-2»

04.15 Випадковий свідок

04.25 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Театр Гната Юри, або 

Майстер Часу, ч. 2 

06.30 Весь світ Шекспір,ч. 1 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.20 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 Новини. 

Культура 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.50 Квіти на зиму 

09.20 Дійові особи 

10.15 Гра долі. Упертий 

українець 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Плющ, ч. 3 

11.00 Концерт пам’яті 

В’ячеслава Хурсенка 

13.30 Місто над Іквою 

14.00, 02.00 «Сон». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках за творами 

Т. Шевченка

15.35, 03.35 Кирило Стеценко. 

«Друга літургія 

св. І. Золотоустого»

16.00 Без права на забуття. 

Збережена пам’ять 

16.20 Українські державники. 

Євген Коновалець

17.00 Д/ф «Соловецький 

лабіринт»

17.35 Володимир Білінський. 

Москва ординська, ч. 1

18.00 Києвотека. Київські 

імена. Володимир 

Сосюра

19.20, 00.20 В гостях у 

майстра. Олесь Янчук

20.15 Українські голови в 

Баварії, ч. 3

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Плющ,ч. 4

21.00 «Московіада». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

23.05 Олів’є Мессіан. 

«Квартет на кінець 

часу»

01.15 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

протоієрей Іван Рибарук

04.00 Різдвяний вертеп. 

В гостях у Івана Поповича 

05.20 З Божого саду, ч. 1

СТБ

06.55 Зіркове життя

08.50 Х/ф «Маша»

10.40 Х/ф «Особисте життя 
лікаря Селіванової»

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.30, 23.15 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 Україна має 

талант! Діти

00.10 Х-Фактор-7

ТОНІС

06.00, 20.00 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

10.30 Сумнозвісні місця

10.55 Супервідчуття

11.15 Будьте здорові!

12.00 Teen-клуб

14.00 Оглядач. LIVE

19.05 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.20, 5.05 Відлуння

22.05 Ювілейний концерт 

Віктора Павліка

00.00 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.00 Ніч чорних краваток

01.40 Життя на Вершині

02.45 Вихідний, після опівночі

03.45 Світські хроніки

04.10 Rock Time 

05.35 Формула Пруста. 

Андрій Демиденко

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.55 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

08.30, 11.55 Облом.UA.

08.55, 17.30 Д/ф «Помста 

природи»

12.55 Відеобімба

15.40 Х/ф «Гвардійці 
короля»

18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

19.25 Х/ф «Справжнє 

правосуддя-2: 
помста»

21.15 Х/ф «Справжнє 
правосуддя-2: 
темний провулок»

23.00 Змішані єдиноборства. 

UFC

01.20 Х/ф «Немезис»
02.45 Х/ф «Дорога на Січ»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.05 Топ-матч

06.10 «МЮ» — 

«Ліверпуль». ЧА

08.10 «Наполі» — «Динамо» 

(К). Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.15 «Атлетіко» — 

«Бетіс». ЧІ

12.05 «Фенербахче» 

— «Зоря». Ліга Європи 

УЄФА

13.50 «Свонсі» — 

«Арсенал». ЧА

15.55 «Малага» — 

«Сосьєдад». ЧІ

17.45 ЧІ. Передмова до туру

18.15 «Арсенал» — 

«Челсі». ЧА

20.10 «Евертон» — «Ман 

Сіті». ЧА

22.00 Світ Прем’єр-ліги

22.45 «Севілья» — 

«Реал». ЧІ

00.35 «Тоттенгем» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

02.25 «Легія» — «Боруссія» 

(Д). Ліга чемпіонів 

УЄФА

04.10 «Барселона» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.55, 3.50, 5.00 Топ-

матч

06.10 «Легія» — «Боруссія» 

(Д). Ліга чемпіонів 

УЄФА

08.00 ЧА. Огляд туру

09.10 ЧІ. Огляд туру

10.05 «Тоттенгем» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

11.55 «Барселона» — 

«Еспаньйол». ЧІ

13.45 «LaLiga Docs». ЧІ

14.50 «Гранада» — 

«Осасуна». ЧІ

16.40, 4.00 Світ Прем’єр-ліги

17.10 «МЮ» — 

«Ліверпуль». ЧА

19.20 «Фенербахче» 

— «Зоря». Ліга Європи 

УЄФА

21.10, 4.30 ЧІ. Передмова до 

туру

21.40 «Лас-Пальмас» 

— «Депортіво». ЧІ

23.40, 5.15 Сіткорізи

00.10 «Наполі» — «Динамо» 

(К). Ліга чемпіонів 

УЄФА

02.00 «Малага» — 

«Сосьєдад». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 13.10 Правила життя

08.10 Правда життя

09.10, 19.50 Паралельний світ

10.10 Грами та карати

11.10, 17.50 Мисливець та 

жертва

12.10 Рідні домівки

14.10 Містична Україна

15.10, 20.50 НЛО з минулого 

16.00, 23.40 Смертельний 

двобій

16.50, 22.40 Загадки планети

18.50 Королева Півночі

21.40 Диво-винаходи

00.30 Ризиковане життя

04.40 Бандитський Київ

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

11.10 Т/с «Ти — моє життя»

12.10, 14.00, 15.00, 18.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

16.00 Файна Юкрайна

19.00, 0.50 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 КВК

02.00 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 Х/ф «Потрійні 
неприємності»

12.25, 18.55 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, 23.35, 2.50 Країна У

17.50 Розсміши коміка

20.00 М/ф «Як приборкати 

дракона-2»

21.50 Х/ф «100 мільйонів 
євро»

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35 У ТЕТа тато!

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, 5.30 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 Територія закону

08.40 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 21.30 Новини. Спорт

09.15, 20.20 Про головне

09.50 Україна на смак

10.20 Х/ф «Останній 
подарунок»

12.30 Суспільний університет

13.15 Схеми

14.00 Віра. Надія. Любов

15.10, 3.15 Біатлон. Кубок 

світу. VІ етап. 

Індивідуальна гонка 

20 км. (чоловіки)

17.05 Т/с «Анна Піль»

17.50 Д/ф «Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 

благочинних»

18.20, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.50 Новини. Культура

19.25 Війна і мир

21.50 Д/ф «Іван Драч. Крізь 

час і слово»

22.55 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

02.05 Музичне турне

05.00 Д/ф «Кенгір. Сорок днів 

свободи»
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КАНАЛ «1+1»

06.25, 1.45 Неділя з «Кварталом»

08.15 Х/ф «Гепард»
09.55, 19.30 ТСН

10.50, 23.10 Світське життя

11.50 Мелодрама 

«Кардіограма любові»

13.40 Новорічний вечірній 

квартал 2016»

17.30 Комедія «Недотуркані 

17+18»

18.30 Розсміши коміка

20.15 Українські сенсації

21.15 Вечірній квартал

00.10 Трилер 

«Жертвоприношення»

ІНТЕР

06.10 М/ф

06.30 Х/ф «Трень-брень»
08.30, 3.25 Х/ф «Принцеса 

цирку»
11.30 Т/с «Братські 

зв’язки»

15.30 Х/ф «Варенька»
17.30, 20.30 Т/с «Варенька. 

Випробування 

любові»

20.00, 1.35 Подробиці

21.40 Т/с «Шкідливі 

поради»

02.30 Потойбіччя

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.50 

Події

07.10, 5.15 Зоряний шлях

09.15 Т/с «Нелюбимий»

13.00, 15.20 Т/с «Криве 

дзеркало душі»

17.15, 19.40 Т/с «Мати й 

мачуха»

22.00 Х/ф «Подаруй мені 
трохи тепла»

23.50 Реальна містика

02.30 Т/с «C. S. I. 

Нью-Йорк»

ICTV

05.40 Факти

06.00 Великі авантюристи

07.45 Дивитись усім!

08.35 Краще не повторюй! 

09.25 Я зняв! 

11.15, 13.00 Дизель-шоу

12.45 Факти. День

13.25 Х/ф «Убойний» 
футбол»

15.05 Х/ф «Вуличний 
боєць»

16.55 Х/ф «Біла імла»
18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Стар трек»
22.15 Х/ф «Скелелаз»

00.15 Х/ф «Швидше за 
кулю»

02.05 Т/с «Код Костянтина»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.45, 7.00 Kids Time

05.50 М/с «Турбо»

07.02, 14.45 Половинки

09.10 Ревізор

12.05 Пристрасті за 

«Ревізором»

16.20 М/ф «Панда Кунг-Фу»

18.05 Х/ф «Карате-пацан»
21.00 Х/ф «Земля після 

нашої ери»

23.00 Х/ф «Похмурі 
небеса»

00.55 Х/ф «Рейд-2»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15 Рандеву з Яніною 

Соколовою

06.35 Кордон держави

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, 8.20, 22.15, 0.15 Бізнес-час

08.30 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

10.30 Сімейний лікар

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція про 

ситуацію 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, 4.15 Феєрія мандрів

14.30 Навчайся з нами

15.05 Полілог

15.30 Палата

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

20.10, 0.20, 5.15 Рандеву 

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 1.15, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час: Важливо

22.30 Д/ф «Окупація»

02.15 В кабінетах

04.35 Час інтерв’ю

НТН

06.10 Х/ф «Секретний 
фарватер»

11.30 Речовий доказ

13.45 Склад злочину

15.15 Т/с «Детективи»

19.00, 3.15 Свідок

19.30 Х/ф «Позаземний»
22.00 Х/ф «Вулиці крові»
23.50 Х/ф «Хулігани-2: cтій 

на своєму»
01.35 Х/ф «Король клітки»
03.45 Випадковий свідок

03.50 Легенди бандитської 

Одеси

04.35 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Без права на забуття. 

Збережена пам’ять 

06.25 Українські державники. 

Євген Коновалець 

07.00 Д/ф «Соловецький 

лабіринт» 

07.30 Володимир Білінський. 

Москва ординська, ч. 1 

07.55 Києвотека. Київські 

імена. Володимир 

Сосюра 

08.15 Жовтневий палац. 

Марафон довжиною у 

60 років 

08.35 Новини-Світ 

08.45 Новини 

09.00 Новини. Культура 

09.20 В гостях у майстра. 

Олесь Янчук 

10.15 Українські голови в 

Баварії, ч. 3 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Плющ, ч. 4 

11.00 «Московіада». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

13.05 Олів’є Мессіан. 

«Квартет на кінець 

часу» 

14.00, 02.00 Четвертий 

міжнародний музичний 

фестиваль, ч. 1

15.00, 03.00 Ігор Горяний. 

Художник, філософ, 

мандрівник

16.00 Казки Лірника Сашка 

16.10 Світ дітей. У ритмі 

спорту

16.20 Дитячі таємниці

16.45 Стезі пізнання. 

Художник Володимир 

Кальненко

17.00 Музичне виховання, ч. 2

17.30 Д/ф «Антон Макаренко. 

Дальня перспектива»

18.00 Ліна Костенко. 

Фрагмент історичного 

роману «Маруся 

Чурай» 

18.10 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Юрій Горліс-Горський, 

ч. 2

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Тиждень

19.20, 00.20 Позиція. Герд 

Крамбер

19.45 Анатолій Мокренко. 

Пісня невиправного 

романтика

20.30 Музика і музиканти. 

Шопеніана

21.00 Ткач нації. Чикаленко

21.50 Незнаний Шевченко. 

Явище Шевченка і ми

22.50 Джаз Коло. Україна 

— наш дім, ч. 2

23.30 Д/ф «Персона грата. 

Іван Фундуклей»

00.50 Під склепінням 

Кирилівської церкви 

01.10 Д/ф «Богодар 

Которович. Відблиски

04.00 Різдвяний вертеп. У 

гостях у Івана Поповича 

05.25 Д/ф «Свята Софія. 

У фокусі драми та 

воскресіння»

СТБ

05.55 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

10.10 Україна має талант!-7

17.00 Х/ф «Дружина за 
контрактом»

19.00 Х/ф «Поділись 
щастям своїм»

23.30 Х/ф «Мріяти не 
шкідливо»

01.20 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.15 Х/ф «Свинарка і 
пастух»

09.45 Шеф — кухар країни

10.55, 20.05 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

13.30 Іпостасі спорту

14.15 Завтра — сьогодні

15.30 Соціальний статус: 

ваша пенсія

16.20 Супервідчуття

17.25 Життя в цифрі

17.50 Творчий вечір Петра 

Маги

21.20, 5.05 Божевільний світ

22.20 Х/ф «Туз»
00.00 Вихідний, після опівночі

01.10 Щоденники Червоного 

Черевичка

02.15 Ніч чорних краваток

03.10 Життя на вершині

03.40 Світські хроніки

04.05 Кумири

04.15 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Х/ф «Острів скарбів»
12.00 Top Gear

13.05 Х/ф «Рейд у 
пустелю»

17.45 Х/ф «Маска ніндзя»
19.35 Х/ф «Максимальний 

термін»
21.30 Х/ф «Гарна людина»
23.30 Х/ф «Справжнє 

правосуддя-2: 
темний провулок»

01.05 Т/с «Інспектор Алекс»

01.55 Х/ф «Москаль-
чарівник»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 21.25, 23.40, 1.40, 

3.40 Топ-матч

06.10 «Свонсі» — 

«Арсенал». ЧА

08.10 «Динамо» (К) 

— «Бешикташ». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 16.30, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Лас-Пальмас» 

— «Депортіво». ЧІ

12.10 «Зоря» — «МЮ. Ліга 

Європи УЄФА

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 «Ліверпуль» — 

«Свонсі». ЧА

16.50 «Сток Сіті» — 

«МЮ». ЧА

19.00 Світ Прем’єр-ліги

19.25 «Алавес» — 

«Леганес». ЧІ

21.40 «Вільярреал» — 

«Валенсія». ЧІ

23.50 «Реал» — 

«Малага». ЧІ

01.50 «Ювентус» 

— «Севілья». Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.55 «Ман Сіті» — 

«Тоттенгем». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Монако» — «Баєр». 

Ліга чемпіонів УЄФА

07.40 «МЮ» — 

«Ліверпуль». ЧА

09.25 Севілья» — «Реал». ЧІ

11.10 ЧА. Передмова до туру

11.40 «Евертон» — «Ман 

Сіті». ЧА

13.25 ЧІ. Передмова до туру

13.55 «Еспаньйол» — 

«Гранада». ЧІ

15.55, 16.55, 23.20, 1.25, 3.30, 

5.30 Топ-матч

16.10 «LaLiga Files». ЧІ

17.10 «Реал» — «Малага». ЧІ

18.00 Футбол Tables

19.10 Передмова до 

матчу «Ман Сіті» 

— «Тоттенгем»

19.15 «Ман Сіті» — 

«Тоттенгем». ЧА

20.15 Футбол NEWS. LIVE

21.30 «Ліверпуль» — 

«Свонсі». ЧА

23.35 «Динамо» (К)» 

— «Бешикташ». Ліга 

чемпіонів УЄФА

01.40 «Сток Сіті» — «МЮ». ЧА

03.40 «Алавес» — 

«Леганес». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30 Містична Україна

10.10 Смертельний двобій

12.00, 21.40 Бойова залізниця

13.50 Загадки планети

15.50 Крилаті мавпи Шангрі-

Ла

16.40 Неймовірний риф

17.50 Паралельний світ

20.50, 23.30 Секретні історії

00.20 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...

10.10 Х/ф «Пригоди Бейлі: 
загублене цуценя»

12.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

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

00.00 Т/с «Сонна Лощина»

01.45 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 М/с «Козаки. Футбол»

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 МультМікс

09.50 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.45 М/ф «Ігор»

12.10 Х/ф «Енні Клаус 
приїжджає»

13.50, 4.30 Віталька

16.10 Х/ф «100 мільйонів 
євро»

18.00 М/ф «Як приборкати 

дракона-2»

19.50 Одного разу під 

Полтавою

20.55 Танька і Володька

22.00 Х/ф «Ніколи не 
здавайся»

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35 Шпілівілі

02.00 Теорія зради

02.50 Країна У

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»

09.55 Хто в домі господар?

10.20 Хочу бути

10.55 Х/ф «Повне 
беззаконня»

13.10 Фольк-music

14.25, 2.30 Біатлон. Кубок 

світу. VІ етап. Мас-старт 

12, 5 км. (жінки)

15.20 Чоловічий клуб. Спорт

16.10, 3.25 Біатлон. Кубок 

світу. VІ етап. Естафета 

4х7, 5 км. (чоловіки)

17.45 Чоловічий клуб

18.20 Концертна програма 

Ольги Чубарєвої 

«Єднаймося!»

20.00 Баклани на Балкани

21.00, 5.35 Новини

21.30 Д/ф «Легіон»

22.20 Д/ф «Ми - українці. 

Символи нашої волі»

22.40 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.25 Концерт Міли Нітіч

01.20 Музичне турне

05.00 Про головне
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КАНАЛ «1+1»

06.25 Х/ф «Гепард»
08.05 Неділя з кварталом

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.05 ТСН

11.00 Світ навиворіт-8

15.50 Комедія «Друзі друзів»

17.40 Комедія «Джентльмени 

удачі»

19.30, 5.15 ТСН-тиждень

21.00 Голос країни-7

23.15 Х/ф «Влада вогню»
01.10 Аргумент кiно

01.50 Трилер 

«Жертвоприношення»

ІНТЕР

05.45 Подробиці

06.15 Х/ф «Незнайко з 
нашого двору»

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож

11.00 Орел і решка. Шопінг

12.10 Т/с «Шкідливі поради»

16.10 Т/с «Варенька. Наперекір 

долі»

20.00 Подробиці тижня

21.30 Т/с «Братські зв’язки»

01.25 Х/ф «Скринька Марії 
Медічі»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Події

07.40 Зоряний шлях

09.15 Т/с «Криве дзеркало 

душі»

13.10 Т/с «Мати й мачуха»

17.00, 20.00 Т/с «Жінки в 

любові»

19.00, 5.50 Події тижня 

21.40 Т/с «Нелюбимий»

01.10 Т/с «Райське місце»

05.00 Реальна містика

ICTV

05.00 Факти

05.25 Великі авантюристи

07.55 Великі авантюристи

08.50 Не дай себе обдурити

10.40 Стоп-5

12.30, 13.00 Х/ф «Вуличний 
боєць»

12.45 Факти. День

14.25 Х/ф «Скелелаз»
16.20 Х/ф «Стар трек»
18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Стар трек. 
Відплата»

21.40 Х/ф «Куля в лоб»
23.10 Х/ф «Адреналін. 

Висока напруга»

00.50 Х/ф «Швидше за 
кулю»

02.30 Т/с «Код Костянтина»

НОВИЙ КАНАЛ

03.25, 1.10 Зона ночі

06.28, 8.18 Kids Time

06.30 М/ф «Панда Кунг-Фу»

08.20 Х/ф «Погоня»
10.20 Т/с «Якось у казці»

13.55 Х/ф «Карате-пацан»
16.45 Х/ф «Земля після 

нашої ери»
18.45 Х/ф «Елізіум»

21.00 Х/ф «Район №9»
23.10 Х/ф «Марс атакує»

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

06.55, 1.55 Огляд преси

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, 8.25, 22.15, 0.15 Бізнес-

час

08.10 Гра інтересів

08.30, 3.15 Феєрія мандрів

09.10 Мотор

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

13.35 Ваш лікар

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 Док. проект

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/ф «Окупація»

23.20 Фінансовий тиждень

02.15, 5.15 Машина часу

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.25 Х/ф «Слухати у 
відсіках»

09.00 Т/с «Агентство НЛС-2»

12.30 Х/ф «Позаземний»
15.00 Х/ф «Сім днів до 

весілля»
16.45 Легенди карного розшуку

19.00 Т/с «Смертельний 

танець»

22.45 Х/ф «Мисливці за 
розумом»

00.45 Х/ф «Пила: гра на 
виживання»

02.40 Х/ф «Вулиці крові»
04.10 Речовий доказ

04.40 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Стезі пізнання. Художник 

Володимир Кальненко 

06.15 Музичне виховання, ч. 2 

06.40 Д/ф «Антон Макаренко. 

Дальня перспектива» 

07.10 Ліна Костенко. Фрагмент 

історичного роману 

«Маруся Чурай» 

07.25 Роман Коваль. 

Повернення правди. Юрій 

Горліс-Горський, ч. 2 

08.15 Казки Лірника Сашка 

08.25 Дитячі таємниці 

08.50 Світ дітей. У ритмі 

спорту 

09.00 Новини. Культура. 

Тиждень 

09.20 Позиція. Герд Крамбер 

09.45 Анатолій Мокренко. 

Пісня невиправного 

романтика 

10.30 Музика і музиканти. 

Шопеніана 

11.00 Ткач нації. Чикаленко 

11.50 Незнаний Шевченко. 

Явище Шевченка і ми 

12.50 Джаз Коло. Україна 

— наш дім, ч. 2 

13.30 Д/ф «Персона грата. Іван 

Фундуклей» 

14.00, 02.00 Світ особистості. 

Момент кохання. . . 

15.00, 03.00 Поклик до світла

16.00 М. Лукадо. «Ти 

особливий». Вистава 

Київського академічного 

театру на Липках

17.00 Зі щитом соборності

17.30 Козацька пісня капели 

бандуристів

18.00 Музей Української 

Народної Республіки

18.25 Він з когорти вождів 

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Тиждень

19.20 Д/ф «Винниченко без 

брому»

20.05 Головна роль. Тамара 

Трунова

21.00 Д/ф «На порозі історії. 

Михайло Грушевський

21.40 Леся Дичко. «Джерело» 

«Моя Україна»

22.30 Юрій Федькович. 

«Запечатаний двірник». 

Вистава Чернівецького 

академічного обласного 

українського музично-

драматичного театру 

(12+)

23.50 М. Скорик «Карпатська 

рапсодія»

00.20 Світ у прямокутнику. 

Антон Петрусь, ч. 2

00.50 Під знаком Кримського

01.05 Головна роль. Ярослав 

Гаврилюк

04.00 Із Янголом на плечі...

04.55 Галина Стефанова. 

Подолання

 

СТБ

05.55 ВусоЛапоХвіст

07.00 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

10.20 Караоке на майдані

11.15 Україна має талант! Діти

14.20 Х/ф «Поділись 
щастям своїм»

19.00 Битва екстрасенсів

20.40 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 22.05 Х/ф «Золото 
апачів»

07.50 Натхнення

09.50 Супервідчуття

11.00 Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем

13.35 Будьте здорові!

14.00 Teen-клуб

15.05 Життя в цифрі

15.30 Соціальний статус: ваша 

пенсія

16.05 Х/ф «Туз»
17.55 Творчий вечір Петра 

Маги

20.00 Цивілізація Incognita

20.15 Кумири

20.35 Світські хроніки

21.00 Шеф — кухар країни

21.40 Євромакс

00.05 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.20 Ніч чорних краваток

01.50 Життя на Вершині

02.50 Вихідний, після 

опівночі

03.55 Rock Time 

04.50 Азбука життя Миколи 

Сивого

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

09.00 Бушидо

10.30, 14.00 Роби бізнес

11.00 Д/ф «Помста природи»

14.25 Х/ф «Маска ніндзя»
16.15 Х/ф «Таємні агенти»
18.20 Х/ф «Шах і мат»
20.10 Х/ф «Пограбування 

казино»
22.00 Х/ф «Чуваки й 

дракони»
00.05 Змішані єдиноборства. 

UFC

02.20 Х/ф «Камінна душа»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 16.20, 17.00, 19.10, 

21.25, 23.40, 1.40, 3.40 

Топ-матч

06.10 «Еспаньйол» — 

«Гранада». ЧІ

08.10 «Ліверпуль» — 

«Свонсі». ЧА

10.00, 16.00, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Реал» — «Малага». ЧІ

12.05 «Сток Сіті» — 

«МЮ». ЧА

13.55 «Саутгемптон» 

— «Лестер». ЧА

16.30 Світ Прем’єр-ліги

17.10 «Атлетік» — 

«Атлетіко». ЧІ

18.00, 20.15 Футбол Tables

19.25 «Бетіс» — 

«Спортінг». ЧІ

21.40 «Ейбар» — 

«Барселона». ЧІ

23.50 «Арсенал» — 

«Бернлі». ЧА

01.50 «Монако» — «Баєр». 

Ліга чемпіонів УЄФА

03.55 «Осасуна» — 

«Севілья». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ювентус» 

— «Севілья». Ліга 

чемпіонів УЄФА

07.50, 10.30, 12.35, 16.00, 

18.15, 20.30, 21.15, 

23.20, 1.25, 3.30, 5.30 

Топ-матч

08.10 «Вільярреал» — 

«Валенсія». ЧІ

10.00, 20.45 Світ Прем’єр-ліги

10.45 «Ман Сіті» — 

«Тоттенгем». ЧА

12.55 «Осасуна» — 

«Севілья». ЧІ

14.55 «LaLiga Docs». ЧІ

16.10 «Арсенал» — 

«Бернлі». ЧА

18.25 «Челсі» — «Халл 

Сіті». ЧА

21.30 «Саутгемптон» 

— «Лестер». ЧА

23.35 «Атлетік» — 

«Атлетіко». ЧІ

01.40 «Бетіс» — 

«Спортінг». ЧІ

03.40 «Челсі» — «Халл 

Сіті». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30 Містична Україна

10.10 Смертельний двобій

12.00, 21.40 Бойова залізниця

13.50 Загадки планети

15.50 Неймовірний риф

17.50 Паралельний світ

20.50, 23.30 Секретні історії

00.20 Д/ф

05.30 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...

10.00 Х/ф «Пенелопа»
12.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.25, 14.25 Орел і решка

20.00 М/ф «Планета 51»

21.45 Вечірній квартал

23.40 КВК

01.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 М/с «Козаки. Футбол»

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Елвін і бурундуки»

08.00 МультМікс

09.50 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.45 Х/ф «Енні Клаус 
приїжджає»

12.25 Х/ф «Білосніжка»
13.35 Х/ф «Русалонька»
14.45, 4.30 Віталька

16.40, 18.50, 22.00, 2.50 

Країна У

17.45, 19.50 Одного разу під 

Полтавою

20.55 Танька і Володька

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 Д/ф «Легіон»

09.55 Концертна програма 

Ольги Чубарєвої 

«Єднаймося!»

11.25 Спогади

11.55 Біатлон. Кубок світу. 

VІ етап. Мас-старт 15 км. 

(чоловіки)

12.50 Театральні сезони

13.35 Мистецькі історії

13.50 Фольк-music

15.00 Твій дім

15.40 Біатлон. Кубок світу. 

VІ етап. Естафета 4х6 км. 

(жінки)

17.20 Т/с «Епоха честі»

20.00 Д/ф «Сімдесятники. 

Юрій Іллєнко»

20.30 Перша шпальта

21.00, 5.35 Новини

21.30 Спорт. Тиждень

22.00 Утеодин з Майклом 

Щуром

22.35 Зірки на Першому

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.20 Територія закону

01.20 Музичне турне

02.30 Чоловічий клуб. Спорт

03.15 Телевистава «Житейське 

море»

04.45 Д/ф «Сергій Корольов. 

Початок»
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Гіганти на святковому столі
 Відомий у Херсоні експе-
риментатор Роман Гненій роз-
повів, що розпал збору врожаю 
лимонів та апельсинів він очі-
кує у лютому. Але, незважа-
ючи на це, вже до новорічних 
свят чоловікові вдалося зібра-
ти у своїй теплиці лимони, ко-
жен із яких мав вагу 700-800 г!
 — Це лимони наші, ук-
раїнські, тому й ростуть у мене 
дуже добре, — розповідає Ро-
ман Гненій. — Сорт цей нази-
вається «Київський», і щоріч-
но я збираю зі своїх дерев понад 
40 кілограмів лимонів-гігантів. 
Я маю намір у майбутньому тро-
хи вдосконалити цей сорт, якщо 
все вийде добре, то дам йому наз-
ву «Херсонський лимон». Аро-
мат від такого лимона буде та-
кий сильний, що, якщо його 
нарізати скибочками, цитрусо-
вий запах моментально запов-
нить усі без винятку кімнати у 
квартирі.

Цитрусові з магазину 
та з домашньої «грядки»
 Розглядаючи яскраво-жовті 
та блискучі лимони, вирощені 
в домашніх умовах, я мимоволі 
згадую, як ходила по базару та 
з тугою розглядала апельсини з 
цвіллю, лимони з плямами, а та-
кож м’яті та зіпсовані мандари-
ни. Продавці, які були дуже за-
цікавлені у тому, щоб усе швид-
ко продати, активно мили свої 
екзотичні фрукти перед прода-
жем так, що з них аж вода тек-
ла. Але товар це рятувало мало: 
все одно було видно, що він зіп-
сований.
 «Це все тому, що до Ук-
раїни привозять мандарини й 
апельсини так званих «техніч-
них» сортів, — роз’яснює Ро-
ман Гненій. — Такі сорти швид-
ко дозрівають, їх зростає бага-
то, але при цьому вони мають 
не дуже високі смакові показ-
ники. Намагаючись потім усе 
це добро реалізувати, продавці 
просто змушені використову-
вати хімікати, щоб не викидати 
товар на смітник. А ось цитру-
сові більш дорогих сортів до нас 
просто не завозять, бо це еконо-
мічно не вигідно: смачніші пло-
ди й зріють довше, та й загальна 
кількість їх не така вже й вели-
ка, а ось за ціною вони набагато 
дорожчі». Зазначимо, що лимон 
«Київський», який вивів наш 
земляк, Анатолій Патій, дійсно 
дуже смачний саме тому, що це 
суто український сорт, присто-
сований до життя у наших клі-
матичних умовах. Аромат особ-
ливо відчувається, коли п’єш 
пахучий чай.

Аромат домашнього врожаю 
 ...Вдихаючи цитрусовий аро-
мат, змішаний із терпким запа-
хом хвої (традиційний для Ук-
раїни аромат новорічних свят), 
я з ностальгією згадую, як ми ще 
школярами на новорічні свята 
поїдали у величезних кількостях 
мандарини та лимони. А потім 
обов’язково зберігали насіння від 
цитрусових «на щастя» та навіть 
намагалися його проростити. Де-
які небезуспішно експерименту-
вали з насінням фініків та інших 
екзотичних плодів, але дочека-
тися плодів ні в кого не вистачи-
ло терпіння.
 «Я з насіння лимона за сім-
вісім років виростив пристойний 
саджанець, заввишки він уже 
майже в мій зріст, — розповідає 
Роман Гненій, — але плодів на 
ньому аж до цих пір так і не ба-
чив. Чекаю з інтересом, коли це 
деревце буде плодоносити. Ду-
маю, що ще пройде не менше ніж 
п’ять років. Це правда, що з кіс-
точки звичайного купленого ли-
мона або апельсина можна сад-
жанець виростити, можна навіть 
і фінікову пальму, але ось плодо-
носити вона, на жаль, не буде ...»
 За словами Романа Гненія, 
якщо з насіння намагатися ви-
ростити апельсинове деревце, на-
приклад, то знадобиться не мен-
ше  10-12 років. При цьому зна-
вець своєї справи категорично 
не рекомендує новачкам почина-
ти з апельсинів або мандаринів. 
За його словами, набагато  неви-
багливіший лимон, ось із нього й 
можна розпочинати свої домашні 
експерименти.
 «Набагато продуктивніше ку-
пити на ринку готові саджанці, — 
переконаний Роман. — Але тут 
теж є свої секрети. Наприклад, 
якщо на саджанці всього лише до 
10 листочків, то у найближчі роки 
плодів ви не дочекаєтеся. Аби от-
римати фрукти швидше, треба 
вибирати такий саджанець, на 
якому вже є від 40 до 50 листоч-
ків. Деякі вважають, що купити 
саджанець із плодами — краще 
рішення. Виявляється, така дум-
ка хибна. Річ у тім, що цей саджа-
нець почав плодоносити у тих клі-
матичних умовах, до яких довго 
звикав ще до того, як ви його при-
дбали. А ось у вашій квартирі або 
теплиці йому може не сподобати-
ся, саджанець може або захворі-
ти, або просто припинити рости. 
Отож найкращий варіант — ку-
пити саджанець, на якому є до-
статньо листя, та чесно дочекати-
ся своїх плодів».

І буде дерево-сад! 
 Сам аграрій-експеримента-
тор добре знає, що для того, щоб 

проростити насіннячко, потрібно 
знати ще чимало нюансів. Напри-
клад, краще за все воно проросте, 
якщо відразу покласти його до 
маленького горщика із землею та 
поливати не частіше, аніж один 
раз на тиждень (це взимку, а от 
влітку можна поливати й часті-
ше). По мірі зростання потріб-
но пересаджувати саджанець до 
більш відповідного горщика. Не 
варто пророщувати його без ґрун-
ту, просто у воді, бо саджанець, 
може, й проросте, але буде дуже 
маленьким через те, що закисне, 
а коренева система не розвивати-
меться так, як належить.
 ■ Я ось чула, що українці на-
віть справжні дерева-сади ви-
рощують, а ви змогли б так?
 — До речі, таким чином мож-
на перевірити, яка у вас енергети-
ка, чим більше приживеться різ-
них відростків на одному дерев-
ці — тим краща аура в людини, 
— погоджується Роман Гненій. 
— Виростити дерево-сад, на яко-
му будуть одночасно рости лимо-
ни, апельсини та мандарини, не 
так уже й складно, тому що цит-
русові — це все родичі між собою, 
приживлюваність у них дуже ви-
сока. Прищеплюють живці до де-
рева лимона, адже воно найбільш 
міцне та життєздатне. Я хочу зро-
бити своє екзотичне дерево-сад: 
буду прищеплювати до лимона, 
який уже вимахав у висоту 2-2,5 
метра заввишки, мандарин сорту 
«Клементін». Мені його привезли 
з-за кордону, я його адаптував до 
умов життя на півдні України, й 

тепер хочу на його базі створити 
своє дерево-сад.

Перевірено: нітратів немає
 Роман Гненій розповідає, 
що не так давно відвідував свого 
знайомого у  розпал епідемії гри-
пу. Той уже хворів кілька днів. 
Так ось, ентузіаст із Херсона дав 
хворому кілька своїх домашніх 
лимонів та розповів, як їх мож-
на вживати з цукром та чаєм. 
Через пару днів зателефонував, 
щоб довідатися про самопочуття 
знайомого, а той уже був абсолют-
но здоровий і дуже вдячний своє-
му рятівникові. Отож у розпал 
вірусної інфекції лимони дійсно 
рятують від хвороб та підвищу-
ють імунітет. Ще один кумедний 
випадок стався якраз тоді, коли 
під Новий рік Роман пригощав ді-
тей та сусідів своїми гігантськими 
лимонами. Один із знайомих от-
римав у подарунок 700-грамовий 
екзотичний фрукт та задумався, 
чи можна його їсти. Адже у нас 
усі знають: якщо плід великий, 
то це означає, що або нітратами 
напханий, або радіація на ньо-
го так вплинула. Тому чоловік, 
перш ніж пригощати таким гі-
гантським лимоном дружину та 
дітей, відніс плід на експертизу до 
спеціальної лабораторії. Резуль-
тат його просто приголомшив: 
кількість нітратів у ньому вияви-
лася нижчою норми, не кажучи 
вже про повну відсутність інших 
шкідливих зовнішніх впливів. 
Експерти видали свій вердикт: 
у цих лимонах-гігантах не тіль-

ки міститься величезна кількість 
вітаміну С, а й також у достатній 
кількості присутній вітамін Р, що 
не дає руйнуватися всьому віта-
мінному ланцюжку.
 «Я взагалі не користуюся доб-
ривами через те, що це погано 
впливає на кореневу систему де-
ревця, i воно може загинути, — 
продовжує свою розповідь Роман 
Гненій. — А мій сусід після того, 
як дізнався, що гігантські лимо-
ни абсолютно безпечні, пообіцяв 
навіть їх купувати, адже на рин-
ку таких лимонів не знайдеш. 
На жаль, поки що я вирощую ек-
зотичні плоди тільки для себе, 
адже розміри теплиці не дозво-
ляють висаджувати багато дерев. 
Особливо чудовий момент, коли 
лимони цвітуть, це дуже краси-
во, та й аромат екзотичний на-
повнює все приміщення».

Тюльпани для коханих 
 А ось садівник із Миколає-
ва Інна Токарева підказала, як 
можна в домашніх умовах ви-
ростити справжні тюльпани.
 «Для того щоб устигнути до 
свят, треба підготуватися зазда-
легідь, — розповідає Інна Тока-
рева. — Починати «виганяти» 
саджанці тюльпанів з цибулини 
бажано за два місяці до передба-
чуваного періоду цвітіння. Ци-
булинам тюльпанів для вигон-
ки дійсно не потрібна земля — 
можна саджати їх просто в пісок 
та каміння. Дуже часто їх поли-
вати не слід, щоб не було загни-
вання. Сама цибулина містить 
у собі все необхідне для гарного 
росту саджанця тюльпана. А ось 
дотримуватися температурного 
режиму й великої кількості світ-
ла — для них життєво важли-
во. Аби бутон дозрів та не зів’яв 
завчасно, потрібне хороше ос-
вітлення, сонячне місце. Оскіль-
ки у нас в Україні взимку це рід-
кість на будь-якому вікні, мож-
на скористатися підсвіткою, а та-
кож спеціальною конструкцією з 
фольги, яка буде концентрувати 
світло саме на саджанці».
 За словами Інни Токаревої, 
для експериментів найкраще 
брати низькорослі сорти тюль-
панів. Для тих, хто зважиться 
на експеримент, радимо більше 
дізнатися про тюльпани та цибу-
лини у продавців. Адже попере-
ду — найбільш зворушливі свята 
для всіх закоханих. Щоб пораду-
вати своїх подруг, матерів та ко-
ханих — є цілком доступний для 
кожного українця спосіб, досить 
докласти лише трохи праці та 
фантазії. ■

САД-ГОРОД

Це все квіточки
Зібрати добрий урожай екзотичних плодів та ніжних тюльпанів 
кожен українець зможе, не виходячи зі своєї квартири

■

Дочка Романа Гненія 10-річна Ліза допомагає вирощувати екзотичні фрукти.❙

Домашнім тюльпанам земля не потрібна.❙

Саме так цвіте домашній лимон.❙

Ірина КИРПА

Аграрій-ентузіаст із Херсона Роман Гненій на цей Новий рік при-
гощав дітвору та сусідів «домашніми» бананами, апельсинами й 
лимонами просто гігантських розмірів. А ось садівник із Миколає-
ва Інна Токарева добре знає, як із маленьких цибулинок тюльпанів 
виростити вдома до Різдва справжні букети запашних квітів, май-
же як у казці «Снігова королева».
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Руслана НОВИЦЬКА 

Зустрічаємося з Олесею Жура-
ковською в кав’ярні. Навіть попри 
те, що акторка повернулась зі зйо-
мок о 4-й годині ранку, Олеся від-
крита до спілкування, її внутрішня 
енергетика та позитив налаштову-
ють на продуктивний лад. Олеся 
працює в Київському академічно-
му Театрі драми і комедії на Лівому 
березі Дніпра, часто з’являється в 
українських фільмах і серіалах, 
була ведучою популярної програ-
ми «Зважені та щасливі».

«Світлана була однією з причин, 
чому я прийшла в театр, а другою 
— був Лінецький» 
 ■ Нещодавно, у листопаді 2016-го, 
ви отримали звання заслуженої 
артистки України. Чи почався 
після цього новий етап життя? Чи 
зріс після цього інтерес режисерів 
до вас?
 — Я взагалі по-філософськи 
ставлюся до присвоєння звань, не 
впевнена, що це актуально цієї 
пори. Але справа в тому, що коли 
я вже його отримала, то зрозумі-
ла — це важливо для людей, які 
мене оточують. Друзі, колеги, які 
мене люблять, — усі так зраділи. І 
мені було приємно від того, що всім 
приємно. Це як відображений сиг-
нал (усміхається). Я не кокетую, 
можу сказати (голос став серйоз-
нішим), що ми займаємося про-
фесією не для того, щоб отримува-
ти звання, а тому що просто не мо-
жемо без цього жити, це наш єди-
ний шлях. 
 ■ Нещодавно ви зіграли в спек-
таклі Михаїла Хейфеца «Мотуз-
ка». Що нового для себе відкрили 
в цій п’єсі?
 — Будь-яка роль — це збагачен-
ня, тому що актор не лише вчить 
текст, а намагається зрозуміти лю-
дину, яку доводиться грати. Саме у 
цій виставі ми грали одразу по два 
персонажі (у мене були ролі Па-
цієнтки та Адвоката). І коли ми 
тільки починали працювати, вив-
чали досить серйозну психологіч-
ну літературу, яку я б ніколи в 
руки не взяла, якби не ця вистава. 
Це було потрібно для того, щоб зро-
зуміти психотипи, поняття домі-
нанти. Тобто акторові в роботі час-
то доводиться стикатися з тим, до 
чого б він не доторкнувся, живучи 
своїм звичайним життям. 
 Згадався один із постулатів фі-
лософії — первинність буття над 
мисленням. Мені також довелося 
згадати, що коли людина хоче їсти, 
то вона забуває про все, що її ото-
чує. Так само в наших персонажів: 
є один вектор, за яким вони послі-
довно йдуть, і все інше для них не-
важливо. Для мене було цікавим те, 
що я трішки розширила свої знан-
ня у психології, психіатрії та фі-
лософії. Цим я і збагатилася, поки 
працювала над роллю.
 ■ У цьому спектаклі задіяні два 
акторські склади. Вашою колегою 
по ролі є Світлана Орличенко. Ваші 
погляди на ролі Пацієнтки та Адво-
ката в чомусь різняться?
 — Ми обидві — дуже яскраві ін-
дивідуальності. Безумовно, якщо 
заходить у якийсь матеріал яскра-
ва індивідуальність, багато що нав-
коло змінюється. Я не думаю, що у 

нас якісь принципово різні погля-
ди на роль, але я упевнена, що коли 
граю я або грає Світлана, якісь ню-
анси в спектаклі змінюються. 
 Світлана — справжній майстер. 
Більше того, коли я прийшла в те-
атр, вона вже була на сцені, і коли 
я побачила її та Віталія Лінецько-
го, який від нас уже пішов у кра-
щий світ, у виставі «Дрібний біс», 
закохалася. Світлана була однією 
з причин, чому я прийшла в театр, 
а другою — був Лінецький. 

«Театр — це не просто місце 
роботи, для нас це як домівка»
 ■ Чого ви навчилися за роки 
роботи в цьому театрі? Чи хотіли 
б спробувати себе ще в якомусь ін-
шому театрі?
 — Рiч у тiм, що театр — це не 
просто місце роботи, для нас це 
як домівка, як родина. Ми над-
звичайно цінуємо та всіляко куль-
тивуємо людські стосунки, і саме 
це нас тримає купи. Ні для кого не 
секрет, що зараз театром ніхто не 
займається, немає ніякої дотації, 
погане фінансування. Доводить-
ся просто виживати. А коли тяж-
ко живеться, родини часто руйну-
ються. Так могло статися і з нами, 
але не сталося через те, що ми лю-
бимо один одного, переживаємо за 
те, щоб наш прекрасний театр іс-
нував, будуємо стосунки, як у ро-
дині. 
 Живучи в цьому театрі протя-
гом 15 років, безумовно, я вчуся 
тому, як у певний момент потріб-
но якійсь людині дати викричати-
ся, заспокоїтись; у певний момент 
— пожаліти, десь поступитися або 
наполягти на своєму. Це того вар-
те, безумовно. У свою чергу, тим, 
як ми працюємо, якого рівня три-
маємося, завдячуємо Едуарду Мар-
ковичу Митницькому, тому що він 
наш патріарх, наш метр, покрови-
тель. Людина, яка, власне, створи-
ла цей театр, це його дитя. Ніколи 
не буває конфліктів, ти просто за-
ходиш у матеріал і починаєш пра-
цювати. 
 Є ще один приємний і важли-
вий аспект роботи конкретно в цьо-
му театрі. Ми ж не в центрі розта-
шовані, а на Лівому березі, тому й 
публіка в нас особлива, така, що 
їде саме до нас. Мало таких людей, 

які б ішли повз наш театр, поба-
чили афіші та зайшли, як це від-
бувається в центрі. Ні, до нас тре-
ба спеціально приїхати. Тому в нас 
такі глядачі, які чекають саме на 
нас. Це так прекрасно! Відразу від-
чуваєш зв’язок із людьми, які си-
дять у залі. Взагалі, це таке щас-
тя, коли ти граєш роль і емоцій-
но відчуваєш, аж до фізичного, що 
люди тебе чують, розуміють, відгу-
куються на те, що ти їм говориш, 
як у звичайному спілкуванні, коли 
сидиш із людиною, дивишся їй в 
очі і бачиш, що вона тебе розуміє. 
А тут таких людей 400. Інколи на-
віть здається, що всі 400 зливають-
ся в одну людину, настільки схожу 
емоційну реакцію вони пережива-
ють. Це дуже яскраві відчуття і, 
мабуть, єдиний сенс виходити на 
сцену. Оцей меседж донести і поба-
чити, що те, що ти людям дав, вони 
понесуть із собою з театру додому, 
може, завтра про це згадають. 

 «Будь-яка зустріч із режисером 
— це як побачення»
 ■ Робота з якими театральними 
режисерами запам’яталася вам 
найбільше?
 — Будь-яка зустріч із режи-
сером — це як побачення. Ти 
довіряєшся і йдеш шляхом, що він 
для тебе вибирає. Найбільше я пра-
цювала в нашому театрі з Лісовцем 
Олексієм Івановичем, саме він дав 
мені першу головну роль, і з Мит-
ницьким Едуардом Марковичем 
також часто. 
 Зустріч із яскравою особистіс-
тю — це завжди цікаво. Не завжди 
легко, тому що в кожного режисе-
ра своє бачення матеріалу, але тре-
ба розуміти, що на репетиціях важ-
ливий режисер, він — головний. 
Потім починається етап, коли в 
уже розібраний матеріал треба 
вдихнути життя, щоб він викли-
кав емоції в людей. Тут уже на пер-
ший план виходимо ми, актори, 
як майстри, як індивідуальності, 
і оживляємо цю конструкцію. Ми 
абсолютно залежні одне від одно-
го, ми втілюємо мрії та уяву режи-
сера, а режисер нас спрямовує.
 ■ Скільки часу зазвичай іде на 
те, щоб знайти спільну мову з но-
вими режисером та колегами?
 — Ніколи немає часу, я зразу 
ж знаходжу спільну мову з людь-
ми. Я дуже відкрита людина і вва-
жаю, що всі ці перепони, бар’єри 
люди самі вигадують. Насправ-
ді всі хочуть одного і того ж: доб-
ре зробити свою роботу, отримати 
гроші; тобто такі позитивні стиму-
ли для людей однакові, вони всіх 
об’єднують. Я ніколи не створюю 
бар’єрів, прошу, щоб до мене звер-
талися на «ти», і працюю.
 На знімальному майданчику 
завжди мало часу. Приходиш на 
свою сцену, а вона знімається десь 
із середини фільму, тобі вказують 
на одного з акторів і кажуть: «Це 
твій чоловік». Ну і коли мені до 
нього звикати? Треба одразу лю-
бити. Зразу розумію, що в нас же 
стосунки, це ціле життя, підходжу 
до нього і кажу: «Ну що? Обніме-
мося?» — «Обнімемося». Пообні-
малися і пішли на майданчик. Усе 
ж повинно бути достовірним, а так 
ми економимо час. Одразу стрибає-
мо у воду і пливемо. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Олеся Жураковська: Відмовлялася 
від ролі, коли бачила відверто 
шовіністичний матеріал
Яскрава акторка розповідає про Театр на Лівому березі Дніпра, 
акторсько-режисерську залежність і здатність черпати енергію

■

Олеся Жураковська.❙

 ■ Повернімося до Театру 
на Лівому березі. Раніше на 
його сцені ставили здебіль-
шого класичні твори. А за-
раз усе частіше з’являються 
п’єси сучасних драматургів, 
того ж Михаїла Хейфеца. Із 
чим це пов’язано?

 — Не думаю, що це спеціально так 
вирішили ставити. Олексій Іванович, до 
речі, довго шукав п’єсу, яка б його заче-
пила (прим., «Мотузка»), тому що саме 
режисер вибирає матеріал. Він його по-
винен зацікавити. Олексій Іванович ба-
гато перечитав різноманітного матеріа-
лу, і класичного в тому числі, але коли 
прочитав цю п’єсу, просто в неї зако-
хався і вирішив поставити саме її. Я не 
думаю, що це така політика, що раніше 
ставили класику, а зараз усе нове, ні. 
У нас же паралельно ставиться і кла-
сика, і сучасне мистецтво. Або класика 
переробляється так, що вона виглядає 
як сучасний твір. Можливо, для режи-
серів сучасна драматургія наразі акту-
альна. 
 Це ж цікаво, коли є якийсь виклик, 
спроба зробити щось таке, коли ти ви-
ходиш і не знаєш, сподобається це 
глядачеві чи не сподобається, це озна-
чає, що твоя праця жива. Немає сен-
су створювати щось таке, що автома-
тично гарантує успіх. Коли йдеш пере-
віреним шляхом, ти робиш те, що вже 
150 разів робили до тебе, а коли робиш 
щось нове, завжди страшно. Але, як ка-
жуть, коли виходиш із зони комфорту, 
коли відчуваєш страх, радій — у тебе 
є шанс пізнати щось нове. 

 ■ Який образ ви вважаєте 
найближчим до власної осо-
бистості?

 — Корсиканка (рішуче). Так, Кор-
сиканка найближча. Думаю, коли Олек-
сій Іванович працював над створенням 
цієї вистави, він враховував мою ін-
дивідуальність. У мене там ніколи не 
було дубля, я завжди була одна. І ми 
створювали цю героїню, спираючись 
саме на мій життєвий досвід.

 ■ Що може вас спонукати 
відмовитись від запропонова-
ної ролі?

 — По-перше, мені в принципі 
може не сподобатись якийсь матеріал. 
По-друге, в мене неодноразово трап-
лялися ситуації, коли я відмовлялась 
від ролі через те, що бачила відверто 
шовіністичний матеріал, і я не погоджу-
валася грати, скажімо, людину придур-
кувату тільки через те, що вона гово-
рить українською мовою. А такі пропо-
зиції були, і ще задовго до конфлікту, 
коли на мене дивилися величезними 
очима, тому що знімався блокбастер, 
і треба було зіграти таку недоумкувату 
українку. Я тоді відмовилася від ролі. 
Бувають ще такі моменти, коли ніяк не 
може запуститися кіно і тобі шкода сво-
го часу, бо ти не можеш просто сидіти 
та чекати. Тоді теж, бувало, відмовля-
лася від ролі, тому що я розуміла, що 
це мій час і моє життя, яке я прожива-
тиму так, як хочу.

 ■ Ви постійно задіяні в 
житті театру, знімаєтесь у 
кіно, а також мали досвід ро-
боти телеведучою. Як вдаєть-
ся все встигати?

 — Я оптимістична людина, люблю 
людей. Навіть коли в мене немає сил, 
я черпаю енергію зі спілкування, от як 
із вами зараз, у нас відбувається обмін 
енергіями, і таким чином я оживаю. Під-
німаюсь — і вперед. Дуже люблю лю-
дей, спілкування, життя. І тому, навіть 
коли відчуваю сильну втому, головне 
— піднятися і йти. А там уже по дорозі 
сповнюєшся натхненням і силами.

■ Який новий досвід отримали, 
будучи ведучою «Зважених та 
щасливих»?

 — Телебачення — це ще один 
варіант існування в кадрі, спілкуван-
ня з глядачем. Взагалі все інакше, але 

так двома словами не поясниш. Зйом-
ки реаліті — це страшенно важка робо-
та для всієї групи в першу чергу, тому 
що, власне, цілодобово відбуваєть-
ся зйомка. Коли сплять, коли встають, 
коли їдять, коли тренуються, коли сва-
ряться. Це велика кількість матеріалу, 
яка потім важко поєднується, яка вза-
галі важко відпрацьовується. На екрані 
з’являється від сили 10% від того, що 
ти робив, тому що весь обсяг просто не-
можливо помістити і змонтувати. Мене 
це трошки розчаровувало, тому що ти 
знаєш, як багато сил затратив на спілку-
вання з учасниками. Учасники, до сло-
ва, — люди, які постійно перебувають 
у стресовій ситуації, і як акторка, я зба-
гатилася тим, що багато спостерігала за 
ними: як вони поводяться, коли з ними 
відбуваються такі сильні зміни. А змі-
ни, перетворення відбувалися просто 
на очах, така рідкісна можливість дійс-
но спостерігати за подібним. 
 Я навчилася приймати ситуацію, 
тому що коли працюєш на 100%, а на 
екрані бачиш 10% своєї праці, це засму-
чує. Але в якийсь момент я зрозуміла, 
що це не головне, а головне — твої ге-
рої, тобто люди, які працюють поруч із 
тобою. Це необхідно було усвідомити.
 Потім я провела перший у жит-
ті прямий ефір. Це взагалі таке задо-
волення! Але, скажімо, за своєю фор-
мою існування схоже з роботою в теат-
рі, тому що є глядач, який сидить у залі, 
є відчуття того, що саме цієї миті відбу-
вається найважливіше, це не буде вже 
інакше, це буде тільки так, момент не 
перемонтуєш, не виріжеш, не зміниш. 
Але сам процес, відчуття того, що це з 
тобою відбувається, що тобі вдається, 
просто захоплює. Мені взагалі сподо-
балося проводити прямі ефіри. Я прос-
то відчула, що це моє. Словами немож-
ливо передати, наскільки там хороші 
люди працювали, з багатьма я підтри-
мую добрі стосунки. За чотири роки ми 
звикли один до одного. Я сподіваюся, 
що як мені з ними було добре, так і їм 
зі мною. Але життя змінюється. Прос-
то в якийсь момент відчуваєш, що цей 
шлях уже пройдено. Треба йти далі. 

 ■ У скількох проектах мо-
жете бути задіяні одночасно?

 — Максимально — у чотирьох, 
здається. Так, чотири. Це мій макси-
мум.

■ Чим би ви займалися, якби 
не вдалося реалізувати себе 
як акторку?

 — Моя перша освіта — за спе-
ціалізацією «технологія швейного ви-
робництва». Але я хочу сказати, що я 
була щаслива, коли не знала, що я буду 
акторкою. Я просто приймала своє жит-
тя, насолоджувалася ним, створювала 
щось своїми руками і таким чином ре-
алізовувала творчий потенціал. Ство-
рювала багато. 
 Якийсь час, коли я повернулась із 
Москви додому, в мене не було робо-
ти, мене ніхто не знав, я опинилася в 
ситуації абсолютно нової людини. Тоді 
ж ця можливість шити, заробляти гро-
ші і, знову ж таки, реалізовувати себе, 
була дуже доречною. Я не можу ска-
зати, що почувалася нещасною, я була 
щасливою. Як я вже казала, щастя — 
це шлях, це твоє внутрішнє відчуття. 
 Якби я не була акторкою, впевне-
на, що в будь-якій іншій професії також 
отримувала б задоволення, знаходила 
б можливість якось реалізовуватися. 
Та й не факт, що все життя я буду ак-
торкою, якоїсь миті все може змінити-
ся. Може, я відчую, що цей шлях прой-
дено, не відкидаю цієї можливості. Але 
зараз для мене це така необхідність ви-
ходити на сцену і робити те, що я роб-
лю і транслювати своє бачення світу 
людям. У мене є відчуття, що я можу 
щось сказати, можу подарувати людям 
надію, підтримати. Хто знає, може, ко-
лись це відчуття мене залишить, тоді 
немає чого й виходити на сцену.

ЛАБОРАТОРІЯ ТВОРЧОСТІ

 «Таке враження, що в нашому   
 середовищі все ожило»

■



Григорій ХАТА

 Чи то передбачали, чи, мож-
ливо, наврочили, але назвавши 
ралі-рейд «Дакар» 2017 року 
Одіссеєю, як і міфічному герою, 
організаторам і учасникам цьо-
горічного марафону випало бо-
ротися зі справжньою водною 
стихією. Плануючи для гонщи-
ків 9000-кілометрову «одіссею» 
пустелями, дюнами, горами — 
загалом бездоріжжям  Південної 
Америки — представники оргко-
мітету навряд чи думали, що ле-
гендарні перегони перетворяться 
із сухопутних на «морські», че-
рез що доведеться взагалі скасо-
вувати окремі етапи рейду.
 Приміром, шостий змагаль-
ний день вирішили не проводи-
ти через сильну зливу. Тоді як 
на дев’ятий етап гонщики не 
вийшли через зсуви ґрунту, що 
стали наслідком потужних до-
щів. Частину ж етапів через по-
годні катаклізми довелося скоро-
чувати. Словом, небесна канце-
лярія неабияк скоригувала пла-
ни організаторів на гонку, котра 
в цьому році мала б складатися 
з 12 бойових відрізків. В основу 
нинішньої дорожньої карти «Да-
кару» покладений маршрут, що 
з’єднує столиці трьох держав — 
Аргентини, Болівії та Парагваю. 
До речі, остання країна дебютує в 
ролі співорганізатора марафону, 
котрий, загалом, уже вдев’яте 
проводиться у Південній Амери-
ці.
 При цьому одними лише ор-
ганізаційними проблемами «Да-
кар»-2017 не обмежився. Через 
різного роду форс-мажори го-
ночний пелетон утратив кількох 
знакових особистостей, відсут-
ність яких, без сумніву, відчут-
но вплине на змагальну приваб-
ливість перегонів. Так, з турні-

ру позашляховиків ви були одра-
зу двоє володарів чемпіонських 
титулів — переможець 2015 року 
Нассер Аль-Аттія та тріумфатор 
2010-го Карлос Сайнс-старший. 
Катарець на третьому етапі при-
пустився помилки, котра при-
звела до невідновлюваних руй-
нувань підвіски його «Тойоти». 
Іспанець «загнав» свій «Пежо» 
наступного дня, коли на його 

французькому «залізному коні» 
повністю відмовила коробка пе-
редач, змусивши 54-річного ве-
терана четвертий рік поспіль до-
строково завершити легендар-
ний ралі-рейд. Катастрофою 
обернувся четвертий етап і для 
минулорічного чемпіона в мото-
циклетному заліку — австралій-
ця Тобі Брайса, котрий за кіль-
ка кілометрів до фінішу під час 

падіння зазнав важкої травми 
— перелому лівої стегнової кіс-
тки. Незважаючи на втрату сво-
го лідера, команда «КТМ» про-
довжує домінувати в змаганнях 
мотоциклістів, які після дев’яти 
турів очолює британець Сем Сан-
дерленд.
 У загальному заліку поза-
шляховиків першим іде екіпаж 
відомого ралійного «класика» Се-

бастьяна Льоба, котрий на 1хв. 38 
секунд випереджає свого леген-
дарного співвітчизника Стефана 
Петеранселя. Минулого року, де-
бютуючи в новій для себе іпостасі 
гонщика-«марафонця», француз 
набирався досвіду й, у підсумку, 
програв першість значно досвід-
ченішому в цій царині Петеран-
селю, котрий є рекордсменом за 
кількістю тріумфів (12 перемог) 
на «Дакарі». Серед вантажівок 
чільну позицію тримає «Камаз» 
Дмитра Сотнікова, проте його пе-
ревага над чинним переможцем 
голландцем Жераром де Роєм 
на «Івеко» становить трохи біль-
ше двох хвилин.  А у перегонах 
на квадроциклах за відсутності 
братів Патронеллі домінує Сер-
гій Карякін із Росії, котрий є од-
нофамільцем знаного шахіста. ■
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«Прогнозувати кількість медалей на сезон не буду, тому що, коли на 
тренуваннях працюєш iз повною віддачею, нагороди приходять самі».

Юрай Санітра 
словацький наставник чоловічої збірної 
України з біатлону

УКРАЇНА МОЛОДА

Теніс
 Турнір WTA в Хобарті (Австралія, 
призовий фонд — 226 тис. доларів). 
Чвертьфінал. Цуренко (Україна) — 
Роджерс (США) — 4:6, 6:4, 6:3. Друге 
коло. Цуренко — Ларсон (Швеція) — 
6:4, 6:4. Перше коло. Цуренко — Со-
лер-Еспіноса (Іспанія) — 6:2, 6:3.
 Турнір WTA в Сіднеї (Австралія, 
призовий фонд — 710 тис. доларів). 
Перше коло. Макхейл (США) — К. Бон-
даренко (Україна) — 4:6, 7:5, 6:2.
 Турнір АТР у Сіднеї (Австралія, 
призовий фонд — 495 тис. доларів). 
Перше коло. Мюллер (Люксембург) — 
Долгополов (Україна) — 3:6, 6:3, 7:5.

Футбол
 В оновленому рейтингу ФІФА Націо-
нальна збірна Україна залишилася на 30-
й сходинці. У порівнянні з попередньою 
версією протоколу не відбулося змін і в 
першій трійці. ■

 ХРОНІКА■

Григорій ХАТА

 За останні роки українські біатлоніс-
тки привчили власних шанувальників до 
стабільно високих результатів у коман-
дних перегонах. Але з появою біля кер-
ма синьо-жовтої чоловічої збірної знано-
го словацького наставника Юрая Санітри 
президент ФБУ Володимир Бринзак упев-
нено заговорив про хороші «олімпійські 
перспективи» й нашого чоловічого квар-
тету. Небезпідставність подібних споді-
вань вітчизняні біатлоністи підтвердили 
на старті п’ятого етапу Кубка світу, де під 
час естафетних перегонів удруге в сезоні 
показали вельми пристойний результат. 
Як і в Поклюці (там відбувся другий етап 
КС-2016/2017), в Рупольдингу наша чо-
ловіча четвірка знову впритул наблизи-
лася до п’єдесталу, піднятися на який ук-
раїнським «стріляючим лижникам» не 
дозволили гранди світового біатлону — 
збірні Норвегії, Росії та Німеччини.
 Завдяки старанням лідера вітчизня-
ної команди Сергія Семенова, котрий, 
прийнявши естафету від Артема Прими, 
захищав синьо-жовті кольори на друго-

му етапі, українські біатлоністи певний 
час навіть перебували в призовій трій-
ці, проте, в підсумку, менш досвідченим 
його партнерам — Володимиру Семако-
ву та Віталію Кільчицькому — захисти-
ти високу позицію не вдалося.
 Але й четвертий фінальний резуль-
тат, який показали підопічні Санітри, за-
слуговує на позитивні реверанси. Особли-
во вражаючим вийшов заключний етап 
у виконанні Кільчицького, котрий ура-
зив наставників неймовірно швидкою 

стрільбою на стійці, закривши всі п’ять 
мішеней за блискавичні 17 секунд. «На 
мій погляд, він навіть перевершив свої 
можливості, що, впевнений, послужить 
поштовхом для нього в майбутньому», 
— так охарактеризував роботу партнера 
Семенов. Загалом, саме Віталій виявив-
ся єдиним у нашій команді, котрий «з ну-
лем» завершив свою ділянку роботи. На-
томість досвідчений ветеран припустився 
найбільшої кількості промахів — трьох, 
хоча й, повторимося, показав найкращий 

проміжний результат. «Дуже задоволе-
ний колективним результатом. Щодо 
свого виступу, то я продовжує перебува-
ти в пошуку своєї стрільби», — пояснив 
Сергій Семенов.
 Загалом за місяць до старту чемпіо-
нату світу вітчизняні біатлоністи де-
монструють хороший командний хід, 
при цьому, зауважимо, естафету в Ру-
польдингу наші хлопці проводили без 
свого капітана Дмитра Підручного, 
який не встиг у повній мірі відновити-
ся після хвороби.
 Додамо, що переможцем чоловічої ес-
тафети на другому поспіль німецькому 
етапі КС стала команда Норвегії, котра 
стараннями Еміля Свендсена на остан-
ніх метрах дистанції випередила збір-
ну Росії. Фінішер «триколірних» Антон 
Бібіков, який після останнього вогневого 
рубежу мав 14 секунд переваги над скан-
динавом, на заключних метрах гонки 
просто «став», не витримавши високо-
го темпу перегонів. ■

БІАТЛОН

Реверанси та перспективи
Другу поспіль естафетну 
гонку Кубка світу наші 
стріляючі лижники 
завершили 
на четвертому місці

■

ТАБЛО

 Кубок світу з біатлону. 5-й етап (Руполь-
динг, Німеччина). Естафета (4 х 7,5 км). 1. Нор-
вегія — 1:13.40,7 (0 штрафних кіл + 5 додаткових 
патронів). 2. Росія — +5,1 (0+2). 3. Німеччина — 
+23,5 (1+9). 4. Україна (А. Прима, Семенов, Сема-
ков, Кільчицький) — +28,0 (0+6)...
 Кубок націй. 1. Німеччина — 3045 очок. 
2. Франція — 3030. 3. Росія, Норвегія — 3000... 
7. Україна — 2559...

■

Попри неідеальну стрільбу Сергій Семенов завершив свій етап естафети в Рупольдингу 
на другому проміжному місці.
Фото зі сторінки «Біатлон України» в «Твіттері».

❙
❙
❙

АВТОСПОРТ

«Одіссея» в пустелі
Учасникам цьогорічного «Дакару» випало боротися з 
додатковими труднощами

■

Учасникам ралі-рейду «Дакар»-2017 доводиться змагатися в неймовірно складних умовах.
    Фото з сайта unian.ua.

❙
❙
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Читайте 
в наступному 
номері:
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ПОГОДА■

Не лети, голубе «синій»
За минулий рік в Україні сталося понад 8 тисяч  ДТП iз вини водіїв у нетверезому стані, за перші  дні 
нинішнього — 80. Як припинити вакханалію?

УКРАЇНА МОЛОДА
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 Сувора правда життя. Маніяк об-
прискав отрутою гроші й пожертвував 
їх дитячому будинку. Загинуло 20 де-
путатів, два мери і один міністр.

* * *
 Від недотримання техніки безпе-
ки людина може не тільки померти, а 
й народитися.

* * *
 Ой, як сьогодні незручно ви йшло! 
Подзвонив другу невчасно на мобіль-
ник! Звідки я міг знати, що він у цей 
момент у чужiй шафі сидить?

* * *
 Люся Сидорова була дуже осві-
ченою жінкою і, піднімаючи з підло-
ги п’яного чоловіка, щоразу прокли-

нала Ньютона і Менделєєва.

* * *
 Дружина:
 — Я вимагаю, щоб нас розлучи-
ли: чоловік без мого відома продав 
усі каструлі, а гроші пропив.
 Чоловік:
 — Я теж прошу нас розлучити: 
зникнення каструль ця ідеальна госпо-
диня виявила тільки через два тижні!

* * *
 — У нас усе село грибами отруї-
лося.
 — Як, відразу все?
 — Спочатку помер один. А потім 
на його поминках односельці доїли тi, 
що залишилися.

По горизонталі:
 1. Прилад для вимірювання гли-
бини води за бортом. 5. Відома бол-
гарська сліпа провидиця. 8. Озеро 
на кордоні США і Канади, в яке впа-
дає річка Ніагара. 9. Очільник місь-
кого муніципалітету. 11. Подрібне-
на вижимка із цукрових буряків, яка 
іде на корм худобі. 12. «А наймич-
ка у порозі вхопилась руками за ..., 
та й зомліла» (Тарас Шевченко). 14. 
Атрибут жінки у відомих спортивних 
скульптурах радянського часу. 15. 
Туристична мандрівка з повернен-
ням у те місце, звідки виїхали. 17. Со-
роковий президент США. 18. Арома-
тична смола, якою обкурюють у цер-
кві. 20. Білий журавель, якому свого 
часу спробував уподібнитися російсь-
кий президент. 22. Африканська краї-
на. 23. Церковний і козацький бойо-
вий прапор із зображенням святого. 
24. Легендарний монах із компанії 
благородних розбійників Робін Гуда. 
26. Латвійська національна валюта. 
28. Друг Дороті, Залізного Лісоруба 
і Полохливого Лева із казки Френка 
Баума «Чарівник країни Оз». 29. Бо-
жий охоронець. 30. Частина суші, яка 
гострим кутом входить у море, озеро, 
океан.
По вертикалі:
 1. Польський письменник-фан-
таст, автор роману «Соляріс». 2. 
Скандинавський Перун. 3. Організо-
вана група худоби. 4. Місто біля Киє-

ва. 5. Мішечок із гострокутним дном 
для відціджування та віддушування 
сиру. 6. Різновид холодної зброї. 
7. Твердий кристал, здатний різа-
ти скло. 10. Найвища гірська верши-
на. 12. Магнат, що володіє банківсь-
ким і промисловим капіталом і через 
підконтрольні ЗМІ та партії впливає 
на політику. 13. Бунт, заколот, анти-
державні погляди.  16. Помічниця 
їжака, яка у казці «Як заєць і їжак бі-
гали наввипередки» допомогла про-
вчити зайця, що кепкував із кривих 
ніг малого. 19. Смолиста речовина, з 
якої роблять гуму. 20. Козацький бо-
йовий підрозділ. 21. Річка на Полтав-
щині.  22. Екстренні роботи на кораблі 
за участі всієї команди. 25. Спеціаль-
на залізна цистерна для транспорту-
вання пива чи квасу. 26. Старший по-
мічник на яхті капітана Врунгеля. 27. 
Цінна порода дерева. ■

Кросворд №2
від 5—6 січня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід +2…-3

 +3…-3

   0…-5

   0…-5

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +2…-3

 +2…-3

 +2…-3

 +2…-3

Північ +2…-3

 +3…-3

 -2…-3

 +2…-3

Схід -5…-10

 +2…-3

 +2…-3

 +3…-3

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь +2…-3

  0…+5

 +2…-3

   0…+5

Аліса КВАЧ

 Невдачі переслідують відому американську спі-
вачку Мерайю Кері. Ще зовсім недавно вона хвали-
лася обручкою за 10 мільйонів доларів від свого на-
реченого-мільярдера Джеймса Пекера, однак у лис-
топаді їй довелося зізнатися, що кіна, тобто весілля, 
не буде. Не допомогло й пришвидшення процесу роз-
лучення з попереднім чоловіком Ніком Кенноном.
 Другим ударом долі став скандальний виступ 
співачки на новорічному шоу в Нью-Йорку. Спочат-
ку все йшло за планом, однак, проспівавши вступ 
пісні, Мерайя раптом почала просто ходити по сцені 
і щось говорити в мікрофон, тодi як її підтанцьовка 
відчайдушно намагалася врятувати ситуацію. Пізні-
ше співачка почала виправдовуватися, що вона че-
рез погану озвучку просто не чула музики, а пізні-
ше її представники пояснили, що Кері готується до 
нового гастрольного туру і просто не встигла як слід 
відрепетирувати номер.
 Такі пояснення викликали шквал критики в соц-
мережах, через що Мерайя навіть на деякий час за-
крила свої акаунти. Однак обурені фани знайшли 

спосіб висловити співачці своє 
«фе» — на її персональній зір-
ці на Алеї слави в Голлівуді, яка 
з’явилася тут у серпні 2015 року, 
днями з’явився жирний знак питан-
ня.
 Звичайно, Голлівудська торго-
ва палата, яка опікується Алеєю сла-
ви, оперативно замінила знак. Хоча 
останнє «задоволення» обійшлося 
у кругленьку суму — 1 500 доларів. 
Також її представники звернулися в 
поліцію з проханням знайти і пока-
рати винних. З’ясувалося, що ванда-
ли потрапили в об’єктиви камер спос-
тереження, і зараз їх активно розшуку-
ють правоохоронці. 
 Але попри всі ці заходи питання до 
вчинку Мерайї Кері у фанів залишають-
ся. І відповісти на них вона має новим 
туром, без проколів і халтури. ■

з 16 до 22 сiчня

 Овен (21.03—20.04). Провідна роль цьо-
го тижня належить родині, особистим i діловим 
відносинам. Можливі деякі проблеми і втрати на 
роботі, у стосунках iз друзями та знайомими.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Телець (21.04—21.05). Попереду особисті та 
суспільні зміни. Чималу роль у вашому житті вiдіг-
рають непередбачені ситуації та неординарні осо-
бистості. Прийде час переосмислення цінностей.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Близнюки (22.05—21. Вiдбудуться змі-
ни в особистих відносинах, на роботі, а також у 
житлових питаннях. Вам треба підлаштовувати-
ся під обставини, намагатися змінюватися у кра-
щий бік і міняти все навколо.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19.

 Рак (22.06—23.07). Можливо, доведеть-
ся вирiшувати як свої, так і чужі проблеми, бра-
ти участь у життi друзiв i колег. Розраховуйте на 
визнання заслуг i чималий прибуток.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 20.

 Лев (24.07—23.08). З’являться сильні 
друзі, могутні покровителі. Ви знайдете духов-
ну підтримку, отримаєте матерiальну допомогу. 
Наприкiнцi тижня чекайте приємнi новини.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21.

 Діва (24.08—23.09). Ви станете надій-
ною опорою для інших людей. Це може бути як 
матерiальна, так i моральна пiдтримка. Будьте 
уважнi до власного здоров’я.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Терези (24.09—23.10). На перше місце 
вийдуть питання релігії, загальнолюдської мо-
ралі. Ви сіятимете зерна вічної мудрості. Це при-
несе чималий прибуток, однак і витрати будуть 
значними.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21.

 Скорпіон (24.10—22.11). Друга полови-
на тижня — це період віддачі й загального виз-
нання. Навколо все постійно змінюватиметься. 
Події, які відбудуться у вашому життi, стануть 
доленосними.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 20.

 Стрілець (23.11—21.12). Ваші партнери 
активно підніматимуться, їх варто підтримати, 
поступитися, де потрібно, і допомагати. Іноді 
виникатиме відчуття, що сім’я поступово відда-
ляється від вас.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21.

 Козеріг (22.12—20.01). Якщо ви самот-
нi, то займiться пошуками ідеального партнера. 
При цьому уникайте випадкових зв’язкiв. Сто-
сунки з колегами значно покращаться.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Водолій (21.01—19.02). Обговорюйте з 
близькими всі проблеми, не варто ізолювати ді-
тей від себе і від сім’ї. Бережіть своїх коханих, 
подбайте про їхнє життя, здоров’я та справи.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Риби (20.02—20.03). Тиждень обіцяє 
активну перебудову будинку, а можливо, і 
зміну житла. Ви зможете переїхати, поміня-
ти місце проживання, сміливо плануйте ре-
монт оселi.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

СКАНДАЛ

Зірка зi знаком 
питання
Вандали зіпсували зірку Мерайї Кері 
на Алеї слави в Голлівуді

■

14—15 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, мокрий снiг iз дощем. Мiс-
цями ожеледь, налипання мокрого снiгу. Вiтер пiвденний, 
7-12 м/с. Температура вночi 0...-2, удень +1...+3. Пiслязавт-
ра вночi -3...-5, удень -1...+1.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, сильний мокрий 
снiг. Славське: вночi -1...+1, удень -1...+1. Яремче: вночi 
0...-2, удень -1...+1. Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень 0...+2. 
Рахiв: уночi -1...+1, удень +1...+3.

12 сiчня висота снігового покриву становила: Славське — 
33 см, Плай — 18 см, Мiжгiр’я — 20 см, Рахiв — 30 см, 
Івано-Франкiвськ — 6 см, Яремче — 16 см, Пожежев-
ська — 5 см.
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