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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,21 грн 

1 € = 29,23 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Передплатіть «Україну молоду» на березень »СТОР. 7

Ось такий він, наш найстарший читач — Іван Васильович Шостя. ❙

Іванова 
арифметика
З «Україною молодою» — до 100 рокiв. 
Наш найстарший читач сьогоднi вiдзначає віковий ювілей
стор. 13 »

КУПЛЮ ДОРОГОПРОСТИРАДЛАНАВОЛОЧКИ

«Золота» білизна 
Структури, підпорядковані 

МВС, закупили наволочки 

та простирадла для 

курсантів за удвічі 

завищеними цінами
стор. 4 »

Гарячкують 
комунальники

Контролери 

«Київводоканалу» 

за півроку хочуть обійти 

всі квартири киян
стор. 3 »

Павло Вольвач: 
Я просто повертаю 

борги, взяті в життя
Відомий письменник — про свій 

новий роман «Сни неофіта», книги про 

Майдан та літературу малих форм
стор. 14 »



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 27—28 СІЧНЯ 20172 ІнФорУМ
«За межами України знаходиться понад 250 тисяч поховань представників 
української військово-політичної еміграції, діячів науки та культури».

Дані Українського інституту національної пам’яті

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
прогнозують 
збільшити 

над ходження в держказну в 2017 році, заявив голо-
ва Державної фіскальної служби Роман Насіров. Се-
ред пріоритетів він  назвав детінізацію економіки за 
рахунок боротьби з податковим шахрайством та мит-
ними правопорушеннями, продовження електроніза-
ції сервісів ДФС.

100 млрд.
куб. м газу
залишилося в підземних сховищах України станом 
на 24 січня,  передає УНН із посиланням на дані ПАТ 
«Укртрансгаз». За останніми даними, з ПСГ України 
щодоби відбирають близько 69,9 млн. куб. м газу.

кВт/год
електроенергії виробляють ук-
раїнські АЕС за добу. Станом на 
вчора  на атомних станціях Украї-
ни в роботі були 12 із 15 енерго-
блоків. 

доларів
хабара, отриманих  
восени 2015 року 

заступницею керівника Одеської митниці Ла-
рисою Ареф’євою, не стали на заваді у недав-
ньому її призначенні — начальником відділу 
митного аудиту Департаменту аудиту Держав-
ної фіскальної служби,  повідомили у проек-
ті «Народне НАЗК». 

багатофункціональних 
смарт-камер
 планують встановити в 

Києві у рамках проекту «Безпечне місто». 
Таким чином буде створено загальноміську 
систему відеоспостереження, повідомили у 
прес-службі КМДА. 

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

10,402 млрд. 258,63 млн. 50 тис. 4000

МЕДІА ДЛЯ МАС

Почують 
достроково
Завершили будівництво вежі для 
трансляції радіо- та телесигналів 
на територію Криму
Ірина КИРПА

 На Чонгарі з випередженням графіка завершили 
будівництво вежі для трансляції радіо- та телесиг-
налів на територію тимчасово окупованого Росією пі-
вострова Крим.За словами директора Департаменту з 
питань внутрішньої та інформаційної політики Хер-
сонської обласної державної адміністрації Ольги Са-
венко, на даний час створюється повна інфраструк-
тура для якісного випромінювання радіочастот. Мон-
таж 150-метрової вежі завершили дуже оперативно 
— за 54 днi. На черзі встановлення повноцінного ком-
плексу необхідного обладнання, і вже в лютому меш-
канці Криму візьмуть в ефірі впевнений сигнал «Ук-
раїнського радіо».
 — Наступним нашим кроком стане організація 
мовлення цифрового телебачення для людей, що 
живуть на тимчасово окупованих територіях Украї-
ни, — заявив член Нацради з питань телебачення та 
радіомовлення Сергій Костинський. — Відзначу, що 
для мовлення на Крим використовуються всі мож-
ливі інструменти: супутникове мовлення, трансля-
ція на середніх хвилях, а також присутність на про-
сторах iнтернету та на FM-хвилях.
 За словами Сергія Костинського, сигналом ук-
раїнського мовлення на півночі Криму буде охоп-
лено в цілому 200 тисяч людей. До зони впевненого 
прийому радіосигналу на FM-частотах iз Чонгару на-
разі входять: Генічеський район Херсонської облас-
ті (тут є дефіцит українського радіомовлення), міс-
то Джанкой та весь Джанкойський район (АР Крим). 
Також через ці райони проходять дві магістральні ав-
томобільні дороги державного значення: М17 (Хер-
сон — Джанкой — Феодосія — Керч),  та М18 (Хар-
ків — Сімферополь — Алушта — Ялта). Обидві ав-
томагістралі завдяки  КПВВ «Чонгар», «Чаплинка» 
та «Каланчак» забезпечують постійний трафік між 
анексованим Кримом та материковою частиною Ук-
раїни
 — Ми будемо чесно та відверто розповідати 
кримчанам про події, що відбуваються в Криму, — 
розповів керівник телерадіопроекту радіо «Крим-
Реалії» Олександр Янковський. — Наше головне за-
вдання полягає у тому, щоб оперативно проінформу-
вати мешканців півострова про ті події,  які замовчує 
окупаційна влада Росії.
 Багато запитань у справжніх патріотів Украї-
ни викликав той факт, що поки що радіомовлення 
з материкової території  не може охопити все місто 
Сімферополь. Однак, коли з’ясувалося, що для цьо-
го знадобиться вежа висотою 600 метрів (така конс-
трукція буде проектуватись та будуватись декіль-
ка років i коштуватиме приблизно 100 мільйонів до-
ларів), фахів ці вирішили, що значно вигідніше буде 
повернути Крим та розпочати мовлення з РТПС у 
Сімферополі.
 Сергій Костинський нагадав, що розвиток мовлен-
ня у зоні проведення АТО та на території анексовано-
го Криму проходить у рамках роботи Комісії з питань 
забезпечення стабільного функціонування системи на-
ціонального телебачення та радіомовлення при Мініс-
терстві інформаційної політики України. Як уже пи-
сала  «УМ», Національна рада з питань телебачення та 
радіомовлення ще 27 грудня 2016 року видала ліцен-
зії відразу чотирьом радіостанціям, які зможуть вес-
ти мовлення на Крим. Право на вихід в ефір отрима-
ли: «Українське радіо» (суспільне мовлення), місце-
ва херсонська радіостанція, кримськотатарське радіо 
Meydan та «Радіо кримських громад». ■

■

Олена КАПНІК

 Днями у чеській столиці відбу-
лося прощання з прахом українсь-
кого поета і громадського діяча 
Олександра Олеся та його дружи-
ни. Посмертно він повертається на 
Батьківщину. До кінця тижня ос-
танки мають бути в Україні.
 Нагадаємо, на початку січня в 
Празі примусово ексгумували ос-
танки українського поета-сим-
воліста, драматурга і публіцис-
та Олександра Кандиби, який мав 
псевдонім Олесь. Він помер у 1944 
році. Поховали його на Ольшансь-
кому кладовищі у столиці Чехії, де 
жив після еміграції. За законами 
цієї країни, після поховання роди-
чі або друзі померлих повинні пла-
тити ренту за місце на кладовищі — 
20 тисяч чеських крон за 10 років. 
До недавнього часу ренту за моги-
лу Олеся платив за власною ініціа-
тивою виходець з України Володи-
мир Михайлишин. Однак нещодав-
но Михайлишин помер, і його син 
вирішив поховати батька в могилі 
Олеся. 
 Для перепоховання Олександ-
ра Олеся Кабінет Міністрів України 
виділив 140 тис. грн. Захоронять 
прах Олександра Олеся — аташе 
УНР, автора поеми про Євгена Ко-
новальця, першого драматичного 
твору про сталінські репресії «Зем-
ля обітована» (1935), батька Оле-
га Ольжича — на Лук’янівському 
кладовищі в Києві. Там для почес-
них перепоховань облаштують ок-
рему алею. За словами міністра 
культури Євгена Нищука, таким 
чином Україна буде «рятувати ос-
танки тих визначних українців, які 
розсіяні десь по світу». 
 За словами директора Ук-
раїнського інституту національної 
пам’яті Володимира В’ятровича, 
законодавча база для створення 

Національного пантеону видат-
них українців вже є. Це і постано-
ва Верховної Ради про вшанування 
пам’яті Героїв України, і указ Пре-
зидента про заходи щодо створен-
ня меморіалу українських героїв. 
«Це мала би бути споруда, яка міс-
тила би і пам’ятники, і могили, а 
епіцентром її мала би бути моги-
ла невідомого воїна теперішньої 
війни за незалежність України. 
Крім того, там мали би бути пере-
поховані українці з цілого світу», 
— каже В’ятрович. 
 На сайті Інституту національ-
ної пам’яті зазначено, що за межа-
ми України є понад 250 тисяч по-

ховань представників українсь-
кої військово-політичної емігра-
ції, діячів науки та культури. За 
словами начальника відділу облі-
ку і збереження місць пам’яті Пав-
ла Подобєда, багато з них можуть 
бути ліквідовані найближчим ча-
сом. Зокрема, цього року тільки на 
Ольшанському кладовищі у Празі 
можуть примусово ексгумувати ос-
танки драматурга, одного з бать-
ків сучасного українського модер-
ного театру Спиридона Черкасен-
ка; громадської діячки, педагога 
Орисі Єфремової-Дурдуківської; 
інженера-будівельника Олександ-
ра Ярошевського. ■

Олександр Олесь — аташе УНР, автор поеми про Євгена Коновальця, 
першого драматичного твору про сталінські репресії «Земля обітована» (1935), 
батько Олега Ольжича.

❙
❙
❙

ПАМ’ЯТЬ

Довга дорога додому
Прах Олександра Олеся до кінця тижня 
доставлять в Україну

■

Іван БОЙКО

 Окупаційні війська вперше цьо-
го року гатили з реактивної арти-
лерії по позиціях українських вій-
ськовослужбовців у районі Крас-
ногорівки на маріупольському 
напрямку, а також поблизу Но-
возванівки на Луганщині. 
 «Уперше в новому році бандфор-
мування застосували реактивну ар-
тилерію на маріупольському на-
прямку. Тричі бойовики стріляли з 
переносних реактивних установок 
«Град-П» (Партизан) під час черго-
вого обстрілу наших позицій побли-
зу Красногорівки. Саме на ділянці 
фронту Красногорівка—Мар’їнка у 
середу було найгарячіше», — каже 
речник Міноборони з питань АТО 
Олександр Мотузяник.

 У поліції Донеччини дода-
ють, що в місті Красногорів-
ка снаряди з «Градів» влучили у 
п’ятиповерхівку та гуртожиток 
сільськогосподарського техніку-
му. На щастя, жертв i постражда-
лих немає.
 У багатоквартирному будинку, 
де ще жили кілька сімей, пошко-
джено 40 вікон i 5 балконів. У будів-
лі гуртожитку, в якому наразi нiх-
то не живе, пошкоджено лише вік-
на. Окремі снаряди потрапили на 
околицю міста.
 Водночас у штабі АТО додають, 
що в ніч на четвер бойовики теро-
ристичної «ЛНР» випустили близь-
ко 20 ракет iз реактивних систем 
зал пового вогню «Град» у районі 
населеного пункту Новозванівка, 
що поблизу райцентру Попасна на 

Луганщині. Тут також обiйшлося 
без жертв. 
 За даними ЗСУ, найтриваліші 
мінометні обстріли відбулися на 
донецькому напрямку в районі Ав-
діївки. Епізодичні мінометні об-
стріли відбулися й на північних 
околицях Горлівки — у селищі 
Зайцевому.
 Унаслідок обстрілів троє за-
хисників України отримали по-
ранення. «По одному військово-
службовцю було поранено поб-
лизу Троїцького та Авдіївки. Ще 
один боєць — на луганському на-
прямку», — повідомив полковник 
Мотузяник. ■

НА ФРОНТІ

«Гради» прилетіли
Окупанти відновили обстріли з реактивної 
артилерії на маріупольському та луганському 
напрямках 

■ А ТИМ ЧАСОМ...

 Доступ Спеціальної спостережної місії 
ОБСЄ на всіх трьох ділянках розведен-
ня сил залишається обмеженим, розміну-
вання там не проводять. Згідно зi звітом 
ОБСЄ, вперше за рік патруль місії у супро-
воді російського генерала і представників 
«ЛНР» зміг проїхати приблизно 11 км на 
північ дорогою між Дебальцевим і Світло-
дарськом.
 При цьому спостерігачі констатують 
збільшення кількості випадків порушення 
режиму припинення вогню в Луганській об-
ласті за останнi днi.

■
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військових
Академії Сагайдачно-
го на стройовому плацу 

виконали 22 віджимання від землі, та-
ким чином взявши участь у всесвітньому 
флешмобі (#22pushupchallenge) на  під-
тримку воїнів — учасників збройних кон-
фліктів

700
автомобілів
скупчилися в чергах перед пун-
ктами пропуску на кордоні Ук-

раїни з Польщею 26 січня, повідомили в За-
хідному регіональному управлінні Держпри-
кордонслужби України. Черги у словацькому, 
угорському, румунському та молдовському на-
прямах відсутні.

наших 
захисників 
упродовж 2016 

року вдалося визволити з окупованих те-
риторій, ще трьох — із застінків Кремля, 
повідомила уповноважена Президента з 
мирного врегулювання ситуації на сході 
Ірина Геращенко.

законопроекти
щодо врегулювання питан-
ня з тимчасовим ввезенням 

автомобілів з іноземною реєстрацією на 
територію України зареєстровано  у ВРУ, 
повідомила голова Комітету з питань по-
даткової та митної політики ВРУ Ніна 
Южаніна.

бала
— з такою магнітудою зафіксовано 
землетрус у східній частині грецького 

острова Крит. Землетрус стався за 98 км на схід від 
міста Іракліон, а епіцентр був на глибині 52 км ни-
жче рівня моря. Про це повідомляє видання Arutz 
Sheva. Інформації про постраждалих немає.

400 Близько 20 22 5,6
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

КОНКУРС

Змінити 
легковажне 
ставлення
Із вини дорослих гине у 13 
разів більше дітей, ніж з 
вини власне неповнолітніх 
Євдокія ФЕЩЕНКО

 Нацполіція учергове жахає статис-
тикою: за 2016 рік скоєно 154,5 тисячi 
ДТП, у яких загинуло 3187 осіб — із них 
172 дитини, ще 3823 дитини травмова-
но. І ще нюанс: у ДТП, скоєних з вини ді-
тей (600), загинуло 13 дітей (це, щоправ-
да, на 70,5 % менше, ніж у попередньому 
році) та 389 травмовано (на 48,6 % мен-
ше, ніж у попередньому році). А це озна-
чає, що з вини дорослих гине у 13 разів 
більше дітей, ніж з вини власне непов-
нолітніх. 
 Як відомо, у ситуаціях із можливими 
трагедіями краще діяти на упередження. 
Тому вперше в рамках 10-річчя дій iз за-
безпечення безпеки дорожнього руху 
2010—2020 років, проголошеного Гене-
ральною Асамблеєю ООН, в Україні На-
ціональна програма з попередження до-
рожньо-транспортного травматизму ді-
тей та молоді Traffic Challenge спільно з 
Нацполіцією оголошують літературний 
конкурс для дітей iз правил безпеки до-
рожнього руху «0-бачність».
 «Цей конкурс — це унікальний спосіб 
сфокусувати увагу дітей та їхніх дорос-
лих близьких (що дуже важливо з огля-
ду на наявну статистику ) на проблемати-
ці безпеки дорожнього руху, сформувати 
повагу до тих, хто вчить та виконує ПДР, 
змінити суспільне легковажне ставлен-
ня до травматизму на дорогах України 
на більш свідоме та відповідальне, — 
каже координатор Traffic Challenge Оль-
га Дробишева. — Неформальна головна 
ідея конкурсу — «Хто краще знає ПДР, 
той крутіший», бо він отримує подарун-
ки, бо його публікують, бо його перемогу 
в Національному конкурсі відзначають 
у школі, бо ним хваляться рідні, бать-
ки перед своїми друзями та інші батьки 
ставлять у приклад своїм дітям». 
 Для участі у конкурсі запрошують уч-
нів з 1 по 11 клас, які навчаються у се-
редніх загальноосвітніх закладах. Дітям 
треба написати літературний поетичний 
чи прозовий твір будь-якого жанру (вірш, 
казку, байку, оповідання; можна повість 
або й роман — але їх навряд чи вже встиг-
нуть створити) на тему безпеки дорож-
нього руху. Роботи потрібно надсила-
ти на електронну скриньку: obachnist@
gmail.com у форматі .doc (текстовий 
файл у програмі Microsoft Word) — для 
учнів 1-11 класів, або у форматі .pdf (фо-
тографія або скан-копія рукопису). Ос-
танній термін подачі робіт — 10 лютого 
2017 року, а результати обіцяють оголо-
сити вже 22 лютого. Усі подробиці мож-
на  дiзнатися на сайті: trafficchallenge.
com.ua.
 Серед призів для переможців — ве-
лосипед, ноутбуки, а також заохочу-
вальні. Спеціальний приз від Traffic 
Challenge — школі, яка виховала пере-
можця (1-ше місце) — набір світлопо-
вертаючих жилетів для проведення ек-
скурсій зі школярами та 50 примірників 
книги з безпеки дорожнього руху «1000 
та 1 поворот». ■

■

Дар’я БАВЗАЛУК

 Заплатити за проїзд в електротранс-
порті, без простоювання у черзі до водія 
за паперовим квитком, відтепер мож-
на у Львові, щоправда, лише на одному 
трамвайному маршруті. Для тестування 
безготівкової системи розрахунку обра-
ли трамвай №8, який від центру міста їз-
дить до мікрорайону Сихів. Цей марш-
рут вважають «елітним», адже ним кур-
сують переважно нові трамваї, які рідко 
відстають від графіка.
 Заплатити за поїздку у трамваї 
можна, маючи смартфон і встановле-

ний на ньому додаток «Приват 24». Як 
скористатися послугою, пасажирам та 
журналістам особисто демонстрував 
директор Західного головного регіо-
нального управління «Приватбанку» 
Андрій Якимів. Щоб придбати «мобіль-
ний квиток», потрібно зісканувати QR-
код, розклеєний у салоні трамвая або 
на зупинці, та «закомпостувати» його у 
телефоні — натисканням відповідного 
пункту меню. Такий квиток у разі пере-
вірки слід буде продемонструвати кон-
тролерові. 
 «Кожен мешканець може оплати-
ти за проїзд, доторкаючись до телефо-

ну двічі. Це займає від 20 до 40 секунд, 
залежно від якості зв’язку. Це унікаль-
на технологія, і дуже приємно, що Львів 
— перше місто в Україні, яке цією тех-
нологією скористалося», — каже Анд-
рій Якимів. Він додав, що нині банківсь-
кий додаток уже встановили 250 тисяч 
мешканців Львова.
 За словами директора ЛКП «Льві-
велектротрас» Михайла Сидоровича, 
система безготівкового розрахунку дія-
тиме паралельно з існуючим розрахун-
ком через паперові квитки. Вона дасть 
можливість мобільно і швидко розра-
ховуватися, і не буде зловживань із 

повторним використанням закомпос-
тованих квитків.
 «Проект безготівкового розрахунку в 
електротранспорті плануємо розширити. 
А саме — забезпечити можливість купу-
вати місячний квиток з допомогою смар-
тфона, можливість підзарядки мобільних 
телефонів у трамваях, а також забезпе-
чити якісний WI-FI зв’язок», — розповів 
Михайло Сидорович.
 Якщо система буде ефективною 
на сихівському маршруті, то за кілька 
днів обіцяють запровадити таку на тро-
лейбусах іще двох маршрутів — №9 та 
№13. ■

Дарина СТЕПАНЕНКО

 Платіжки за опалення за грудень 
шокували не одного власника помеш-
кання. Рахунок на 1400 гривень за 
1-кімнатну квартиру площею до 40 
квадратних метрів у багатоповерхів-
ці з будинковим лічильником — це 
ще більш-менш, вважають мешканці, 
бо хоч було тепло. У тому ж будинку 
за опалення 3-кімнатного помешкан-
ня (74 кв. м) — майже 2900 грн. Такі 
ж суми «Київенерго» нарахував у бага-
тьох випадках і мешканцям квартир за 
іншими адресами, де температура була 
навіть не 15 градусів тепла. Найприкрі-
ше те, що працівники «Київенерго» від-
мовляються складати акти про низьку 
температуру у помешканнях, бо їм еко-
номічно не вигідно.
 До слова, і мешканцям сільських 
приватних будинків підвищили тарифи. 
Якщо пенсіонерка (пенсія була 1300 грн.) 
на Чернігівщині, оформивши субсидію, 
за листопад платила до 40 гривень, то за 
грудень рахунок — 230 грн. Тим часом 
пенсію їй підвищили лише на 100 грн. 
 У столиці у січні ПАТ «АК «Київ-

водоканал» розпочав перевірки водо-
користування у квартирах багатопо-
верхових будинків. Мета — зробити 
коректними розрахунки з клієнтами, 
усунути зловживання з боку несумлін-
них споживачів та актуалізувати або-
нентську базу. Лише упродовж одного 
дня — 21 січня — комунальники по-
бували у 32 столичних будинках у різ-
них районах Києва. Усього зняли 1195 
контрольних показникiв. 160 квартир-
них приладів обліку одразу опломбу-
вали та зафіксували обсяги використа-
ної холодної води. Ще 103 лічильники 
внесли у реєстр як такі, що потребу-
ють повірки. Крім того, 176 найбіль-
ших боржників отримали поперед-
ження про наслідки несплати заборго-
ваності, а 181 мешканець — підписа-
ний примірник договору.
 У «Київводоканалі» наголосили, що 
такі заходи проводитимуть регулярно. 
Ходитимуть у всі квартири: з лічильни-
ками і без. У планах — за півроку по-
бувати у кожній столичній квартирі. І 
ще й спеціально у вихідні навідувати-
муться — щоб були вдома власники. «У 
разі відмови у допуску до приладів облі-

ку, ненадання інформації працівникам 
«Київводоканалу» чи ухилення від на-
лежної повірки лічильників підприєм-
ство буде змушене переводити спожи-
вачів на загальні розрахунки», — наго-
лосили у прес-службі підприємства.
 Нагадаємо, ще у грудні 2016 ро-
ку столична влада заявила, що має на-
мір розпочати перевірки квартир без лі-
чильників води, де зареєстрована одна 
людина, але фіксується велике спожи-
вання води.
 Варто зауважити, що кожне помеш-
кання — це приватна територія. Тому 
юристи дещо охолоджують запал кому-
нальників. У власників квартир є пра-
во впускати за поріг тих, кого вони вва-
жають за потрібне. Дозвіл на примусо-
ве приймання непроханих гостей — це 
рішення суду. ■

ЕКСПЕРИМЕНТ

Закомпостуйте «мобільний квиток»
У Львові запрацювала система безготівкового розрахунку за проїзд у трамваї

■

СТОЛИЦЯ

Гарячкують комунальники
Контролери «Київводоканалу» за півроку хочуть 
обійти всі квартири киян

■

Постачальники води вважають, 
що їх часто дурять власники квартир.

❙
❙

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У Печерському райсуді столиці закінчили роз-
глядати безпрецедентну справу щодо бразильсько-
го легіонера Рафаела Лусваргі: його визнали вин-
ним за статтями «Створення терористичної організа-
ції» та «Створення не передбачених законом зброй-
них формувань», адже в період із вересня 2014-го 
до жовтня 2015 року він брав участь у бойових діях 

на Донбасі, воюючи на боці бойовиків «ДНР». За да-
ними СБУ, таких, як Лусваргі, «псів війни» в Україні 
було близько 600 чоловік, щоправда, більшість із 
них уже залишили окупований Донбас i повернули-
ся до своїх країн. 
 Бразильський найманець, будучи у складі ін-
тернаціональної бригади, брав участь у боях під Де-
бальцевим, «відзначився» у Донецькому аеропорту, 
здійснював неодноразові розвідувальні походи на 
позиції ЗСУ та коригував артилерійський вогонь по 
українських позиціях. Крім того, займався вербуван-
ням найманців для терористів. А як колишній полі-
цейський ще й навчав новачків військовій справі. І 
хоч зараз він кається, визнаючи свою провину й не 
відкидає доказів, надавши всі необхідні свідчення 
для слідства, проте ще не так давно відкрито позу-
вав перед камерами, вихваляючись своїми «подви-
гами».
 Восени 2016-го СБУ провела спецоперацію, за-
манивши Лусваргі на територію України, й одразу ж 
затримала в аеропорту Бориспіль. Під час обшуку на 
території летовища 6 жовтня в нього вилучили вій-
ськовий квиток бойовика «ДНР» та ноутбук, в якому 
знайшли інтернет-листування з терористами. 

 У суді на запитання, чому Лусваргі воював у 
чужій країні, наївно пояснив, мовляв, отримав віде-
оролик із проханням допомогти... народу України. 
Лише згодом «прозрів» — зрозумів, що допомагає 
терористам. 
 Прокуратура вимагала дати іноземному найман-
цю-сепаратисту 14 років 224 дні — максимум, мож-
ливий у разі щиросердного зізнання підсудного та 
його співпраці зі слідством (з урахуванням 112 днів 
під вартою, що множаться на два за «законом Сав-
ченко»). У свою чергу, адвокати просили суддів дати 
своєму підзахисному лише три роки, бо ж він кається 
та шкодує через вчинене, а ще ж має двох малень-
ких дітей. 
 Кінцевий вердикт суддів досить суворий — 
13 років позбавлення волі з конфіскацією май-
на (щоправда, все майно горе-найманця складало-
ся із ноутбука та мобільного телефону). При цьому в 
суді через відсутність доказів не розглядали заяви з 
посиланням на Лусваргі у ЗМІ, нібито він на Донбасі 
вбив чотирьох українських військових.
 Нагадаємо, у грудні 2016 було засуджено на 
12 років росіянина, який воював на боці луганських 
бойо виків. ■

ВИРОК

«Пес війни»
Бразильський легіонер 
отримав 13 років ув’язнення 
за участь у бойових діях на 
боці «ДНР»

■



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 27—28 СІЧНЯ 20174 ПОЛIТИКА
«А ось коли з бюджету крадуть наші гроші, це злочин чи ні? 
А якщо це роблять ті, хто на сторожі закону?»

Олександр Соколовський
президент всеукраїнського об’єднання працедавців 

легкої промисловості

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Останні два роки, переважно під тиском 
ЄС та міжнародних донорів, Україна таки 
зробила кілька серйозних кроків для того, 
щоб змусити державні органи та чинов-
ників продемонструвати відкритість і го-
товність працювати чесно і прозоро. Наче 
і е-декларації з’явилися у відкритому до-
ступі, і всі операції з бюджетними гроши-
ма зобов’язані проводитися через систе-
му відкритих електронних торгів Prozoro. 
Але старі звички клептомана ні-ні, та й да-
ють про себе знати. Як люблять у нас каза-
ти: «Були б закони, а як їх обійти, ми знай-
демо».
 Черговий такий скандал струснув 
Міністерство Внутрішніх справ. Кіль-
ка днів тому  Президент всеукраїнського 
об’єднання працедавців легкої промисло-
вості Олександр Соколовський розмістив 
у «Фейсбуці» цікаву табличку. У ній міс-
тилася порівняльна інформація про за-
купівлю постільної білизни для курсантів 
Академії внутрішніх справ та Львівсько-
го університету внутрішніх справ, а також 
для потреб Міністерства оборони. І цифри 
ці не можуть не дивувати: за одну і ту саму 
наволочку на подушку, яка для бійців 
ЗСУ коштувала 17 грн. 28 коп., виші сис-
теми МВС сплатили 36 грн. 42 коп. (ака-
демія) та 57 грн. 22 коп. (університет). Ще 
більша різниця у ціні на простирадла — 
99 грн. 72 коп. за штуку (академія) проти 
53 грн. 72 коп. (ЗСУ). Так само, практично 
вдвічі дорожчими для майбутніх поліцей-
ських виявилися звичайні вафельні руш-
нички — 25 грн. 20 коп. проти 13 грн. 02 
коп. Загалом структурами МВС було зроб-
лено кілька закупок — на загальну суму 
більш як чверть мільйона гривень. Є в цій 
табличці і ще одна примітка, яка багато 
що пояснює — одна закупівля відбувала-
ся через згадану вище систему Prozoro, а 
інша — в її обхід. «І таких прикладів на-
вести лише по нашій профільній продук-
ції можемо на сьогодні десятки. МВС по-
казав просто, щоб було зрозуміло, чому 
всім плювати на закони і на економію де-
ржавних коштів — адже головна заповідь 
будь-яких правоохоронців у нас, як відо-
мо — це не вийти в ході слідства на самих 
себе», — констатує Олександр Соколовсь-
кий.  
 Що цікаво — все зроблено на перший 
погляд цілком законно. «Якщо сума за-
купівлі товару не перевищує 200 тисяч 
гривень, замовник може закупити товар 
і без застосування системи електронних 
торгів. Якщо ж перевищує — партія роз-
бивається на кілька дрібніших — і знову 
працює ця схема. В результаті це веде до 
абсолютної неконкурентності торгів. Зай-
діть на сайт prozorro.gov.ua і зверніть ува-
гу на позиції, які наближаються до суми 
200 000 гривень — і ви відкриєте для себе 
багато цікавого. Невеличкий факт: тіль-
ки по нашому класифікатору (вироби тек-
стильні готові) без застосування електрон-
ної системи закупівель у грудні минулого 
року відомчi структури придбали товар на 
сумму 17,4 млн. гривень. Це опосередко-
вана ознака недобросовісної закупівлі, але 
з позиції закону — тут усе чесно», — по-

яснює «УМ»  керівник відділу маркетингу 
«ТК-Домашній текстиль» Дмитро Остро-
могильський, який сам неодноразово брав 
участь у тендерних закупівлях.
 До речі, за словами Дмитра Остромо-
гильського, використанням цієї схеми 
і справді «грішить» не лише МВС. Утiм 
після скандалу з закупівлею сумнозвіс-
них «рюкзаків Авакова» увага до цього ві-
домства у журналістів — особлива. Нага-
даємо, що в лютому 2015 року МВС закупи-
ло рюкзаки на 16,5 млн. грн. у фірми, яку 
пов’язують із сином міністра Олександра 
Авакова за явно завищеною ціною. Більше 
того, через рік в інтернеті з’явилося відео, 
зняте прихованою камерою, на якому лю-
дина, схожа на Олександра Авакова, обго-
ворює з людиною, схожою на екс-заступни-
ка міністра Сергія Чоботаря поставку пар-
тії тактичних рюкзаків для підрозділів ві-

домства за очевидно завищеною ціною. Це 
визнав і керівник Спеціалізованої антико-
рупційної прокуратури Назар Холодниць-
кий, який у вересні минулого року висту-
паючи в ефірі «112-го канала», зазначив, 
що «ми провели слідство, встановили, що 
ці рюкзаки не відповідають встановленим 
вимогам — тканина не та, ціни мали бути 
іншими,  літраж не той». Утім головний 
антикорупційний прокурор, пообіцявши 
ще в жовтні оприлюднити результати роз-
слідування, попередив, що «прізвища Ава-
кова ви там не дочекаєтеся». Але поки що 
ми не дочекалися і результатів слідства.
 Чи стануть нові факти корупції об’єктом 
зацікавленості детективів НАБУ і коли ми 
зможемо оцінити результати їхньої робо-
ти, сказати важко. Поки що, як показує 
практика, працюють лише корупційні схе-
ми. ■

СКАНДАЛ

«Золота» білизна 
Структури, підпорядковані МВС, закупили наволочки та 
простирадла для курсантів за удвічі завищеними цінами

■ А ТИМ ЧАСОМ...

 Міністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков оприлюднив на «Фейсбуці» 
свою електронну декларацію за 2016 
рік. Згідно з нею, міністр отримав за-
робітну плату в розмірі 466 121 грн., 
що на двісті тисяч більше, ніж у 2015 
році. Окрім того, глава МВС отримав 
доходи від вартості казначейських 
зобов’язань Військові серії В (20 тис. 
грн.) і від казначейських зобов’язань 
Військові серії В (2800 грн.) та диві-
денди від його компанії «Avitalia 
s.r.l» у сумі 148 423 євро. Але остан-
ні не пройшли по рахунку нарахуван-
ня і не були виплачені у 2016 році. 
Також у компанії з’явилися дві опе-
раційні туристичні компанії, зареєст-
ровані у листопаді 2016 року. «100% 
кожної з цих компаній належить 
Avitalia srl. На 31.12.16 і по сьогодні 
оголошений статутний фонд кожної 
з цих компаній — 10 000 $ — ще не 
оплачений, і створені компанії поки 
не ведуть діяльності», — написав 
Аваков. 
 «Зміни торкнулися готівки і бан-
ківських рахунків — я закрив рахун-
ки в «Альфа-банку», збільшив при-
сутність у державних «Ощадбанку» 
та «Укрексімбанку», — написав гла-
ва МВС. Загалом на банківських ра-
хунках у Авакова значиться понад 
950 тис. гривень і $175 тис., крім 
того, 200 тисяч грн. вкладені в бан-
ківські дорогоцінні метали. Готівкою 
Аваков має 15 тис. гривень, майже 
$13 тисяч і 65 тисяч євро.
 Дружина Авакова за основним 
місцем роботи отримала 289 032 
грн., також вона продала акції на 
суму 13 156 грн. «і дарчим подару-
вала сину акції АТ «Інвестор» номі-
нальною вартістю трохи більше 210 
грн.». Цікаво, що в минулорічній де-
кларації вона значилася бенефіціа-
ром 13 компаній, а цього року — 
жодної. На рахунках у Інни Авако-
вої лежить понад мільйон гривень, 
більш як $200 тисяч і 3,5 тисячі євро. 
Готівкою у неї є 40 тисяч гривень, 
$37 тисяч і 21 тисяча євро.
 Публікуючи декларації, Арсен 
Аваков спробував прокоментувати їх 
із гумором. «Майновий статус рухо-
мого і нерухомого майна не змінив-
ся, хіба що на три пляшки великого 
вина стало менше... напевно, розби-
лися», — написав він. Також у роз-
ділі «Нематеріальні активи» міністр 
зазначив, що володіє авторськими 
правами на «сценарій у вигляді рюк-
заків, iз газетними вирізками». 
 У цьогорічній декларації з’явився 
орендований у київському готелі но-
мер. Водночас програма «Схеми» 
повідомляла, що Арсен Аваков iз ро-
диною орендує за 8 тисяч грн. на мі-
сяць апартаменти площею 130 кв. м 
у будівлі комплексу спеціальних 
об’єктів МВС «Фортеця» з особли-
вим режимом. 

■

БПП втрачає депутатів
 Після скандального виходу з 
фракції БПП народного депутата 
Юрія Бублика з’явилася інфор-
мація, що лави коаліції можуть 
покинути ще десять депутатів. 
23 січня у «Фейсбуці» він опри-
люднив відповідну заяву, звину-
вативши спікера парламенту Ан-
дрія Парубія в небажанні оголо-
сити про його рішення, як цього 
вимагає регламент. «Для наве-
дення елементарного порядку в 
державі та подолання корупції не 
потрібні кредити МВФ, потрібне 
лише бажання, політична воля. 
На жаль, чинна влада не ставить 
за мету ліквідувати корупційні 
схеми, вона бажає їх очолюва-
ти. А в умовах війни, яку замас-

кували під АТО, це ніщо інше, як 
цинічне мародерство», — зазна-
чив у своїй заяві Юрій Бублик.
 Частково інформацію про 
те, що в коаліції немає одностай-
ності підтвердив і інший депутат 
від БПП Борислав Розенблат, на-
звавши в ефірі канала NewsOne 
ім’я Аркадія Корнацького. Його 
колега по фракції Олексій Гон-
чаренко, коментуючи ситуацію, 
заявив, що не вірить в існуван-
ня такої кількості «незгодних».
 Водночас екс-народний де-
путат Микола Томенко заявив, 
що готує позов до Вищого ад-
міністративного суду з вимогою 
зобов’язати Голову Верховної 
Ради опублікувати поіменний 
список депутатів, які входять 

до коаліції, щоб підтвердити її 
легітимність. Вихід депутатів із 
коаліції загрожує її розпадом і 
достроковими парламентськи-
ми виборами.

На посаду очільника 
поліції є десять 
претендентів
 У наступному етапі конкурсу 
на посаду глави Нацполіції бра-
тимуть участь 10 кандидатів. Про 
це повідомив член консультатив-
ної комісії Євген Захаров. «Це Аб-
роськін В’ячеслав, Антоненко Ле-
онід, Берладін Олександр, Костян-
тин Бушуєв, Вишневський Андрій, 
Гіренко Вадим, Головін Дмитро, 
Князєв Сергій, Станіслав Людке-
вич i Шевчук Олексій», — заявив 

він в ефірі «112-го канала». 
 Нинішній тимчасово вико-
нуючий обов’язки голови Націо-
нальної поліції України Вадим 
Троян зняв свою кандидатуру 
з конкурсу на посаду, оскільки 
йому не вистачило близько 20 
місяців стажу для беззастереж-
ного проходження всіх критеріїв 
конкурсу. «Моя думка — голова 
поліції України повинен бути аб-
солютно легітимним, таким, що 
відповідає всім вимогам Закону 
— без поправок, дописувань та 
натяжок», — написав т.в.о го-
лови Нацполіції у «Фейсбуці».
 Конкурсна комісія має намір 
визначити трьох претендентів 
на посаду керівника Нацполіції 
до 15 лютого. Заяви для участі 

в конкурсі на посаду керівника 
Нацполіції подали 64 особи, з 
них 45 — в останні 4 дні до дед-
лайну.

Керівництво 
Об’єднаної гірничо-
хімічної компанії 
звинувачують 
у розкраданні 
300 млн. грн.
 Детективи НАБУ за процесу-
ального керівництва прокурорів 
Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури затримали в.о голо-
ви правління ПАТ «Об’єднана гір-
ничо-хімічна компанія» Руслана 
Журила , який може бути причет-
ний до завдання збитків ДП на 
суму понад 300 млн. грн. Коруп-

ційна схема зводилася до реалі-
зації за заниженими цінами ти-
танової продукції, яку викорис-
товують в авіаційній та хімічній 
галузях промисловості, приват-
ними компаніями-посередника-
ми, зареєстрованими в Австрії та 
Латвії і пов’язаними зі службови-
ми особами ОГХК. Після чого ці 
компанії-посередники продавали 
титанову продукцію іншим фір-
мам за ринковою ціною. Різни-
ця в ціні виводилася на рахунки 
компаній-посередників під виг-
лядом оплати транспортних пос-
луг тощо.
 Досудове розслідуван-
ня за цими фактами детективи 
НАБУ почали в січні минулого 
року. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙
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Європа 
в розумовому 
паралічі
Україна, опинившись на передньому 
краї захисту демократичних цiнностей, 
може розраховувати тiльки на себе

■

Трамп обмежить 
фінансування ООН
 Адміністрація президента США 
Дональда Трампа готує декрети, які 
значно обмежать фінансування Спо-
лученими Штатами ООН та інших 
міжнародних організацій, що доз-
волить Вашингтону анулювати пев-
ні багатосторонні міжнародні уго-
ди, повідомляє «Нью-Йорк Таймс». 
У розпорядження газети потрапив 
проект першого з таких декретів під 
назвою «Аудит і зменшення фінансу-
вання США міжнародних організа-
цій». Документом передбачається 
припинення фінансування з амери-
канських фондів кожного підрозді-
лу ООН чи міжнародної організації, 
яка не дотримується численних пе-
рерахованих у документі критеріїв. 
Це стосується, між іншим, всіх ор-
ганізацій, які визнають Палестинсь-
ку Автономію або Організацію визво-
лення Палестини, підтримують про-
грами підтримки абортів, або будь-
яким чином обходять санкції проти 
Ірану чи Північної Кореї. Докумен-
том передбачається зменшення на 
щонайменше 40% інших фондів, які 
США призначають для міжнародних 
організацій. 

Нова представниця США 
при ООН
 Сенат США затвердив Ніккі 
Хейлі постійною представницею при 
ООН. За кандидатуру екс-губернато-
ра Південної Кароліни проголосува-
ли 96 сенаторів, проти висловились 
четверо. Новій представниці США 
при ООН закидають брак досвіду в 
галузі міжнародних відносин. Хейлі 
народилась у Південній Кароліні, в 
родині іммігрантів з Індії. Вона була 
членом палати представників цього 
штату від Республіканської партії, а 
згодом стала губернатором Півден-
ної Кароліни. Хейлі стане однією з 
небагатьох жінок в адміністрації но-
вого президента США.

В Італії закінчено 
пошукову операцію 
 Італійські рятувальники вчо-
ра оголосили про завершення по-
шукової операції на місці сходжен-
ня лавини, під яку потрапив готель 

Rigopiano. Останні два тіла витягли 
з-під руїн споруди у ніч на четвер. 
Таким чином кількість загиблих сяг-
нула 29 осіб. Загалом у готелі пере-
бувало 40 людей. 11 з них уціліли: 
двоє вийшли з готелю незадовго до 
катастрофи, а дев’ятьох після кіль-
кох діб у сніговій пастці витягли жи-
вими рятувальники. Серед тих, хто 
вижив — четверо дітей. Лавина 
зійшла на готель у регіоні Абруц-
цо у середу на минулому тижні піс-
ля низки землетрусів. Місцева вла-
да розпочала розслідування щодо 
можливої недбалості, яка спричини-
ла загибель людей. Італійські ЗМІ 
повідомляли, що після підземних 
поштовхів гості готелю вимагали 
евакуації, однак допомога так і не 
надійшла. 

Індія переміряє Еверест 
 Уряд Індії хоче перевірити ви-
соту Евересту (Джомолунгми) через 
дані деяких учених. Вони вважають, 
що гора могла просісти через зем-
летрус у Непалі в 2015 році. Керів-
ник урядової комісії Сварна Субба 
Рао повідомив, що експедицію на 
найвищу гору світу надішлють че-
рез два місяці. Перевірка висоти 
займе майже місяць, ще два тиж-
ні витратять на розрахунки. Раніше 
вчені повідомили, що під час су-
путникової зйомки у них з’явилися 
дані, що висота Евересту в резуль-
таті землетрусу 2015 року зменши-
лася на кілька сантиметрів. Згідно 
з попередніми замірами, які роби-
ли в 1955 році, висота Евересту ста-
новить 8 тисяч 848 метрів. У квіт-
ні 2015 року в Непалі стався зем-
летрус магнітудою 7,8 бала, загину-
ли понад вісім тисяч людей.

Чилі пече 
 Найпотужніші лісові пожежі за 
всю історію охопили південні і цент-
ральні райони Чилі. У вогні загинули 
щонайменше троє людей. Загальна 
площа займання становить 190 тис. 
гектарів. Побороти стихію не вдаєть-
ся вже кілька тижнів. У районі лиха 
оголошено надзвичайний стан. Сотні 
чилійців вимушено покинули свої бу-
динки. Для них організовано центри 
тимчасового розміщення.  ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Професор Тед Маллок, 
американський економіст 
і колишній виконавчий 
секретар ООН у Женеві, 
якого, наскільки відомо, 
Дональд Трамп хоче при-
значити послом США в 
ЄС, передбачає, що на 
єдину європейську валю-
ту очікує крах впродовж 
най ближчих 18 місяців.
 В інтерв’ю Бі-Бі-Сі він 
також сказав, що впро-
довж трьох місяців Бри-
танія могла б укласти зі 
США торговельну угоду, 
яка б влаштувала обидві 
сторони. На думку Мал-
лока, так званий «чис-
тий», або «жорсткий» 
Брекзит був би найкра-
щим варіантом для Бри-
танії. Щойно Британія 
вийде з загального рин-
ку й митного союзу, вона 
зможе ігнорувати «брюс-
сельську бюрократію» і 
укладати торгові угоди 
сама. Саме такий «жор-
сткий» варіант розлучен-
ня з ЄС виклала минуло-
го тижня британський 
прем’єр Тереза Мей. 
 Тереза Мей вируши-
ла до Вашингтона і ста-
не першим іноземним лі-
дером, який сьогодні зус-
трінеться у Білому домі 

з новим американським 
президентом Дональдом 
Трампом. Обидва лідери 
обговорять, зокрема, мож-
ливість укладення торго-
вого договору між США 
і Британією. Тед Мал-
лок вважає, що Британія 
може укласти зі США до-
говір про вільну торгів-
лю набагато раніше, ніж 
це вдасться зробити ЄС.  
Крім того, вважає він, ре-
зультати цьогорічних 
виборів у Нідерландах, 
Франції та Німеччині мо-
жуть завдати серйозного 
удару по Європейському 
Союзу. І однією з перших 
жертв цього удару може 
стати стабільність спіль-
ної європейської валюти 
і саме її існування. 
 «Особисто я не впев-
нений, що буде існува-
ти Європейський Союз, з 
яким можна було б про-
водити торгові перегово-
ри, —  сказав Маллок. — 
Я думаю, Дональд Трамп 
налаштований дуже не-
гативно щодо наднаціо-
нальних організацій. Він 
надає перевагу двосто-
роннім відносинам з неза-
лежними країнами». Пе-
реговори між США і ЄС 
про трансатлантичне тор-
говельне та інвестицій-

не партнер ство, на думку 
професора Маллока, «без-
плідні».
 Напередодні відбуття 
до США Тереза Мей зроби-
ла войовничу заяву про те, 
що США та Велика Бри-
танія можуть вступити в 
особливі тісні взаємини з 
метою «нової ери», тобто 
повернення собі світового 
домінування. Окрім Трам-
па, Тереза Мей вчора зу-
стрічалася у Філадельфії 
з керівництвом Респуб-
ліканської партії. На цій 
зустрічі вона повідомила 
республіканцям про ба-
жання її країни зміцни-
ти зв’язки зі «старими 
друзями».  
 Політологи вже актив-
но обговорюють питан-
ня, чи повторять Трамп і 
Мей «політичний шлюб» 
Рейгана і Тетчер? Таку 
ймовірність заохочують і 
соратники новообраного 
американського лідера, 
який любить порівнюва-
ти себе з успішним прези-
дентом-республіканцем, і 
британські консерватори, 
уряд яких удруге в історії 
очолює жінка.
 Нагадаємо, що «полі-
тичний шлюб» Тетчер і 
Рейгана, як називають 
історіографи багаторіч-

ні взаємини цих політи-
ків, тривав із першої їх-
ньої зустрічі в Лондоні 
1975 року. Їй було 50, а 
йому 65. Вона була ліде-
ром партії в опозиції, а 
він — колишнім губерна-
тором штату Каліфорнія. 
Це була особиста дружба, 
заснована на спільності 
поглядів: обидва вважа-
ли, що консервативні 
цінності опинилися під 
загрозою від соціально 
орієнтованого лібераліз-
му. Тетчер наполягала, 
що на уряд і державу ні-
кому покладатися не вар-
то, бо «не існує ніякого 
суспільства. Є чоловіки і 
жінки, і є сім’ї». Рональд 
Рейган проголосив, що 
жоден «уряд не вирішить 
наші проблеми, уряд і є 
проблемою».
 І Мей, і Трампу дуже 
потрібно показати здат-
ність формувати успішні 
політичні альянси з тра-
диційними союзниками. 
Якщо вдасться уклас-
ти «шлюб» Трамп-Мей 
і створити вісь Вашинг-
тон—Лондон, то цій парі 
не будуть потрібні зайві 
конкуренти на світовій 
арені, передусім Євросо-
юз. А тим паче, його гро-
шова одиниця. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Бізнесова інформа-
генція «Блумберг» по-
дала свій щорічний спи-
сок 50 найбільш інно-
ваційних країн світу 
(Bloomberg Innovation 
Index). Рейтинг «Блум-
берга» укладається з ура-
хуванням семи чинни-
ків: процентна части-
на витрат на досліджен-
ня і розвиток у вартості 
національного валово-
го продукту брутто, час-
тині доданого виробниц-
тва у ВВП, продуктив-
ність праці у перерахун-
ку на одного працівника, 
відсоток високотехноло-
гічних фірм та вироб-
ництв у загальній кіль-
кості підприємств краї-
ни, розвиненість вищої 
освіти в масштабах краї-
ни, відсоток осіб, які за-
діяні в науково-дослід-
ницькій роботі, в загаль-
ній кількості населення 
країни, патентна актив-
ність країни.
 Індекс інноватив-
ності «Блумберга» спо-
чатку охоплював всі 200 
країн світу. Але надалі 
фа хівцям агенції все важ-
че вдавалося здобути при-
наймні шість чинників, 

щоб конкретна країна 
була внесена до рейтин-
гу, тому надалі укладали 
список iз 78 країн, а в ос-
танні роки і взагалі обме-
жилися 50 країнами, дані 
про які можна здобути без 
зайвих ускладнень. 
 Список другий рік 
поспіль очолює Південна 
Корея. Іншими дев’ятьма 
країнами першої десят-
ки є: Швеція, Німеччи-
на, Швейцарія, Фінлян-
дія, Сінгапур, Японія, 
Данія, Сполучені Шта-
ти та Ізраїль. Цього року 
Ізраїль витіснив iз 10-го 
місця на 11-те Францію. 
Південна Корея утри-
малася на першому міс-
цi завдяки найкращій у 
світі патентній політиці, 
критерію виробництва 
додаткової вартості та на-
уково-дослідницькій ак-
тивності, хоча за рівнем 
продуктивності праці 
вона займає 32-гу пози-
цію у світі. Цьогорічний 

лідер набрав 89 балів зі 
100 можливих.
 Україна у цьогорічно-
му рейтингу опустилася 
на одну сходинку у порів-
нянні з 2016 роком — з 
41-го місця на 42-ге. У 
чому ж ми кращі й у чому 
гірші, з точки зору засто-
сування інновацій? Ми 
займаємо дуже високе — 
четверте — місце у світі 
за відсотком осіб, які зай-
няті в науково-дослідни-
цькій діяльності, і остан-
нє, 50, місце списку за по-
казником продуктивності 
праці. Доволі непогане та-
кож наше 27-ме місце за 
критерієм патентної ак-
тивності. За іншими чин-
никами Україна посідає 
у списку місця з 44-го по 
47-ме. Загальний бал Ук-
раїни у рейтингу стано-
вить 50,78. Бал Марок-
ко, що посідає останню, 
50-ту, сходинку, стано-
вить 43,99. Тобто Украї-
на може у наступні роки 

взагалі випасти зі спис-
ку. Ми й так тримаємо-
ся в ньому лише завдяки 
науковому потенціалу та 
напрацюванням ще часів 
СРСР. 
 Водночас найбільше 
з усіх 50 країн падіння 
цього року продемонс-
трувала Росія: опустила-
ся відразу на 14 сходинок 
— iз 12-го минулорічно-
го на 26-те місце. А най-
більший прогрес показу-
ють Бельгія, Голландія, 
Нова Зеландія, Іслан-
дія, Угорщина, Чехія, 
Словаччина, Мальта та 
Таїланд. Усі ці країни 
піднялися у рейтингу на 
три сходинки у порівнян-
ні з минулим роком. Ки-
тай залишився на тому ж 
місці, що і торік, — 21-
му. Сусідня Польща під-
нялася з 23-го місця на 
22-ге. Інші наші сусіди 
— Румунія та Молдова 
— взагалі не увійшли до 
списку. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Олег ЛЯШКО, 
лідер Радикальної партії 

 У вівторок у Страсбур-
зі був абсолютно ганебний 
виступ Генсека Ради Євро-
пи Ягланда перед члена-
ми ПАРЄ. У своєму виступі 
цей формальний лідер РЄ 
жодного слова не згадав 
про російську агресію про-
ти нашої країни, окупацію 
частини нашої території 
та анексію Криму. Ягланд 
вважає, що головна загроза 
сучасній Європі — це вибух 
популізму. 
 Разом із переобранням 
сумнозвісного проросійсь-
кого Педро Аграмонта Пре-
зидентом ПАРЄ виступ Ген-
сека РЄ є ще одним свід-
ченням, як глибоко страх 

і політика умиротворення 
агресора проникли в душі 
європейців та паралізують 
їхню свідомість.
 Загрози новітнього вар-
варства на своєму східному 
кордоні європейці в яко-
мусь розумовому паралічі 
бачити вперто не хочуть. 
Натомість обурення про-
стих громадян явним відри-
вом своїх еліт сприймають 
як справжню загрозу своє-
му пануванню.
 Європа, схоже, зану-
рюється в глибоку ідеоло-
гічну, моральну та інсти-
туційну кризу. А Україна 
несподівано для себе волею 
історії опиняється на перед-
ньому краї захисту європей-
ських цінностей і цивіліза-
ції. ■

ГРОШІ

Євро в небезпеці? 
Американський 
дипломат 
передбачає 
зникнення 
спільної 
європейської 
валюти

■

РЕЙТИНГИ

Доїдаємо радянські запаси
Україна втрималась у списку країн-лідерів інновацій

■

Чи вдасться Дональду Трампу і Терезі Мей укласти «політичний шлюб»?❙



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, 12.25, 14.50 Вечірній 

квартал

12.20 Налаштування 

нових параметрів 

супутникового 

мовлення телеканалу 

«1+1» шляхом 

пересканування 

транспондера 11766 H 

на супутнику Astra 4A 

(Sirius 4)»

12.45 Мелодрама «Чоловіча 

інтуїція»

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.15 Бойовик «Коломбіана»

22.10 Світ навиворіт-8

23.10, 2.55 Х/ф «Шерлок-3: 
Його остання клятва»

01.00 Світське життя. 

Новорічний карнавал-

2017

ІНТЕР

05.05, 20.00, 1.20 

Подробиці

06.00 М/ф

06.20, 13.30 Слідство 

вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Т/с «Вузький 

міст»

15.15 Чекай на мене

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

21.00 Т/с «Райські яблучка. 

Життя триває»

23.40, 3.45 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»

02.10 Х/ф «Міський 
романс»

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 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.10 Х/ф «Прикмета на 
щастя»

13.10, 15.30 Т/с «За законами 

воєнного часу»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45, 2.20 Говорить Україна

21.00 Т/с «Щасливий квиток»

23.00 Події дня

23.30 Х/ф «Смертельна 
гонка: інферно»

03.20 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

05.20 Т/с «Адвокат»

ICTV

05.00 Дивитись усім!

05.45, 19.20 Надзвичайні новини

06.40 Факти тижня. 100 хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.05 Антизомбі

11.05, 13.15 Х/ф «Людина 
листопаду»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Згадати все!»
16.05 Х/ф «Годзила»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «На трьох»

22.25 Свобода слова

00.40 Х/ф «Ніндзя: Тінь 
сльози»

02.10 Т/с «Лас-Вегас-2»

03.35 Стоп-10

04.50 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.20 Зона ночі

04.50, 18.00 Абзац

05.43, 7.29 Kids Time

05.45 М/c «Турбо»

07.05 М/c «Історії Тома і 

Джеррі»

07.30 Х/ф «Останній 
кіногерой»

10.10 Х/ф «12 раундів»
12.20 Х/ф «Хітмен»
14.20 Любов на виживання

19.00 Ревізор

21.55 Пристрасті за ревізором

00.45 Х/ф «Недитяче кіно»
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

05.10 Т/с «Я повернуся»

08.55, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-8»

14.00, 19.00, 23.15, 2.40 

Свідок

15.45 Т/с «Морський 

патруль-4»

23.45 Т/с «Елементарно-2»

00.40 Т/с «Королівство»

03.10 Випадковий свідок

03.15 Речовий доказ

03.35 Легенди бандитської 

Одеси

03.55 Правда життя. Професії

04.25 Х/ф «Принцеса на 
бобах»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Православний календар 

06.10 Замок Паланок

06.30 Богдан Мазур, ч. 2. 

Мій батько — друг і 

вчитель 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35 Новини. Культура. 

Тиждень 

07.50 Національний музей 

мистецтв імені Богдана 

і Варвари Ханенків

08.25 Ранок iз «Культурою»

09.00 Незнаний Шевченко. 

Данте і Шевченко

09.20 Світ у прямокутнику. 

Олександр Задірака 

— Риба за гороскопом 

10.05 Головна роль. Ярослава 

Кравченко 

11.00 Д/ф «Герої України. 

Крути. Перша 

незалежність» 

11.55 Митець. Сцена-доля 

Степана Олексенка, ч. 2 

12.45 Хорея Козацька. Про 

Свободу 

14.00 Е. Мазія. «Ігри на 

старому подвір’ї». 

Вистава Національного 

театру російської драми 

ім. Лесі Українки

15.50 Православний календар 

16.00 Азбука ремесел 

16.15 Музей Раїси Кириченко

17.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. «Авангард»

17.30 Незвідане Закарпаття. 

П’ять країн

18.00 Незнаний Шевченко. 

Уроки від Шевченка

18.20 Новинний блок

19.00 Новини. Культура

19.20 Костянтин Ріттель-

Кобилянський

20.10 Іван Драч. Про 

художників

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Кирило 

Стеценко, ч. 1

21.00 Дж. Верді. «Набукко». 

Вистава Національної 

опери України

23.10 Д/ф «Борис Грінченко. 

Ловець слів»

00.00 Новини. Культура 

00.20 Київський цирк у 

просторі часу, ч. 1

00.45 Д/ф «Формула життя. 

Олександр Палладін»

01.05 Передчуття. Сергій 

Борткевич

02.00 Е. Мазія. «Ігри на 

старому подвір’ї». 

Вистава Національного 

театру російської драми 

ім. Лесі Українки 

03.50 Православний календар 

04.00 А. Міллер. «Вид 

з мосту». Вистава 

Національного 

академічного театру 

російської драми 

ім. Лесі Українки 

05.40 Перлини української 

дуетної лірики

 

СТБ

06.45, 16.00 Все буде добре!

08.45 Моя правда

09.40 Х/ф «На мосту»
11.40 Битва екстрасенсів 14

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 0.30 Слідство ведуть 

екстрасенси

22.35 Давай поговоримо про 

секс-3

ТОНІС

06.05 Андрій Ромоданов: 

Проза й поезія мозку

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.45, 4.25 Цивілізація Incognita

10.45 Завтра-сьогодні

11.55 Євромакс

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

19.55 Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем

21.15 Сумнозвісні місця

21.50 Віктор Ющенко — 

професор Київського 

університету культури

22.40 Дикі тварини

23.15, 5.05 Заклинач акул

00.10 Ніч чорних краваток

02.00 Життя на Вершині

02.55 Після опівночі

03.55 Світські хроніки

04.40 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Облом.UA.

08.55 Х/ф «Подорож до 
центру Землі»

10.40 Секретні матеріали

17.30 Українські сенсації

18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

19.30 Д/п «Помста 

природи»

20.00 Х/ф «Чорна кобра»
21.45 Х/ф «Обман»
23.35 Х/ф «Каральний 

загін»
01.15 Т/с «Інспектор 

Алекс»

02.05 Х/ф «Вишневі ночі»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 18.45 Топ-матч

06.10, 20.40 «Шахтар» 

— «Норрчепінг». 

Товариський матч

08.10 «Міллволл» 

— «Вотфорд». Кубок 

Англії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Атлетік» — 

«Спортінг». ЧІ

12.05 «МЮ» — «Віган». 

Кубок Англії

13.55 «Реал» — 

«Сосьєдад». ЧІ

16.00 ЧІ. Огляд туру

16.55 «Челсі» — 

«Брентфорд». Кубок 

Англії

18.50 «Бетіс» — 

«Барселона». ЧІ

22.50 ЧА. Передмова до туру

23.20 «Саутгемптон» 

— «Арсенал». Кубок 

Англії

01.10 «Спортінг» — 

«Боруссія» (Д)». Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.00 ЧІ. Огляд туру

03.55 «Вільярреал» — 

«Гранада». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.35, 

21.25, 2.25, 5.35 Топ-

матч

06.10 «Спортінг» — 

«Боруссія» (Д). Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.10, 2.40 «Еспаньйол» 

— «Севілья». ЧІ

10.15 ЧА. Передмова до туру

10.45 «Саутгемптон» 

— «Арсенал». Кубок 

Англії

12.40 «Леганес» — 

«Сельта». ЧІ

14.30 «Шахтар» 

— «Норрчепінг. 

Товариський матч

16.20 «Атлетік» — 

«Спортінг». ЧІ

18.10 Кубок Англії. Огляд 4-го 

раунду

18.40, 23.40 ЧІ. Огляд туру

19.35 «Ліверпуль» 

— «Вулвергемптон». 

Кубок Англії

21.40 «Лас-Пальмас» 

— «Валенсія». ЧІ

00.35 «Дербі Каунті» 

— «Лестер». Кубок 

Англії

04.30 «LaLiga Docs». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 12.10 Правила життя

08.10 Правда життя

09.10, 21.40 Диво-винаходи

10.10 Найнебезпечніші 

тварини

11.10 Хижа Арктика

13.10 Містична Україна

14.10, 19.50 Секретні історії

15.10, 20.50 НЛО з минулого 

16.00, 23.40 Смертельний 

двобій

16.50, 22.40 Загадки планети

17.50 Мисливець та жертва

18.50 Дика Австралія

00.30 Підроблена історія

05.30 Бандитський Київ

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.20 Три сестри

11.00 Т/с «Ти — моє життя»

12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 1.30 Орел 

і решка

16.00 Файна Юкрайна

19.00 Розсміши коміка

22.00 Х/ф «А ось і вона»
23.50 Т/с «Сонна Лощина»

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 МультМікс

09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.45 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

12.25, 18.55 Панянка-селянка

13.25, 14.30, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

13.55 Танька і Володька

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 4.30 Віталька

16.50, 22.00, 2.50 Країна У

17.50, 23.00 Розсміши коміка

20.00 Казки У Кіно

24.00 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»

02.00 Теорія зради

05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.35 На слуху

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Український корт

09.35 Чоловічий клуб. Спорт

10.45 Чоловічий клуб

11.15 Спорт. Тиждень

11.50 Орегонський путівник

12.20 Суспільний університет

13.15 Борхес

14.00 Д/ф «Українська 

революція»

15.30 Фольк-music

16.40 Т/с «Анна Піль»

17.30 Твій дім

17.50, 4.10 Вікно в Америку

18.20, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Перша шпальта

19.55 Вересень

20.20, 4.35 Про головне

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.35 Обличчя війни

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

02.10 Т/с «Царівна»

03.20 Надвечір’я. Долі

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 27—28 СІЧНЯ 20176 УКРАЇНА МОЛОДА ТБ-ПОНЕДІЛОК
30 січня



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 Міняю жінку-2

11.00, 12.20, 14.50, 5.10 

Вечірній квартал

12.55 Хочу у Віа гру

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.15 Комедія «Отже, війна»

22.10, 1.00 Світ навиворіт-8

23.15 Х/ф «Шерлок-4 »
02.05 Х/ф «Шерлок-4 

«Мовою оригіналу»

ІНТЕР

05.10, 20.00, 1.15 Подробиці
06.00 М/ф
06.20, 14.10 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»
09.20 Давай одружимося
11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Райські 

яблучка. Життя триває»
15.50, 16.45 Речдок
18.00, 19.00 Стосується 

кожного
23.40, 4.00 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»
02.00 Х/ф «Дике кохання»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.10, 16.10, 5.20 Т/с «Адвокат»
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.20, 3.45 Події
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях. Новий 

сезон
11.30, 4.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Говорить Україна»
21.00 Т/с «Щасливий квиток»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
02.10 Х/ф «Смертельна 

гонка: інферно»

ICTV

05.10, 4.45 Провокатор
05.55 Дивитись усім!
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Більше ніж правда
11.05, 17.40 Т/с «Життя і пригоди 

Мішки Япончика»
12.00, 13.20 Х/ф «Вид на 

убивство»

12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.20, 21.25 Т/с «На 

трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
23.25 Х/ф «Змії на борту 

літака»
01.20 Т/с «Лас-Вегас-2»
03.55 Стоп-10
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

04.25, 18.00 Абзац

05.19, 7.09 Kids Time

05.20 М/c «Турбо»

07.10 Т/с «Клініка»

09.20 Київ вдень і вночі

11.25 Серця трьох

14.10 Хто зверху

19.00 Зірки під гіпнозом

22.50 Т/с «Гра престолів»

01.00 Х/ф «Спуск»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 1.55 Огляд преси
06.25, 0.25 Хроніка дня
06.30, 18.45 Місцевий час
06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час
06.45 Клуб LIFE
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 23.00 
Час новин

07.10, 7.35, 8.10, 8.25, 8.35 
Інформаційний ранок

07.50 Будівельний стандарт
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 
16.15, 17.15, 18.15 
Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня
22.15 Агрокраїна
22.30 Кордон держави
23.10 «За Чай.com»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.10 Х/ф «Дитина на 
листопад»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 
партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»
10.35, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 Т/с «Інспектор Джордж 

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

Маямі-8»
14.00, 19.00, 23.15, 2.30 Свідок
15.40 Т/с «Морський патруль-4»
23.45 Т/с «Елементарно-2»
00.40 Т/с «Королівство»
03.00 Випадковий свідок
03.10 Речовий доказ
03.35 Правда життя. Професії
04.00 Х/ф «Поїзд поза 

розкладом»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Нариси історії культури 

України з Мирославом 
Поповичем. «Авангард» 

06.30 Незвідане Закарпаття. 
П’ять країн 

07.00 Ранок iз «Культурою»
07.35 Новинний блок 
08.10 Новини. Культура 
08.25 Ранок iз «Культурою»
09.00 Незнаний Шевченко. 

Уроки від Шевченка 
09.20 Костянтин Ріттель-

Кобилянський 
10.10 Іван Драч. Про художників 
10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Кирило 
Стеценко, ч. 1 

11.00 Дж. Верді «Набукко». 
Вистава Національної 
опери України

13.10 Д/ф «Борис Грінченко. 
Ловець слів» 

14.00 Тортон Уайлдер. «Наше 
містечко»

15.30 Неліда Афанасьєва. 
Поезія в музиці

16.00 Обереги. М’яка іграшка
16.30 Легенди Запоріжжя. 

Тихонівські світанки
17.00 Невигадані історії з життя 

одного театру, ч. 21

17.25 Д/ф «Таємниче місто 
Гелон»

18.00 Юрій Мейгеш 
18.20 Новинний блок 
19.00 Новини. Культура
19.20 Особистості. Сергій 

Романюк
20.05 Д/ф «П’ять куль для 

Дмитра Яворницького»
20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Кирило 
Стеценко, ч. 2

21.00 Фольк-music 
22.05 Георгій Якутович. Коло
22.30 Співає Ігор Борко
23.05 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 
Вікторія Авдєєнко

00.00 Новини. Культура 
00.20 Д/ф «Стеком і шаблею», 

ч. 1
00.50 Д/ф «Смолоскип. Василь 

Макух»
01.35 Армія SOS. На лінії 

вогню
02.00 Тортон Уайлдер «Наше 

містечко»
03.30 Неліда Афанасьєва. 

Поезія в музиці 
04.00 Самюель Беккет. 

«Чекаючи на Годо». 
Вистава Київського 
академічного Молодого 
театру

05.40 Ігор Щербаков. Пісня про 
пісню, або Warum? Без 
відповіді

 
СТБ

06.30, 16.00 Все буде добре!
08.15 Моя правда
09.10 Х/ф «Найчарівніша та 

найпривабливіша»
10.55 Х/ф «Лабіринти 

кохання»
12.45 МастерШеф-2
18.00, 22.00 Вiкна-новини
18.30, 23.25 Т/с «Коли ми 

вдома»
20.00, 22.45 МастерШеф 

Діти-2
01.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 19.55 Щоденники Другої 
світової війни: день за 
днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!
09.50 Будьте здорові!
10.40, 21.55 Сумнозвісні місця
11.55, 22.30 Дикі тварини
14.00 Оглядач. LIVE
19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.25, 4.40 Відлуння
23.00, 5.10 Заклинач акул
00.05 Ніч чорних краваток
01.15 Життя на Вершині
02.50 Після опівночі
03.50 Світські хроніки
04.15 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 10.55 Нове «Шалене 

відео по-українськи»
08.30 Облом.UA.
08.55, 19.30 Д/п «Помста 

природи»
16.40 Х/ф «Загарбники: 

генезис»
18.30 Спецкор
19.00 ДжеДАІ
20.00 Х/ф «Старскі та Гатч»
21.55 Х/ф «В’язень»
23.40 Х/ф «Пулбой: гамуючи 

лють»
01.10 Т/с «Інспектор Алекс»
02.00 Х/ф «Чотири листи 

фанери»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ліверпуль» — 
«Вулвергемптон». Кубок 
Англії

07.45, 23.45 Кубок Англії. Огляд 
4-го раунду

08.15 «Леганес» — «Сельта». ЧІ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 «Челсі» — 

«Брентфорд». Кубок 
Англії

12.10 «Еспаньйол» — 
«Севілья». ЧІ

13.55 «Шахтар» 
— «Норрчепінг». 
Товариський матч

16.00 «Дербі Каунті» 
— «Лестер». Кубок 
Англії

17.50, 19.55 Топ-матч
17.55 «Шахтар» — 

«Яблонець». 
Atlantic Cup

20.15 ЧІ. Огляд туру
21.10 ЧА. Передмова до туру
21.40 «Арсенал» — 

«Вотфорд». ЧА
00.15 «Лас-Пальмас» 

— «Валенсія». ЧІ
02.05 «Реал» — «Легія». Ліга 

чемпіонів УЄФА
03.55 «Атлетік» — 

«Спортінг». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 17.35, 19.35, 
21.40, 5.30 Топ-матч

06.10 «Реал» — «Легія». Ліга 
чемпіонів УЄФА

08.10 «Шахтар» 
— «Норрчепінг. 
Товариський матч

10.15 ЧІ. Огляд туру
11.10 «Дербі Каунті» 

— «Лестер». Кубок 
Англії

13.00 Кубок Англії. Огляд 4-го 
раунду

13.30 «Лас-Пальмас» 
— «Валенсія». ЧІ

15.15 ЧА. Передмова до туру
15.45 «Ліверпуль» — 

«Вулвергемптон». Кубок 
Англії

17.45 «Бетіс» — 
«Барселона». ЧІ

19.50 «Саутгемптон» 
— «Арсенал». Кубок 
Англії

21.55 LIVE. «Ліверпуль» 
— «Челсі». ЧА

24.00 «Шахтар» — 
«Яблонець». Atlantic Cup

01.50 «Міллволл» — 
«Вотфорд». Кубок Англії

03.40 «Осасуна» — 
«Малага». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.20, 12.10 Правила життя
08.10 Правда життя
09.10, 21.40 Диво-винаходи
10.10, 17.50 Найнебезпечніші 

тварини
11.10, 18.50 Дика Австралія
13.10 Містична Україна
14.10, 19.50 Секретні історії
15.10, 20.50 НЛО з минулого 
16.00, 23.40 Смертельний двобій
16.50, 22.40 Загадки планети
00.30 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 
історія

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

під Полтавою
13.55 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
20.00 Казки У Кіно
24.00 Т/с «Отже»
00.35 Т/с «Світлофор»
01.35 Т/с «Спліт. Таємниця 

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

Врунгеля»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.30 Смакота

07.25, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.30 Х/ф «Піше. Між небом 
і землею»

12.00 Євробачення-2017. 

Церемонія жеребкування

13.15, 4.10 Уряд на зв’язку з 

громадянами

14.00 Книга.ua

14.30 Вересень

15.30 Театральні сезони

15.55 Спогади

16.25 Мистецькі історії

16.40 Т/с «Анна Піль»

17.30 Хто в домі господар?

17.50 М/с «Попелюшка»

18.20, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Утеодин з Майклом 

Щуром

19.55 Наші гроші

20.20, 4.35 Про головне

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

02.10 Т/с «Царівна»

03.20 Віра. Надія. Любов
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ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на березень

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,

до кінця півріччя — 201 грн. 96 коп.,

до кінця року — 504 грн. 90 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,

до кінця півріччя — 281 грн. 96 коп.,

до кінця року — 704 грн. 90 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,

до кінця півріччя — 73 грн. 64 коп.,

до кінця року — 184 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 49497

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

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

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Міняю жінку-2

11.00, 12.20, 14.50, 5.15 

Вечірній квартал

12.50 Хочу у Віа гру

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.15 Х/ф «Ва-банк»
22.00, 1.10 Світ навиворіт-8

23.15 Х/ф «Шерлок-4»
02.15 Х/ф «Шерлок-4 

«Мовою оригіналу»

ІНТЕР

05.00, 20.00, 1.15 Подробиці

06.00 М/ф

06.20, 14.10 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.10, 12.25, 21.00 Т/с 

«Райські яблучка. 

Життя триває»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00 Стосується кожного

23.40, 3.40 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»

2.05 Х/ф «Камінна душа»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 16.10, 5.20 Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30, 4.30 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Щасливий квиток»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»

03.40 Зоряний шлях

ICTV

05.30 Дивитись усім!

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05 Громадянська оборона

11.40, 17.40 Т/с «Життя 

і пригоди Мішки 

Япончика»

12.45, 15.45 Факти. День

13.05 Х/ф «Змії на борту 
літака»

15.05, 16.20, 21.25 Т/с «На 

трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.00 Х/ф «Втікач»
01.35 Т/с «Лас-Вегас-2»

02.55 Стоп-10

04.10 Студія Вашингтон

04.15 Факти

04.35 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.05 Зона ночі

04.35, 18.00 Абзац

05.29, 7.03 Kids Time

05.30 М/c «Турбо»

07.05 Т/с «Клініка»

09.45 Київ вдень і вночі

11.40 Серця трьох

14.05 Зірки під гіпнозом

19.00 Хто зверху

22.55 Т/с «Гра престолів»

01.10 Х/ф «Спуск-2»

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

05.15 Х/ф «Звинувачення»
06.40 Х/ф «Нічний 

мотоцикліст»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.35, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-8»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.40 Т/с «Морський патруль-

4»

23.45 Т/с «Елементарно-2»

00.40 Т/с «Королівство»

03.00 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

03.30 Легенди бандитської 

Одеси

04.25 Правда життя. Професії

04.55 Х/ф «Добрі наміри»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Невигадані історії з 

життя одного театру, 

ч. 21 

06.25 Д/ф «Таємниче місто 

Гелон» 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35 Новинний блок 

08.10 Новини. Культура 

08.25 Ранок iз «Культурою»

09.00 Юрій Мейгеш 

09.20 Особистості. Сергій 

Романюк 

10.05 Д/ф «П’ять куль для 

Дмитра Яворницького» 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Кирило 

Стеценко, ч. 2 

11.00 Фольк-music 

12.05 Георгій Якутович. Коло 

12.30 Співає Ігор Борко 

13.05 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 

Вікторія Авдєєнко 

14.00 Спільний проект театру 

ім. І. Франка «Останній 

вагон»

15.50 Православний календар 

16.00 З одвічністю на «ти». 

Свято-Самсоніївський 

храм

16.30 Кіно і час. Українська 

горлиця. Римма Зюбіна

17.00 Лесина тінь. Петро 

Косач...

17.35 Перлини Прибузького 

краю. Лісове 

господарство

18.00 Відлуння Болохівської 

епохи

18.20 Новинний блок 

19.00 Новини. Культура 

19.20 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Отаман Ільницький

19.50 Євген Маланюк. 

«Кармен і Беатріче»

20.00 Київский міський музей 

пошти

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Кирило 

Стеценко, ч. 3

21.00 Х/ф «Наталка 
Полтавка» 

22.10 Відкриття. Сергій 

Борткевич

22.50 Світи Денисенків

23.40 Ервін Шульгоф 

«Сoncertino»

00.00 Новини. Культура 

00.20 Д/ф «Стеком і 

шаблею», ч. 2

00.50 Музей гетьманства 

України

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Плющ, ч. 1 

02.00 Спільний проект театру 

ім. І. Франка «Останній 

вагон» 

03.50 Православний календар 

04.00 Б. Грищук. «Поет і кат». 

Моновистава театру 

«Кут», 

м. Хмельницький

04.35 Соловецькі в’язні з 

України. Микола Зеров

05.45 Г. Кузіна. «In 

memoriam»

 

СТБ

07.15, 16.00 Все буде добре!

09.15 Моя правда

10.15 МастерШеф-2

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 23.25 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 МастерШеф. 

Діти-2

01.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 20.00 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Цивілізація Incognita

10.45, 22.00 Сумнозвісні 

місця

11.55, 22.10 Дикі тварини

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.30, 4.15 Глобал-3000

22.35, 5.10 Заклинач акул

23.50 Натхнення

24.00 Ніч чорних краваток

01.45 Життя на Вершині

02.40 Після опівночі

03.40 Світські хроніки

04.05 Кумири

04.45 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Облом.UA.

08.55 Секретні матеріали

10.55, 19.30 Д/п «Помста 

природи»

16.45 Х/ф «Робін Гуд»
18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

20.00 Х/ф «В’язень»
21.45 Х/ф «Крокоробот»
23.20 Х/ф «Спека»
01.10 Т/с «Інспектор Алекс»

02.00 Х/ф «Відьма»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 17.50, 23.45, 1.40, 

3.40 Топ-матч

06.10 «Ліверпуль» — 

«Челсі». ЧА

08.10 «Бетіс» — 

«Барселона». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Шахтар» — 

«Яблонець». Atlantic 

Cup

12.05 «Лас-Пальмас» 

— «Валенсія». ЧІ

13.50 «МЮ» — «Віган». 

Кубок Англії

16.00 «Реал» — 

«Сосьєдад». ЧІ

18.00 «Арсенал» — 

«Вотфорд». ЧА

19.50 «Еспаньйол» — 

«Севілья». ЧІ

21.40 «Вест Гем» — «Ман 

Сіті». ЧА

23.50 «Атлетік» — 

«Спортінг». ЧІ

01.50 «Ліон» — «Ювентус». 

Ліга чемпіонів УЄФА

03.55 «Міллволл» 

— «Вотфорд». Кубок 

Англії

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 23.50, 5.30 

Топ-матч

06.10 «Ліон» — «Ювентус». 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.10 «Реал» — 

«Сосьєдад». ЧІ

10.10 «Ліверпуль» 

— «Вулвергемптон». 

Кубок Англії

12.00 «Арсенал» — 

«Вотфорд». ЧА

13.50 «Вільярреал» — 

«Гранада». ЧІ

15.35, 21.30 Кубок Англії. 

Огляд 4-го раунду

16.05 «Ліверпуль» — 

«Челсі». ЧА

17.55 «Леганес» — 

«Сельта». ЧІ

19.40 «Шахтар» — 

«Яблонець». Atlantic 

Cup

22.00 «Бетіс» — 

«Барселона». ЧІ

24.00 «Челсі» — 

«Брентфорд». Кубок 

Англії

01.50 «Лас-Пальмас» 

— «Валенсія». ЧІ

03.40 «Вест Гем» — «Ман 

Сіті». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 12.10 Правила життя

08.10 Правда життя

09.10, 21.40 Диво-винаходи

10.10 Мисливець та жертва

11.10, 18.50 Дика Австралія

13.10 Містична Україна

14.10, 19.50 Секретні історії

15.10, 20.50 НЛО з минулого 

16.00, 23.40 Смертельний 

двобій

16.50, 22.40 Загадки планети

17.50 Найнебезпечніші 

тварини

00.30 Брама часу

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.20 Три сестри

11.00 Т/с «Ти — моє життя»

12.00, 14.00, 15.00, 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, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

13.55 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

20.00 Казки У Кіно

24.00 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»

02.00 Теорія зради

05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.25 Д/ф «Жива ватра»

10.25 Д/ф «Гуцулка Ксеня»

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.15 Наші гроші

14.00 Війна і мир

15.30 Світло

16.10 Путівник прочанина

16.25 На пам’ять

16.40, 2.10 Т/с «Анна Піль»

17.30 Хочу бути

17.50 М/с «Попелюшка»

18.20, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Простір 

толерантності. 

Батьківщина в серці»

19.55 Слідство. Інфо

20.20, 4.35 Про головне

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.40 Мегалот

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

03.40 Надвечір’я. Долі
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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 Міняю жінку-2

11.00, 12.20, 14.50, 5.05 

Вечірній квартал

12.55 Хочу у Віа гру

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.15 Бойовик «Я, робот»

22.20 Х/ф «Шерлок-4»
00.15 Детектив «Шерлок. 

Бридка наречена»

02.00 Х/ф «Шерлок-4 
«Мовою оригіналу»

ІНТЕР

05.00, 20.00, 1.20 Подробиці

06.00 М/ф

06.20, 14.10 Слідство 

вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.10, 12.25, 21.00 

Т/с «Райські яблучка. 

Життя триває»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

23.40, 3.40 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»

02.05 Х/ф «Захар Беркут»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 16.10, 5.20 Т/с 

«Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30, 4.30 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Щасливий квиток»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

03.40 Зоряний шлях

ICTV

05.30 Дивитись усім!

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05 Секретний фронт

11.00, 17.40 Т/с «Життя 

і пригоди Мішки 

Япончика»

12.05, 13.20 Х/ф «Втікач»
12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.20, 21.25 Т/с «На 

трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.25 Х/ф «Служителі 
закону»

01.55 Т/с «Лас-Вегас-2»

03.25 Стоп-10

04.05 Служба розшуку дітей

04.10 Студія Вашингтон

04.15 Факти

04.40 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.55 Служба розшуку 

дітей

03.05 Зона ночі

04.30, 18.00 Абзац

05.23, 7.03 Kids Time

05.25 М/c «Турбо»

07.05 Т/с «Клініка»

09.50 Київ вдень і вночі

11.50 Серця трьох

14.00 Хто зверху

19.00 Зірки під гіпнозом

22.40 Т/с «Гра престолів»

00.50 Х/ф «Померти 
молодим»

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

06.10 Х/ф «Невизначена 
особа»

08.00, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.35, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-8»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.40 Т/с «Морський патруль-

4»

23.45 Т/с «Елементарно-2»

00.40 Т/с «Королівство»

03.00 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

03.30 Легенди бандитської 

Одеси

03.55 Правда життя. Професії

04.25 Х/ф «Трест, який 
луснув»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Лесина тінь. Петро 

Косач... 

06.40 Перлини Прибузького 

краю. Лісове 

господарство 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35 Новинний блок 

08.10 Новини. Культура 

08.25 Ранок iз «Культурою»

09.00 Відлуння Болохівської 

епохи 

09.20 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Отаман Ільницький 

09.55 Євген Маланюк. 

«Кармен і Беатріче» 

10.00 Київский міський музей 

пошти 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Кирило 

Стеценко, ч. 3 

11.00 Х/ф «Наталка 
Полтавка» 

12.10 Відкриття. Сергій 

Борткевич 

12.50 Світи Денисенків 

13.40 Ервін Шульгоф. 

«Сoncertino» 

14.00 Мері Шизгал. 

«Любофф». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

15.40 Сергій Прокоф’єв. «15 

миттєвостей»

16.00 Весь світ Шекспір, ч. 3

16.25 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 

мистецтва. Казимир 

Малевич»

17.00 Театр Гната Юри, або 

Майстер Часу, ч. 4

17.25 Земляки. Павло 

Загребельний

18.00 «Червона калина». 

Червоними та чорними 

нитками 

18.20 Новинний блок 

19.00 Новини. Культура

19.20 Дійові особи

20.15 Гра долі. Софія — дитя 

кохання 

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Кирило 

Стеценко, ч. 4

21.00 О. Островський. 

«Без вини винні». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках (16+) 

23.10 Флейта Олега 

Кудряшова 

00.00 Новини. Культура 

00.20 Дійові особи 

01.15 Гра долі. Упертий 

українець 

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Плющ, ч. 2

02.00 Мері Шизгал. 

«Любофф». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

03.40 Сергій Прокоф’єв «15 

миттєвостей» 

04.00 І. Котляревський. 

«Енеїда». Вистава 

Херсонського 

обласного академічного 

музично-драматичного 

театру ім. Миколи 

Куліша

СТБ

06.45, 16.00 Все буде добре!

08.45 Моя правда

09.40 МастерШеф-2

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 0.40 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 Я соромлюсь 

свого тіла-4

01.40 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 20.00 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.55 Ландшафтні ігри

10.55, 22.00 Сумнозвісні 

місця

11.50, 22.20 Дикі тварини

14.00 Оглядач

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.20, 4.35 Відлуння

22.50, 5.05 Заклинач акул

24.00 Ніч чорних краваток

01.00 Життя на Вершині

02.45 Після опівночі

03.45 Світські хроніки

04.20 Цивілізація Incognita

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 10.55 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

08.30 Облом.UA.

08.55 Люстратор 7, 62

16.45 Х/ф «Крокоробот»
18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

19.30 Д/п «Помста природи»

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

правосуддя-2: 
сховище»

23.45 Х/ф «Королівство 
гладіаторів»

01.10 Т/с «Інспектор Алекс»

02.00 Х/ф «Дорога на Січ»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.35, 23.45, 1.40, 

3.40 Топ-матч

06.10 «Леганес» — 

«Сельта». ЧІ

08.10 «Арсенал» — 

«Вотфорд». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Реал» — 

«Сосьєдад». ЧІ

12.05 «Вест Гем» — «Ман 

Сіті». ЧА

13.55 «Атлетік» — 

«Спортінг». ЧІ

16.00 «Вільярреал» — 

«Гранада». ЧІ

17.50 ЧА. Огляд туру

18.45 «Ліверпуль» — 

«Челсі». ЧА

20.40 «Шахтар» — 

«Яблонець». Atlantic 

Cup

22.50 ЧІ. Огляд туру

23.50 «МЮ» — «Віган». 

Кубок Англії

01.50 «Барселона» — «Ман 

Сіті». Ліга чемпіонів 

УЄФА

03.55 «Лас-Пальмас» 

— «Валенсія». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.05, 

14.10, 19.00, 21.00, 5.30 

Топ-матч

06.10 «Барселона» — «Ман 

Сіті». Ліга чемпіонів 

УЄФА

08.10 «Осасуна» — 

«Малага». ЧІ

10.15 «МЮ» — «Віган». 

Кубок Англії

12.20 «Шахтар» — 

«Яблонець». Atlantic 

Cup

14.25 «Саутгемптон» 

— «Арсенал». Кубок 

Англії

16.15 ЧІ. Огляд туру

17.10 «Вест Гем» — «Ман 

Сіті». ЧА

19.10 «Реал» — 

«Сосьєдад». ЧІ

21.15 «Арсенал» — 

«Вотфорд». ЧА

23.05 ЧА. Огляд туру

24.00 «Бетіс» — 

«Барселона». ЧІ

01.50 «Атлетік» — 

«Спортінг». ЧІ

03.40 «Ліверпуль» — 

«Челсі». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 12.10 Правила життя

08.10 Правда життя

09.10, 21.40 Диво-винаходи

10.10, 17.50 Найнебезпечніші 

тварини

11.10, 18.50 Дика Австралія

13.10 Містична Україна

14.10, 19.50 Секретні історії

15.10 Долоня: код 

майбутнього

16.00, 23.40 Смертельний 

двобій

16.50, 22.40 Загадки планети

20.50 Знамення у небі

00.30 Потойбіччя. Сни

01.30 Ліліпути

02.10 Органи на експорт

03.00 Єврорабині

03.50 Професія-альфонс

04.40 Святий Валентин в 

кожному з нас

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.20 Три сестри

11.00 Т/с «Ти — моє життя»

12.00, 14.00, 15.00, 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, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

13.55 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

20.00 Казки У Кіно

24.00 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»

02.00 Теорія зради

05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.30 Смакота

07.25, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.25 Х/ф «Нортенгерське 
абатство»

11.05 Д/ф «Промені темного 

простору»

11.40 Орегонський путівник

12.10 Суспільний університет

12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

Спорт

13.15 Слідство. Інфо

14.00 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен суток»

15.30, 3.40 Надвечір’я. Долі

16.25 На пам’ять

16.40, 2.10 Т/с «Анна Піль»

17.30 Школа Мері Поппінс

17.50 М/с «Попелюшка»

18.20, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Борхес

19.55 Схеми

20.20, 4.35 Про головне

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.35 Обличчя війни

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки
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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 Міняю жінку-2

11.00, 12.20, 14.50, 22.15, 1.50 

Вечірній квартал

12.55 Хочу у Віа гру

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.15 Вечірній Київ

00.10, 3.10 Бойовик «Нокаут»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.10 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.10, 12.25 Т/с «Райські 

яблучка. Життя триває»

15.50, 16.45 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00, 0.45 Подробиці

21.00 Чорне дзеркало

23.00 Х/ф «Альошчина 
любов»

01.40 Х/ф «Лише один 
поворот»

02.55 Х/ф «Циганка Аза»
04.25 Чекай на мене

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 16.10 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 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30, 3.40 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00, 23.30 Т/с «Ляльки»

23.00 Події дня

01.20 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

05.10 Зоряний шлях

ICTV

05.35 Дивитись усім!

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

11.05, 17.40 Т/с «Життя 

і пригоди Мішки 

Япончика»

12.05, 13.20 Х/ф 
«Служителі закону»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.20 Т/с «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.25 Х/ф «Мисливці на 
гангстерів»

01.30 Т/с «Лас-Вегас-2»

03.05 Стоп-10

04.05 Факти

04.25 Х/ф «Восьминіжка»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.40 Зона ночі

04.50, 18.00 Абзац

05.43, 7.00 Kids Time

05.45 М/c «Турбо»

07.02 Т/с «Клініка»

09.05 Київ вдень і вночі

11.10 Від пацанки до 

панянки

19.00 Хто зверху

22.45 Т/с «Гра престолів»

00.55 Х/ф «Люблю твою 
дружину»

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 У кабінетах

04.25 Фактор безпеки

04.45 Невигадані історії

05.25 Будемо жити

05.55 Рандеву

НТН

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.35, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-8»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.35 Т/с «Морський 

патруль-4»

23.45 Т/с «Елементарно-2»

00.40 Т/с «Королівство»

03.00 Випадковий свідок

03.15 Речовий доказ

04.05 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Театр Гната Юри, або 

Майстер Часу, ч. 4 

06.25 Земляки. Павло 

Загребельний 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35 Новинний блок 

08.10 Новини. Культура 

08.25 Ранок iз «Культурою»

09.00 «Червона калина». 

Червоними та чорними 

нитками 

09.20 Дійові особи 

10.15 Гра долі. Софія — дитя 

кохання 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Кирило 

Стеценко, ч. 4 

11.00 О. Островський. 

«Без вини винні». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках (16+) 

13.10 Флейта Олега 

Кудряшова 

14.00 Актор Дмитро 

Наливайчук

14.45 Людвіг ван Бетховен. 

Дев’ята симфонія

15.45 Православний календар 

16.00 Квиток у дитинство

16.45 Мистецтво Михайла 

Дмитренка

17.00 Таємниця Богородиці 

Пирогощі

17.35 Володимир Білінський. 

Москва ординська, ч. 3

18.00 Без кожуха

18.20 Новинний блок 

19.00 Новини. Культура 

19.20 Д/ф «Павло 

Загребельний. До 

запитання...»

20.10 Замок князів 

Острозьких

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Кирило 

Стеценко, ч. 5

21.00 Імре Кальман. 

«Містер Ікс». 

Вистава Київського 

національного 

академічного театру 

оперети 

23.20 Борис Возницький. 

Збирач скарбів

00.00 Новини. Культура 

00.20 В гостях у майстра. 

Олесь Янчук

01.15 Українські голови в 

Баварії, ч. 3

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Плющ, ч. 3

02.00 Актор Дмитро 

Наливайчук

02.45 Людвіг ван Бетховен. 

Дев’ята симфонія

03.45 Православний календар 

04.00 «Сон». Вистава 

Київського академічного 

театру на Липках 

за творами 

Т. Шевченка

05.30 Кирило Стеценко. 

«Друга літургія св. 

І. Золотоустого»

СТБ

05.45 Моя правда

07.40 Х/ф «Моя старша 
сестра»

09.35 Х/ф «Швидка 
допомога»

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 0.50 Т/с «Коли ми 

вдома»

19.50 Х/ф «Дві історії про 
кохання»

22.35 Х/ф «Наречена мого 
друга»

01.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 20.00 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

06.05, 10.30 Сумнозвісні 

місця

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

10.50 Дикі тварини

11.15 Будьте здорові!

12.00 Teen-клуб

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.25, 4.35 Відлуння

22.05 Х/ф «Історія кохання 
та ножів»

00.05 Ніч чорних краваток

01.55 Життя на Вершині

02.55 Вихідний, після опівночі

04.00 Світські хроніки

04.25 Кумири

05.10 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Облом.UA.

08.55 Д/п «Помста 

природи»

10.55 Супероблом.UA.

16.40 Х/ф «Помста 
безодні»

18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

19.25 Х/ф «Справжнє 
правосуддя-2: 
сховище»

21.15 Х/ф «Справжнє 
правосуддя-2: один 
постріл — одне 
життя»

23.00 Змішані єдиноборства. 

UFC

01.20 Т/с «Інспектор Алекс»

02.10 Секретні матеріали

03.00 Х/ф «Москаль-
чарівник»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 17.50, 19.55, 3.00, 

5.35 Топ-матч

06.10 «Дербі Каунті» 

— «Лестер». Кубок 

Англії

08.10 «Вільярреал» — 

«Гранада». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 ЧА. Огляд туру

11.15 «Ліверпуль» — 

«Челсі». ЧА

13.00 ЧІ. Огляд туру

13.55 «Шахтар» — 

«Яблонець». Atlantic 

Cup

16.00 «Бетіс» — 

«Барселона». ЧІ

17.55 LIVE. Ольборг» 

— «Шахтар». Atlantic 

Cup

20.10 «Вест Гем» — «Ман 

Сіті». ЧА

22.00, 5.05 Світ Прем’єр-ліги

22.50 «Еспаньйол» — 

«Севілья». ЧІ

00.40 ЧІ. Передмова до туру

01.10 «Наполі» — 

«Бешикташ». Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.15 «Челсі» — 

«Брентфорд». Кубок 

Англії

ФУТБОЛ-2

06.00, 5.40 Топ-матч

06.10 «Наполі» — 

«Бешикташ». Ліга 

чемпіонів УЄФА

07.55 «Шахтар» — 

«Яблонець». Atlantic Cup

09.45 Кубок Англії. Огляд 4-го 

раунду

10.15 «Вест Гем» — «Ман 

Сіті». ЧА

12.05 «Реал» — 

«Сосьєдад». ЧІ

13.55 ЧА. Огляд туру

14.50 «Міллволл» 

— «Вотфорд». Кубок 

Англії

16.40 Світ Прем’єр-ліги

17.10 «Ліверпуль» — 

«Челсі». ЧА

19.20 «Лас-Пальмас» 

— «Валенсія». ЧІ

21.10 ЧІ. Передмова до туру

21.40 «Депортіво» — 

«Бетіс». ЧІ

23.40 «Ольборг» — 

«Шахтар». Atlantic Cup

01.30 Світ Прем’єр-ліги

02.00 «Вільярреал» — 

«Гранада». ЧІ

03.50 «Дербі Каунті» 

— «Лестер». Кубок 

Англії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 12.10 Правила життя

08.10 Правда життя

09.10, 21.40 Диво-винаходи

10.10, 17.50 Найнебезпечніші 

тварини

11.10, 16.50, 22.40 Загадки 

планети

13.10 Містична Україна

14.10, 19.50 Секретні історії

15.10 Знамення у небі

16.00, 23.40 Смертельний 

двобій

18.50 Дика Австралія

20.50 Долоня: код 

майбутнього

00.30 Скарб.ua

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.20 Три сестри

11.00 Т/с «Ти — моє життя»

12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.00 Файна Юкрайна

19.00, 1.50 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 КВК

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 МультМікс

09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.45 Х/ф «Ласкаво 
просимо на борт»

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, 2.50 Країна У

17.50 Розсміши коміка

20.00 М/ф «Роботи»

21.40 Х/ф «Правдива 
брехня»

00.10 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові»

02.00 Теорія зради

05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.35 На слуху

08.35 Територія закону

08.40 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/ф «Легенди тофу»

09.30 Візитка Полтавщини

10.30 Д/ф «Життя і смерть у 

Гуцулії, або Про трьох 

братів, мандрівних 

музик і вуйка-

небіжчика»

11.15 Д/ф «Євробачення. 

Дихай глибше»

11.40 Орегонський путівник

12.10 Суспільний університет

12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

Спорт

13.15 Схеми

14.00 Д/ф «Володимир 

Івасюк. Щоб народитися 

знову»

15.30, 3.45 Віра. Надія. Любов

16.25 Путівник прочанина

16.40, 3.00 Т/с «Анна Піль»

17.30 Хто в домі господар?

17.50 М/с «Попелюшка»

18.20, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.50 Новини. Культура

19.25 Війна і мир

20.20, 4.35 Про головне

21.50 Д/ф «ХХ сторіччя 

Кароля Войтили»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

02.05 Музичне турне
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КАНАЛ «1+1»

06.00 Комедія «Водне життя»

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00, 19.30 ТСН

11.00, 23.10 Світське життя

12.00 Мелодрама «Велика 

різниця»

13.45 Голос країни-7

16.00, 21.15 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка

20.15 Українські сенсації

00.10, 5.00 Комедія 

«Пограбування по-

англійськи»

01.50 Вечірній Київ

ІНТЕР

05.10, 10.00 Док. проект «В 

гості до В’ячеслава 

Тихонова»

06.15 М/ф

06.55, 20.00, 1.30 Подробиці

07.50 Х/ф «Поживемо-
побачимо»

09.30 Україна вражає

11.00, 2.40 Х/ф «Вони 
воювали за 
Батьківщину»

14.00, 20.30 Т/с «Чотири пори 

літа»

21.45 Х/ф «Альпініст»
23.30 Х/ф «Райский 

проект»
02.00 Клара Лучко. Три 

зустрічі

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.20 Події

07.10, 5.10 Зоряний шлях

09.00, 15.20 Т/с «Щасливий 

квиток»

17.50, 19.40 Т/с «Я ніколи не 

плачу»

22.45 Т/с «Дочки — матері»

03.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

06.40 Дивитись усім!

07.35 Краще не повторюй!

08.35 Я зняв! 

10.30 Дизель-шоу. Дайджест

11.25 Особливості 

національної роботи

12.20, 13.00 Х/ф «Злива»
12.45 Факти. День

14.25 Х/ф «Мисливці на 
гангстерів»

16.25 Х/ф «Шакал»
18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Принц»
21.55 Х/ф «Спасіння»
23.40 Х/ф 

«Законослухняний 
громадянин»

01.35 Т/с «Лас-Вегас-2»

03.00 Т/с «Код Костянтина»

04.55 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.33, 7.50 Kids Time

05.35 М/c «Турбо»

06.55 М/c «Історії Тома і 

Джеррі»

07.55 Половинки

09.50 Ревізор

12.45 Пристрасті за ревізором

15.35 Х/ф «Нові пригоди 
Аладдіна»

17.35 М/ф «Аладдін»

19.10 Х/ф «Мандри 
Гуллівера»

21.00 Х/ф «Ерагон»
23.00 Х/ф «Спуск»
00.50 Х/ф «Померти 

молодим»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 0.20, 5.15 

Рандеву

06.35 Кордон держави

06.55, 10.55, 17.55 Погода в 

світі

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Бізнес-

час

08.20, 8.30 Не перший погляд

08.45 Солодко з Іскрою

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 щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up LIFE

13.10, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою

13.30 Історія успіху

13.40 Сучасний фермер

14.10 Відкрита церква

14.30 Навчайся з нами

15.15, 4.15 Феєрія мандрів

16.10 Фінансовий тиждень

16.30 Особливий погляд

17.10 «За Чай.com»

18.15, 2.35 Фактор безпеки

19.25, 23.30 Машина часу

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 1.15, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час: Важливо

22.30 Д/ф «Окупація»

02.15 В кабінетах

04.35 Час інтерв’ю

НТН

06.00 Х/ф «Вічний поклик»
11.30, 3.40 Речовий доказ

13.50 Склад злочину

15.20 Т/с «Детективи»

19.00, 3.05 Свідок

19.30 Х/ф «Дачниця»
21.20 Х/ф «В ім’я короля»
23.35 Х/ф «Таємниці 

Піттсбурга»
01.25 Х/ф «Розумники»
03.35 Випадковий свідок

04.30 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Квиток у дитинство 

06.50 Мистецтво Михайла 

Дмитренка 

07.05 Таємниця Богородиці 

Пирогощі 

07.40 Володимир Білінський. 

Москва ординська, ч. 3 

08.00 Без кожуха 

08.25 Новинний блок 

09.00 Новини. Культура 

09.20 Д/ф «Павло 

Загребельний. До 

запитання...» 

10.10 Замок князів 

Острозьких 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Кирило 

Стеценко, ч. 5 

11.00 Імре Кальман. 

«Містер Ікс». 

Вистава Київського 

національного 

академічного театру 

оперети 

13.20 Борис Возницький. 

Збирач скарбів 

14.00 Четвертий міжнародний 

музичний фестиваль, ч. 3

15.05 Лілія його життя. Серж 

Лифарь

16.00 Казки Лірника Сашка 

16.10 Світ дітей

16.20 Дитячі таємниці

16.45 Історія однієї картини. 

Звуки і фарби 

17.00 Феномен «Дитячої 

опери», ч. 2

17.30 Леонід Марченко. Льоня, 

Юра, лицедій, ч. 1

18.00 Гуцульщина

18.10 Юлія та Микола 

Козирєви. Життя у світі 

тварин

19.00 Новини. Культура. 

Тиждень

19.20 Позиція. Маестро Донг

19.50 Д/ф «Ігор Білозір. На 

зламі епох»

20.30 Музика і музиканти. 

Людмила Монастирська

21.00 Кіносвіт Юрія Ткаченка

22.15 Д/ф «Таємничий 

Сковорода»

22.55 Джаз Коло. У колі 

друзів, ч. 2

23.35 Читаючи Чеслава 

Мілоша

00.00 Новини. Культура. 

Тиждень 

00.20 Позиція. Маестро Донг 

00.45 Анатолій Мокренко. 

Пісня невиправного 

романтика

01.30 Музика і музиканти. 

Зустріч назавжди

02.00 Четвертий міжнародний 

музичний фестиваль 

04.00 Лілія його життя. Серж 

Лифарь 

05.00 Ігор Горяний. Художник, 

філософ, мандрівник

СТБ

05.50 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

09.55, 21.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

11.15 Х/ф «Наречена мого 
друга»

13.20 МастерШеф Діти-2

19.00 Євробачення-2017

22.30 Євробачення 2017. 

Підсумки голосування

23.20 Х/ф «Не підганяй 
кохання»

01.45 Давай поговоримо про 

секс-3

ТОНІС

06.10 Х/ф «Історія кохання 
та ножів»

09.55 Шеф-кухар країни

11.05, 20.05 Неприручена Азія

13.35 Іпостасі спорту

14.10 Завтра-сьогодні

15.30 Соціальний статус: 

ваша пенсія

16.15 Океан-ВЕТ

17.15 Життя в цифрі

17.40 Мелодія двох сердець

21.10 Тарапунька. Аншлаг 

довжиною в життя

22.05 Х/ф «Школа 
грабіжників»

24.00 Вихідний, після 

опівночі

01.10 Ніч чорних краваток

02.15 Життя на Вершині

03.55 Світські хроніки

04.20 Кумири

04.35 Х/ф «Світлий шлях»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Облом.UA.

10.10 Х/ф «Помста 
безодні»

12.00 Top Gear

13.05 Х/ф «Астероїд проти 
Землі»

14.50 Х/ф «Абсолютний 
нуль»

16.40 Х/ф «В ім’я 
короля-2»

18.15 Х/ф «В ім’я 
короля-3»

19.55 Х/ф «Міцний 
горішок»

22.20 Х/ф «Секс заради 
виживання»

00.10 Х/ф «Королівство 
гладіаторів»

01.45 Секретні матеріали

02.35 Х/ф «Камінна душа»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Атлетік» — 

«Спортінг». ЧІ

07.45 ЧІ. Передмова до туру

08.15 «Ліверпуль» — 

«Челсі». ЧА

10.00, 16.30, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Ольборг» — 

«Шахтар». Atlantic Cup

12.05 «Депортіво» — 

«Бетіс». ЧІ

13.45 ЧА. Передмова до туру

14.15 «Челсі» — «Арсенал». 

ЧА

16.50 «Халл Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

19.00 Світ Прем’єр-ліги

19.25 «Спортінг» — 

«Алавес». ЧІ

21.25, 23.40, 3.40 Топ-матч

21.40 «Валенсія» — 

«Ейбар». ЧІ

23.50 «Малага» — 

«Еспаньйол». ЧІ

01.50 «Динамо» (К)» 

— «Бенфіка». Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.55 «Тоттенгем» — 

«Мідлсбро». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Динамо» (К) 

— «Бенфіка». Ліга 

чемпіонів УЄФА

07.40 «Депортіво» — 

«Бетіс». ЧІ

09.25 «Арсенал» — 

«Вотфорд». ЧА

11.10 ЧА. Передмова до туру

11.40 «Вест Гем» — «Ман 

Сіті». ЧА

13.25 ЧІ. Передмова до туру

13.55 «Малага» — 

«Еспаньйол». ЧІ

15.55, 17.00, 19.10, 23.20, 

1.25, 3.30, 5.30 Топ-

матч

16.05 ЧА. Огляд туру

17.10 «Барселона» — 

«Атлетік». ЧІ

18.00 Футбол Tables

19.25 «Тоттенгем» — 

«Мідлсбро». ЧА

20.15 Футбол NEWS. LIVE

21.30 «Ольборг» — 

«Шахтар». Atlantic Cup

23.35 «Челсі» — 

«Арсенал». ЧА

01.40 «Спортінг» — 

«Алавес». ЧІ

03.40 «Халл Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.10 Містична Україна

08.00, 17.50 У пошуках істини

09.40 Смертельний двобій

11.20 Британія: ІІ світова

12.50 Втеча з замку Колдіц

13.50 Загадки планети

15.50 Дика Австралія

16.50 Земні катаклізми

20.30, 23.20 Секретні історії

21.20 Титанік: народження 

легенди

22.50 Проклін двійників 

Титаніка

00.40 Прихована реальність

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

12.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.25 Х/ф «Принцеса 
спецій»

15.20, 16.20 Орел і решка

24.00 Т/с «Сонна Лощина»

01.45 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 МультМікс

09.50 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.45 М/ф «Усі собаки 

потрапляють до раю»

12.10 Х/ф «Острів 
МакКінсі»

13.55, 4.30 Віталька

15.40 Х/ф «Правдива 
брехня»

18.10 М/ф «Роботи»

19.50 Казки У Кіно

20.50 Одного разу під 

Полтавою

22.00, 2.50 Країна У

24.00 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35 Шпілівілі

02.00 Теорія зради

05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00 У просторі буття

06.35 Підсумки

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.20 Шеф-кухар країни

08.10 Смакота

08.35 Тепло. Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Книга джунглів»

09.55 Хто в домі господар?

10.15 Хочу бути

11.00 Фольк-music

12.25 Т/с «Білий танець»

16.05 Д/ф «Марко Вовчок. 

Таємнича зірка»

16.30 Книга.ua

17.00, 2.20 Чоловічий клуб. 

Спорт

18.25, 3.35 Чоловічий клуб

19.00, 22.00 Національний 

відбір учасника 

від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2017», І тур

21.00, 5.35 Новини

21.30 Мистецький пульс 

Америки

22.45 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.25, 23.50 Золотий гусак

01.20 Музичне турне

04.05 Х/ф «Вечори на 
хуторі поблизу 
Диканьки»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 27—28 СІЧНЯ 2017

УКРАЇНА МОЛОДА

4 лютого

ТБ-СУБОТА 11



КАНАЛ «1+1»

06.20 Мелодрама «Велика 

різниця»

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.05 ТСН

11.00 Світ навиворіт

16.20 Х/ф «Екіпаж»
19.30, 5.15 ТСН-тиждень

21.00 Голос країни-7

23.15 Мелодрама «Під сонцем 

Тоскани»

01.20 Аргумент кiно

01.55 Комедія «Водне життя»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.30 Подробиці

07.15 Х/ф «Альошчина 
любов»

09.00 Готуємо разом

10.00, 11.00, 12.00 Орел і 

решка

13.00 Х/ф «Альпініст»
14.50, 1.15 Х/ф «Погана 

сусідка»
16.50 Т/с «Сільський романс»

20.00 Подробиці тижня

21.30 Т/с «Батьківський 

інстинкт»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Події

07.40 Зоряний шлях

09.20 Т/с «Дочки — матері»

13.10 Т/с «Ляльки»

17.00, 20.00 Т/с «Проїзний квиток»

19.00, 5.50 Події тижня 

21.45 Т/с «Я ніколи не плачу»

01.50 Т/с «Райське місце»

ICTV

05.20 Великі авантюристи

06.10 Х/ф «Живі вогні»
08.50 Не дай себе обдурити

09.50 Вдвічі дешевше!

10.45 Стоп-10

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

14.25 Х/ф «Шакал»
16.50 Х/ф «Принц»
18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.35 Х/ф «Три дев’ятки»

23.00 Х/ф 
«Законослухняний 
громадянин»

00.55 Х/ф «Тюряга»
02.50 Т/с «Код Костянтина»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

06.03, 8.23 Kids Time

06.05 М/c «Турбо»

07.05 М/c «Історії Тома і 

Джеррі»

08.25 Т/с «Якось у казці»

12.10 М/ф «Аладдін»

14.00 М/ф «Аладдін і король 

розбійників»

15.45 Х/ф «Мандри 
Гуллівера»

17.15 Х/ф «Ерагон»
19.15 Х/ф «Перлини 

дракона: еволюція»

21.00 Х/ф «Знаряддя смерті: 
місто кісток»

23.40 Х/ф «Спуск-2»
01.35 Х/ф «Люблю твою 

дружину»

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 з В. Гайдукевичем

06.25, 18.10, 0.20 Велика 

політика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Бізнес-час

08.10 Гра інтересів

08.30, 3.15 Феєрія мандрів

08.45 Солодко з Іскрою

09.20 Автопілот-тест

09.25 Технопарк

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.10 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up BUSINESS

13.10 Модне здоров’я

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

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/ф «Окупація»

23.20 Фінансовий тиждень

01.55 Огляд преси

02.15, 5.15 Машина часу

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.25 Правда життя. Професії

06.30 Х/ф «Не було б 
щастя...»

07.40 Х/ф «Сім стариків і 
одна дівчина»

09.15 Т/с «Агентство НЛС-2»

13.05 Х/ф «Дачниця»
14.50 Х/ф «Міміно»
16.40 Легенди карного 

розшуку

19.00 Т/с «Я повернуся»

22.50 Х/ф «Кривава хвиля»
00.30 Х/ф «Напад акул на 

Нью-Джерсі»
02.10 Х/ф «В ім’я короля»
04.10 Речовий доказ

04.40 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Історія однієї картини. 

Звуки і фарби 

06.20 Феномен «Дитячої 

опери», ч. 2 

06.45 Леонід Марченко. Льоня, 

Юра, лицедій, ч. 1 

07.15 Гуцульщина 

07.25 Юлія та Микола 

Козирєви. Життя у світі 

тварин 

08.15 Казки Лірника Сашка 

08.25 Світ дітей 

08.35 Дитячі таємниці 

09.00 Новини. Культура. 

Тиждень 

09.20 Позиція. Маестро Донг 

09.50 Д/ф «Ігор Білозір. На 

зламі епох» 

10.30 Музика і музиканти. 

Людмила Монастирська 

11.00 Кіносвіт Юрія Ткаченка 

12.15 Д/ф «Таємничий 

Сковорода» 

12.55 Джаз Коло. У колі друзів, 

ч. 2 

13.35 Читаючи Чеслава 

Мілоша 

14.00 Сергій Данченко. 

Останній сезон 

15.00 Створення оркестру

15.50 Православний календар 

16.00 О. Дударєв. «День 

прильоту ластівки, або 

Поцілунок принцеси». 

Вистава за казками 

Г. Х. Андерсена 

Київського академічного 

театру «Колесо»

17.05 Перлини Прибузького 

краю. Дикий сад 

17.30 Леонід Марченко. Льоня, 

Юра, лицедій, ч. 2

18.00 Православний календар 

18.05 Дивосвіт Степана Ганжі

19.00 Новини. Культура. 

Тиждень

19.20 Світ у прямокутнику. 

Юрій Косін

20.05 Головна роль. Валерія 

Чайковська про Миколу 

Мерзлікіна

21.00 Дмитро Дорошенко. Мої 

спомини про недавнє 

минуле (1914-1920)

22.05 Києвотека. Київ у 

літературі. Ніч на Дніпрі 

22.35 Джаз-бенд «Р-джаз»

22.55 «В чом чюдо, тьотя?». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру за п’єсою Надії 

Симчич «Кінець епохи 

вишневих садів»

00.00 Новини. Культура. 

Тиждень 

00.20 Д/ф «Винниченко без 

брому»

01.05 Головна роль. Тамара 

Трунова

 

СТБ

06.00 ВусоЛапоХвіст

07.05 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

11.00 Караоке на майдані

12.00 Євробачення-2017

15.35, 22.10 Я соромлюсь свого 

тіла-4

18.00, 0.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Один за всіх

ТОНІС

06.15 Х/ф «Школа 

грабіжників»
07.55 Натхнення

10.05 Океан-ВЕТ

13.25 Будьте здорові!

14.00 Баскетбол. Кубок 

України. «Дніпро» 

— «Черкаські Мавпи»

16.35 Teen-клуб

17.00 Соціальний статус: ваша 

пенсія

17.45 Мелодія двох сердець

20.00 Цивілізація Incognita

20.15, 4.20 Кумири

20.35, 3.55 Світські хроніки

21.05 Шеф-кухар країни

21.40 Євромакс

22.10, 4.30 Х/ф «Школа 
грабіжників-2»

24.00 Ніч чорних краваток

01.55 Життя на Вершині

02.55 Вихідний, після опівночі

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Роби бізнес

09.00 Бушидо

11.00 Х/ф «Тріленіум»
16.35 Х/ф «Міцний горішок»
19.00 Х/ф «Астероїд проти 

Землі»
20.45 Х/ф «Ера динозаврів»
22.20 Х/ф «Фунт плоті»
00.20 Змішані єдиноборства. 

UFC.

02.25 Х/ф «Чорна долина»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 19.10, 21.25, 23.40, 

3.40 Топ-матч

06.10 «Валенсія» — 

«Ейбар». ЧІ

08.10 «Халл Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Барселона» — 

«Атлетік». ЧІ

12.05 «Челсі» — 

«Арсенал». ЧА

13.55 «Ольборг» — «Шахтар». 

Atlantic Cup

16.00 Світ Прем’єр-ліги

16.30 «LaLiga Files». ЧІ

17.10 «Атлетіко» — 

«Леганес». ЧІ

18.00, 20.15 Футбол Tables

19.25 «Сосьєдад» — 

«Осасуна». ЧІ

21.40 «Сельта» — «Реал». ЧІ

23.50 «Ман Сіті» — 

«Свонсі». ЧА

01.50 «Баварія» — «ПСВ». 

Ліга чемпіонів УЄФА

03.55 «Севілья» — 

«Вільярреал». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Баварія» — «ПСВ». 

Ліга чемпіонів УЄФА

07.50, 10.30, 12.35, 14.55, 

17.30, 20.00, 21.55, 

23.55, 1.55 Топ-матч

08.10 «Ольборг» — «Шахтар». 

Atlantic Cup

10.00 Світ Прем’єр-ліги

10.45 «Тоттенгем» — 

«Мідлсбро». ЧА

12.55 «Севілья» — 

«Вільярреал». ЧІ

15.25 «Ман Сіті» — 

«Свонсі». ЧА

17.40 Передмова до матчу 

«Лестер» — «МЮ»

17.45 «Лестер» — «МЮ». ЧА

20.05 «Барселона» — 

«Атлетік». ЧІ

22.00 «Халл Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

24.00 «Атлетіко» — 

«Леганес». ЧІ

02.00 «Ман Сіті» — 

«Свонсі». ЧА

03.55 «Сосьєдад» — 

«Осасуна». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.10, 0.40 Містична Україна

08.00, 17.50 У пошуках істини

09.40 Смертельний двобій

11.20 «Титанік»: народження 

легенди

12.50 Проклін двійників 

«Титаніка»

13.50 Загадки планети

15.50 Дика Австралія

16.50 Земні катаклізми

20.30, 23.20 Секретні історії

21.20 Британія: ІІ світова

22.50 Втеча з замку Колдіц

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

11.25 Х/ф «Принцеса 
спецій»

13.20, 14.20 Орел і решка

20.00 Х/ф «Я ніколи не буду 
твоєю»

22.00 Вечірній квартал

23.45 КВК

02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Елвін і бурундуки»

08.00 МультМікс

09.35 М/ф «Усі собаки 

потрапляють до раю»

11.00 Х/ф «Острів МакКінсі»
12.45 Х/ф «Ласкаво 

просимо на борт»
14.35, 4.30 Віталька

16.40, 20.50 Одного разу під 

Полтавою

17.45 Казки У Кіно

22.00, 2.50 Країна У

23.00 Розсміши коміка

24.00 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

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 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-

2017», І тур

11.40 Спогади

12.00 Театральні сезони

12.50 Мистецькі історії

13.10 Фольк-music

14.35 Х/ф «Ціна людини»
16.35 Твій дім

17.00 Т/с «Епоха честі»

20.30 Перша шпальта

21.00, 1.20 Новини

21.30 Спорт. Тиждень

21.55 Утеодин з Майклом 

Щуром

22.30 Д/ф «Легенди тофу»

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.20 Територія закону

01.40 Д/ф «Формула життя 

Олександра Палладіна»
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«Шлях наш окреслений заздалегідь, але злом чи добром наповнити його — 
вирішуємо ми самі».

Мішель де Монтень,
французький філософ епохи Відродження

УКРАЇНА МОЛОДА

«А по радіо йому заспівають 
улюблену пісню 
«Про рушник»
 Нині у будинку Івана Васи-
льовича будуть гості. Привіта-
ти його зі сторіччям прийдуть 
не лише рідні, а й колеги з Чер-
каського обласного управління 
статистики, у якому він пропра-
цював 50 років.
 «Вітатимемо Івана Васильо-
вича добрими словами, Почес-
ною грамотою, короваєм, кві-
тами, вручимо йому медаль 
«За відданість справі» і пода-
рунок. А по радіо йому заспіва-
ють улюблену пісню «Про руш-
ник», — розповідає «Україні 
молодій» голова профспілки об-
ласного управління статистики 
Людмила Януш.
 «За півстоліття своєї роботи 
у нашому колективі Іван Васи-
льович виховав не одне поколін-
ня статистів. Його учні й тепер у 
нас працюють», — додає Вален-
тина Приймак, начальник голо-
вного управління статистики у 
Черкаській області.
 Цього дня на адресу Івана 
Васильовича звучатиме багато 
добрих слів, а ще будуть спога-
ди. Адже за півстоліття спіль-
ної роботи його колегам є що 
пригадати. «Він був моїм за-
ступником, курирував сільське 
господарство і торгівлю. Дуже 
відповідальний, людяний і то-
лерантний чоловік. З ним ком-
фортно працювалося», — при-
гадує роки роботи колишній на-
чальник обласного управління 
статистики Володимир Брусла-
нов. Пан Володимир каже, що 
працював з Іваном Васильови-
чем iз 1977 року. Тож за ці роки 
пам’ятає його як відмінного 
працівника, а ще, наголошує, 
згадує як людину зі спокійним 
характером.

 «А ми познайомилися з ним, 
коли я прийшов в управління 
ще молодим спеціалістом. Іван 
Васильович надзвичайно корек-
тний, товариський і дуже доб-
росовісний. Завжди приходив 
на допомогу», — ділиться спо-
гадами й колишній заступник 
начальника управління статис-
тики Анатолій Мальований. 
 За словами Любові Морозо-
вої, яка 30 років пропрацювала 
начальником відділу під керів-
ництвом Івана Шості, «він був 
для нас, молодих фахівців, у 
60-ті роки взірцем працьови-
тості та відданості справі. Це в 
нього ми навчалися статистич-
ному аналізу, він охоче ділився 
досвідом». 
 Іван Васильович пішов на 
пенсію у 1983 році, а потім ще 
років шість працював в управ-
лінні економістом. Колеги до-
тепер згадують, як, перш ніж 
піти на заслужений відпочи-
нок, він акуратно впорядку-
вав в архіві установи усі спра-
ви. «Поскладав аркуш до арку-
ша і залишив ідеальний поря-
док в архіві», — зазначає Віра 
Закуренко, колишня завідую-
ча відділом управління статис-
тики, який займався підготов-
кою та випуском статистичних 
матеріалів по сільському госпо-
дарству.

І в дорогу далеку ти мене 
на війну проводжала...
 Така працелюбність і від-
даність своїй роботі, наголошу-
ють колеги ювіляра, у нього з 
дитинства. Пройшло воно у ма-
лого Івана у селі Мачухи на Пол-
тавщині. Саме там він народив-
ся у 1917 році, там, щойно ви-
повнилося 15 років, пішов пра-
цювати у колгосп різноробом.
  Колеги з управління статис-

тики впевнені, що така ґрунтов-
ність у характері Івана Васильо-
вича і така шана до тих, хто пра-
цював iз ним поруч, бере початок 
саме з рідного села. Батьки пода-
рували йому добрий характер та 
навчили бути працьовитим. І не 
випадково його улюбленою піс-
нею є «Пісня про рушник». Бо у 
ній — серце України, її душа.
  Іван Васильович завжди спі-
ває цю пісню по-своєму — « Рід-

на мати моя, ти ночей не доспа-
ла, ти водила мене у поля край 
села, і в дорогу далеку ти мене на 
війну проводжала, і рушник ви-
шиваний на щастя дала». Бо вій-
на, яка забирала рідних, ровес-
ників, фронтових друзів, впи-
сана особливим рядком у його 
життя. Донька ювіляра Олена 
Осауленко розповідає, що бать-
ко пройшов фронтовими дорога-
ми Білорусі, Прибалтики, Поль-
щі, має чимало нагород. 
 На війні й долю свою зуст-
рів. У 1944 році Іван одержав 

тяжке поранення і потрапив на 
лікування до військового госпі-
талю. Там і побачив свою Окса-
ну, котра повернулася у населе-
ний пункт після евакуації. Стар-
ший лейтенант Шостя закохав-
ся у симпатичну молоду жінку, 
і згодом вони побралися. 
 Уже після перемоги Іван 
Шостя почав працювати керів-
ником райплану в Єкатери-
нопільській районній раді на 

Київщині, а потім — в органах 
статистики. Спочатку на Київ-
щині, а далі доля привела його 
на Черкащину, яка згодом ста-
ла рідною.
  І з того часу всі роки трудив-
ся в обласному управлінні ста-
тистики. Загального стажу має 
аж 65 років.

«Я тобі в газеті статтю 
цікаву покажу» 
 «Коли батьки побралися, в 
мами вже було двоє малих ді-
тей — син Олег та донька Оля. 

А я — їхня спільна дитина», — 
пояснює пані Олена. Жінка зга-
дує, що батько був суворим, але 
добрим і справедливим. Зла ні-
коли не робив. Тож брат та сес-
тра ніколи не відчували, що він 
їм не рідний. Усім дітям, наго-
лошує донька ювіляра, батьки 
дали достойну освіту й поста-
вили на ноги. «Пам’ятаю, мама 
навіть iз роботи звільнилася, 
аби допомогти мені няньчити 
малого сина», — веде далі Оле-
на Іванівна. 
 Каже, часто родиною збира-
лися. Бувало, мама напече пи-
ріжків і приходять iз батьком у 
гості. Дружно жили, в хаті па-
нували взаєморозуміння й по-
вага. 
 «Батько все життя захоп-
люється шахами. Він і мене нав-
чив грати. А я вже свого сина 
Ігоря привчила, він у нас канди-
дат у майстри спорту з шахів», 
— каже пані Олена. Тож, зазна-
чає, гра у шахи — то улюблене 
заняття у вільну хвилину для 
онука з дідом. 
 А загалом, уточнює, окрім 
трьох дітей, у її батька наразі 
п’ятеро внуків, вісім правнуків 
і праправнучка Софійка. Родичі 
живуть у Черкасах, Києві і на-
віть у Лівії.
 «На жаль, мами немає з 
нами уже вісім років. Тож я те-
пер батькова головна помічни-
ця», — каже пані Олена.
 За її словами, Іван Васи-
льович — великий патріот Ук-
раїни. А з нашою газетою його 
пов’язує міцна дружба ще з мо-
менту проголошення Незалеж-
ності, тобто практично з пер-
ших номерів виходу «України 
молодої». Примірники улюб-
леної газети кількарічної дав-
нини чоловік дотепер зберігає 
у своєму будинку, любить іноді 
перечитати улюблені матеріа-
ли. «Батько, буває, телефонує 
мені: мовляв, ти нагадай, я тобі 
в «Україні молодій» статтю ці-
каву покажу, червоним олівцем 
обвів, щоб ти обов’язково про-
читала», — усміхається Олена 
Іванівна.
 Донька ювіляра каже, що 
Іван Васильович у свої сто рокiв 
читає в окулярах, а рахує, як 
відмінник-школяр — швидко 
і точно. «Арифметика — це в 
нього професійне!» — пояснює 
пані Олена.

* * *
 Весь колектив «України мо-
лодої» долучається до ювілей-
них привітань. З роси і води 
Вам, Іване Васильовичу! Так 
тримати! Будьте здорові й мно-
гая літа! ■

МНОГАЯ ЛІТА!

Іванова арифметика
З «Україною молодою» — до 100 рокiв. Наш найстарший читач сьогоднi вiдзначає 
віковий ювілей

■

Іван Васильович та його дружина Оксана Миколаївна з донькою 
Оленою, зятем Анатолієм та онуком Ігорем.

❙
❙

Завжди любив роботу, шанував людей, нікому не 
заподіяв зла — може, це і є рецепт довголіття 
черкаського ювіляра?

Людмила НІКІТЕНКО 

Сьогодні, 27 січня, черкащанину Івану Шості виповнюється 100 
років. Ювіляр багато років передплачує і читає «Україну молоду». 
Наш відданий шанувальник разом із «УМ» — мало не з першого 
дня від початку виходу газети у світ. Тож ця ювілейна розповідь 
про найстаршого нашого читача, який живе у Черкасах, — сюрп-
риз для Івана Васильовича. 

Світлана МИЧКО

 У центрі Тернополя, у 
приміщенні Українсько-
го дому «Перемога», по-
чав діяти перший у захід-
ній Україні інтерактивний 
Музей бойових побратимів. 
За підтримки Тернопільсь-
кої міськради його створи-
ли активісти громадської 
організації «Об’єднання 
бойових побратимів» та ре-
абілітаційного центру «Га-

лич». По суті, це музей так 
званої АТО, яка насправді є 
війною з російськими оку-
пантами, і його перша екс-
позиція (надалі планується 
розширення і кількісне, і 
тематичне) присвячена ук-
раїнським добровольчим 
батальйонам. 
 Серед більш як двохсот 
експонатів — особисті речі 
бійців, елементи озброєння 
та обмундирування, бойові 
трофеї, фотографії, обере-

ги, малюнки дітей, якi над-
силали на передову для мо-
ральної підтримки воїнів, 
тощо. А в центрі — плазмо-
вий екран, на якому постій-
но транслюватимуться кад-
ри військових буднів з осо-
бистих відеоархівів захис-
ників України.
 Екскурсоводом у незви-
чайному музеї також буде 
учасник АТО, активіст ГО 
«Об’єднання бойових поб-
ратимів» Ігор Войцехівсь-

кий. Як зазначив він у своє-
му виступі під час церемонії 
відкриття, головна мета 
створення закладу— це пат-
ріотичне виховання молоді. 
Тож у майбутній діяльності 
передбачені не лише тради-
ційні екскурсії, а й безпосе-
реднє спілкування колиш-
ніх та теперішніх воїнів зi 
школярами і студентами, а 
також майстер-класи з вій-
ськових дисциплін. ■

ПАТРІОТИЧНО

Інтерактивна пам’ять
У Тернополі відкрився Музей бойових побратимів

■

Незвичайний екскурсовод незвичайного 
музею Ігор Войцехівський.
Фото з «Фейсбука».

❙
❙
❙
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«Не брехати треба — 
принаймні собі»
 ■ Павле, в українській літе-
ратурі ви асоціюєтеся в першу 
чергу з південним сходом — із 
заводськими трубами, «брат-
вою», видивами гуляйпіль-
ських тачанок. Суцільна тобі 
«Кляса». Або — з київським 
інтелектуальним середовищем, 
відображеним у романі «Хре-
щатик-Плаза». І раптом — «Ви-
давництво Старого Лева». Це 
говорить про якісь зміни?
 — Це говорить про певну 
стереотипність сприйняття — і 
мене як автора, і Львова, і ви-
давництва, мабуть. «Видавниц-
тво Старого Лева» давно вийш-
ло за межі суто дитячої літера-
тури, це на сьогодні одне з най-
цікавіших, найпрофесійніших 
видавництв. І автори в нього 
такі ж, цікаві й різноманітні, 
від Курта Воннеґута до Оксани 
Луцишиної. Оксана мені й на-
раяла запропонувати «Сни не-
офіта» саме туди, дяка їй. Тоб-
то все вийшло ніби випадково. 
Але нічого випадкового в світі 
не буває. Мар’яна Савка, поет і 
засновник ВСЛ, гідно оцінила 
роман. Я їй вдячний. А далі — 
чітка видавнича робота, за яку 
теж годиться подякувати. Дай 
Боже, аби так воно і йшло. 
 ■ Зараз модно писати 
своєрідні сiквели. От Ірен Роз-
добудько видала роман «Ґуд-
зик-2. Десять років потому». 
Чи можна вважати «Сни неофі-
та» своєрідним продовженням 
«Кляси»?
 — Може, сiквел, може, й ні. 
Жодних спеціальних планів 
щодо цього в мене не було. Тому 
після «Кляси», де йдеться про 
кінець 80-х, з’явився «Хреща-
тик-Плаза», в якому описують-
ся події 2000-х років. Це вже не 
тільки інша географія, а й інші 
суспільний лад і держава, інша 
епоха. 
 І ось тепер, до двох попе-
редніх книжок приєднуєть-
ся, втискується між ними ро-
ман «Сни неофіта», котрий по-
вертає до хвацьких 90-х, із чис-
ленними флеш-беками в часи 
«Кляси» і, можливо, ще рані-
ших. Головний герой, чи персо-
наж, чи «я-оповідач» усіх трь-
ох романів нібито той самий, 
але кожного разу з різним до-
свідом. У «Снах...», наприклад, 
це — молодий чоловік, який із 
поствуличного хлопця, квазік-
римінала стає поетом, мріє про 
відкриття нових світів...
 ■ 90-ті роки минулого сторіч-
чя — дуже бурхливі часи, коли у 
звичний світ проступали елемен-
ти чогось абсолютно незнаного... 

 

— Так. Тоді пішли пунктири 
тенденцій, які зараз, як рейки. 
Та ж проблема сходу. В бойові 
порядки ще ніхто не лаштував-
ся, а обриси українсько-росій-
ського протистояння вже про-
ступали. Писались чорновики 
нинішньої олігархічної, кримі-
нальної реальності.
 Роман насичений сценами 
з життя різних верств, а також 
намаганням передбачити логіку 
їхніх дій і розвитку. Як сказано 
в анонсі, в текстовому просторі 
співіснують «губернатори», го-
лови колгоспів, рекетири, бійці 
«спасу», базарні торговці, жур-
налісти, наркомани... У романі 
легендарний поет-дисидент Хо-
лодний сусідує з авторитетом 
МедведЕм та з секс-символом 
Шамоніною, сучасники Вомбат 
та Москаль уживаються із мах-
новськими отаманами... І в ць-
ому вариві шукає, вибудовує 
себе головний герой. 
 ■ До речі, зараз часто можна 
почути про повернення 90-х. У 
вас, як людини, яка пропустила 
той час через себе набагато глиб-
ше, є таке відчуття? І які тоді ре-
цепти можна дати: як жити і як 
вижити?
 — Двічі нічого не повто-
рюється, це різні зовсім часи, 
трохи, може, схожі, але різ-
ні. Цікаві в плані надій, але й 
надії різні, і це не тільки тому, 
що хтось у 90-х був молодшим. 
Скажімо, зараз, на тлі безроз-
дільного панування монополій 
смішними виглядають про-
сторікування про конкуренцію, 
про «ринок», який, мовляв, 
«усе розставить». З політи-
ки, гадаю, теж сповз сякий-та-
кий ореол і остаточно просту-
пив покруч адмінресурсу і шоу-
бізу. Як на мене, сподівання 
в іншому. В маланюківсько-
му: «Сходять зерна, пружаться 
рістки...» Вони таки сходять, 
зійшли. І щось має бути. А щодо 
рецептів... Я й раніше їх особ-
ливо не мав. Не брехати треба — 
принаймні собі. 

«Пізнання Бога відбувається 
не лише шляхом відважування 
поклонів»
 ■ Між «Клясою» і «Хреща-
тиком-Плаза» минуло практич-
но десять років. «Сни неофіта» 
довелося чекати ще чотири. Як 
писалося?
 — Нормально. Стілець за-
мість столика, так було зручні-
ше. Списав тубу ручок iз чорною 
пастою, всі 50 штук, і ще дода-
вав трохи. Писав, пам’ятаючи 
розмову з письменником Бри-
нихом, котрий прохопився в 
тому дусі, що, мовляв, термін 

для професійного автора — ро-
ман за рік. Ну, це умовно, але 
склалося саме так. 
 Загалом же, мені завжди 
хотілося життя. От життя, нарі-
заного соковитими скибами, по 
яких тремтять плями сонця. У 
визначенні хороших і поганих 
книжок схиляюся до Міллеро-
вого критерія: ті, що живі, й ті, 
що мертві. А вищий пілотаж — 
це коли твір не тільки дарує від-
чуття життя, але — подібно до 
рідкісних людей — життя до-
дає. 
 ■ Вдається втілити задума-
не?
 — Коли пишу, не знаю, як 
воно все піде і чим закінчить-
ся. Але... «Не просунеться да-
леко той, — казав Наполеон, — 
хто знає заздалегідь, куди хоче 
прийти». Не мені оцінювати на-
писане. Я просто повертаю бор-
ги, взяті в життя. Ну й захища-
юсь від смерті, як говорив Бу-
ковскі. Тим більше що для мене 
той часовий відтинок — сере-
дина 90-х — чи не найщасливі-
ший. Я весь той час був із сон-
цем на маківці. Довкола було 
сонце. Тепер ось звідти просту-
пають якісь деталі, риси, об-
личчя, слова, і складаються в 
колективний портрет епохи. 
 ■ «Сни неофіта» — гарна 
назва для езотеричного рома-
ну. Релігійна тема є у ваших по-
езіях, зокрема в останній збірці 
«У Києві». Це що — спроба вда-
ритися в богошукання?
 — Хтозна. Пізнання Бога 
відбувається не лише шляхом 
ставлення свічки чи відважу-
вання поклонів. Особливих роз-
думувань на поверхні тексту ні-
бито й нема. Але щось усередині 
поета, пост-братана, діється. 
Це оте, про що зазначав кла-
сик: вуличний хлопець може 
набагато глибше відчувати Ісу-
са, ніж священик, «бути ближ-
чим до Платона, ніж усі полі-
тичні діячі світу». Ну а зовні 
все просто — промовляє неому-
сульманин Горобець, аж такія 
рухається; бурчить абракадаб-
ру, тобто говорить «на іних», 
художник Цибульський, на-
віть рецидивіст Островський 
бере одну з релігійних сторін...

«Обидва Майдани випало 
щастя бачити зблизька...»
 ■ Зараз усе більшої популяр-
ності набирає література малих 
форм. Мовляв, люди втомлю-
ються читати багато, а видав-
ці роблять ставку на коротший 
текст, щоб зекономити на па-
пері й здешевити книжку. І це 
не лише наша проблема. Кіль-
ка років тому в Японії презен-
тували роман, написаний СМС-
ками, із соціальних мереж одна 
з найпопулярніших — «Твіт-
тер». Що з цим робити?
 — Так, справді: динаміка 
життя, його атомізованість спо-
нукають не до епічних полотен, 
де на півсторінки йде опис річ-
кових вигинів і верб над водою, 
а до чогось стислого, сконцент-
рованого, колажного. Поза тим, 
усе одно обов’язок письменни-
ка — свідчити про час. Якщо 
хтось це може талановито зро-
бити СМС-кою — що ж, честь 
йому і хвала. Хтось може дати 
зріз часу геніальним твіттом — 
прапор йому в руки. Хоча, по 
правді кажучи, я дуже в цьому 
сумніваюся... 
 ■ Були часи, коли зустрічі з 
письменниками гарантували 
аншлаг, не менший за виступ 
популярного артиста. А зараз, 
на ваш погляд, що більше на що 
впливає: життя на літературу 
чи література на життя?
 — Життя первинне, звичай-
но. Так, був час, коли поетичні 
читання збирали стадіони. Але 
ще раніше сказано: якщо пое-
тичні вечори збирають ущерть 
забиті салони, то щось не те і з 
відвідувачами тих салонів, і з 
тією поезією. Чому був бум істо-
ричних романів? Бо раніше май-
же вся українська історіографія 
була заборонена. І головне пи-
тання, що пошелескувало кру-
гом: а ти знаєш, що він осмілив-
ся сказати? Помітьте, не ЯК, а 
ЩО. Звідти й такий ошаленілий 
інтерес. А коли з’явилися за-
криті матеріали, помножені ін-
тернетом на мільйон, то питання 
до літератури — розкажи нам те, 
чого ми не знали — воно багато 
в чому відпадає. При цьому літе-
ратура лишається, звісно.
 ■ Ви почали як поет, пе-
рейшли на прозу, при цьому, 

на відміну від багатьох, не по-
кинувши вірші. Як ці творчі до-
свіди співіснують у свідомості 
автора?
 — Нормально, нібито. Хоча 
вірші зараз пишу рідше. Коли 
писав «Сни неофіта», взагалі 
уникав поетичних поривів. Як 
далі буде — побачимо. Все акту-
альнішою видається проза. Пер-
сонажі умовного «київського» 
періоду, здається, штовхають-
ся зсередини. Шеренги подій, 
серед яких дві революції, нако-
чують одна на одну. Рефлексії 
авторського альтер еґо... Все це 
проситься намалюватися, про-
писатися, одягнутися в словес-
ну плоть. 
 ■ До речі, я кілька років 
була експертом конкурсу «Ко-
ронація слова» і помітила 
одну тенденцію: після Майда-
ну серед надісланих рукописів 
з’явилося багато спроб літера-
турного переосмислення цієї 
теми. Щоправда, досить сирих і 
кон’юнктурних. А скільки часу, 
на вашу думку, має пройти, щоб 
історична тема стала літератур-
ною і отримала право на життя 
поза газетними шпальтами?
 — Мабуть, треба, щоб мину-
ло покоління. Хоч усе це дуже 
умовно. А свіжоспечені рукопи-
си... Ну, поспішають люди, аби 
кудись устигнути. Гаряча подія 
завжди вимагає плакату, спро-
щення. Під час І Світової війни 
бозна про що писалося. А «Про-
щавай, зброє!» і «На Західному 
фронті без змін» з’явилися аж 
ген коли, у 1929-му. Так і тепер: 
має час пройти для серйозного, 
ґрунтовного осмислення. І тоді, 
за Плужником, хтось відлунить: 
«Ось і не треба газетних фраз...»
 ■ Самі не збираєтеся писати 
про війну, про Майдан?
 — Плани ще досить туманні, 
але вони є. До того ж — повто-
рюсь — обидва Майдани випало 
щастя бачити зблизька, з дета-
лями і нюансами. Інша річ, що 
весь цей досвід має достатньо 
відстоятись, визріти. Має бути 
якийсь внутрішній серйозний 
поштовх для написання. Тим 
більше, що з другим Майданом 
і його продовженням, українсь-
ко-російською війною, ще нічо-
го не закінчилося. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Павло Вольвач: Я просто повертаю 
борги, взяті в життя
Відомий письменник — про свій новий 
роман «Сни неофіта», книги про Майдан 
та літературу малих форм

■

Павло Вольвач (у центрі) під час прощання з загиблим героєм АТО.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

У шанувальників красного письменства є привід для очікування. 
«Видавництво Старого Лева» готується здивувати читачів не лише 
перекладами (наприклад, Гемінґвея, книги якого вперше з часів 
Незалежності вийдуть в Україні), а й новинками знакових сучас-
них українських авторів. Серед останніх — роман Павла Вольвача 
«Сни неофіта», який ось-ось побачить світ у прозовій серії ВСЛ. 
Скориставшись нагодою, «Україна молода» запросила Павла до 
розмови, як колись було модно казати, «про час і про себе».



Григорій ХАТА

 Організатори цьогорічної 
Відкритої першості Австралії 
неабияк шкодували, що най-
сильніший тенісист останніх 
кількох років, нині друга ра-
кетка планети Новак Джокович 
дуже рано залишив турнір. Його 
сенсаційну поразку Денісу Істо-
міну в Мельбурні назвали най-
більшим розчаруванням десяти-
річчя. Коли ж слідом за сербом 
«Аустреліен оупен»-2017 зали-
шив і лідер посіву Енді Маррей, 
оргкомітет змагань, думається, 
взагалі накрила хвиля повного 
розчарування.
 Якщо орієнтуватися лише 
на номери посіву, то й справ-
ді, цьогорічний австралійський 
чоловічий «одинак» на шляху 
до вирішальних поєдинків ут-
ратив практично всіх гравців 
«топ-10», на яких орієнтують-
ся глядачі, рекламодавці, мас-
медіа, організатори тощо. До 
півфіналу пробився лише посія-
ний в Австралії під четвертим 
номером швейцарець Станіслав 
Ваврінка. Хоча, абстрагуючись 
від усіляких рейтингів, прос-
то дивлячись на імена півфі-
налістів чоловічого «одинака» 
«АО»-2017, можна побачити 
там  кількох легендарних тені-
систів, виступ яких на кортах 
«Мельбурн парку» став справж-
ньою окрасою першого в сезоні 
«гранд слему». 
 Дивлячись на те, як розгор-
таються події на «АО», бага-
то кому спало на думку назва-
ти цьогорічний австралійський 
«шлем» турніром «камбеків». 
Дві екс-перші ракетки планети 
—Роджер Федерер та Рафаель 
Надаль — останнім часом дума-
ли більше не про великі перемо-
ги, а про своє здоров’я, яке після 
їхніх великих у минулому звер-

шень потребувало корекції. За-
галом, легендарний швейцарець 
востаннє тріумфував на «Мейд-
жорах» у 2012 році, Рафа ж ос-
танню свою вікторію на «Гранд 
слемах» відсвяткував 2014-го. 
Власне, взявши лікарняний 
й лігши на операційний стіл, 
швейцарець Федерер у рейтин-
гу АТР випав із першої десят-
ки, опустившись на 17-те міс-
це в табелі про ранги. Через на-
докучливі хронічні травми та 
їхнє лікування не дорахувався 
залікових очок і «король ґрун-
ту» з Іспанії, котрий від ор-
ганізаторів цьогорічного «Аус-
треліен оупен» отримав скром-
ний дев’ятий номер посіву. 
 Однак для того, аби проде-
монструвати в Мельбурні най-
кращі зразки своєї майстер-
ності, титулованим тенісистам 
рейтинги виявилися не потріб-
ні. У своєму півфіналі Федерер 
на пару з Ваврінкою — до речі, 
переможцем «АО»-2014 — пода-
рував публіці черговий тенісний 
шедевр. Перемігши в напруже-
ному п’ятисетовому двобої свого 
співвітчизника, 35-річна швей-
царська зірка ще на крок став 
ближчим до виграшу свого 18-
го «шлему».
 Ім’я другого фіналіста мало 
визначитися у протистоянні 

Надаля та болгарина Григора 
Дімітрова, котрого причисля-
ють  до когорти «молодих та пер-
спективних». Одного з представ-
ників цієї потенційно успішної 
групи іменитий іспанець уже 
переграв — у чвертьфіналі здо-
лав третю ракетку планети Мі-
лоша Раоніча з Канади. Щодо 
Дімітрова, то 15-й тенісист пла-
нети — єдиний з четвірки півфі-
налістів, хто не має у своєму пос-
лужному списку жодного вигра-
ного «шолома», а історія його оч-
них побачень iз Надалем також 
говорить не на його користь...
 Про факт ветеранського 
«камбеку» сміливо можна го-
ворити й у жіночому турнірі, 
адже обидві його фіналістки — 
сестри Уїльямс — пережили в 

своїй кар’єрі різного характе-
ру та тривалості паузи та спади. 
Старша з сестер — Вінус — уза-
галі була близькою до завершен-
ня кар’єри, коли у неї діагносту-
вали автоімунну хворобу Шегре-
на. Наприкінці минулого сезону 
була змушена взяти відпочинок 
й Серена. Після втрати титулу 
першої ракетки планети 33-річ-
на тенісистка   вирішила відмо-
витися від участі в підсумково-
му турнірі року WTA. Серйоз-
ний поворот стався й у особисто-
му житті «Чорної перлини» — в 
міжсезоння вона оголосила про 
свої заручини.
 За таких обставин перемо-
га на «АО» стане для неї хоро-
шим подарунком. Відзначимо, 
що майбутній фінал на турнірах 

«Великого шолома» буде для 
сестер Уїльямс уже дев’ятим по-
баченням, більшість iз яких, до 
слова, виграла саме Серена. 

* * *
 Не виключено, що в одному 
з фіналів «Аустреліен оупен»-
2017 — міксті — зіграє й ук-
раїнка Еліна Світоліна. Для цьо-
го їй у парі з господарем кортів 
Крісом Гуччіоні потрібно в пів-
фіналі здолати американсько-
колумбійський дует Спірс/Ка-
баль. Примітно, що свій чверть-
фінальний поєдинок, як і матч 
попереднього раунду, Еліна та 
Кріс виграли без боротьби, зав-
дяки відмові опонентів. Цього 
разу — перших сіяних Бетані 
Маттек-Сандс/Майк Брайян зi 
США. ■

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 27—28 СІЧНЯ 2017 15СПОРТ
«Ще кiлька років тому наша федерація прийняла рішення, що ми більше 

ніколи людей, дискваліфікованих за допінг на термін більше року, 
в команду на міжнародні змагання не візьмемо».

Володимир Бринзак
президент Федерації біатлону України

УКРАЇНА МОЛОДА

Бокс
 Як повідомляє прес-служба Феде-
рації боксу України, 14-26 червня 2017 
року в нашій країні відбудеться чемпіо-
нат Європи з боксу. За словами прези-
дента ФБУ Володимира Продивуса, голо-
вний боксерський форум Європи пройде 
в Харкові.
 Додамо, що право проведення цьо-
го турніру Україна виборола в суперниц-
тві з росіянами та турками.

Баскетбол
 Ліга чемпіонів. Група В. 14-й тур. 
«Хімік» (Україна) — «Маккабі Медіа» 
(Ізраїль) — 60:69.
 У заключному поєдинку групово-
го раунду дебютного розіграшу ЛЧ най-
сильніший клуб України зазнав 11-ї по-
разки в розіграші, завершивши його на 
останньому місці у своєму октеті. 

Хокей
 Чемпіонат України. «Кривбас» — 
«Витязь» — 11:1. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

Григорій ХАТА

 Чемпіонат Європи, що стартував у 
польському місті Душнікі-Здруй, не 
входив до числа прерогативних стартів 
українських біатлоністів на нинішній 
сезон. Від самого його початку керівни-
ки національної федерації біатлону го-
ловним турніром передолімпійського 
спортивного року називали лютневий 
чемпіонат світу в австрійському Хох-
фільцені, з прицілом на який і вибудо-
вувалася вся підготовка нашої націо-
нальної збірної. І хоча європейська пер-
шість iз біатлону ніколи не вважалася 
«топовим» турніром, пауза між остан-
нім перед ЧС етапом Кубка світу та са-
мим «мундіалем» виявилася достатньою 
для того, аби без особливих проблем усі 
охочі змогли відвідати польський Душ-
нікі-Здруй. Відтак у таборі національної 
збірної вирішили, що пара-трійка додат-
кових стартів особливим чином не зава-
дить і більшості наших дівчат. 
 Від зайвих навантажень Урош Ве-
лепець вирішив звільнити хіба що вете-
ранів жіночого колективу — Олену Під-

грушну та Валентину Семеренко. Нато-
мість Юлія Джима, Ірина Варвинець та 
Анастасія Меркушина, котрі поступово 
виходять на лідируючі позиції в команді, 
особливо в естафеті, отримають перед ЧС 
додаткову практику. Анастасія Мерку-
шина вже навіть встигла постояти на єв-
ропейському п’єдесталі пошани, фінішу-
вавши третьою в індивідуальній гонці, з 
якої, власне, й розпочався континенталь-

ний форум. Вище нашої співвітчизниці в 
протоколі перегони завершили дві росіян-
ки — Ірина Старих та Світлана Слєпцо-
ва. «Коли фінішувала в трійці кращих, 
спочатку і не зрозуміла, що сталося, для 
мене це великий результат! Думаю, що до-
свід виступу на етапах Кубку світу допо-
міг мені сьогодні, тому що рівень тут ви-
сокий, суперниці набагато сильніші», — 
відзначила Меркушина. Зазначимо, що в 

гонці-відкритті ЧЄ участі не брали Юлія 
Джима та Ірина Варвинець, котрих, схо-
же, тренери вирішили не перевантажува-
ти. Вочевидь основною точкою застосу-
вання їх ньої майстерності має стати ес-
тафета, хоча, без сумніву, й від короткого 
спринту вони, мабуть, не відмовляться.
 Водночас у чоловічому «пелетоні» лі-
дерів українського біатлону взагалі не-
має. Подейкують, що капітан команди 
Дмитро Підручний проявляв палке ба-
жання поборотися за континентальні на-
городи, проте новий наставник збірної, 
словак Юрай Санітра порадив йому на-
передодні ключових стартів сезону сили 
не розпорошувати. Не дивно, що за від-
сутності перших номерів команди, ук-
раїнські біатлоністи більш ніж скромно 
провели індивідуальну гонку. 
 Кращий iз наших — Руслан Ткален-
ко — перетнув фінішну лінію з 21-м ре-
зультатом. Із двома промахами від пере-
можця з Росії Олександра Логінова він 
відстав на 3 хв. 40 секунд. ■

Здобувши на ЧЄ «бронзу», молода надія вітчизняного біатлону Анастасія Меркушина заявила,
що досягла солідного результату.
Фото з сайта www.biathlon.com.ua

❙
❙
❙

БІАТЛОН

Відповідальна розминка
У стартовий день 
чемпіонату Європи 
скарбничка української 
збірної поповнилася 
«бронзою»

■ ВИМОГА

 Міжнародний союз біатлоністів 8 лютого пла-
нує провести екстрений Конгрес, де ключовим 
має стати антидопінгове питання. Після того як 
у поле зору Міжнародної антидопінгової аген-
ції потрапило близько трьох десятків російських 
«стріляючих лижників», провідні біатлоністи пла-
нети підготували петицію до IBU з вимогою по-
силити боротьбу з допінгом. До слова, під доку-
ментом, де свої автографи залишили 150 спорт-
сменів із 25 країн, власні підписи поставили й 11 
біатлоністів та один тренер з української команди.
 Підписанти петиції вимагають, аби порушник 
антидопінгових правил отримував сурову восьми-
річну дискваліфікацію, федерація платила штраф 
у розмірі одного мільйона доларів, а країні, звід-
ки походить «допінгове зло», зменшували квоту 
для участі в Кубку світу.

■

ТЕНІС

Турнір ветеранських «камбеків»
Більшість фіналів на 
Першість Австралії-2017 
пройдуть без перших 
номерів посіву

■

У Мельбурні легендарний Роджер Федерер може після чотирирічної 
перерви знову виграти турнір «Гранд слему».
Фото з сайта www.ausopen.com.

❙
❙
❙
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 — Розумна, вихована, інтелі-
гентна, навіть добра! Але як сідаю з 
дитиною за уроки, ніби два строки 
відсидiла.

* * *
 Ніч. Сидять два кілери, чекають 
клієнта.
 — Слухай, скільки часу?
 — Та вже за північ.
 — Я починаю хвилюватися, як 
би з ним чого не сталося.

* * *
 — Як вам не соромно? Ви 40 років 
прожили з дружиною, а тепер залиши-
ли її і одружилися з молодичкою!

 — Зі старою дружиною вночі 
просто мучився: то їй валідол дай, то 
краплі, то кватирку відкрий-закрий. А з 
молодою як добре: ввечері піде, вранці 
прийде, всю ніч спиш спокійно.

* * *
 — Ізю, правда, що в Англії лі-
восторонній рух?
 — Так, Розо, там усі чоловіки 
можуть офіційно ходити наліво.

* * *
 — Яка різниця між поліграфом 
і праскою?
 — Поліграф — це детектор брех-
ні, а праска — це детектор правди.

По горизонталі:
 1. Одинадцятий місяць (із 19 
липня по 18 серпня) французько-
го республіканського календаря. 5. 
Політична партія Юрія Дерев’янка. 
9. Американська ферма на дикому-

дикому Заході. 10. «А вівчар жене 
... плаєм, тьохнув пісню соловей 
за гаєм» (пісня). 11. Велика ри-
бальська сітка. 12. Заключна 

частина музичного твору, концер-
ту. 14. Компанія, яку очолює Віталій 
Скоцик, один із найбільших дилерів 
в Україні з продажу сільськогоспо-
дарської та будівельної техніки. 17. 
Поляк. 19. Передсмертний стан. 20. 
Видавництво, яке заснувала Соло-
мія Павличко. 21. Поліцейський. 
23. Російський дитячий письмен-
ник, автор «шкідливих порад». 26. 
Дощ узимку. 28. Ім’я княгині Оль-
ги при хрещенні. 30. «Гірчичний» 
газ, який застосували німці в пер-
шу світову війну як хімічну зброю. 
31. «Чорна пантера», екс-наречена 
російського мільярдера Дороніна.  
32. Річка в Сибіру. 33. Давня наз-
ва мусульманських народів (арабів, 
турків і т. ін.), прийнята у європей-
ців.
По вертикалі:
 1. Тулуб людини. 2. Музич-
ний твір, де основна музична тема 
по стійно повторюється. 3. Один із 
основних атрибутів православної 
церкви. 4. Античне місто-держа-
ва, розташоване на території сучас-
ної Миколаївської області. 6. Пер-
ший чорношкірий президент Аме-

рики. 7. Президент-втікач, власник 
«золотого батона». 8. Двовуглекис-
лий натрій, яким дуже гарно мити 
посуд. 13. Італійський поет епохи 
Відродження, якому в Києві відкри-
ли пам’ятник. 15. Московський зем-
ський староста, якому в Москві на 
Красній площі стоїть пам’ятник. 16. 
Справжнє ім’я Ані Лорак. 17. Стан, 
який бабці викачували яйцем або ви-
ливали на віск. 18. Сучасний танець, 
основою якого є стрибки вгору. 22. 
Тимчасове користування житлом чи 
майном за окрему плату. 24. Дру-
ге за величиною місто Естонії. 25. 
Військовий підрозділ, що входить 
до складу батальйону. 26. Амери-
канський Дід Мороз. 27. «Дивітеся 
ж, о матері! Що роблять ... царі!» (Та-
рас Шевченко. «Марія»). 29. Части-
на сільської хати між ґанком, світли-
цею і коморою. ■

Відповіді на кросворд №8
від 20—21 січня
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Аліса КВАЧ

 Струнка довгонога модель-білявка, ан-
гел бренду Victoria’s Secret. Якщо вам на 
очі потрапляє така характеристика, мо-
жете практично не сумніватися — йдеться 
про чергову пасію голлівудського красун-
чика Леонардо Ді Капріо. Скільки їх було, 
важко підрахувати навіть тим, хто доскіп-
ливо стежить за особистим життям 42-річ-
ного актора. Але останні півроку його ста-
більно зустрічають у компанії 24-річної 
данської моделі Ніни Агдал.
 Пара почала зустрічатися ще у 2010-
му, але швидко розбіглася. Втім, уже вліт-
ку минулого року папараці «застукали» 
на пляжі в Малібу Лео та Ніну, що цілува-
лися. А пізніше — в супермаркеті, після 
чого зробили висновок, що пара живе ра-
зом. Принаймні Лео виглядав впевненим 
у собі і щасливим.
 А таблоїди тепер роблять ставки на те, 
чи вдасться Ніні таки затягнути затятого 
холостяка Ді Капріо під вінець, чи все за-

кінчиться, як завжди? За їхніми 
стосунками пильно стежить і ба-
буся Ніни Лона, яка колись при-
грозила, що, якщо актор обра-
зить її онуку, то «матиме справу зі 
мною».
 Що ж, усе залежатиме від того, 
наскільки ревнивим є голлівудсь-
кий плейбой. Бо, попри те, що його 
нова пасія регулярно знімається 
в рекламі жіночої білизни бренду 
Victoria’s Secret, вона полюбляє і 
більш провокативні фотосесії. Так, 
днями вона знялася для журналу 
Sports Illustrated в образі, який оха-
рактеризували як «мінімум макія-
жу, мінімум одягу.
 З іншого боку, хіба Леонардо цим 
здивуєш? Йому головне, щоб люди-
на була хороша. І щоб нарешті пере-
гулялося і захотілося стабільності 
та родинного затишку. Втім, ви 
впевнені, що останні слова — це 
про Ді Капріо? ■

з 30 сiчня до 5 лютого
 Овен (21.03—20.04). Пiд впливом об-

ставин, що склалися, ви станете мислити по-
новому. Виникне необхіднiсть бути обережни-
ми у транспортi. Можливi втрати, але ви гiдно 
впораєтеся з ними.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 31.

 Телець (21.04—21.05). Цього тиж-
ня можливi зустрічі з новими людьми. Ці-
каві поїздки, нові пропозиції принесуть дов-
гоочікуваний успіх. Цей час сприятливий для 
кар’єри.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Близнюки (22.05—21.05). Виникнуть 
проблеми з житлом, у переговорах та фінан-
сових питаннях. Ви можете розраховувати на 
підтримку давнiх знайомих. На роботi вiдбу-
дуться перестановки, які торкнуться i вас.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Рак (22.06—23.07). Попереду робота над 
поставленими цілями, але плани часто зміню-
ватимуться. Ви намагатиметеся добитися успі-
ху і чітко вирішити всі поставлені завдання.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 5.

 Лев (24.07—23.08). Цей перiод може оз-
наменуватися зривом планів. Але не впадайте 
у відчай, усi свої iдеї ви зможете реалiзувати 
трохи пізніше. У вихiднi плануйте відпочинок 
iз рідними та друзями.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 3.

 Діва (24.08—23.09). Настав перiод осо-
бистого, ділового та фінансового успіху, за-
гального визнання. Чекайте стовідсоткову ре-
алізацію планів, успіхів у будь-яких справах.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 4.

 Терези (24.09—23.10). Цей тиждень 
принесе підтримку і допомогу від близьких 
і знайомих. Смiливо плануйте зустрічi, пе-
реговори, службовi вiдрядження. Бережіть 
здоров’я, адже всі справи не переробиш.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Скорпіон (24.10—22.11). На почат-
ку цього тижня можливі непередбачені вит-
рати. Виникнуть екстремальні ситуації, деякі 
труднощі у фінансових питаннях, зриви важ-
ливих переговорів. У цей час варто відклас-
ти всi поїздки.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Стрілець (23.11—21.12). Настав час під-
бити підсумки i повернути борги. Невдовзi вас 
поглинуть домашнi турботи. Не варто підда-
ватися поганому настрою, займiться чимось 
приємним.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

 Козеріг (22.12—20.01). У вас виникне 
вiдчуття самотностi, тож бiльше спiлкуйтеся з 
рiдними та друзями. В усьому дотримуйтеся 
золотої середини, не берiть на себе бiльше, нiж 
зможете зробити.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Водолій (21.01—19.02). Було б доб-
ре виробити режим дня. Можете спланува-
ти для себе дієту, займіться спортом. Може-
те залучити сім’ю до пошуку оптимальної сис-
теми оздоровлення, яка піде на користь усій 
родині.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 31.

 Риби (20.02—20.03). Доведеться добре 
попрацювати, особливу увагу звернiть на дав-
нi справи. У вихiднi друзi не дадуть вам нудь-
гувати і подарують море позитиву.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 4. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

СТРІЛИ АМУРА

Приборкання норовливого
Нова пасія Леонардо Ді Капріо знялася 
в пікантній фотосесії

■

Ніна Агдал.❙

28—29 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: малохмарно, без опадiв. На дорогах ожеледиця. Вiтер 
пiвнiчний, 3-8 м/с. Температура вночi -5...-7, удень -1...-3. 
Пiслязавтра вночi -8...-10, удень -1...-3.

Курорти Карпат: малохмарно, без опадiв. Славське: вночi 
-11...-13, удень -1...-3. Яремче: вночi -10...-12, удень -1...-3. 
Мiжгiр’я: вночi -12...-14, удень -1...-3. Рахiв: уночi -11...-13, 
удень 0...-2.

26 сiчня висота снігового покриву становила: Славсь-
ке — 39 см, Плай — 38 см, Мiжгiр’я — 25 см, Рахiв — 
31 см, Івано-Франкiвськ — 2 см, Яремче — 10 см, По-
жежевська — 19 см.

Добре там живеться, 
де гуртом сіється і жнеться
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