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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,33 грн. 

1 € = 33,97 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

ТРИМАЙ! 

І НІ В ЧОМУ СОБІ 

НЕ ВІДМОВЛЯЙ!..

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Подвійна 
арифметика
Народні депутати 
декларують 
підвищення доходів 
населення, 
але не забувають 
і про себе
стор. 4 »

Найважливіша для держави 

галузь перебуває на рівні минулого 

століття. Аби Україна змогла 

вижити завтра, треба зробити 

низку рішучих і конкретних кроків
стор. 5 »

Енергетика завтрашнього дня Кличко, 
до дошки! 
Після завершення 

спортивної кар’єри 

відомий боксер 

підпрацьовує... вчителем 
стор. 13 »

Валентина Матюшенко: 
Виконуємо твори, які 
не знайдете в афішах

Солістку Національної філармонії 

учили співати Євгенія Мірошниченко 

і Галина Сухорукова
стор. 14 »
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«Записуйте новий термін в інвестиційному банкінгу. Інвестиція (імен.) — це 
вкрадені у народу гроші, які спочатку вивели в офшори, а потім позичили 
цьому ж народу під відсотки». 

Олександр Дубинський
фінансовий журналіст

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
— такою була сума виплат Пенсій-
ного фонду у минулому році, пові-
домили у прес-службі Фонду.

292 млрд.
гривень
конфіскованих «грошей Януковича» освоєно 
лише шосту частину, розповів заступник Ген-
прокурора Євген Єнін.

гривень
збитків за-
вдала на 

Донбасі російська агресія, підрахува-
ли в обласних військово-цивільних ад-
міністраціях Донецької та Луганської 
областей.

доларів
склала сума, 
на яку Украї-

на продала в ЄС агропродукції в січні-листопаді 
2017 року, прозвітувала заступник міністра аграр-
ної політики й продовольства Ольга Трофимцева. 

тонн
цукру ви-
роблено в 

Україні станом на 9 січня, підбили підсум-
ки у прес-службі НАЦУ «Укрцукор».

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

Із 30 млрд. 13 млрд. 5,2 млрд. 292 млн.

СКАНДАЛ

Валерія на 
півтора мільярда
Компанія Гонтаревої допомагала 
Януковичу в часи президентства 
вивести мільярди з України 
Іван ПОВАЛЯЄВ

 Колишній президент Віктор Янукович вивів з Ук-
раїни щонайменше 1,5 млрд. доларів у період з 2012-
го по 2014 рік за допомогою групи «Інвестиційний 
Капітал Україна» (ICU), яку асоціюють із Валерією 
Гонтаревою. Принаймні у 2014 році новопризначе-
на голова Нацбанку України пішла з посади голови 
ради директорів групи ICU й продала свою частку в 
групі.
 Вражаючі дані про співпрацю Гонтаревої і Яну-
ковича засвідчує засекречене судове рішення Крама-
торського районного суду, яке днями оприлюднило 
арабське видання Al Jazeera. 
 У цьому рішенні детально описано складну ме-
режу компаній, які використовували для виведення 
грошей, а ICU виступала посередником купівлі об-
лігацій, деномінованих у доларах, від імені восьми 
кіпрських компаній на суму 1,5 млрд. доларів, зазна-
чає видання. Згодом ці компанії були простежені до 
Януковича.
 Краматорський суд видав секретну постанову в бе-
резні 2017 року. У ній перераховані сотні компаній, 
деякі з яких кіпрські, що фактично були «трубопро-
водом для викачування грошей із країни», зазначає 
Al Jazeera.
 Уся фінансова мережа була описана як «злочинне 
підприємство», очолюване Януковичем. Також у до-
кументі названа організація «Секретаріат Сергія Ві-
талійовича Курченка». Курченко — бізнесмен, який 
з’явився у віці 27 років зі статками у $400 млн. і ве-
личезним нафтогазовим бізнесом, якого вважали «го-
ловним фінансовим директором» Януковича.
 При цьому в ICU повідомили Al Jazeera, що ре-
тельно дотримуються всіх законодавчих та норма-
тивних вимог до укладення брокерських угод із будь-
яким клієнтом. У компанії додали, що правоохорон-
ні органи та регулятори ринку «глибоко заглядають» 
в операції з облігаціями, в яких вона брала участь. 
Сама ж Гонтарева зазначила, що коли робилися транз-
акції, вона та ICU «не бачили нічого підозрілого».
 Нацбанк, за її словами, «підтвердив отримання 
коштів і фінансовий моніторинг підприємств-нере-
зидентів, тому в ICU не було жодних підозр щодо цих 
компаній, бо всі документи та виписки з рахунків у 
НБУ відповідали вимогам законодавства».
 Зауважимо, що ICU, як і сама Гонтарева, мають 
тісні зв’язки з урядом України. Так, після вступу на 
посаду Президент Петро Порошенко найняв ICU для 
продажу своїх активів, а вже у квітні 2016 року ICU 
заявила про завершення передачі в «сліпий» траст 
компанії Rothschild Trust частки Порошенко в кор-
порації Roshen.
 І наостанок: українські журналісти спільно з Цен-
тром протидії корупції ознайомилися з текстом «сек-
ретного» судового рішення, яким в оточення Януко-
вича конфіскували рекордну для України суму — 1,5 
мільярда доларів, й дійшли висновку, що суспіль-
на вага цього судового вироку превалює над грифом 
«цілком таємно», який особисто поставив на нього 
Генпрокурор Юрій Луценко.
 «Спільно автори дійшли висновку, що в докумен-
ті немає інформації, яку за законом можна віднести 
до державної таємниці. А отже, публікація справж-
нього вироку суду не може становити загрози націо-
нальним інтересам держави. Навпаки — рішення по-
винно бути опубліковано. Його аналіз дає всі підстави 
вважати, що секретним документ зробили саме для 
того, щоб деякі його фігуранти змогли уникнути від-
повідальності в майбутньому», — зазначає видання 
«Українська правда». ■

■

Петро ЛУКІЯНЧУК
Львів 

 У Львівському театрі опери та 
балету імені Соломії Крушельни-
цької розгорівся скандал із приво-
ду звинувачення провідного танцю-
риста театру Миколи Санжаревсь-
кого в сепаратизмі. «Миротворець» 
включив балеруна у свою базу як 
людину, яка «проводить антиук-
раїнську пропаганду та займаєть-
ся збором коштів для НВФ «ДНР». 
Відповідна картка на  хореогра-
фа з’явилася на сайті 8 січня.
 Цілісіньку низку доказів зібра-
ла журналістка Олена Доброволь-
ська. Саме її матеріал став вагомим 
підґрунтям для обвинувачень, ви-
сунутих танцюристу. Авторка стат-
ті опублікувала фото постів Санжа-
ревського у «ВКонтактє», в яких 
він іще у 2014 році закликає чинити 
активний опір Майдану, висловлює 
підтримку бо йовикам, а також по-
ширює інформацію, що може роз-
цінюватися, як посягання на тери-
торіальну цілісність України. Оле-
на Добровольська також з’ясувала, 
що Санжаревський, за допомогою 
WebMoney, збирав і переказував 
гроші терористам «ДНР». 
 Працівники Львівської опе-
ри підтвердили, що вже давно зна-
ють про антиукраїнські настрої сво-
го колеги, проте наголошують, що 
жодної превенції силові структури 
щодо нього не проводили.
 Наразі керівництво театру вже 
звернулося до СБУ у Львівській об-
ласті з проханням провести деталь-
не внутрішнє розслідування. Ди-
ректор та художній керівник теат-

ру Василь Вовкун зазначив,  що від-
повідна процедура необхідна задля 
того, аби позбутись суб’єктивізму. 
Проте звільняти балеруна не пос-
пішають, очікують підсумку роз-
слідування. Сам хореограф тільки-
но одружився і перебуває за кор-
доном. 
 Співробітники ж СБУ ствер-
джують, що вже у 2015 році про-
водили з хореографом профілак-
тичну бесіду і тоді він отримав 
лише попередження, вагомих під-
став для затримання танцюриста 
не було. Проте цього разу все на-
багато серйозніше, окрім успіш-
ної кар’єри в театрі, Санжаревсь-
кий займає посаду арт-директо-
ра та вчителя Львівської школи 
академічного та сучасного балету. 
Відповідно його меседжі поширю-
ються на аудиторію, яка переваж-
но складається з дітей підлітково-
го віку. Учні говорять, що часто 
спілкуються з викладачем російсь-
кою мовою. Варто також звернути 
увагу на те, що 2 листопада 2017 
року на сторінці у Facebook тієї са-
мої Школи академічного та сучас-
ного балету було оприлюднено до-
пис про міжнародний конкурс тан-
цю Feiry Dance, який пройшов у 
Мінську. Серед інших, на одній із 
світлин, серед прапорів, що трима-
ють у руках діти на сцені, є «пра-
пор» терористичного угруповання 
«ДНР». 
 Санжаревський, незважаючи 
на те, що перебуває за кордоном, 
активно слідкує за перебігом подій 
і в коментарі для Zaxid.net заявив, 
що звернеться до СБУ з проханням 
перевірити інформацію, яку про 

нього поширюють у ЗМІ та соцме-
режах.
 «Річ у тому, що доступ до 
сторінки у ВК був втрачений ще у 
2014-му, спроби відновлення па-
ролю нічого не дали. Десь у 2015-
му або 2016-му СБУ вже проводила 
перевірку щодо подібних звинува-
чень, і моєї причетності до проти-
правних дій не виявили. Але, судя-
чи з повторного резонансного зви-
нувачення, я змушений буду на-
полягати на новій перевірці (чи 
щось на кшталт цього), оскільки 
такі звинувачення можуть знищи-
ти все, що я і моя команда створи-
ли, та назавжди сплюндрувати моє 
ім’я. У зв’язку з цим прошу доче-
катися мого повернення і походу 
до інстанцій!»
 Зважаючи на резонансність 
події, наразі у громадськості дум-
ки і погляди кардинально різнять-
ся, тому не дивно, що точиться до-
волі активна полеміка, прихиль-
ники хореографа стверджують, що 
факти фальсифікували, аби зашко-
дити кар’єрі хореографа. Проте го-
ворити про правдивість будь-яких 
доводів зарано, варто таки дочека-
тися остаточних результатів внут-
рішнього розслідування. ■

Іван БОЙКО

 Лише впродовж минулої сере-
ди на східному фронті наклали го-
ловою за Україну троє її захисни-
ків, ще четверо отримали пора-
нення та бойові травмування.
 Як повідомив речник Міно-
борони з питань АТО полковник 
Олександр Мотузяник, двоє бій-
ців загинули внаслідок підриву на 
невстановленому вибуховому при-
строї неподалік селища Піски під 
окупованим Донецьком, та один 
— унаслідок ворожого обстрілу 
опорного пункту на підступах до 
селища Новолуганське.
 Іще троє військових зазнали 
поранень неподалік Новолугансь-
кого та Верхньоторецького, а бо-
йової травми зазнав оборонець на 
позиції шахта Бутівка.
 Полковник Мотузяник додав, 
що на луганському напрямку за-
фіксовано найбільшу вогневу ак-
тивність бо йовиків. Загалом ми-
нулої середи бойовики здійсни-
ли сiм прицільних обстрілів сил 
АТО. В одному випадку українсь-
кі військові дали адекватну від-
повідь.

 «Особливу вогневу актив-
ність противник також виявляв у 
районі Світлодарської дуги. Зок-
рема, на підступах до селища Лу-
ганське агресор неодноразово, як 
удень так і ввечері, вів вогонь зі 
120- і 82-міліметрових мінометів і 
великокаліберних кулеметів», — 
додають у штабі АТО.
 Зауважимо, що ЗСУ традицій-
но не повідомляють прізвища за-
гиблих воїнів, доки їхні тіла не за-
беруть рідні та близькі. Утім доб-
роволець ДУК і журналіст Михай-
ло Ухман повідомив, що одним із 
загиблих є його бо йовий побратим, 
стрілець 34-го батальйону ЗСУ 
Геннадій Вегера з позивним «Зе-
лений», який лише кілька тижнів 
тому давав йому інтерв’ю. 
 Відомо, що «Зелений» заги-
нув поблизу окупованого Донець-

ка, йому було 37 років, батько трь-
ох доньок... Геннадій Вегера наро-
дився в селі Курилівка Волочись-
кого району на Хмельниччині, 
колишній спецпризначенець, 
який пішов на фронт ще в 2014-
му. 
 «Він любив дочок, він кохав 
дружину, він віддав життя за Ук-
раїну», — написав про воїна жур-
наліст і доброволець. 
 У нещодавньому інтерв’ю, яке 
він дав другу Михайлу Ухману в 
останні дні грудня 2017 року, «Зе-
лений» розповідав, що його дру-
жина навіть спалила паспорт, аби 
не йшов воювати, але він ледве 
вирвав iз рук військовий квиток.
 «Через друзів відновив доку-
мент і поїхав на війну. Дивитися, 
як гинуть хлопці, не було сил», — 
розповідав Геннадій Вегера. ■

НА ФРОНТІ

Підривне перемир’я 
На Донбасі загинуло троє захисників України

■

Є ПИТАННЯ

Сепаратистське па-де-де
Соліста оперного театру звинувачують у 
підтримці бойовиків терористичних угруповань

■

Балерун під підозрою.❙
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прикордонників
додатково направлено на західний кордон Украї-
ни для боротьби з нелегалами, йдеться на сайті 
Держприкордонслужби.

Більше 200
польських сирів
(із перевірених, конт-
рабандних) в Україні 

є фальсифікатом, оприлюднив сенсацію голова 
правління громадської організації «Всеукраїнська 
асоціація з питань захисту прав споживачів «Спо-
живча довіра» Максим Гончар.

виріс па-
с а ж и р о -
потік в ми-

нулому році порівняно з 2016 роком у 
столичному міжнародному аеропорту 
«Жуляни», за даними прес-служби ле-
товища.

зросли ціни 
минулоріч на 
овочі з борщо-

вого набору на українському ринку, конс-
татував директор Української асоціації пос-
тачальників торговельних мереж Олексій 
Дорошенко.

колективів
із різних регіонів узяли 
участь у «Майданівсь-

кій колядці» у Чернівцях, інфор-
мували у релігійно-інформаційній 
службі України.

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

100% На 65% На 37% 20

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Українські підприємці, без перебіль-
шення, добряче підготувалися до зими, 
адже, за підсумками минулого року, ім-
порт лиж і сноубордів у країни ЄС досяг 
1,5 млн. штук, з яких 49% потреб євро-
пейців у цьому спортінвентарі було пок-
рито за рахунок України (наша держава 
поставила 731,4 тисячі одиниць товару). 
Ми втерли носа навіть Китаю, на який 
припало лише 28% імпорту (420,6 тисячi 
пар лиж та сноубордів).
 Якщо вірити статистиці, то найбіль-
ше європейці полюбляють гірські лижі. 
Не слід забувати й про супутні товари — 
на них припадає лише 2% у загальному 
обсязі імпорту спортивного інвентарю з 
країн, що розташовані за межами ЄС. Не 
дуже багато імпортують європейці й ков-
занів — тільки 1,7%. А ось  обладнання 
для водних видів спорту, плавання, гім-
настики, легкої атлетики та спортивне 
взуття більш популярне у європейців, бо 
на це «добро» припадає дві третини ім-
порту спорттоварів до країн ЄС.
 Цікаво, що в 2016 році самі європейсь-
кі країни продали чимало пар лиж та сно-
убордів: експорт цих недешевих «цяцьок» 

склав 7,3 мільйона. Зокрема, майже 60% 
від усього обсягу (а це 4,3 млн.) було прода-
но в інші європейські країни: третина всьо-
го експорту припала на Австрію (котра про-
дала 2,5 млн. пар лиж і сноубордів), на дру-
гому місці серед експортерів — Великоб-
ританія (14% — це трохи більше 1 млн.), а 
далі з величезним відставанням йдуть такі 
продавці зимового спортивного товару, як 
Німеччина, Болгарія і Франція (кожна з 
цих країн експортувала лише близько 600 
тис. одиниць спортінвентарю).
 Та торгували європейці не лише зі 
своїми близькими сусідами: зимовий ін-
вентар у чималій кількості — 3 млн. пар 
лиж було експортовано й за межі ЄС. Так, 
на США припало 1,4 млн. одиниць това-
ру (46%), закупилися лижами й Норвегія 

(11%),  Швейцарія (10%),  Канада (8%),  
Японія (7%) та навіть Китай (6%).
 Варто, мабуть, похвалити й най-
більшого виробника лиж в Україні — 
СП «Фішер-Мукачево», на підприємстві 
якого   працює близько 1,5 тисячі осіб. Ця 
мукачівська компанія виробляє 180 мо-
делей спортивно-бігових лиж і 130 моде-
лей гірських лиж. 
 Зокрема, на українській фабриці ви-
робляють продукцію такої знаменитої тор-
гової марки, як Fischer — на неї припадає 
60% від усього обсягу товарів підприємс-
тва. Співпрацює фабрика й з іншими, не 
менш відомими, світовими спортивними 
брендами, випускаючи продукцію під мар-
ками Scott Usa, Stockli, Tecno Pro, Hagan, 
Rossignol, Alpina, Splitkein, Tecno. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Уже кілька років поспіль 
команда Радикальної партії 
на новорічні свята їздить по 
всій Україні і дарує подарун-
ки тим, хто на них чекає най-
більше. Насамперед це діти, 
які залишилися без батьків 
або втратили дім через війну 
на Донбасі, а також діти з ма-
лозабезпечених сімей. Олег 
Ляшко сам усе дитинство про-
вів у дитбудинках та інтерна-
тах, тому сьогодні приділяє 
особливу увагу підтримці ді-
тей. За його розпорядженням 
депутати фракції РПЛ разом 
із помічниками всі свята обда-
ровували подарунками і тур-
ботою дітей по всій Україні.
 Так, депутат від Ради-
кальної партії Олена Ко-

шелєва та керівник секре-
таріату фракції РПЛ Олексій 
Кочармін напередодні Різдва 
відвідали Харківський центр 
соціально-психологічної реа-
білітації, де перебувають діти 
віком від 3 до 17 років, які 
опинилися у важких життє-

вих ситуаціях. Привезли по-
дарунки, які замовляли ви-
хованці Центру: м’ячі для 
ігор, техніку, іграшки та со-
лодощі. Діти охоче показу-
вали гостям, як вони жи-
вуть, ділилися з ними мрія-
ми і планами на майбутнє.

 «Свято і Різдвяне диво 
приходить у кожен дім, у кож-
не серце. Хочу побажати, щоб 
неприємності, які вам довело-
ся пережити, робили вас силь-
нішими, а в майбутньому об-
ходили стороною. Щоб ви зна-
ли, що ми — ваша підтримка. 
Нам не байдужа ваша доля», 
— зазначила Олена Кошелєва, 
звертаючись до дітей.
 Соратниця Ляшка додала, 
що Радикальна партія зай-
мається низкою соціальних 
проектів і приділяє велику 
увагу проблемам дітей не тіль-
ки на свята, а й цілий рік.
  «Від імені Олега Ляшка 
хочу побажати вам стати ус-
пішними людьми і мати міц-
ні сім’ї. Лідер нашої фрак-
ції також пройшов склад-
ний життєвий шлях і як ніх-
то розуміє вас. Його приклад 
повинен надихнути вас, щоб 
ви ніколи не здавалися, а 
йшли тільки вперед», — до-
дав Олексій Кочармін.
 Раніше команда Ляшка 
побувала в смт Коцюбинсь-
ке під Києвом і привезла со-
лодощі та іграшки дітям пе-
реселенців, над якими ради-
кали взяли шефство. ■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

За кадром 
розслідування
Перш ніж затримати 
вбивцю Ноздровської, 
було проведено 
ретельну 
й копітку роботу 
Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Резонансне вбивство правозахисниці Ірини 
Ноздровської, судячи з останніх звітів керів-
ництва Нацполіції, фактично розкрито. 
 Заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аб-
роськін заявив на брифінгу, що «результати 
проведення експертизи ДНК показали: на пос-
траждалій були виявлені частинки, які нале-
жать підозрюваному» — Юрію Россошансько-
му (батьку Дмитра Россошанського, винуватця 
смертельного ДТП 2015 року, через яке й роз-
почалася вся ця трагічна історія). 
 Поліція проведела досить копітку робо-
ту: правоохоронці відновили шляхи можливо-
го повернення потерпілої додому, провели пок-
вартирний обхід мешканців селища Демидова 
та прилеглих населених пунктів (а це близько 
трьох тисяч громадян). Встановлено всіх водіїв 
«маршруток», які здійснюють перевезення лю-
дей, а також водіїв транзитних маршрутів, й ви-
явлено, що з 17 до 18 години (саме той час, 
коли й зникла Ноздровська) 29 грудня — 367 
осіб перемістились від станції метро «Героїв 
Дніпра» до селища Демидів. Усіх їх було опи-
тано.
 Також поліцією встановлено й відпрацьо-
вано відеокамери від вулиці Банкової до стан-
ції метро Героїв Дніпра та до селища Демидів, 
а це понад 45 відеокамер, з яких правоохорон-
ці змогли оперативно отримати доступ вже до 
35.
 Пан Аброськін наголосив, що в рамках 
кримінального провадження слідством призна-
чено близько 70 експертиз, а розтин тіла потер-
пілої проводився комісійно — трьома медич-
ними експертами: «І саме після отримання всіх 
результатів експертиз ми провели аналіз, який 
дозволив нам повернутися до сім’ї підозрюва-
ного».
 Правоохоронці провели детальний обшук у 
будинку затриманого та виявили предмети зі 
слідами бурого кольору. При огляді місцевості 
правоохоронці використовували технічні засо-
би. В руслі річки водолази знайшли можливе 
знаряддя вчинення злочину. Наразі всі знай-
дені і вилучені предмети направлено на екс-
пертизу.
 За словами В’ячеслава Аброськіна, стосун-
ки між родинами були напружені протягом три-
валого часу, тож, можливо, вбивство було скоє-
но в результаті чергового конфлікту: «Виходя-
чи з того, що мені відомо, цей злочин — це не 
сплановане вбивство, а збіг обставин».
 Трохи згодом журналістам перший заступ-
ник глави Нацполіції сказав, що персональ-
но розмовляв із підозрюваним Юрієм Россо-
шанським, котрий зізнався у вбивстві й абсо-
лютно не шкодує про це. 
 Додамо, що за сім днів цього року скоєно 
33 убивства, з яких уже розкрито 23, по решті 
злочинів проводиться робота щодо встановлен-
ня причетних до їх скоєння. ■

■

ОГОЛОШЕННЯ

 Посвідчення постраждалого внаслі-
док аварії на Чорнобильській АЕС ка-
тегорія 4, серія В-ІІ № 0022652, видане 
07.04.1995 на ім’я Вдовенка Володими-
ра Петровича, вважати недійсним.

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 У Смілі знайшли мертвою таксис-
тку Ірину Чуприну, яка зникла безвісти 
на Різдво, коли о 4-й годині ночі повез-
ла двох чоловіків-пасажирів із Черкас 
до Сміли, а це 25 — кілометрів шля-
ху. Камери відеоспостереження зафік-
сували, що пізніше жінка виїхала зі Смі-
ли додому. Після того її ніхто не бачив.
 Як повідомили «Україні молодій» 
в обласному управлінні поліції, до пра-
воохоронців із заявою про зникнення 
матері звернулася її донька. Вона роз-
повіла, що мати працювала таксисткою 

одного з перевізників у місті Черкаси 
на автомобілі Mercedes Vito білого ко-
льору, але 8 січня, у звичний період 
часу, на зв’язок не вийшла. 
 «Терміново на території області бу-
ло введено в дію оперативний план 
«Перехоплення» для перевірки всіх 
автомобілів марки Mercedes Vito білого 
кольору. Після проведення копіткої ро-
боти працівники поліції відшукали авто-
мобіль, але жінки там не виявилось. На 
місце події було викликано слідчо-опе-
ративну групу. Правоохоронці провели 
огляд місця події та зібрали всі необхід-
ні речові докази», — кажуть у поліції.
 На жаль, згодом жінку знайшли 

мертвою. Про її загибель повідомив 
на своїй сторінці у «Фейсбуці» чер-
каський журналіст Сергій Радченко, 
посилаючись на слова Ірини Кононен-
ко, близької подруги водійки таксі.
 «Ірину Чуприну з серйозними но-
жовими пораненнями відшукали у 
річці Тясмин у смілянському мікро-
районі Загребля. В раніше виявленій 
автівці жінки були сліди боротьби та 
кров», — зазначає Сергій Радченко.
 За його словами, наразі брат 
убитої нелюдами жінки вже опізнав її 
тіло і просить усіх можливих свідків 
якнайшвидше надати інформацію до 
поліції або ж зателефонувати за но-

мером мобільного Ірини Кононенко 
— 098 893 03 42.
 В обласній поліції відмовилися 
коментувати інформацію з приводу 
того, знайшли жінку чи ні, посилаю-
чись на таємницю слідства. Але пові-
домили, що за фактом зникнення так-
систки відкрито кримінальне прова-
дження за статтею 115 (убивство). 
Тож правоохоронці звертаються до 
черкащан та просять усіх громадян, 
які бачили жінку на її автомобілі мар-
ки Mercedes Vito білого кольору в ніч-
ний час, у період із 7-го по 8 січня 
2018 року, подзвонити на лінію «102» 
або за телефоном: 067-462-95-05. ■

ЖАХ

Небезпечна не професія, а пасажири
У річці Тясмин знайшли вбитою таксистку, яка зникла на Різдво

■

ЗНАЙ НАШИХ!

Нагострили лижі
Мукачівське підприємство буквально «завалило» 
Європу зимовим спортивним інвентарем

■

ДОБРА СПРАВА

Подарунки від Ляшка під ялинку 
Команда Радикальної партії влаштувала свято сотням дітей на 
Новий рік та Різдво

■

Олена Кошелєва та Олексій Кочармін передали харківським 
дітям подарунки від Олега Ляшка.

❙
❙
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«Що стосується рівня бідності у 2017 році. Протягом лише одного 
року, за даними нашої державної служби статистики та за 
методикою, якою користуються міжнародні організації, рівень 
бідності у нас знизився з 54,5% до 39,4%».

Андрій Рева
міністр соціальної політики України

УКРАЇНА МОЛОДА

НОВИНИ ПЛЮС
«Приватбанк» очолив чеський 
банкір
 10 січня наглядова рада «ПриватБан-
ку» призначила на посаду голови правлін-
ня Петра Крумханзла, який свого часу був 
членом правління з операційних питань у 
«Райффайзен Банку Аваль», і подала доку-
менти в Національний банк України на його 
утвердження. «У процесі оцінки кандидатів 
на посади у правлінні «ПриватБанку» ми 
передусім керувалися такими критеріями, 
як високий професіоналізм, досвід робо-
ти у провідних банках ЄС, орієнтованість на 
результат, ґрунтовний досвід з операційно-
го управління та впровадження інструмен-
тів контролю. Петр відповідає усім цим ос-
новним вимогам, і він уже довів на практиці 
свою здатність ефективно реорганізовува-
ти слабкі сторони банків», — йдеться в за-
яві прес-служби банку.
 Петр Крумханзл замінить на цій посаді 
Галину Пахачук, яка після того, як 21 лип-
ня наглядова рада «Приватбанку» відпра-
вила у відставку з посади голови правління 
Олександра Шлапака, тимчасово виконува-
ла його обов’язки. Зазначається, що чеський 
банкір має досвід роботи на керівних поса-
дах у «провідних банках Європейського Со-
юзу», а останнім місцем його роботи був ки-
тайський банк HomeCredit, який має понад 
85 тис. працівників.
 Відомо, що Крумханзл вільно володіє 
чеською, англійською, німецькою, японсь-
кою та російською мовами, захоплюється 
айкідо. Наглядова рада «Приватбанку» по-
обіцяла, що новий очільник зосереджувати-
меться більше на операційному управлінні 
банком, ніж на саморекламі.

Уряд візьметься за дороги
 Учора Кабінет Міністрів на черговому за-
сіданні затвердив Концепцію розвитку ав-
тодоріг до 2022 року. Тепер протягом  трьох 
місяців Міністерство інфраструктури має 
розробити проект Державної цільової еко-
номічної програми розвитку автомобільних 
доріг загального користування на 2018—
2022 роки.
 У документі наголошується, що 
97% доріг в Україні потребують капітально-
го або поточного ремонту. Близько 9,6 тис. 
мостів не відповідають сучасним нормам та 
фактичному навантаженню. Майже 2 тис. 
мостів потребують термінового ремонту.
 Орієнтовний обсяг фінансування, необ-
хідний для виконання програми, становить 
322,5 млрд. грн., iз них майже 176 млрд. грн. 
— це кошти держбюджету.

Рінат Ахметов не хоче 
доплачувати 
за «Укртелеком»
 Суд Лондона 26 червня минулого року 
зобов’язав компанію СКМ доплатити $760 
млн. за «Укртелеком» та відхилив зустріч-
ні претензії компанії Рiната Ахметова щодо 
розірвання договору про купівлю телеком-
оператора. Утім корпорація СКМ подала апе-
ляцію на це рішення суду. СКМ також за-
явила про наміри оскаржити рішення суду 
на Кіпрі про заморожування активів на суму 
$820 мільйонів.
 Водночас Господарський суд Києва взяв-
ся за розгляд позову Ощадбанку до боржни-
ка «ЕСУ», що належить СКМ Ріната Ахме-
това. Позивач вимагає стягнути 1,09 млрд. 
грн.
 Як відомо, в травні 2011 року ТОВ 
«ЕСУ», будучи на той час українською «доч-
кою» австрійської компанії EPIC, придбала 
92,79% акцій «Укртелекому» у Фонду держ-
майна за 10,5 млрд. грн.
 У березні ТОВ «ЕСУ» (власник «Укрте-
лекому», кінцевий бенефіціар — Рінат Ах-
метов) мало погасити облігації на 4,6 млрд. 
грн., однак не зробило цього.
 У 2015 році «Укртелеком» приєднався 
до переговорів ТОВ «ЕСУ» з Ощадбанком 
і Укрексімбанком щодо боргу його власника 
по облігаціях, за результатами яких «Укрте-
леком» узяв на себе зобов’язання викупити 
в них облігації ТОВ «ЕСУ» на 2 млрд. грн. та 
заплатити відсотки. У заставу держбанкам 
були передані акції «Укртелекому». Раніше 
повідомлялося, що суд зобов’язав Укрексі-
мбанк стягнути з «ЕСУ» 1,1 млрд. грн. ■

■ Олена ВІТИЧ

З 1 січня в Україні мінімальна 
зарплата збільшилася на 523 
грн. — до 3 723 грн. Про це 
днями вкотре повідомив віце-
прем’єр-міністр України Пав-
ло Розенко, зазначивши, що 
пріоритетним завданням уряду 
у 2018 році стане підвищення 
рівня соціальних стандартів ви-
щими темпами, ніж інфляція. 
«Це наша принципова пози-
ція, це є одним із пріоритетів, 
у тому числі бюджету 2018 
року», — наголосив Розенко в 
ефірі «5-го каналу».
За прогнозами, середня зар-
плата у 2018 році номінально 
зросте до 8623 грн. по Україні, 
а в столиці вона становитиме 
більше 10 тисяч. Утім форму-
лювання «середня зарплата» 
часто нагадує вираз «середня 
температура по лікарні». Бо 
на столичну «середню зарпла-
ту» впливають не лише доходи 
топ-менеджерів фірм, які пе-
реважно зосереджені в Києві, 
а й депутатські та міністерські 
зарплати. І якщо порахувати 
доходи «мужів державних» та 
їхніх заступників, можна лише 
прикинути, скільки киян отри-
муватимуть у цьому році «міні-
малку», щоб вийти на ті ж «се-
редні» 10 тисяч.

«І не забудь про мене»
 У грудні минулого року 
Верховна Рада встановила  роз-
мір посадових окладів народ-
них депутатів на рівні посадо-
вих окладів членів Кабінету 
Міністрів. Номінально, згідно з 
Державним бюджетом на 2018 
рік, залежно від посади депу-
татська зарплата становить 
тепер 17-20,4 тис. грн. Зокре-
ма, «ставка» Голови Верхов-
ної Ради відповідає 12 прожит-
ковим мінімумам, тобто 20 400 
грн. Першого заступника — 19 
550 грн. (11,5 п.м.). Звичайний 
заступник має 18 700 грн. (11 
п. м.). Голови комітетів, спец-
комісій, керівники депутатсь-
ких фракцій отримуватимуть 
17 850 грн., секретарі, заступ-
ники керівників фракцій та 
голови підкомітетів — 17 510 
грн., звичайні депутати — не 
менше 17 тис. грн.
 Однак це лише «ставки». 
Бо, крім окладів, депутати от-
римують гроші на відшкодуван-
ня витрат, пов’язаних iз вико-
нанням депутатських повнова-
жень, оренду житла, компенса-
цію проїзду, а також надбавки 
за інтенсивність праці, ранги, 
вчені ступені. І ці суми можуть 
бути набагато більшими.
 Наприклад, як свого часу 
повідомив сайт Politeka із по-
силанням на прес-службу Мін-
соцполітики, лише за листо-
пад минулого року міністр со-
ціальної політики Андрій Рева 
(той самий, який скаржив-
ся, що українці занадто багато 
грошей тратять на їжу) отри-
мав 74 169,8 тис. грн. Зокрема, 
його посадовий оклад склав 11 
601,73 грн. Також Рева отри-
мав надбавку за вислугу років 
— 5 800,87 грн., надбавку за 
роботу з секретними докумен-
тами — 2 320,35 грн., надбав-
ку за інтенсивність праці — 11 
601,73 грн. Окрім цього, мініс-
тру видали на відрядження 18 
069,07 грн., він отримав індек-
сацію в розмірі 188,05 грн., а до 
всього — ще й премію в розмірі 
11 636 грн. Загалом же, за да-
ними Мінсоцполітики, у 2017 
році Андрій Рева отримав 711 

тисяч 289,43 грн. — в середнь-
ому близько 60 тис. грн. на мі-
сяць. 
 Не надто «відстають» і до-
ходи заступників міністра. 
Так, у листопаді минулого 
року перший заступник мініс-
тра Ольга Крентовська отри-
мала загалом 166 223,56 грн. 
Інші три заступники отрима-
ли відповідно: Наталя Федо-
рович — 82 615,55 грн., Ми-
кола Шамбір — 104 752 грн. 
і Олександр Привалов — 48 
090,27 грн. Молода заступни-
ця міністра з питань євроінтег-
рації Олександра Чуркіна за-
робила 93 197,04 грн., а держ-
секретар Віктор Іванкевич — 
169 981,9 грн.
 Це — інформація лише по 
одному міністерству, яке має в 
першу чергу опікуватися тим, 
щоб зростали наші доходи. 
Але, очевидно, вони вирішили 
таки почати із себе.
 До речі, цього року зросли 
і бюджетні витрати на діяль-
ність глави держави та його ад-
міністрації, які сягнуть 1,038 
млрд. грн. 

Грошей багато не буває
 Попри те, що народних де-
путатів, як свідчать їхні елект-
ронні декларації, важко віднес-
ти до малозабезпечених людей, 
вони, як зазначалося вище, ре-
гулярно отримують з держав-
ного бюджету передбачені за-
коном компенсації на транс-
портні витрати та оренду жит-
ла. Так, у відповіді апарату ВР 
на запит «Українських новин» 
лише для компенсації вартості 
оренди житла або винайму го-
тельного номера у 2017 році з 
державного бюджету було виді-
лено 32,6 млн. грн. Цим правом 
скористалися 175 депутатів ра-
зом зi спікером парламенту Ан-
дрієм Парубієм, які отримали в 
середньому по 192 тис. грн. Се-
ред тих, хто значиться в списку 
на компенсацію, є i досить за-
можні люди — бізнесмени Ар-
кадій Корнацький, Антон Кіс-
се та Яків Безбах, Олександр 
Сугоняко, власник футболь-
ного клубу «Зоря» (Луганськ) 
Євген Геллер та власник кана-
лу NewsOne Євген Мураєв.
 Також 250 депутатів Вер-
ховної Ради отримали 9,4 млн. 
грн. (по 38 170 грн.) компен-
сації вартості проїзду по тери-

торії України в 2017 році. Зок-
рема, таку компенсацію отри-
мали представник Президен-
та в Раді Ірина Луценко, яка 
також відзначилася появою 
у Верховній Раді у брендових 
речах вартістю в кілька тисяч 
доларів, фігурант «бурштино-
вого скандалу» бізнесмен Бо-
рислав Розенблат і навіть де-
путат від групи «Воля народу» 
В’ячеслав Богуслаєв, який за-
декларував за 2016 рік 1,1 мі-
льярда гривень доходів. Але, 
як-то кажуть, грошей багато 
не буває.
 Ще 93 народні депутати 
одержали в 2017 році компен-
сацію з державного бюджету в 
сумі 8 млн. гривень за закор-
донні відрядження. Зокрема — 
і спікер парламенту Андрій Па-
рубій, який у державних спра-
вах відвідував США, Японію, 
Польщу, Грузію, Італію, 
Латвію й Туреччину, отримав-
ши 219 тис. грн. компенсації. А 
також — син Президента, депу-
тат від БПП Олексій Порошен-
ко, якому компенсували 51,2 
тис. грн. відрядження в Банг-
ладеш.

Українці думкою багатіють
 Водночас напередодні Но-
вого року Київський міжна-
родний інститут соціології 
ошелешив усіх зізнанням, що 
за останній рік в Україні різко 
знизилося число тих, хто про-
живає за межею бідності — із 
17% у 2016-му до 12% у 2017-
му. Про це повідомило «Дзер-
кало тижня», із посиланням 
на заступницю виконавчого 
директора КМІС Вікторію За-
хожу. «І це одне з небагатьох, 
але важливих досягнень Украї-
ни за ці роки. У 2008 році піс-
ля початку світової кризи рі-
вень бідності зріс до 21%, але 
потім ситуація стала поліпшу-
ватися. Перед початком війсь-
кового конфлікту, у 2013-му, 
рівень бідності становив 9% iз 
2014-го по 2016 рік збільшила-
ся майже вдвічі — до 17%. Але 
впродовж останнього року си-
туація покращилася, і рівень 
бідності знизився до 12%», — 
цитує видання слова соціоло-
га, додаючи, що найгірша си-
туація була наприкінці 1990-
х років — у 1998 році 52% рес-
пондентів вважали, що вони 
майже голодують. 

 Утім саме це і викликає 
найбільший інтерес у дослід-
ників. Самі експерти КМІС 
зізнаються, що їхні досліджен-
ня базуються на суб’єктивному 
сприйнятті дійсності, а не на 
об’єктивних реаліях. «Для виз-
начення рівня добробуту ми бе-
ремо тільки одну шкалу — зби-
раємо людей, які кажуть, що 
їм не вистачає грошей навіть 
на харчування», — поділилася 
свого часу виконавчий дирек-
тор КМІС Наталія Харченко. 
Водночас iще одне опитування 
КМІС напередодні Нового року 
засвідчило, що найбажанішим 
подарунком українці бачать 
гроші — про це заявило 17% 
опитаних. «Що це означає? Тут 
є два фактори. З одного боку, 
формально зарплати і справді 
дещо виросли і з’явилося пси-
хологічне відчуття покращен-
ня ситуації. З іншого — у лю-
дей за останній час значно зни-
зилася самооцінка і вимоги до 
власного рівня забезпеченос-
ті. Якщо у 2013 році бідними 
себе вважали ті, хто не міг собі 
дозволити купити статусну річ 
чи поїхати з дітьми на відпо-
чинок на море, то нині, якщо 
ти здоровий і є що поїсти — ти 
вже щасливий. Мені це нагадує 
маніпуляції у сталінські часи, 
коли з одного боку влада регу-
лярно знижувала ціни на това-
ри і скрізь це подавала, як тур-
боту про народ. А з іншого, об-
лігаціями держпозики та по-
датками витягувала з людей 
останнє. Щоб реально оцінити 
нинішню ситуацію, давайте по-
дивимося, які ринки в Україні 
найбільш стрімко розвивають-
ся? В першу чергу — це мережі 
соціальних магазинів: «Усе за 
півціни», «Від 5 грн.», «АТБ» 
як продуктовий супермаркет 
нижчої категорії, магазини се-
конд-хенду. Тобто з голоду по-
мерти нікому не дадуть, і вдяг-
нутися з чужого плеча за кіль-
ка гривень завжди буде в що. 
Але паралельно з цим стрімко 
розвивається ринок статусних 
речей — дорогих телефонів, 
автомобілів, годинників, рес-
торанів тощо. І на це теж є неа-
биякий попит. Це як два пара-
лельнi світи, коли один може 
зазирнути в інший хіба що в 
шпаринку програми «Світсь-
ке життя». Це наші реалії, і 
прірва між цими двома світа-
ми тільки зростає», — конста-
тує кандидат історичних наук 
Олександр Хоменко.
 А тим часом уряд звітує, що 
в 2017 році середньомісячна за-
робітна плата в Україні збіль-
шилася на понад 37% порівня-
но з минулим роком і становить 
6,9 тисячі гривень. І що, як ми 
зазначали вище, в цьому році 
зарплати зростатимуть і далі. 
Але вже зараз з’явилися по-
боювання, що слідом за таким 
зростанням доходів зростуть 
і ціни, і транспортні витра-
ти, і тарифи. Як і курс долара, 
який останнім часом повільно, 
але впевнено повзе вгору. А от 
державна допомога може різко 
зменшитися — у тому ж проек-
ті Держбюджету на 2018 рік у 
зв’язку зі зростанням добробу-
ту передбачено зменшення фі-
нансування субсидій на 5 млрд. 
грн. 
 А нам залишається бути 
щасливими попри все — за да-
ними того ж КМІС, у 2017-му 
індекс щастя в Україні сягав 
53%. Бо щастя, як і свобода, — 
це не те, що тобі дарують, а те, 
що в тебе не можуть відняти. ■

СЛУГИ НАРОДУ

Подвійна арифметика
Народні депутати декларують підвищення 
доходів населення, але не забувають і про себе

■

В українців усе більшою популярністю користуються магазини «секонд-хенду.❙
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П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 12—13 СІЧНЯ 2018ЕКОНОМIКА
Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ, 
колишній представник Президента України 
Віктора Ющенка з міжнародних питань 
енергетики в 2005—2010 роках

Богдан МАКСИМОВИЧ, 
член-кореспондент Української нафтогазової 
академії

Реалії в українській енергетиці досить 
сумні — ядерна галузь не особливо змі-
нюється; теплова енергетика безнадійно 
застаріла; про втрати електроенергії в 
лініях електропередачі у нас у голос не 
говорять; нафтопереробна галузь уже 
тривалий час у колапсі, видобуток своєї 
нафти продовжує падати, імпортуємо її 
здебільшого з РФ.

Енергетичні галузі вичерпали 
свій ресурс
 Тоді як розвинуті країни відмовляються від 
прямого спалювання вугілля в електроенергетиці, 
ми продовжуємо це планувати, технологічно зали-
шаючись на рівні СРСР — тобто РФ. Замість онов-
лення і підтримки вітчизняних вугільних шахт за-
возимо в Україну імпортне вугілля (з ким вдасть-
ся домовитися, практично не звертаючи уваги на 
ціну), у т. ч. — з РФ; для задоволення потреб на-
ших громадян і юридичних структур, в т.ч. ар-
мії. Україна імпортує більшість нафтопродуктів і 
хімічної сировини — здебільшого з РФ; імпортує-
мо газ російського походження, стримуючи видо-
буток своїх запасів і незадовільно переймаємося 
запровадженням енергоощадних технологій і т. д. 
Словом: більшість енергетичних галузей вже ви-
черпали свій часовий, технологічний та ін. ресур-
си; вони залишаються зорієнтованими на РФ; рест-
руктуризація енергетичної сфери здійснюється за-
надто повільно; сучасні, енергоощадні технології в 
життя і економіку впроваджуються незадовільно. А 
тепер усе це відбувається ще й на тлі агресії РФ. 
 Отже, осучаснення енергетики України, з ура-
хуванням неблагонадійності сусіда, — пріоритет-
не завдання. 
 Виходимо з того, що одним зі стрижнів Не-
залежності країни є її енергетична незалежність. 
Джерел енергії є багато, як традиційних невіднов-
лювальних, так і відновлювальних нетрадиційних. 
Традиційними джерелами енергії в Україні є ядер-
на енергетика, вугілля, нафта, газ і гідроенергети-
ка. Така структура української енергетики принци-
пово не зміниться в найближчі 10-15 років. І кожну 
з цих галузей варто технологічно оновлювати, уне-
залежнювати і розвивати нові. 

Ставка на нові технології
 Значної уваги заслуговує українська ядер-
на енергетика. Подобається це комусь чи ні, але 
незаперечним є той факт, що українська ядерна 
енергетика є щонайменше другою у світі по важ-
ливості у державі (після Франції). У нас працю-
ють 15 атомних реакторів. Із них — 13 типу ВВЕР 
— 1000 і два ВВЕР 440. Усі — розробки СРСР. По 
всіх напрямах — залежність від Москви: і техніч-
на, і технологічна, і з постачання палива, і з підго-
товки суб’єктивного фактора тощо. З 2008-го по-
чалася реальна робота з диверсифікації постачан-
ня пального, яка успішно реалізовується дотепер. 
А все інше — без змін. 
 Найкраще для нашої держави, на нашу думку, 
— перейти на інші ядерні технології, які не пере-
дбачають збагачення урану (Україна не може мати 
таку галузь згідно з відповідними міжнародними 
угодами), з цією метою — по завершенні терміну 
експлуатації діючих блоків замінити їх іншими; на 
базі української середньої спеціальної і вищої шко-
ли організувати систему підготовки кадрів для всіх 
напрямів ядерної енергетики. У згаданому контек-
сті найбільш перспективними для нас є канадські 
технології CANDU, досвід впровадження та експлу-
атації яких є, зокрема, у сусідній Румунії.
 Нафта для України є чимось більшим, ніж при-
родне джерело енергії. Свого часу галицькі нафтові 
родовища були своєрідним нафтовим Клондайком, 
у якому було видобуто приблизно 50 мільйонів тонн 
нафти. Крім цього, заснований у XIX столітті Дро-
гобицький нафтопереробний завод (НПЗ) у світовій 
нафтопереробці займає почесне місце родоначаль-
ника цієї галузі як одного з перших у світі нафтопе-
реробних заводів. До того ж у Львові в 1853 році 
аптекар Ян Зех винайшов спосіб очищення гасу, за-
вдяки чому тут було створено першу в світі газо-
ву лампу. В наступному році цей спосіб очищення 
гасу був запатентований у Відні, а рік цього вина-
ходу став роком відліку новоствореної у світі нафто-
переробної галузі. Тож, маючи таке славне «нафто-
ве» минуле, Україна просто не має права зійти на 
маргінес як у плані видобутку нафти, так і в нафто-
переробній промисловості. На жаль, останніми ро-
ками ми добру традицію втрачаємо. 
 Щодо видобутку нафти, то, незважаючи на 
теперішній рівень (півтора мільйона тонн нафти 
на рік), Україна має значні перспективи збіль-

шення нафтовидобутку до 10-12 млн. тонн на 
рік із урахуванням глибинного горизонтального 
буріння та покладів у шельфі Чорного моря. Це 
— реально, насамперед за рахунок оптимального 
фінансування геологорозвідувальних і видобув-
них робіт та впровадження у це сучасних техноло-
гій з основним опором на національні розробки, з 
урахуванням світових досягнень, наприклад  ка-
надських. Одночасно слід забезпечити оптималь-
ний варіант імпорту нафти з міжнародних ринків. 
Далі: реалізувати оптимальну (враховуючи еко-
номічну вигоду) схему забезпечення нафтою на-
шої держави за рахунок суміщення (у національ-
но вигідній пропорції) національного видобутку 
та імпорту нафти. 

Пальне для армії, виготовлене в ... 
Росії? 
 Беручи до уваги можливість збільшувати 
базу виробництва паливно-мастильних матеріалів 
(ПММ) за рахунок етилового та метилового спир-
тів, а також із використанням соняшникової та рі-
пакової олії, можна вважати, що в майбутньо-
му Україна забезпечить себе власною сировиною 
для нафтопереробної промисловості. Проте доро-
га ця непроста і довга, тому залишається актуаль-
ною проблема диверсифікації шляхів імпорту на-

фти. Україна спільно з Польщею 13 років тому про-
робляла можливість продовження нафтопроводу 
«Одеса— Броди» до Плоцька. Таким чином вирі-
шувалася проблема забезпечення нафтою Дрого-
бицького і Надвірнянського (а також опосередко-
вано й інших в Україні) НПЗ та транзит нафти до 
Плоцького НПЗ у Польщі. На той час, на думку ба-
гатьох фахівців і експертів, актуалізація роботи на-
фтопроводу «Одеса—Броди» була доречною. На 
сьогоднішній день це виглядає сумнівним, оскіль-
ки 2 західноукраїнських і ще 4 інших українських 
НПЗ (успадкованих від СРСР) уже тривалий час 
простоюють і втратили практично весь кваліфіко-
ваний персонал, обладнання і технології, а Поль-
ща вже напрацювала надійне постачання нафти 
морським шляхом. 
 Але це лише на перший погляд. Глибокий 
аналіз свідчить про актуальність вирішення про-
блеми диверсифікації шляхів постачання нафти до 
українських та польських НПЗ, а також до північних 
міжнародних нафтових ринків. Водночас потрібно 
загострити увагу, що до нас ввозять нафтопродук-
ти або з РФ, або з НПЗ, куди поставляється росій-
ська нафта. Найдивніше в цьому контексті є те, що 
такими нафтопродуктами (з нафти агресора) за-
безпечуються ЗСУ.
 Тривала недержавницька політика нових влас-
ників щодо приватизованих українських НПЗ ста-
вить на порядок денний прийняття ВРУ і повноцін-
не виконання нових законів про відповідальність 
власників цих заводів за їх фактичне знищення. 

Стосовно раніше приватизованих НПЗ, але не пов-
ністю виконаних власниками зобов’язань, слід би 
ставити питання або про їх націоналізацію, або зна-
ходження нових більш відповідальних власників. 
До речі, існуюча законодавча база не враховує ін-
тересів династій багатьох поколінь, які створюва-
ли і розвивали нафтопереробну галузь України, а 
тепер від неї фактично штучно усунені.

Час будувати власний НПЗ
 Одним із варіантів вирішення проблеми забез-
печення сучасними якісними нафтопродуктами ук-
раїнських споживачів за справедливою ціною (при 
налагодженні постачання нафти) є модернізація іс-
нуючих НПЗ та їх вихід на внутрішній і зовнішній 
ринки на умовах вільної конкуренції. Після вирі-
шення в законодавчому порядку питання відпові-
дальності власників за неефективне використання 
підприємств, від діяльності котрих залежить безпе-
ка країни, наступним кроком було б їх об’єднання і 
подальша діяльність як єдиних науково-промисло-
вих комплексів (з урахуванням краще збереженого 
обладнання та національної науково-технологічної 
інфраструктури), які слід доукомплектувати існу-
ючими у світі технологіями виробництва бензинів 
та дизпалива класу Євро-5 і вище. 
 Такі комплекси мали б системно розробляти 

і впроваджувати досягнення національної науко-
во-технічної школи. Не всі українські НПЗ варто 
вдосконалювати, оскільки всі вони здатні вироб-
ляти набагато більше, ніж Україна потребує, а між-
народний ринок нафтопродуктів тепер практично 
не доступний для України (принаймні наразі). Тим 
більше, що таке оновлення коштує немалих гро-
шей.
 Є й другий варіант, який пророблявся у 2007—
2009 роках (але не був реалізований в наступному 
році з незрозумілих причин) і про який також уже 
не раз повідомляли автори. Це будівництво сучас-
ного нафто-хімічного комплексу в Новому Роздолі 
Львівської області на вивільнених виробничих пло-
щах Роздільського гірничо-хімічного підприємства 
«СІРКА» . Вартість створення такого нового ком-
плексу для переробки 10 — 12 млн. тонн нафти 
(потужність, цілком достатня для контролю ціни 
нафто продуктів і для задоволення потреб хімічної 
промисловості) складала би 5—6 млрд. доларів 
США. Питання вигідного кредитування такої суми 
для будівництва нового нафто-хімічного комплек-
су також було вирішене. Закордонні кредитні уста-
нови в той час не були готові виділяти кредити для 
модернізації застарілих існуючих НПЗ. 
 У будь-якому випадку, чи за умов модерніза-
ції існуючих НПЗ, чи при будівництві нового нафто-
хімічного комплексу знову виглядає доречним по-
вернутися також до переговорів із Польщею і вирі-
шення питання про добудову нафто проводу «Оде-
са—Броди» до Плоцька.

Власний газ і газифікація вугілля
 При належному відношенні (впровадження су-
часних технологій і оптимальне фінансування гео-
розвідки і видобутку) через кілька років Україна 
могла би видобувати до 30 млрд. кубометрів газу 
щорічно. Впроваджуючи прогресивні технології з 
енергозбереження, цього обсягу було би цілком 
достатньо для забезпечення всіх потреб України: і 
для приватних споживачів, і для споживання юри-
дичними особами, і навіть для експорту (якщо це 
вигідно). Тут для прикладу можна навести дані про 
найближчу до нас (і по населенню, і по структурі 
суспільства та економіки) Польщу, яка споживає за 
рік 14—16 млрд. кубометрів газу. 
 А ми — набагато більше. Навіть цей приклад 
свідчить про те, що нам треба насамперед скоро-
чувати споживання газу. Проте, дбаючи про збере-
ження на майбутнє власних ресурсів, доцільно ви-
користати ситуацію з наявністю скрапленого при-
родного газу на світових ринках. Тому продовжує 
бути актуальною проблема будівництва терміналу 
скрапленого газу. Тим більше, що є напрацюван-
ня щодо його розміщення в Березанському лимані 
на Миколаївщині. Крім того, що будівництво такого 
терміналу обумовило б створення нового потужно-
го морського порту в Україні, газ із цього терміна-
лу частково поступав би в газотранспортну систему 
(магістральний газопровід високого тиску прохо-
дить поряд) і частково міг би стати сировиною для 
виробництва метанолу. А метанол є базовою си-
ровиною для виробництва десятків видів як хіміч-
ної, так і паливної продукції. Тож будівництво за-
воду з виробництва метанолу дало б можливість 
для потужного розвитку хімічної галузі, що попов-
нило б скарбницю України сотнями мільярдів гри-
вень та забезпечило б працевлаштуванням на ви-
сококваліфікованих робочих місцях багатьох де-
сятків тисяч громадян України. 
 І нарешті, Україна може видобувати набагато 
більше різних типів вугілля, ніж споживає: і газо-
вої групи, і антрацитного. Однак складається вра-
ження, що ми не завжди вміємо ним правильно 
розпорядитися. В результаті імпортуємо його із за-
кордонних копалень за вищою ціною, ніж на між-
народних і на нашому ринках. Тобто не використо-
вуємо таланти наших учених та винахідників і пра-
цю шахтарів для розробки і реалізації ефективних 
технологій використання вітчизняного вугілля на 
внутрішньому (в теплоенергетиці, металургії тощо) 
і зовнішньому ринках. Крім традиційних для нас, 
є ще один спосіб використання вугілля — його га-
зифікація. З продукту газифікації вугілля, синтез-
газу, можна виробляти той самий метанол, а також 
компоненти високоякісних бензинів та дизельних 
палив. Для цього можна використати як світовий 
досвід, так і напрацювання вітчизняних фахівців. 
Правда, опоненти цієї технології можуть заперечу-
вати доцільність її використання — за їх тверджен-
ням, собівартість продукції, виробленої із синтез-
газу газифікованого вугілля буде значно вищою, 
ніж вартість традиційної продукції. І тут вони ма-
ють певну рацію, якщо відштовхуватися від цін 90-
х років минулого століття або давнішого періоду. 
Але неупереджені економісти легко зможуть пока-
зати розрахунками, що тепер вироблений у нашій 
країні продукт із національної сировини місцеви-
ми робітниками в цілому для країни був би вигід-
ніший, ніж куплений по імпорту.
 ...Крім згаданих — на сьогодні основних 
сфер української енергетики, значні перспективи 
має відновлювальна енергетика (вітрова, сонячна 
тощо). До речі, не зрозуміло, чому до цієї сфери у 
нас відносять гідроенергетику. У сфері відновлю-
вальної енергетики наші реалії та плани настільки 
сумні, що їх навіть неприємно наводити. Прості-
ше кажучи, Україна тут практично нічим не відріз-
няється від країн третього світу, на жаль. Тому важ-
ливо наголосити, що в цій сфері є значний резерв 
(і об’єктивний, і суб’єктивний) розвитку нашої де-
ржави.
 Отже, крім осучаснення і розвитку всіх енер-
гетичних (і суміжних із ними) галузей, на сьогодні 
пріоритетом цивілізованого розвитку для України є 
насамперед запровадження нових, енергоощадних 
технологій усіма споживачами енергії, включаючи 
скорочення втрат у лініях передачі енергії (і елект-
ричної, і теплової, і будь-якої іншої). Для прикладу: 
в нас втрати на лініях електропередачі становлять 
12%, у Польщі — 9%, у Німеччині — 6%. Тобто до-
ведення наших ліній до польського рівня означало 
б економію потужності одного блоку ХАЕС. ■

ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗІ 

Енергетика завтрашнього дня
Найважливіша для держави галузь перебуває на рівні минулого століття. 
Аби Україна змогла вижити завтра, треба зробити низку рішучих і конкретних кроків

■

Українська енергетика живе ще у минулому столітті, тому потребує докорінної модернізації.
Фото з сайта energolife.info.

❙
❙

В нас втрати на лініях електропередачі становлять 12%, 
у Польщі — 9%, у Німеччині — 6%.



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.35 ТСН

09.30, 10.50 «Чотири 

весілля»

12.20, 13.40, 14.55 «Міняю 

жінку»

16.10 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне 

кохання»

20.15, 21.10, 22.15 

Мелодрама «Школа»

23.15, 1.20 Х/ф «Санктум»
05.00 М/ф

ІНТЕР

05.40 М/ф

06.15, 22.30 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 «Ранок з «Інтером»

10.10, 12.25 Х/ф «Д’Артаньян 
і три мушкетери»

16.10 «Жди меня»

18.00, 19.00, 3.45 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.20, 4.30 «Подробиці»

20.40 Т/с «Мереживо долі»

00.25 Х/ф «Сповідь Дон 
Жуана»

03.00 «Речдок»

05.10 «TopShop»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

09.30, 3.20 Зоряний шлях

11.40, 4.00 Реальна 

містика

13.45, 15.30 Т/с «Даша»

18.00 Т/с «Перстень з 

рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Лінії життя»

23.30 Х/ф «Гладіатор»
04.45 Агенти 

справедливості

ICTV

05.00, 4.35 Факти

05.25, 4.55 Т/с «Відділ 44»

06.10 Громадянська 

оборона

07.00 Секретний фронт. 

Дайджест

08.45 Факти. Ранок

09.15 Інсайдер

10.10 Антизомбі

11.15, 13.15 Х/ф «Інший 

світ»

12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.15 Х/ф «Інший 

світ. Еволюція»

16.30 Х/ф «Неймовірний 

Халк»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.15 Більше ніж правда

21.20 «На трьох»

22.25 Свобода слова

00.30 Т/с «Морська поліція. 

Новий Орлеан»

01.25 Х/ф «Принцеса на 

бобах»

03.10 Краще не повторюй

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.20 Абзац

06.10 М/С «Дракони: Гонки 

безстрашних»

07.10 Х/ф «Крокодил 
Данді»

09.10 Х/ф «Крокодил 
Данді 2»

11.20 Від пацанки до панянки

16.10 Таємний агент

17.30 Таємний агент. Пост-

шоу

19.00 Ревізор

22.00 Х/ф «Полтергейст»
00.00 Т/с «Костянтин»

01.50 Х/ф «Копальні царя 
Соломона»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд 

преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий час

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, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.35 Фінансовий тиждень

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

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

10.55, 11.55, 17.55, 22.55 

Погода у світі

19.30 Час можливостей

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

07.25 Х/ф «Сказання 
про двох братів-
близнюків»

08.55 Х/ф «Максим 
Перепелиця»

10.35 «Кримінальні справи»

12.25 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.50 

«Свідок»

15.05 Х/ф «Зворотного 
шляху немає»

19.30 Т/с «Морський 

патруль»

21.20 Т/с «Перетинаючи межу»

23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»

01.50 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

03.20 «Випадковий свідок»

03.25 «Речовий доказ»

04.50 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.00 Мовою мистецтва 

У вінку нев’янучих 

традицій. Петриківський 

розпис

 ПРОФІЛАКТИКА 

КАНАЛУ (06.27 

— 14.00)

14.00 Погода

14.10 Надвечір’я. Долі 

15.10 РадіоДень 

15.30 Хто в домі хазяїн?

15.50 Хочу бути 

16.10 Радіо. День

16.50 Суспільний університет 

17.20 Д/ф «Василь 

Симоненко. Тиша і 

грім» 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською

19.00 Діалог Василь 

Герасим’юк 

— Володимир 

Зубицький. Покоління 

вісімдесятників

19.25 Лютеранство в Києві. 

Віра. Церква. Спільнота

19.50 Вечірня казка 

20.00 Розсекречена історія 

21.00 Д/ф «Містичний пряник 

Лібермана»

21.55 Візитки Карпат 

22.05 Євгеній Стасіневич 

«Східноєвропейський 

роман. Німецькомовні 

письменники»

23.00 Фольк-music 

00.00 РадіоДень 

00.20 Мистецькі історії

00.35 Радіо. День 

00.55 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music 

02.20 Радіо. День

03.20 Надвечір’я. Долі

04.10 Т/с «Роксолана», с. 14-15

 

СТБ

06.25, 18.00 Т/с «Коли ми 

вдома»

07.55 «Все буде смачно!»

08.50 Х/ф «Суєта суєт»
10.40 Х/ф «Справжнє 

кохання»
12.50 «Холостяк-6»

15.25, 23.15 «Містичні 

історії-5 з Павлом 

Костіциним»

17.30 «Вікна-Новини»

19.55, 22.40 «Х-Фактор-8»

22.00 «Вiкна-Новини»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація»

18.00, 19.00, 21.00 «Разом»

18.40, 20.20 «Ехо України»

19.20 «Нейтральна 

територія»

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00  М/ф

08.00, 12.15 «Він, Вона і 

телевізор»

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05  «Загублений світ»

12.25  Т/с «Ментівські війни. 

Київ-2»

16.25 Х/ф «Бібліотекар: 
Повернення до 
копалень Царя 
Соломона»

19.20  Т/с «Команда»

21.15, 23.05 Т/с «Кістки-5»

00.50  Т/с «Атлантида-2»

01.45  «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.35  «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 5.25 Топ-матч

06.15 «Жирона» — «Лас-

Пальмас». Чемпіонат 

Іспанії

08.10 «Маріуполь» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Селтік» — «ПСЖ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

12.05 «Сосьєдад» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

13.50 «Арсенал» — «Кельн». 

Ліга Європи УЄФА

16.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

16.55 «Ліверпуль» — «Ман 

Сіті». Чемпіонат Англії

18.45 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру. Прем’єра

19.40 «Реал» 

— «Вільярреал». 

Чемпіонат Іспанії

21.30 Світ Прем’єр-Ліги

21.55 LIVE. «Бетіс» — 

«Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

23.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

00.50 «Вітесс» — «Лаціо». 

Ліга Європи УЄФА

02.40 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

03.35 «Челсі» — «Лестер». 

Чемпіонат Англії

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 2.50, 5.30 

Топ-матч

06.10 «Тоттенгем» — 

«Евертон». Чемпіонат 

Англії

08.10 «Арсенал» — «Кельн». 

Ліга Європи УЄФА

10.10 «Еспаньйол» — 

«Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

12.10 «Борнмут» — 

«Арсенал». Чемпіонат 

Англії

14.10 «Депортіво» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

16.10 «Вітесс» — «Лаціо». 

Ліга Європи УЄФА. 

Прем’єра

18.00 «Селтік» — «ПСЖ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

19.45 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.55 LIVE. «МЮ» — «Сток 

Сіті». Чемпіонат Англії

00.00 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

00.55 «Шахтар» 

— «Феєнорд». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

03.10 «Бетіс» — «Леганес». 

Чемпіонат Іспанії

05.00 Світ Прем’єр-Ліги

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитська 

Одеса

007.20, 1.20 Дзеркало історії

08.20, 2.10 Правда життя

09.20 Таємниці акул

10.20 Пустелі: життя на межі

11.20 Наші

12.20 Скептик

13.20 Брама часу

14.10, 5.10 Містична 

Україна

15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00 Створені вбивати

17.50, 22.40 Диво-винаходи

19.50, 23.40 Великі тирани

К1

05.10 «Рецепти щастя»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Три сестри»

09.10 «Красуні»

10.00 «Навколо М»

11.00 Х/ф «Лікар. Учень 
Авіценни»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

16.10 Т/с «Беверлі-Хілс, 

90210»

18.00, 1.15 «Розсміши коміка»

19.00 «Орел і решка. На краю 

світу»

22.00 «Вірю не вірю»

23.00 Х/ф «Анжеліка 
— маркіза янголів»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

10.00 М/ф «Дюймовочка»

11.10 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 2.00 Панянка-селянка

13.00 Країна У. Новий рік

14.00 Т/с «Домашній арешт»

14.30, 2.50 Віталька

16.00, 19.00 Одного разу під 

Полтавою

17.00 Казки У

18.00 Країна У

20.00 Танька і Володька

21.00 Казки У Кіно

22.00 Готель «Галіція»

23.30 ООН

00.00 Теорія зради

01.00 БарДак

УТ-1

06.00, 17.15 М/с «Чорний 

Джек»

06.25 ПРОФІЛАКТИКА 

КАНАЛУ (6.27 — 14.00)

14.00 Перша шпальта

14.30 РадіоДень

15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

15.15, 5.05 Розсекречена 

історія

16.45 Хто в домі хазяїн

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.05, 21.00, 1.55 Новини

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 До справи

19.25 Д/с «1000 днів для 

планети»

20.25 Незвичайні культури. 

Документальний цикл

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Інтермаріум

23.20 Д/с «Музична одіссея 

Арірант. Оповідь»

00.00 Історія кіно

02.50 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

03.15 Арт проект. 

RadioSymphony UA

04.50 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 
«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 5.35 ТСН

09.30, 10.50 «Чотири весілля»
12.20, 13.40, 14.55 «Міняю 

жінку»
16.10 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»
17.10 Мелодрама 

«Нескінченне 
кохання»

20.15, 21.15, 22.15 Мелодрама 
«Школа»

23.15 Трилер «Пришестя 
диявола»

01.05 Х/ф «Війна богів»
04.40 М/ф

ІНТЕР

05.40 М/ф
06.15, 22.30 «Слідство вели... 

з Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с 

«Мереживо долі»
12.50 Х/ф «Діло було в 

Пенькові»
14.50, 15.45, 16.45, 3.05 «Речдок»
18.00, 19.00, 3.50 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 2.25, 4.35 «Подробиці»
00.25 Х/ф «Любов на 

асфальті»
05.15 «TopShop»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 4.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.30, 4.45 Реальна містика
13.30, 15.30, 5.30 Агенти 

справедливості
16.00, 21.00 Т/с «Лінії життя»
18.00 Т/с «Кільце з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.20 Х/ф «Гладіатор»

ICTV

05.40, 20.15 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Більше ніж правда

11.05 Антизомбі

12.00, 13.15 Х/ф «Няньки»
12.45, 15.45 Факти. День

14.15, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»

16.40, 21.25 «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.40 Х/ф «Два стволи»

01.30 Т/с «Морська поліція. 

Новий Орлеан»

02.55, 4.50 Т/с «Відділ 44»

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Т/с «Слідчі»

НОВИЙ КАНАЛ

03.50 Служба розшуку дітей
03.55 Зона ночі
05.25 Абзац
07.20 М/С «Дракони: Гонки 

безстрашних»
08.50 Серця трьох
10.40 Ревізор
13.30 Пристрасті по Ревізору
16.20 Таємний агент
17.50 Таємний агент. Постшоу
19.20 Суперінтуіція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Мобільник»
00.00 Т/с «Костянтин»
01.50 Х/ф «Аллан 

Куотермейн. У 
пошуках золотого 
міста»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси
06.45, 18.40, 2.15 Місцевий 

час
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, 21.00, 22.00, 
23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 
бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 
0.20 Погода на 
курортах

07.50 Будівельний стандарт
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
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

10.55, 11.55, 17.55, 22.55 

Погода у світі
19.30 Час. Підсумки дня
22.15 Агрокраїна
22.30 Кордон держави
23.10 «За Чай.com»
00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.40, 5.15 Машина 

часу
02.30 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.20 Не перший погляд

НТН

06.15, 4.10 «Легенди 
бандитської Одеси»

06.45 Х/ф «Чорта з два»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Слід в океані»
10.35 «Кримінальні справи»
12.25 «Легенди карного 

розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Морський 

патруль»
16.50 Т/с «Ставка більша за 

життя»
21.20 Т/с «Перетинаючи 

межу»
23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»
01.55 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
03.15 «Випадковий свідок»
03.25 «Речовий доказ»
05.00 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 
06.05 Діалог Василь 

Герасим’юк 
— Володимир 
Зубицький. Покоління 
вісімдесятників 

06.30 Лютеранство в Києві. 
Віра. Церква. Спільнота 

07.00 Казки Лiрника Сашка
07.10 Школа Мері Поппінс 
07.30 Ранок із «Культурою»
08.15 Новини. Світ 
08.30 Новини 
08.45 Тема дня
09.00 Новини. Культура 
09.15 Ранок із «Культурою»
10.05 Д/ф «Містичний пряник 

Лібермана»
11.05 Мистецькі історії 
11.20 Фольк-music
13.20 Д/ф «Олександр 

Богомолець. В опозиції 
до смерті»

13.45 Д/ф «Борхес» 
14.15 Надвечір’я. Долі 
15.10 РадіоДень 
15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути
16.10 РадіоДень
16.50 Суспільний університет 
17.15 Як дивитися кіно 
17.50 Новини. Світ 
18.05 Новини 
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура 
18.50 Лайфхак українською
19.00 Д/ф «ХХ сторіччя 

Кароля Войтили»
19.50 Вечірня казка 
20.00 Розсекречена історія 
21.00 Д/ф «Ловець слів»
21.55 Візитки Карпат
22.05 Олександра Андрусик. 

Музичне агентство 
«Ухо». Як працювати з 
сучасною академічною 
музикою 

23.00 Фольк-music 
00.00 РадіоДень 
00.20 Мистецькі історії 
00.30 РадіоДень 
00.55 Новини. Культура 
01.20 Фольк-music 
02.20 РадіоДень
03.20 Надвечір’я. Долі 
04.10 Т/с «Роксолана», 

с. 15-16
 

СТБ

06.10, 18.00 Т/с «Коли ми 
вдома»

07.00 «Все буде смачно!»
08.00 «Холостяк-6»
15.25, 23.20 «Містичні історії-5 

з Павлом Костіциним»
17.30 «Вікна-Новини»
20.00, 22.40 «Х-Фактор-8»
22.00 «Вiкна-Новини»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. «Новий 
день»

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

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 
Ранок. «Ми всі...»

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

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 13.05 «Він, Вона і 

телевізор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.15 «Загублений 

світ»
15.25 Х/ф «Рожева 

пантера»
19.20 Т/с «Команда»
21.15, 23.05 Т/с «Кістки-5»
00.50 Т/с «Атлантида-2»
01.45 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.35 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND»

07.15, 17.15 «МЮ» — «Сток 
Сіті». Чемпіонат Англії

09.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.20 «ПСЖ» — «Баварія». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

12.05 «Еспаньйол» 
— «Атлетік». Чемпіонат 
Іспанії

13.50 «БАТЕ» — «Арсенал». 
Ліга Європи УЄФА

19.00 «Алавес» — «Севілья». 
Чемпіонат Іспанії

20.45 «МЮ» — «Базель». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

22.50 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру

23.45 «Ніцца» — «Лаціо». 
Ліга Європи УЄФА

01.35, 3.40 Топ-матч
01.50 «Сосьєдад» — 

«Барселона». Чемпіонат 
Іспанії

03.55 «Борнмут» — 
«Арсенал». Чемпіонат 
Англії

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 16.00, 
20.45, 22.45, 3.30, 5.35 
Топ-матч

06.10 «Ліверпуль» — «Ман 
Сіті». Чемпіонат Англії

08.10 «БАТЕ» — «Арсенал». 
Ліга Європи УЄФА

10.15 «Європейський 
WEEKEND»

11.30, 0.45 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру

12.25 «Челсі» — «Лестер». 
Чемпіонат Англії

14.15 «Реал» — «Вільярреал». 
Чемпіонат Іспанії

16.10 «Ніцца» — «Лаціо». 
Ліга Європи УЄФА

18.00 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру

18.55 «ПСЖ» — «Баварія». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

20.55 «Тоттенгем» — 
«Евертон». Чемпіонат 
Англії

22.55 «Маріуполь» 
— «Сталь». Чемпіонат 
України

01.40 «МЮ» — «Базель». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

03.45 «Жирона» — «Лас-
Пальмас». Чемпіонат 
Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.20, 1.20 Дзеркало історії
08.20 Правда життя

09.20 Таємниці акул
10.20 Африка: хижий світ
11.20 Наші
12.20 Скептик
13.20 Брама часу
14.10, 5.10 Містична Україна
15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання
16.00, 20.50 Скарби зі звалища
17.00 Створені вбивати
17.50, 22.40 Диво-винаходи
18.50 Бандитська Одеса
19.50, 23.40 Великі тирани
02.10 Там, де нас нема

К1

05.10 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Три сестри»
09.10 «Красуні»
10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-Хілс, 

90210»
12.00, 0.00 Т/с «Секс у 

великому місті»
13.10, 19.00 «Орел і решка. На 

краю світу»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 
Незвідана Європа»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 
Навколосвітня подорож»

18.00, 1.10 «Розсміши коміка»
22.00 «Вірю не вірю»
02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.00 Х/ф «Холодне серце»
11.10 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
12.00, 2.00 Панянка-селянка
13.00 Країна У. Новий рік
14.00 Т/с «Домашній арешт»
14.30, 2.50 Віталька
16.00, 19.00 Одного разу під 

Полтавою
17.00 Казки У
18.00 Країна У
20.00 Танька і Володька
21.00 Казки У Кіно
22.00 Готель Галіція
23.30 ООН
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак

УТ-1

06.00, 17.15 М/с «Чорний 
Джек»

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

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

09.30 Анонс дня
09.40, 19.25 Д/с «1000 днів 

для планети»
10.50 Т/с «Нові світи»
11.55 Документальний цикл 

Смаки Культур
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55, 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Діти Z
17.50, 1.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
20.25 Наші гроші
21.50, 2.35 Новини. Спорт
22.50 Д/с «Спільноти тварин»
23.20 Д/с «Музична одіссея 

Арірант. Оповідь»
00.15 Роздягалка
00.40 Д/с «Дика планета»
02.50 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
03.15 Арт проект. 

RadioSymphony UA
04.55 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»
05.05 Розсекречена історія

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 12—13 СІЧНЯ 2018
16 січня
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Ще можна передплатити 
«Україну молоду» на лютий

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 55 грн. 51 коп.,
на два місяці — 111 грн. 02 коп.,
до кінця півріччя — 277 грн. 55 коп.,
до кінця року — 610 грн. 61 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 75 грн. 51 коп.,
на два місяці — 151 грн. 02 коп.,
до кінця півріччя — 377 грн. 55 коп.,
до кінця року — 830 грн. 61 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 20 грн. 13 коп.,
на два місяці — 40 грн. 26 коп.,
до кінця півріччя — 100 грн. 65 коп.,
до кінця року — 221 грн. 43 коп.

Передплатний iндекс — 49497

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

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передпла-
тити «Україну молоду» на 2018 рiк, це можна зро-
бити по всій Україні, до 18 сiчня i ви отримувати-
мете газету з лютого.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в опера-
ційних залах поштамтів, у пунктах при-
ймання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.35 ТСН

09.30, 10.50 «Чотири 

весілля»

12.20, 13.40, 14.55 «Міняю 

жінку»

16.10 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.15, 21.15 Мелодрама 

«Школа»

22.15, 2.10 Трилер «Мовчання 

ягнят»

00.25 Драма «Хічкок»

ІНТЕР

05.45 М/ф

06.15, 22.30 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20, 12.25, 20.40 Т/с 

«Мереживо долі»

13.00 Х/ф «Якщо йдеш, то 
йди»

14.50, 15.45, 16.45, 3.20 «Речдок»

18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.15, 5.20 «Подробиці»

00.25 Х/ф «Дідька лисого»
02.55 «Скептик»

04.50 «TopShop»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

09.30, 3.35 Зоряний шлях

10.30 Свекруха або невістка

11.30, 4.00 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00, 21.00 Т/с «Лінії 

життя»

18.00 Т/с «Перстень з рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Х/ф «Няньки»

11.00, 13.15 Х/ф «Два 
стволи»

12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.15 Секретний фронт

21.25 «На трьох»

22.55 Х/ф «Миротворець»
01.15 Т/с «Морська поліція. 

Новий Орлеан»

02.35 Краще не повторюй

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.45, 2.35 Зона ночі

05.20 Абзац

07.15 М/С «Дракони: Гонки 

безстрашних»

09.10 Серця трьох

11.00 Ревізор

14.00 Пристрасті по Ревізору

16.20 Таємний агент

17.50 Таємний агент. Пост-

шоу

19.20 Суперінтуїція

21.00 Аферисти

22.00 Х/ф «Безнадія»

0.40 Т/с «Костянтин»

02.30 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий час

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, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.50 Драйв

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

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

10.55, 11.55, 17.55 Погода у 

світі

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

06.15 Х/ф «Дике кохання»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Без права на 
провал»

10.35 «Кримінальні справи»

12.25 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

15.05, 19.30 Т/с «Морський 

патруль»

16.50 Т/с «Ставка більша за 

життя»

21.20 Т/с «Перетинаючи 

межу»

23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»

01.50 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

03.10 «Випадковий свідок»

03.25 «Речовий доказ»

04.45 «Легенди бандитської 

Одеси»

05.35 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ

06.05 Д/ф «ХХ сторіччя 

Кароля Войтили»

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок із «Культурою»

10.05 Д/ф «Ловець слів» 

11.05 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music 

13.20 Д/ф «Абетка життя 

Григорія Епіка» 

13.45 Д/ф «Борхес» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 РадіоДень 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 Радіо. День

16.50 Суспільний 

університет 

17.15 Д/ф «Легенди 

будинку,що плаче», 

ф. 1 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською

19.00 Музей непотрібних 

речей

19.25 Від пращурів до 

нащадків. Зимові 

обряди

19.50 Вечірня казка 

20.00 Розсекречена історія 

21.00 Д/ф «Трипілля. Забута 

цивілізація Старої 

Європи»

21.55 Візитки Карпат 

22.05 Олена Боримська 

«Візуальне мистецтво. 

Злам парадигми» 

23.00 Фольк-music 

00.00 Радіо. День 

00.20 Мистецькі історії 

00.30 РадіоДень 

00.55 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music 

02.20 Радіо. День

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Т/с «Роксолана», 

с. 16-17

СТБ

06.15, 18.00 Т/с «Коли ми 

вдома»

07.35 «Все буде смачно!»

09.25 «Холостяк-6»

11.55 «Холостяк-7»

15.25 «Містичні історії-6 

з Павлом Костіцини»

17.30 «Вікна-Новини»

20.00, 22.40 «Х-Фактор-8»

22.00 «Вiкна-Новини»

23.40 «Містичні історії-6 

з Павлом Костіциним»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація»

18.00, 19.00, 21.00 «Разом»

18.40, 20.20 «Ехо України»

19.20 «Нейтральна територія»

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.10 «Він, Вона і 

телевізор»

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05, 17.15 «Загублений 

світ»

15.25 Х/ф «Ірландець»
19.20 Т/с «Команда»

21.15, 23.05 Т/с «Кістки-5»

00.50 Т/с «Легенди-2»

01.40 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 1.35, 3.40 Топ-

матч

06.15 «Реал» 

— «Вільярреал». 

Чемпіонат Іспанії

08.10 «Тоттенгем» — 

«Евертон». Чемпіонат 

Англії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Андерлехт» — 

«ПСЖ». Ліга Чемпіонів 

УЄФА. Прем’єра

12.05 «Депортіво» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

13.50 «Арсенал» — «Црвена 

Звезда». Ліга Європи 

УЄФА

16.00 «Сіткорізи». Прем’єра

16.30 «Борнмут» — 

«Арсенал». Чемпіонат 

Англії

18.20 «Сосьєдад» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

20.10 «Сіткорізи»

20.40 «Бенфіка» — «МЮ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

22.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

23.45 «Лаціо» — «Ніцца». 

Ліга Європи УЄФА

01.50 «Бетіс» — «Леганес». 

Чемпіонат Іспанії

03.55 «МЮ» — «Сток Сіті». 

Чемпіонат Англії

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 16.00, 

18.00, 18.40, 20.45, 

22.45, 0.45, 1.25, 3.30, 

5.35 Топ-матч

06.10 «Челсі» — «Лестер». 

Чемпіонат Англії

08.10 «Арсенал» — «Црвена 

Звезда». Ліга Європи 

УЄФА

10.10 «Бетіс» — «Леганес». 

Чемпіонат Іспанії

11.55 Світ Прем’єр-Ліги

12.25 «МЮ» — «Сток Сіті». 

Чемпіонат Англії

14.15 «Алавес» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

16.10 «Лаціо» — «Ніцца». 

Ліга Європи УЄФА. 

Прем’єра

18.10, 0.55 «Сіткорізи»

18.55 «Андерлехт» — 

«ПСЖ». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

20.55 «Ліверпуль» — «Ман 

Сіті». Чемпіонат Англії

22.55 «Атлетік» — «Герта». 

Ліга Європи УЄФА

01.40 «Бенфіка» — «МЮ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

03.45 «Сосьєдад» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитська Одеса

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20 Правда життя

09.20 Створені вбивати

10.20 Африка: хижий світ

11.20 Фестивалі планети

11.50 Незвичайні культури

12.20 Скептик

13.20 Запрограмовані долі

14.10, 5.10 Містична Україна

15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

16.00, 20.50 Скарби зі звалища

17.00 Таємниці акул

17.50, 22.40 Диво-винаходи

19.50 Великі тирани

23.40 Великі танкові битви

01.20 1377 спалених заживо

02.10 Чорна піхота

03.10 Майор «Вихор»

04.10 Доктор Хайм

К1

05.10 «Рецепти щастя»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Три сестри»

09.00 «Красуні»

09.50, 16.10 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»

11.45, 0.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

13.10, 19.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

18.00, 1.25 «Розсміши 

коміка»

22.00 «Вірю не вірю»

02.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

10.00 Х/ф «Принц-жабеня»
11.10 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 2.00 Панянка-селянка

13.00 Країна У. Новий рік

14.00 Т/с «Домашній арешт»

14.30, 2.50 Віталька

16.00, 19.00 Одного разу під 

Полтавою

17.00 Казки У

18.00 Країна У

20.00 Танька і Володька

21.00 Казки У Кіно

22.00 Готель «Галіція»

23.30 ООН

00.00 Теорія зради

01.00 БарДак

УТ-1

06.00, 16.45 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

18.05, 21.00, 1.55 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Анонс дня

09.40, 19.25 Д/с «1000 днів 

для планети»

10.50 Т/с «Нові світи»

11.55 Документальний цикл 

«Смаки культур»

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 РадіоДень

13.55 Наші гроші

14.30 52 вікенди

15.15 До справи

15.50 Твій дім

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Д/ф «Пліч-о-пліч»

20.25, 0.15 Роздягалка

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Світло

23.20 Д/с «Музична одіссея 

Арірант. Оповідь»

00.40 Д/с «Дика планета»

02.50 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

03.15 Д/с «Орегонський 

путівник»

03.50 Арт проект. RadioHor UA

04.55 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

05.05 Розсекречена історія
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.35 ТСН

09.30, 10.50 «Чотири весілля»

12.20, 13.40, 14.55 «Міняю 

жінку»

16.10 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.15, 21.15 Мелодрама 

«Школа»

22.15 Комедия «Дюплекс»

00.00 Мелодрама «Наїзниці 

та янголи»

01.45 Трилер «Пришестя 

диявола»

04.55 М/ф

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.15, 22.30 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00 Новости

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

08.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини

10.20, 20.40 Т/с «Мереживо 

долі»

13.00 Х/ф «Двоє під однією 
парасолькою»

14.50, 15.45, 16.45, 3.15 

«Речдок»

18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.10, 5.15 «Подробиці»

00.25 Х/ф «Випадковий 
запис»

02.50 «Скептик»

04.45 «TopShop»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

09.30, 3.35 Зоряний шлях

10.30 Свекруха або 

невістка

11.30, 4.00 Реальна 

містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00, 21.00 Т/с «Лінії 

життя»

18.00 Т/с «Перстень з рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.05 Антизомбі

12.00, 13.15 Х/ф 
«Миротворець»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.25, 21.25 «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Інсайдер

23.35 Х/ф «Малавіта»
01.30 Т/с «Морська поліція. 

Новий Орлеан»

02.50 Краще не повторюй

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.05 Абзац

06.00, 6.50 М/С «Дракони: 

Гонки безстрашних»

08.40 Kids’ Time

08.45 Серця трьох

10.40 Ревізор

13.30 Пристрасті по 

Ревізору

16.10 Таємний агент

17.30 Таємний агент. Пост-

шоу

19.20 Суперінтуїція

21.00 Аферисти

22.00 Х/ф «Запит в 
друзі»

23.50 Т/с «Костянтин»

01.40 Х/ф «Полтергейст»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.15, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий 

час

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, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 8.20, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.50 Мотор

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.35 Капітал

08.45 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 

12.25, 13.15, 14.15, 

15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55 Погода у 

світі

18.15 ПроУкраїнське

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

07.00 Х/ф «Двійник»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Із життя 
начальника карного 
розшуку»

10.45 «Кримінальні справи»

12.40 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

15.05, 19.30 Т/с «Морський 

патруль»

16.50 Т/с «Ставка більша за 

життя»

21.20 Т/с «Перетинаючи 

межу»

23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»

01.50 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

03.10 «Випадковий свідок»

03.25 «Речовий доказ»

04.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

05.15 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Музей непотрібних 

речей 

06.25 Від пращурів до 

нащадків. Зимові 

обряди 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок із 

«Культурою»

10.05 Д/ф «Трипілля. Забута 

цивілізація Старої 

Європи» повтор

11.05 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music 

13.20 Д/ф «Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 

благодійних»

13.45 Д/ф «Борхес» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 РадіоДень 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 Радіо. День

16.50 Суспільний 

університет 

17.15 Д/ф «Легенди будинку, 

що плаче», ф. 2 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською

19.00 Дійові особи. Мирослав 

Гринишин 

19.50 Вечірня казка 

20.00 Розсекречена історія 

21.00 Д/ф «Василь Макух. 

Смолоскип»

21.55 Візитки Карпат 

22.05 Зоя Звиняцьківська 

«Соня Делоне. У 

пошуках універсального 

дизайну» 

23.00 Фольк-music 

00.00 РадіоДень 

00.20 Мистецькі історії 

00.35 РадіоДень 

00.55 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music 

02.20 РадіоДень

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Т/с «Роксолана», с. 

17-18

СТБ

06.15, 18.00 Т/с «Коли ми 

вдома»

07.10 «Все буде смачно!»

09.05 «Холостяк-7»

15.25, 23.15 «Містичні 

історії-6 з Павлом 

Костіциним»

17.30 «Вікна-Новини»

20.00, 22.40 «Х-Фактор-8»

22.00 «Вiкна-Новини»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація»

18.00, 19.00, 21.00 «Разом»

18.40, 20.20 «Ехо України»

19.20 «Нейтральна територія»

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00  М/ф

08.00, 13.05 «Він, Вона і 

телевізор»

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05, 17.15 «Загублений 

світ»

15.20  Х/ф «Кілер 
мимоволі»

19.20  Т/с «Команда»

21.15, 23.05 Т/с «Кістки-5»

00.50  Т/с «Легенди-2»

01.40  «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.30  «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 16.20, 18.20, 

23.20, 3.35 Топ-матч

06.15 «Леванте» — 

«Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

08.10 «Ліверпуль» — «Ман 

Сіті». Чемпіонат Англії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «ПСЖ» — 

«Андерлехт». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.05 «Алавес» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

13.50 «Кельн» — «Арсенал». 

Ліга Європи УЄФА

16.00 «LaLiga Chronicles». 

Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

16.30 «Челсі» — «Лестер». 

Чемпіонат Англії

18.30 «Еспаньйол» — 

«Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

20.20, 1.25 «LaLiga 

Chronicles». Чемпіонат 

Іспанії

20.40 «МЮ» — «Бенфіка». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

22.50 «Сіткорізи»

23.35 «Лаціо» — «Вітесс». 

Ліга Європи УЄФА

01.45 «Реал» 

— «Вільярреал». 

Чемпіонат Іспанії

03.55 «Тоттенгем» — 

«Евертон». Чемпіонат 

Англії

ФУТБОЛ-2

6.00, 8.00, 10.00, 16.00, 18.00, 

18.35, 20.45, 22.45, 

0.45, 1.20, 3.30, 5.35 

Топ-матч

06.10, 20.55 «Борнмут» — 

«Арсенал». Чемпіонат 

Англії

08.10 «Кельн» — «Арсенал». 

Ліга Європи УЄФА. 

Прем’єра

10.10 «Депортіво» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

11.55 «Сіткорізи»

12.25 «Тоттенгем» — 

«Евертон». Чемпіонат 

Англії

14.15 «Сосьєдад» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

16.10 «Лаціо» — «Вітесс». 

Ліга Європи УЄФА. 

Прем’єра

18.15, 1.00 «LaLiga 

Chronicles». Чемпіонат 

Іспанії

18.55 «ПСЖ» — «Селтік». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

22.55 «Шахтар» — «Зоря». 

Чемпіонат України

01.40 «МЮ» — «Бенфіка». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

03.45 «Леванте» — 

«Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20 Правда життя

09.20 Створені вбивати

10.20 Африка: хижий світ

11.20 Незвичайні культури

12.20, 1.20 Скептик

13.20 Прокляття відьом

14.10, 5.10 Містична Україна

15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00 Таємниці акул

17.50, 22.40 Диво-винаходи

18.50 Бандитська Одеса

19.50 Великі тирани

23.40 Великі танкові битви

К1

05.00 «Рецепти щастя»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Три сестри»

09.10 «Красуні»

10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»

12.00, 0.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

13.10, 19.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

18.00, 1.00 «Розсміши коміка»

22.00 «Вірю не вірю»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.05 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

10.00 Х/ф «Везунчик»
11.10 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 2.00 Панянка-селянка

13.00 Країна У. Новий рік

14.00 Т/с «Домашній арешт»

14.30, 2.50 Віталька

16.00, 19.00 Одного разу під 

Полтавою

17.00 Казки У

18.00 Країна У

20.00 Танька і Володька

21.00 Казки У Кіно

22.00 Готель «Галіція»

23.30 ООН

00.00 Теорія зради

01.00 БарДак

УТ-1

06.00, 17.15 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

18.05, 21.00, 1.55 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Анонс дня

09.40, 19.25 Д/с «1000 днів 

для планети»

10.50 Т/с «Нові світи»

11.55 Документальний цикл 

Смаки Культур

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30 РадіоДень

13.55, 0.10 Роздягалка

15.10, 2.55 Біатлон. Кубок 

світу. VI етап. Спринт 7, 

5 км. Жінки

17.05 Лайфхак українською

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Д/ф «Єдине коло»

20.25 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Д/с «Спільноти тварин»

23.20 Д/с «Музична одіссея 

Арірант. Оповідь»

00.40 Д/с «Дика планета»

04.10 Д/с «Орегонський 

путівник»

04.40 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

05.05 Розсекречена історія
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30, 10.50 «Чотири 

весілля»

12.20, 13.40, 14.55 «Міняю 

жінку»

16.10 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне 

кохання»

20.15 «Ліга сміху-2017»

00.25 Комедія «Друзі 

друзів»

02.00 Мелодрама «Наїзниці 

та янголи»

05.15 М/ф

ІНТЕР

05.55 М/ф

06.10, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20, 12.25 Т/с «Мереживо 

долі»

12.50 Х/ф «Здрастуй і 
прощавай»

14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

20.00, 3.15 «Подробиці тижня»

23.50 Х/ф «Вчитель року»
02.00 Х/ф «Випадковий 

запис»
04.55 «TopShop»

05.25 Х/ф «Бережи мене, 
мій талісман»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.15 Сьогодні

09.30, 5.45 Зоряний шлях

10.30 Свекруха або 

невістка

11.30, 4.00 Реальна містика

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Т/с «Лінії життя»

18.00 Т/с «Перстень з 

рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00, 23.30 Т/с «Листи з 

минулого»

01.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.40 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому 

місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

11.05, 20.15 Антизомбі

12.00, 13.15 Х/ф 
«Малавіта»

12.45, 15.45 Факти. День

14.45, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.05 «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

21.25 Дизель-шоу

23.50 Х/ф «Саботаж»
01.40 Факти

02.00 Т/с «Морська поліція. 

Новий Орлеан»

03.25 Краще не повторюй

НОВИЙ КАНАЛ

03.40, 2.40 Служба розшуку 

дітей

03.45, 2.45 Зона ночі

05.15 Абзац

07.10 М/С «Дракони: Гонки 

безстрашних»

08.20 Серця трьох

10.30 Ревізор

13.30 Пристрасті по 

Ревізору

16.10 Таємний агент

17.15 Таємний агент. 

Пост-шоу

19.20 Суперінтуїція

21.00 Аферисти

22.00 Х/ф «Легіон»

00.00 Т/с «Костянтин»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий 

час

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, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.50 Драйв

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 

12.25, 13.15, 14.15, 

15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55, 22.50 

Погода у світі

18.15 ЕнергоНезалежність

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина 

часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

06.30 Х/ф «Вірний Руслан»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «І ти побачиш 
небо»

10.25 «Кримінальні справи»

12.15 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»

15.05, 19.30 Т/с «Морський 

патруль»

16.50 Т/с «Ставка більша за 

життя»

23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»

01.45 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

03.05 «Випадковий свідок»

03.25 «Речовий доказ»

03.55 «Легенди бандитського 

Києва»

04.45 «Правда життя. 

Професії»

05.20 Х/ф «Жінка для всіх»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ

06.05 Дійові особи. Мирослав 

Гринишин 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок із «Культурою»

10.05 Д/ф «Василь Макух. 

Смолоскип» 

11.05 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music 

13.20 Д/ф « Київська 

старовина. Світ 

мистецтва. 

В.Городецький. Вежа зі 

слонової кістки 

13.50 Д/ф «Борхес» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 РадіоДень 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Школа Мері Поппінс 

16.10 РадіоДень

16.50 Суспільний університет 

17.20 52 вікенди 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською

19.00 Територія Кіно

19.25 Яскрава арена Дніпра

19.55 Вечірня казка 

20.00 Розсекречена історія 

21.00 Д/ф «Раїса Кириченко. 

Діагноз — народна» 

21.55 Візитки Карпат 

22.05 Юрій Андрухович 

«Розстріляне 

відродження. Українська 

культура 10-30 років» 

23.00 Фольк-music 

00.00 РадіоДень 

00.20 Мистецькі історії 

00.35 РадіоДень 

00.55 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music 

02.20 РадіоДень.

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Т/с «Роксолана», с. 18-19

СТБ

06.05, 18.00, 23.40 Т/с «Коли 

ми вдома»

08.00 Х/ф «Не можу 
сказати «прощавай»

09.50 Х/ф «П’ята група 
крові»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

20.00, 22.40 «Х-Фактор-8»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація»

18.00, 19.00, 21.00 «Разом»

18.40, 20.20 «Ехо України»

19.20 «Нейтральна територія»

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00  М/ф

08.00, 13.05 «Він, Вона і 

телевізор»

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05, 17.15 «Загублений 

світ»

15.05  Х/ф «Чужий»
19.20  Х/ф «Боксер»
21.10  Х/ф «Цінний вантаж»
23.00  «Змішані єдиноборства. 

UFC»

01.20  «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.10  «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 5.40 Топ-матч

06.15 «Сосьєдад» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

08.10 «Челсі» — «Лестер». 

Чемпіонат Англії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «ПСЖ» — «Селтік». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

12.05 «Реал» 

— «Вільярреал». 

Чемпіонат Іспанії

13.50 «Арсенал» — «БАТЕ». 

Ліга Європи УЄФА

16.00 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

16.30 «Тоттенгем» — 

«Евертон». Чемпіонат 

Англії

18.20 «Депортіво» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

20.10, 3.20 Світ Прем’єр-Ліги

20.40 «Базель» — «МЮ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

22.50 «LaLiga Chronicles». 

Чемпіонат Іспанії

23.10 «Зюлте-Варегем» 

— «Лаціо». Ліга 

Європи УЄФА

01.00 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

01.30 «Еспаньйол» — 

«Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

03.50 «Ліверпуль» — «Ман 

Сіті». Чемпіонат Англії

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.20, 

16.00, 18.00, 18.40, 

20.45, 3.30, 5.35 Топ-

матч

06.10 «МЮ» — «Сток Сіті». 

Чемпіонат Англії

08.10 «Арсенал» — 

«БАТЕ»». Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

10.10 «Ейбар» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії

12.00 «LaLiga Chronicles». 

Чемпіонат Іспанії

12.25 «Ліверпуль» — «Ман 

Сіті». Чемпіонат Англії

14.15 «Еспаньйол» — 

«Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

16.10 «Зюлте-Варегем» 

— «Лаціо». Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

18.10 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

18.55 «Баварія» — «ПСЖ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

20.55 «Сіткорізи»

21.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

21.55 LIVE. «Хетафе» 

— «Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

23.55 «Аустрія» — «Мілан». 

Ліга Європи УЄФА

01.40 «Базель» — «МЮ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

03.45 «Алавес» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитська Одеса

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20 Правда життя

09.20, 17.00 Таємниці акул

10.20 Африка: хижий світ

11.20 Незвичайні культури

12.20 Скептик

13.20 Таємниці пірамід

14.10, 5.10 Містична Україна

15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.50, 22.40 Диво-винаходи

19.50, 23.40 Великі танкові 

битви

01.20 Бандитський Київ

К1

05.00 «Рецепти щастя. Нова 

історія»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Три сестри»

09.10 «Красуні»

10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»

12.10 «Орел і решка. Шопінг»

13.10, 19.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

18.00, 0.50 «Розсміши коміка»

22.00 «Вірю не вірю»

23.00 «КВН»

01.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.25 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

10.00 Х/ф «Дівчинка з 
сірниками»

11.10 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 2.00 Панянка-селянка

13.00, 18.00 Країна У

14.00 Т/с «Домашній арешт»

14.30, 2.50 Віталька

16.00 Казки У Кіно

19.00 Країна У. Новий рік

20.00 Танька і Володька

21.00 М/ф «Пінгвіни 

Мадагаскару»

22.30 Х/ф «Молодята»
00.00 Теорія зради

01.00 БарДак

УТ-1

06.00, 17.15 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

18.05, 21.00, 1.55 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Анонс дня

09.40, 19.25 Д/с «1000 днів 

для планети»

10.50 Т/с «Нові світи»

11.55 Документальний цикл 

Смаки Культур

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30 РадіоДень

13.55 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою

15.10, 2.55 Біатлон. Кубок 

світу. VI етап. Спринт 10 

км. Чоловіки

17.05 Лайфхак українською

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Твій дім

20.25 Перша шпальта

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Х/ф «Солдат 
Джанет»

23.45 Д/с «Музична одіссея 

Арірант. Оповідь»

00.10 Роздягалка

00.40 Д/с «Дика планета»

04.15 Д/с «Орегонський 

путівник»

04.40 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

05.05 Розсекречена історія

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 12—13 СІЧНЯ 2018
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.45 «Гроші»

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

09.50, 23.15 «Світське 

життя»

10.45 Х/ф «Планета мавп: 
революція»

13.00, 2.00 Мелодрама «Тато 

напрокат»

14.55 Комедія «Друзі 

друзів»

16.30, 21.15 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка 

2017»

20.15 «Українські сенсації»

00.15 «Вечірній київ»

05.20 М/ф

ІНТЕР

06.40 М/ф

07.10 «Жди меня»

08.45 «Подорожі в часі»

09.15 Прем’єра. Д/п «Шалімов. 

Сто років як один день»

10.00 Х/ф «Дорога моя 
людина»

12.10 Х/ф «На Вас 
чекає громадянка 
Никанорова»

14.00 Х/ф «Найчарівніша 
та найпривабливіша»

15.40 «Концерт Олі Полякової»

17.45, 20.30 Т/с «Червона 

королева»

20.00, 4.45 «Подробиці»

22.45 Т/с «Особисті обставини»

02.15 Х/ф «Вчитель року»
04.00 Д/п «Шалімов. Сто 

років як один день»

05.15 «TopShop»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.15 

Сьогодні

07.10, 5.10 Зоряний шлях

10.15 Т/с «Листи з минулого»

14.00, 15.20 Т/с «Горобини 

грона червоні»

17.45, 19.40 Т/с «Чоловік на 

годину»

22.00 Т/с «Любов як 

нещасний випадок»

02.10 Т/с «20 років без 

любові»

ICTV

05.40, 4.50 Скарб нації

05.50 Еврика!

06.00 Факти

06.20 Більше ніж правда

07.50 Я зняв!

09.45 Дизель-шоу

10.50 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

16.25 Х/ф «Погані хлопці»
18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Погані 
хлопці-2»

23.00 Х/ф «Хенкок»

00.35 Х/ф «Саботаж»
02.25 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

05.50 М/С «Лунтік та його 

друзі»

06.50 Ревізор

10.00 Суперінтуіція

17.00 Х/ф «Затура»

19.00 Х/ф «Джуманджі»
21.00 Х/ф «Казки на ніч»
23.00 Х/ф «Нічого собі 

поїздочка»
00.50 Х/ф «Мобільник»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 5.15 Рандеву

06.55, 17.55 Погода у 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, 0.00 Час новин

07.10, 8.50, 9.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 0.45 

Погода на курортах

07.30 Невигадані історії

07.50, 8.55, 22.15, 0.10 Час 

бізнесу

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.50 Погода в Україні

08.10 Путівник прочанина

08.20 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

09.45 Натхнення

10.10 Модне здоров’я

10.30 Історія успіху

10.40 Сучасний фермер

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою

13.30, 4.15 Феєрія мандрів

14.10, 2.15 Відкрита церква

14.35 Навчайся з нами

15.15 Фінансовий тиждень

15.30 Особливий погляд

16.10 Акцент

16.30 В кабінетах

17.10, 1.15 «За Чай.com»

18.10 Про військо

18.25 Фактор безпеки

19.25 Машина часу

21.00, 0.15 Велика політика

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.30 Документальний проект

23.25 Національний актив

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.35 Будемо жити

04.35 Час інтерв’ю

НТН

06.55 Х/ф «Людина в 
прохідному дворі»

12.00 «Легенди шансона»

13.00 «Свідок. Агенти»

13.40, 2.45 «Речовий доказ»

17.10 «Круті 90-ті»

19.00, 2.00 «Свідок»

19.30 Х/ф «За двома 
зайцями»

21.00 Х/ф «Прибульці-3: 
Взяття Бастилії»

23.15 Х/ф «Джулія Х»
01.00 Т/с «Великі почуття»

02.30 «Випадковий свідок»

03.45 «Легенди бандитського 

Києва»

04.35 Х/ф «Весь світ в очах 
твоїх...»

05.40 Т/с «Спадщина»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Територія Кіно 

06.30 Яскрава арена Дніпра 

07.00 Новини. Світ 

07.15 Новини 

07.30 Тема дня 

07.45 Новини. Культура 

08.00 Казки Лiрника Сашка

08.15 Школа Мері Поппінс 

08.30 Хочу бути 

08.55 Хто в домі хазяїн? 

09.25 Як це? 

09.40 Діти Z

10.10 Суспільний університет 

11.05 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music 

12.20 Д/ф «Наївне 

малярство» 

13.15 Фольк-music

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.20 Д/ф «Сміхотворець 

Павло Глазовий»

15.55 Д/ф «Федір Стригун. 

Абриси долі» 

16.45 Мистецькі історії 

17.15 Д/ф «Містичний пряник 

Лібермана»

18.15 Лайфхак українською

18.30 Д/ф «Олександр 

Богомолець. В опозиції 

до смерті»

19.00 Позиція

19.25 Музика і музиканти. 

Про майбутнє

20.00 Концерт RadioChoir_UA

21.00 Д/ф «Блукаюча зірка 

Ісаака Бабеля»

21.45 Візитки Карпат

22.00 Д/ф «Борхес» 

22.30 Д/ф «Легенди будинку, 

що плаче», ф. 1 

23.00 Фольк-music 

01.05 Мистецькі історії 

01.20 Фольк-music 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Т/с «Роксолана», 

с. 19-20

СТБ

05.50 «ВусоЛапоХвіст»

08.00 «Караоке на Майдані»

09.00 «Все буде смачно!»

10.25 «Х-Фактор-8»

19.00 Х/ф «Операція «И» 
та інші пригоди 
Шурика»

20.55 Х/ф «Іван 
Васильович змінює 
професію»

22.50 Х/ф «Щастя за 
рецептом»

00.55 Т/с «Коли ми вдома»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00 

«Репортер». Новини

09.15, 12.15 «Золотий гусак». 

NEW

11.15, 16.15, 19.15 «Територія 

позитиву» зі Сніжаною 

Єгоровою

13.15 Прямий ефір 

з Наталкою Фіцич

14.25 Споживач

17.15 «Ехо України»

18.00, 22.00 «Закрита зона»

20.00 «Світські хроніки»

21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня з Тарасом 

Березовцем та Пітером 

Залмаєвим

23.00 «Кримінал»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

09.00 «ДжеДАІ. Дайджест-

2017»

11.00 «Загублений світ»

13.00 Т/с «Ментівські війни. 

Київ-2»

17.05 Х/ф «Боксер»
18.50 Х/ф «Цінний вантаж»
20.40 Х/ф «Чужі»
23.25 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.05 «Облом.UA».

05.00 «Змішані єдиноборства. 

UFC 220. Титульний 

двобій: Стіпе Міочич 

— Франсіс Нганну». 

Пряма трансляція з 

Бостона 

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ейбар» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії

07.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 «Борнмут» — 

«Арсенал». Чемпіонат 

Англії

10.00, 16.30, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Баварія» — «ПСЖ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

12.05 «Хетафе» — «Атлетік». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

13.55 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

14.25 LIVE. «Брайтон» 

— «Челсі». Чемпіонат 

Англії

16.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Лудогорець. 

Контрольна гра

17.45 «Футбол Tables

18.55 Світ Прем’єр-Ліги

19.25 LIVE. «Вільярреал» — 

«Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

21.25, 23.40, 1.40, 3.45 Топ-

матч

21.40 LIVE. «Лас-Пальмас» 

— «Валенсія». 

Чемпіонат Іспанії

23.50 «Ман Сіті» — 

«Ньюкасл». Чемпіонат 

Англії

01.55 «Еспаньйол» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

03.55 «Реал» — 

«Депортіво». Чемпіонат 

Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Хетафе» — «Атлетік». 

Чемпіонат Іспанії

07.45 «Динамо» 

— «Партизан». Ліга 

Європи УЄФА

09.30 «Сосьєдад» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

11.15 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

11.45 «Челсі» — «Рома». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

13.30 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

13.55 LIVE. «Еспаньйол» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

14.45, 18.00 Футбол Tables

15.55, 16.25, 19.10, 23.50, 

1.50, 3.45 Топ-матч

16.15 «Football Funnies». 

Чемпіонат Англії

16.50 LIVE. «Бернлі» 

— «МЮ». Чемпіонат 

Англії

19.20 LIVE. «Ман Сіті» — 

«Ньюкасл». Чемпіонат 

Англії

20.15 «Футбол NEWS

21.30 Світ Прем’єр-Ліги

22.00 «Реал» — 

«Депортіво». Чемпіонат 

Іспанії. Прем’єра

00.00 «Шахтар» 

— «Лудогорець. 

Контрольна гра

01.55 «Бернлі» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

03.55 «Лас-Пальмас» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30, 5.10 Містична Україна

08.20 Полювання на НЛО

09.10 Академік Корольов

10.00, 22.50 Анатомія бою

12.10 Великі танкові битви

13.50, 21.00 Бойова залізниця

15.40 Африка: хижий світ

17.30 Незвичайні культури

18.30 Прихована реальність

00.40 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.10 «Рецепти щастя. Нова 

історія»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Мультфільми»

09.20 М/ф «Астерікс і 

Обелікс: Велика бійка»

11.00 М/ф «Астерікс і Обелікс 

підкорюють Америку»

12.40 «Ух ти show»

13.40 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

16.45 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

22.00 «Їже, я люблю тебе!»

00.00 Х/ф «Королівський 
роман»

02.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

10.40 М/ф «Долина папороті: 

Тропічний ліс»

12.00 Х/ф «Принц-жабеня»
13.00 Готель «Галіція»

17.00 Х/ф «Молодята»
19.00 Танька і Володька

20.00 Країна У. Новий рік

00.00 Теорія зради

01.00 БарДак

02.00 Панянка-селянка

02.50 Віталька

УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новини

09.30 М/с «Гон»

10.20 Хто в домі хазяїн?

10.50 Діти Z

11.20, 15.25 Д/с «Щоденники 

комах»

12.00 Х/ф «Пророк Моїсей»
14.10, 1.35 Біатлон. Кубок 

світу. VІ етап. Гонка 

переслідування 10 км. 

Жінки

15.05, 0.40 Д/с «Дика 

планета»

15.55, 2.30 Біатлон. Кубок 

світу. VІ етап. Гонка 

переслідування 12,5 км. 

Чоловіки

17.15 Лайфхак українською

17.25 Д/ф «Таємниці акул»

18.25 Х/ф «Незаймана 
королева»

20.25 Незвичайні культури. 

Документальний цикл

21.35, 5.05 Розсекречена 

історія

22.35 Війна і мир

23.20 Д/с «Музична одіссея 

Арірант. Оповідь»

00.10 Роздягалка

03.20 Надвечір’я. Долі

04.10 Д/с «Орегонський 

путівник»

04.35 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 12—13 СІЧНЯ 2018
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КАНАЛ «1+1»

06.15, 5.00 ТСН

07.10, 1.55 «Українські 

сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

09.50 «Розсміши коміка 

2017»

10.50, 11.50, 12.45, 13.40, 

14.35 «Світ навиворіт-5: 

Індонезія»

15.15 «Ліга сміху-2017»

19.30 «ТСН-тиждень»

21.00 Мелодрама «Не можу 

забути тебе»

00.55 «Світське життя»

ІНТЕР

05.45 М/ф

06.35 Х/ф «Підкидьок»
08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готовим вместе»

10.00 «Орел і решка. Рай і 

пекло»

11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

12.00 Х/ф «Фантомас 
розбушувався»

14.00 Т/с «Нехай говорять»

17.45, 20.30 Т/с «Червона 

королева»

20.00, 2.35 «Подробиці»

22.45 Т/с «Особисті 

обставини»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.10 Зоряний шлях

10.10 Т/с «Горобини грона 

червоні»

13.20 Т/с «Чоловік на 

годину»

17.00, 21.00 Т/с «Чужа доля»

19.00, 5.30 Події тижня з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

22.45 Х/ф «Терапія 
любов’ю»

00.45 Реальна містика

02.30 Т/с «20 років без 

любові»

ICTV

05.00 Еврика!

05.10 Факти

05.40 Більше ніж правда

07.05 Т/с «Код Костянтина»

08.55 Т/с «Відділ 44»

11.35, 13.00 Х/ф «Погані 
хлопці»

12.45 Факти. День

14.10 Х/ф «Погані 
хлопці-2»

17.00 Х/ф «Хенкок»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Кінг Конг»
00.35 Х/ф «Подарунок»
02.20 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.10 Зона ночі

06.00 Стендап-шоу

06.50 М/С «Лунтік та його 

друзі»

08.40 М/Ф «Упс. Ной поплив»

10.10 Х/ф «Хранителі 
скарбів»

12.10 Х/ф «Затура»
14.00 Х/ф «Джуманджі»
16.10 Х/ф «Казки на ніч»
18.00 Х/ф «Мушкетери»

20.00 Х/ф «Геркулес»
22.00 Х/ф «Костянтин»
00.15 Т/с «Костянтин»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.20 Погода у світі

06.25, 18.15 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, 

21.00, 22.00, 0.00 Час 

новин

07.10, 9.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 0.55 

Погода на курортах

07.30 Відкрита церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.15 Автопілот-тест

08.20 Технопарк

08.25, 3.15 Феєрія мандрів

08.45 Натхнення

09.10 Гра інтересів

10.05 Кордон держави

10.20 Будемо жити

10.30 Драйв

10.35 Капітал

11.10 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.05 Модне здоров’я

13.25 ЕнергоНезалежність

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

15.30 Національний актив

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 «За Чай.com»

19.25, 0.20, 1.15 Невигадані 

історії

20.05, 2.15, 5.15 Машина часу

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Документальний 

проект

23.30 Фінансовий тиждень

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

01.55 Огляд преси

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

09.30 «Україна вражає»

11.20 Х/ф «За двома 
зайцями»

12.40 Х/ф «Солодка жінка»
14.35 «Легенди карного 

розшуку»

16.20 Х/ф «Прибульці-3: 
Взяття Бастилії»

18.30 «Свідок. Агенти»

19.05 Х/ф «Людина-
амфібія»

21.00 «Добрий вечір»

22.50 Х/ф «Друге кохання»
00.40 Х/ф «Джулія Х»
02.20 «Таємниці 

кримінального світу»

03.10 «Випадковий свідок»

03.20 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Позиція 

06.30 Музика і музиканти. Про 

майбутнє 

07.00 Д/ф «Борхес» 

08.00 Казки Лiрника Сашка

08.15 Школа Мері Поппінс 

08.30 Хочу бути 

08.55 Хто в домі хазяїн? 

09.25 Як це? 

09.35 Діти Z

10.10 Суспільний університет 

11.05 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music 

12.25 Країна на смак, 3 с.

13.05 Фольк-music діти

13.55 Дитячі таємниці. 

Водохреще

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.25 Концерт RadioChoir_UA 

16.35 Мистецькі історії 

17.15 Д/ф «Світ Максима» 

18.15 Лайфхак українською

18.25 Д/ф «Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 

благодійних»

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Василь Кухта

19.00 Мовою мистецтва. 

Художник Кость Лавро

19.25 Сценограй 

20.00 Як дивитися кіно 

20.25 Д/ф « Київська 

старовина. Світ 

мистецтва. 

В.Городецький. Вежа зі 

слонової кістки 

21.00 Д/ф «ХХ сторіччя 

Кароля Войтили»

21.50 Візитки Карпат 

22.00 Д/ф «Борхес» 

22.30 Д/ф «Легенди 

будинку,що плаче», ф. 2 

23.00 Фольк-music 

01.05 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Т/с «Роксолана», с. 20-
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СТБ

06.00, 10.50 Т/с «Коли ми 

вдома»

09.00 «Все буде смачно!»

09.55 «Караоке на Майдані»

12.30 «Х-Фактор-8»

15.05 Х/ф «Операція «И» та 
інші пригоди Шурика»

17.05 Х/ф «Іван Васильович 
змінює професію»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»СТБ.

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 

«Репортер». Новини

09.15, 14.15, 15.15, 16.15, 

17.15, 18.15, 22.00 «Ехо 

України»

10.25 «Золотий гусак.» NEW

11.15, 19.15 «Територія 

позитиву» зі Сніжаною 

Єгоровою

12.15 Споживач

13.00 Прямий ефір з 

Наталкою Фіцич

20.10 «Кисельов. Авторське»

21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня з Тарасом 

Березовцем та Пітером 

Залмаєвим

КАНАЛ «2+2»

06.00  «Змішані єдиноборства. 

UFC 220. Титульний 

двобій: Стіпе Міочич 

— Франсіс Нганну». 

Пряма трансляція з 

Бостона 

09.00  «ДжеДАІ. Дайджест-

2017»

12.00  «Бандерлоги»

13.30  «Помста природи»

16.00  Х/ф «Чужі»
18.40  Х/ф «Рожева 

пантера-2»
20.15  Х/ф «Бібліотекар-3: 

Прокляття Юдиного 
потира»

22.05  Х/ф «Транзит»
23.45  «Змішані єдиноборства. 

UFC 220. Титульний 

двобій: Стіпе Міочич 

— Франсіс Нганну». 

Трансляція з Бостона 

01.55  «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Брайтон» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії

07.45, 16.10 Світ Прем’єр-Ліги

08.15 «Вільярреал» — 

«Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 3.55 Бернлі» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

12.05 «Шахтар» 

— «Лудогорець. 

Контрольна гра

13.50 «Ман Сіті» — «Ньюкасл». 

Чемпіонат Англії

16.00 «Showboats». Чемпіонат 

Англії

16.40 «Football Funnies». 

Чемпіонат Англії

16.50, 19.10, 21.25, 23.40, 1.40, 

3.45 Топ-матч

17.10 LIVE. «Атлетіко» — 

«Жирона». Чемпіонат 

Іспанії

18.00, 20.15 Футбол Tables

19.25 LIVE. «Сосьєдад» 

— «Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

21.40 LIVE. «Бетіс» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

23.50 «Саутгемптон» — 

«Тоттенгем». Чемпіонат 

Англії

01.55 «Алавес» — «Леганес». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Еспаньйол» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

07.40 «Ман Сіті» — 

«Ньюкасл». Чемпіонат 

Англії

09.25 «Реал» — «Депортіво». 

Чемпіонат Іспанії

11.10, 1.55 Брайтон» — 

«Челсі». Чемпіонат Англії

12.55 LIVE. «Алавес» — 

«Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

13.45 «Футбол Tables

14.55, 20.00, 23.50, 1.50, 3.45 

Топ-матч

15.10 «Showboats». Чемпіонат 

Англії

15.20 «Бернлі» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

17.10 «Football Funnies». 

Чемпіонат Англії

17.20 Світ Прем’єр-Ліги

17.50 LIVE. «Саутгемптон» 

— «Тоттенгем». 

Чемпіонат Англії

20.10 «Атлетіко» — «Жирона». 

Чемпіонат Іспанії

22.00 «Шахтар» 

— «Лудогорець. 

Контрольна гра

00.00 «Сосьєдад» — «Сельта». 

Чемпіонат Іспанії

03.55 «Бетіс» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.30, 5.10 Містична Україна

08.20 Шосте відчуття

09.10 Зворотний бік Місяця

10.00, 22.50 Анатомія бою

12.10 Великі танкові битви

13.50, 21.00 Бойова залізниця

15.40 Африка: хижий світ

17.30 Незвичайні культури

18.30 Брама часу

00.40 Місця сили

К1

05.10 «Рецепти щастя. Нова 

історія»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Мультфільми»

09.00 «Ух ти show»

10.00 М/ф «Астерікс і Обелікс: 

Велика бійка»

11.45 М/ф «Астерікс і Обелікс 

підкорюють Америку»

13.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

18.20 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

23.30 «КВН»

01.25 «Їже, я люблю тебе!»

03.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

10.00 Х/ф «Везунчик»
11.40 Х/ф «Потрійні 

неприємності»
13.30 Танька і Володька

18.00 М/ф «Пінгвіни 

Мадагаскару»

20.00 Казки У

0.00 Теорія зради

01.00 БарДак

02.00 Панянка-селянка

02.50 Віталька

УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новини

09.30 Х/ф «Пророк Моїсей»
11.35 Д/ф «Єдине коло»

12.10 Перший на селі

12.40, 20.25 Незвичайні 

культури. 

Документальний цикл

13.25, 1.35 Біатлон. Кубок 

світу. VI етап. Мас-старт 

12,5 км. Жінки

14.30 Фольк-music

15.40, 2.30 Біатлон. Кубок 

світу. VI етап. Мас-старт 

15 км. Чоловіки

16.55 Д/с «Дива Китаю»

17.25 Д/ф «Таємниці акул»

18.25 Х/ф «Незаймана 
королева»

21.35 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.15 Д/с «Зустріч Лувру та 

Забороненого міста»

23.00 Д/с «Жива природа»

23.20 Д/с «Музична одіссея 

Арірант. Оповідь»

00.15 Роздягалка

00.40 Д/с «Дика планета»

03.15 Світло

04.10 Д/с «Орегонський 

путівник»

04.35 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

05.05 Розсекречена історія
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Каліфорнія, яка ще недавно потер-
пала від масштабних лісових пожеж, 
тепер захлинається від злив. На пів-
дні цього американського штату вони 
спричинили зсуви та повені, а селеві 
потоки вщент зруйнували понад сотню 
будинків, ще понад 300 пошкодили. 
Як повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням 
на заяву місцевої поліції, місцевість, 
яка постраждала від зсувів, «схожа на 
поле битви Першої світової війни».
 Особливо трагічна ситуація у графс-
тві Санта-Барбара. Сотні рятувальни-
ків досі розбирають завали будинків 
у надії знайти живих людей. Станом 
на вчорашній день, кількість жертв 
зсувів у Каліфорнії зросла до 17 осіб, 
ще стільки ж досі вважаються зник-
лими. Майже двісті людей отримали 
поранення під час удару стихії. Біль-
ше 150 потерпілих перебувають у шпи-
талях, четверо з них — у критичному 
стані.
 Шериф Санта-Барбари Білл Браун 
заявив: «Фахівці цілодобово працюють 
над ретельною ідентифікацією тіл за-
гиблих, щоб бути абсолютно впевнени-
ми в отриманих даних, перш ніж пові-
домляти трагічну новину родичам. З 
ними також ведеться робота». Людям, 
які досі перебувають на небезпечній те-
риторії, радять обов’язково кип’ятити 
воду перед уживанням.
 У потерпілому регіоні евакуйова-
но десятки людей, але багато доріг, 
включно з найважливішим 101-м 
шосе, заблоковані, і до деяких потер-
пілих від стихії місцевостей не можна 
дістатися. Також повідомляли про гру-
пу з 300 людей, що потрапили в пастку 
поблизу каньйону Ромеро, який розта-
шований східніше від міста Санта-Бар-
бара. Берегова охорона США відправи-
ла кілька літаків для рятувальної опе-
рації та заборонила іншим літакам під-
німатися в небо.
 Загалом після негоди вдалось знай-
ти та врятувати понад 50 людей, проте 
до багатьох місць поки немає доступу. 

Як пояснюють у Національній погод-
ній службі США, зсуви сталися саме у 
тих районах, які найбільше постраж-
дали від нещодавніх пожеж. Вогонь 
знищив там рослинність, яка «трима-
ла» ґрунт, та створив водонепроникний 
шар, через що земля не змогла погли-
нути вологу зі злив. Як наслідок, дощі 
призвели до зсувів ґрунту та сходжен-
ня потоків з уламками. Ще до трагедії 
Федеральна агенція з управління над-
звичайними ситуаціями в США попе-
реджала, що ризик затоплення зали-
шатиметься «надзвичайно високим» 
упродовж п’яти років після масштаб-
ної пожежі.
 У грудні каліфорнійський губерна-

тор Джеррі Браун заявив, що держава 
«стикається з новою реальністю», ос-
кільки зміна клімату означає, що при-
родні пожежі можуть спалахувати що-
року або кожні кілька років.
 Можливо, саме під враженням від 
каліфорнійської трагедії президент До-
нальд Трамп заявив про можливе по-
вернення США до Паризької кліматич-
ної угоди. Щоправда, він знову зазна-
чив, що її умови несправедливі щодо 
США, але за певних умов Вашингтон 
міг би до неї повернутись. Трамп ска-
зав це під час спільної прес-конферен-
ції з прем’єр-міністром Норвегії Ер-
ною Сульберг у середу, 10 січня, пові-
домляє агенція «Рейтер». ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Після закінчення блиску-
чої спортивної кар’єри перед 
кожним спортсменом постає 
болюче питання вибору по-
дальшого життєвого шляху. 
Від літа минулого року акту-
альним воно є і для боксера 
Володимира Кличка, який 
із зірки спорту, схоже, ви-
рішив перекваліфікуватися 
на телезірку. У вівторок, 9 
січня, на німецькому комер-
ційному телеканалі Vox від-
булася прем’єра 65-хвилин-
ної частини телесеріалу Der 
Vertretungslehrer («Заступ-
ник учителя» чи «Вчитель 
на підміну»), в якій 41-річ-
ний Володимир зіграв голо-
вну роль. 
 Варто зазначити, що пер-
шу серію з тепер уже колиш-
нім чемпіоном світу з бок-
су широко рекламували не 
лише журнали з телепрогра-
мами, а й звичайна політич-
но-інформаційна преса Ні-
меччини. Матеріали супро-
воджували теплі, а то й захоп-
ливі спогади про досягнення 
боксера, який половину сво-
го життя провів у Німеччині. 
 Телеканал Vox — це один 
із найпопулярніших комер-
ційних телеканалів Німеч-

чини, Австрії та Швейцарії, 
транслюється через кабельні 
мережі та супутник на біль-
шість країн Європи. Тому ау-
диторія у нього велика, як 
і велика відповідальність 
керівництва канала за при-
бутковість пропонованих те-
леглядачам програм. Показ 
пілотної частини серіалу ще 
не означає, що він надалі буде 
запущений як регулярний 
довготривалий телепроект. 
Це пробний камінчик. А яка 
кількість глядачів його пере-
гляне, а які будуть відгуки в 
пресі? Але вже сама трансля-
ція «пілотника» означає, що 
керівництво канала прораху-
вало попередні шанси на успіх 
і визнало їх високими. На вів-
торок наступного тижня пока-
зу телесеріалу не заплановано, 
а це означає, що оцінка шансів 
на успіх триває. 
 У всіх рецензіях на «пі-
лотник» він класифікуєть-
ся або як реаліті-шоу, або як 
документальний серіал. Во-
лодимир Кличко виступає 
в ньому як викладач, який 
приходить на підміну до од-
ного з класів німецької гім-
назії з ухилом на вивчення 
фізики та математики. В ролі 
учнів виступають не актори, 
а дійсно учні такого ліцею. 

 У пілотній частині Клич-
ко з’яляється в класі і відре-
комендовується (і пише на 
дошці) як «доктор Владімір 
Клічко». Для необізнаних за-
значимо, що Кличко-молод-
ший дійсно має докторське 
звання. Не лише те, з бок-
серського рингу, де він мав 
прізвисько «Доктор стале-
вий молот», а й з Київсько-
го Національного універси-
тету імені Тараса Шевченка, 
де він захистив дисертацію 
зі спортивних наук та філо-
софії на тему «Педагогіч-
ний контроль у спорті». Но-
вий вчитель демонстратив-
но закреслює слова «Док-
тор» і «Кличко» і просить 
учнів називати його «просто 
Владімір». 
 Далі герой, на думку ав-
тора цих рядків, також не 
вирізняється особливою 
кмітливістю. Він перека-
зує учням свій головний ме-
сидж, що гроші — це ніщо, 
а головне в житті — мета, 
до якої потрібно наполегли-
во прямувати. Далі присту-

пає до демонстративної час-
тини. Вчить учнів, як пот-
рібно дивитись в очі про-
тивнику вбивчим поглядом 
впродовж 20 секунд, не мор-
гаючи. Демонструє старий 
фокус з арсеналу Анатолія 
Кашпіровського, як силою 
волі довести людину до втра-
ти свідомості, а потім учні 
проробляють цей фокус на са-
мому вчителеві. Ще 18-річні 
учні пишуть про своє бачен-
ня майбутнього і складають 
записки у металеву капсулу, 
яку мають відкрити через 20 
років і побачити, наскільки 
збіглися їхні бажання з ре-
аліями майбутнього. А ще 
«просто Владімір» дарує уч-
ням боксерські рукавиці та 
взуття (чомусь кожному по 
одиниці, а не парами).
 Утiм смаки телегляда-
чів важко передбачити. Не 
виключено, що в недалеко-
му майбутньому Володимир 
Кличко буде навідуватися до 
Києва вже не в ореолі славет-
ного спортсмена, а в статусі 
зірки телеекрана. ■

«Євростат» про рівень безробіття в 
країнах ЄС
 Статистичне бюро Євросоюзу «Євростат» опри-
люднило останні дані про рівень безробіття в країнах 
спільноти. Середній рівень безробіття по всіх краї-
нах-членах зони євро становить на цей час 8,7%. А 
серед усіх 28 країн ЄС найнижчий рівень безробіт-
тя у Німеччині (3,6%) та Чехії. Найвищий рівень без-
робіття — в Іспанії (16,7%) та Греції. Стосовно Поль-
щі, куди спостерігається масовий виїзд української 
робочої сили, то там рівень безробіття також один із 
найнижчих по ЄС — 4,5%. 

На Шрі-Ланці жінкам дозволили 
купувати алкоголь
 Влада Шрі-Ланки скасувала заборону на продаж 
алкоголю жінкам. Закон діяв у країні понад 60 років, 
але його визнали дискримінаційним. На Шрі-Лан-
ці за останні кілька років різко збільшилася кіль-
кість жінок, які вживали алкоголь нелегально, заяв-
ляв у 2016 році президент країни Маїтріпала Сірісе-
на. Втім, прихильники закону побоюються, що зміни 
можуть призвести до зростання кількості жінок, які 
випивають. На Шрі-Ланці більшість жінок не вживає 
алкоголь через традиції та вважає, що це суперечить 
культурі країни. ■

ПРОПОЗИЦІЯ

Чи буде 
мир 
без різочки? 
Глава МЗС Німеччини 
пропонує заохотити Росію 
виконувати «Мінськ» 
поетапним скасуванням 
санкцій
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Міністр закордонних справ Німеччини 
Зіґмар Ґабріель висловився за те, аби ЄС 
почав поетапно скасовувати санкції про-
ти Росії за умови тривалого перемир’я на 
сході України. «Якщо Російська Федера-
ція готова це робити, вона має за це щось 
отримати», — заявив він у середу, 10 січня, 
під час виступу на прийомі в Східному ко-
мітеті німецької економіки в Берліні, пові-
домляє «Німецька хвиля».
 Ідею про одномоментне скасування всіх 
санкцій проти Росії лише за умови стовід-
соткового виконання Мінських домовле-
ностей  він назвав «відірваною від реаль-
ності». На користь ідеї поетапного скасу-
вання Ґабріель навів аргумент, що санкції 
запроваджувалися також поетапно.
 Економічні санкції щодо Росії через її 
агресію в Україні були запроваджені Єв-
росоюзом у 2014 році, а в березні 2015-го 
можливе скасування санкцій прив’язали 
до виконання Мінських угод. Очікувало-
ся, що процес  триватиме до кінця 2015 
року.
 Оскільки помітного прогресу у вико-
нанні домовленостей не спостерігалося, лі-
дери ЄС неодноразово ухвалювали рішен-
ня щодо продовження санкцій ще на півро-
ку. Востаннє — до кінця липня поточного 
року. Обмеження стосуються фінансового, 
енергетичного, оборонного секторів росій-
ської економіки, а також товарів подвійно-
го призначення. Обмеження накладено і на 
фізичних осіб.
 Заява глави МЗС Німеччини не поо-
динока. Захід стомлюється від нерішу-
чості українського керівництва вирішу-
вати проблему власними засобами, стом-
люється від потреби продовжувати санкції 
на збиток власним фінансовим інтересам. 
Цей рік може виявитися проблемним для 
України, оскільки Ґабріель висловив сло-
вами те, що вже від певного часу крутить-
ся на думці в окремих лідерів Заходу. А 
«тривале перемир’я» Кремль погодиться 
продемонструвати не «нетривалий час» — 
до скасування санкцій.■

■

НОВИНИ ПЛЮС■

НОВЕ АМПЛУА 

Кличко, до дошки! 
Після завершення спортивної кар’єри 
відомий боксер підпрацьовує... 
вчителем

■

«Просто Владімір» у ролі вчителя.❙

СТИХІЯ

Драматична Санта-Барбара 
Кількість жертв через руйнівні зсуви у Каліфорнії зростає

■

Мальовничий штат нагадує поле битви.❙



14 УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 12—13 СІЧНЯ 2018 КУЛЬТУРА

Валентина САМЧЕНКО

 Із 10 травня і до кінця міся-
ця 1940 року — це період, який 
показує режисер Джо Райт у но-
вому фільмі «Темні часи». Цей 
дрібний часовий проміжок вміс-
тив велику історію: німецькі тан-
кові армади вторглися у Фран-
цію і Бельгію, Вінстон Черчилль 
замінив на посаді британського 
прем’єра Невілла Чемберлена, 
обійняв посаду міністра оборони 
Великої Британії і за лічені дні 
визначався зі стратегією і такти-
кою взаємовідносин із диктату-
рою Гітлера. Автори стрічки не 
оминули згадати і про початок 
найбільшої військово-рятуваль-
ної операції в світовій історії — 
Дюнкеркської, що мала кодову 
назву «Динамо»: організацію 
порятунку формувань британсь-
ких та французьких військ, що 
опинилися притиснутими Вер-
махтом до атлантичного узбере-
жжя в ході битви за Дюнкерк на 
північному сході Франції.
 Головний персонаж «Тем-
них часів» — Вінстон Чер-
чилль, якого блискуче зіграв 
Гарі Олдман — не «лакова-
ний» персонаж. Він може бути 
не надто чемним із секретар-
кою, тому дружина йому радить 
бути добрішим. Він — навіть 

коли йдеться про банкрутство 
сімейного бюджету — залишає 
обов’язкові витрати на щоденні 
чотири сигари. Королю Георгу 
VI відповідає, що не може зуст-
річатися з ним о 16.00, бо... дрі-
має; і змінити того не може — бо 
щоночі працює.
 До призначення прем’єр-
міністром Британії Черчилль 
не їздив у метро. Ця ремарка 
стає приводом для глядачів зга-
дати біографію одного з найвідо-
міших британських політиків, 
який став  лауреат Нобелівської 
премії з літератури 1953 року 
«за неперевершеність історич-
ного й біографічного опису, за 
блискуче ораторське мистецтво, 
з допомогою якого відстоювали-
ся найвищі людські цінності». 
Він походив з династії герцогів 
Мальборо, був сином англійсь-
кого лорда Рендолфа Черчил-
ля й американки Дженні. Чер-

чилль навчався у приватних 
школах і продовжив освіту в Ко-
ролівській військовій академії у 
Сандгерсті. У стінах британсько-
го парламенту він провів із пере-
рвами 64 роки і залишив його у 
віці 90 років.
 У фільмі «Темні часи» Чер-
чилля бачимо 65-річним. Отри-
мавши владні повноваження, 
йому доводиться наражатися 
на опір політичних опонентів. 
А підтримку він знаходить се-
ред простих британців, позиція 
яких викристалізовує позицію 
боротьби з фашизмом. Із ними 
він зустрінеться, авантюрно 
спустившись у... метро.
 Драматизм подій травня 
1940 року підсилюється різ-
кими змінами кадрів: ось бри-
танські політики сперечаються 
про те, хто займе прем’єрське 
крісло, а через секунду вже сма-
житься яєчня і заварюється чай 

у домі Черчилля; владці вирі-
шують долю заблокованих во-
рогом військових — поранені 
бійці кричать від нестерпного 
болю... Камера то піднімаєть-
ся — і летять униз снаряди, то 
опускається — і реалії війни 
глядач бачить крупним пла-
ном.
 Фільм пересипано крилати-
ми фразами Черчилля. «Ми пі-
демо до кінця, ми будемо битися 
у Франції, ми будемо битися на 

морях і в океанах, ми будемо би-
тися зі зростаючою впевненістю 
і зростаючою силою у повітрі, 
ми будемо захищати наш ост-
рів, чого б це нам не коштувало, 
ми будемо битися на березі, ми 
будемо битися на посадкових 
майданчиках, ми будемо бити-
ся у полях і на вулицях, ми бу-
демо битися в горах, ми ніколи 
не здамося», — ці слова, із гео-
графічним корегуванням акту-
альні нині для українців. ■

Із чоловіком і на сцені — 
гарний сімейний тандем
 ■ Валентино Володимирівно, як ви-
никла ідея проекту «Музичні подорожі 
країнами світу»?
 — Така задумка виникла із концерт-
мейстером Зоєю Володарською. Разом із 
нею ми виконуємо різні твори — від кла-
сики до сучасних. Перший із цього цик-
лу концерт «Французькі фрески» відбув-
ся у Франції. Попереду Італія. Загалом у 
планах вісім концертів, і один підсумко-
вий, що відбудеться в столиці України. Із 
цього циклу під назвою «Мальовнича Ук-
раїна» відбувся також виступ і на київсь-
кій сцені. 
 ■ Які пісні ввійшли у цикл «Мальов-
нича Україна»? 
 — Суто українські, і сучасні. Пере-
важно пісні на вірші Лесі Українки: «Сто-
яла я і слухала весну», «На човні», «Ніч-
ка тиха і темна була», «Якби мені дістати 
струн живих»... Із циклу романсів «На-
строї», з вокального циклу «Пейзажі» 
на вірші українських поетів. У концерті 
брали участь Зоя Володарська — викону-
вала партію фортепіано та Борис Матвій-
чук — сопілка і флейта.
 ■ До речі, Борис Матвійчук — ваш чо-
ловік. Як уживаються на сцені дві твор-
чі особистості?
 — Чоловік часто підказує, радить, 
адже як інструменталіст розуміється в 
оркестровках. До того ж має різноманіт-
ний музичний досвід, багато працював із 
чудовими диригентами, зокрема в Опер-
ному театрі із неперевершеним Стефаном 

Турчаком. А коли зустрічаємося у музич-
них проектах Лесі Дичко, зокрема «На 
човні», то так мелодійно, а часом тужли-
во звучить флейта... Зазвичай співаю ті 
пісні, які спеціально написані для голосу 
флейти і фортепіано. Вважаю, в нас гар-
ний сімейний тандем. Ніяких заздрощів.
 ■ Загалом які твори входять до вашо-
го нинішнього творчого репертуару?
 — Завдяки школі Галини Сухоруко-
вої співаю все! Наразі в Європі домінує 
музичний стиль бароко, вершиною яко-
го вважають творчість Йоганна Себас-
тьяна Баха та Фредеріка Генделя. Тому 
зі своєю колегою Ольгою Табуліною спів-
працюємо у проекті «Перлини бароко», 
де співаємо духовні рідкісні твори ра-
зом із Національним ансамблем солістів 
«Київська камерата» (керівник Валерій 
Матюхін). Співпрацюю з хором Київсь-
кого національного університету культу-
ри і мистецтв, виконуємо твори Генделя 
«Діксі Dominus». Беремо ті твори, які не 
знайдете в афішах, тобто ті, які взагалі не 
виконувались в Україні або виконуються 
дуже рідко. І, звісно, народні пісні, старо-
винну, духовну музику, оперету.
 ■ Ви згадали про школу Галини Сухо-
рукової. Галина Станіславівна була ва-
шим педагогом у консерваторії?
 — Спершу три роки я навчалася в на-
родної артистки Євгенії Мірошниченко. 
Потім почалися певні проблеми, хоча Єв-
генія Семенівна — це унікальна співач-
ка, і вона співала як природою дано. Але 
мені ця манера трішки не підійшла. На 
третьому курсі я пішла у клас відомої 

камерної співачки, заслуженої артистки 
Галини Сухорукової. Звісно, я пішла не 
без скандалу. Але сама Євгенія Мірош-
ниченко зателефонувала до Галини Су-
хорукової і сказала: «Забирай её». Я взя-
ла академвідпустку і їздила додому до Га-
лини Станіславівни займатися винятко-
во вправами, потім почала брати арії. І 
я сказала одного разу: «Вау! Я можу так 
класно співати арії...» Стала виконува-
ти твори від бароко до дитячого мюзик-
ла, наприклад «Кікімора». І саме я у Га-
лини Сухорукової навчилася всьому, що 
наразі вмію. Хоча, завдячуючи Євгенії 
Мірошниченко, я вивчила техніку верх-
ніх нот. Та доленосною людиною у моїй 
творчості стала педагог Галина Сухору-
кова. Галина Станіславівна була унікаль-
ним педагогом і унікальною співачкою. У 
мене є її записи, і такого рівня камерного 
співу в Україні не було... І чи буде?!. У Га-
лини Сухорукової я ніби народилася за-
ново, почала оволодівати майстерністю. 
На цей час припадає моя участь у різно-
манітних конкурсах. 

Мрія про рекламу в метро — 
як в Афінах
 ■ У яких конкурсах здобули перемогу?
 — Першою сходинкою була перемо-
га на конкурсі «Нові імена України», 
згодом — участь у міжнародних. Стала 
лауреатом конкурсу імені Бюль-Бюля 
в Баку (Азербайджан), потім перемо-
га в місті Марібор (Словенія) у конкурсі 
імені Ондіна Отто. Вершина моїх досяг-
нень на той час — премія на конкурсі 

імені Марії Каллас в Афінах. Зворушли-
во було почути своє прізвище серед лау-
реатів, де сімдесят претендентів розрахо-
вували на три премії. Я тоді єдина отри-
мала ще медаль за поєднання вокальної, 
музичної й акторської майстерності, так 
вразила журі тонким виконанням камер-
них творів. Навіть член журі — концерт-
мейстер із лондонського театру «Ковент-
гарден» — сказав, що Брамса ніхто кра-
ще не заспівав.
 ■ В оперної і камерної співачки Ва-
лентини Матюшенко є улюблена опер-
на арія? 
 — Вальс Джульєтти із опери «Ромео 
і Джульєтта» композитора Шарля Гуно. 
Співаю цей твір у різних тональностях. 
Захоплює. 
 ■ Валентино Володимирівно, як поча-
лось ваше знайомство з музикою. Коли 
вперше вийшли на сцену?
 — Мама каже, що почала співати 
раніше, ніж говорити. Десь першу піс-
ню «У полтавськім краї білі голуби» за-
співала у півтора року. Потім навчалась у 
Полтавському музичному училищі, клас 
Євгена Нагорного (до речі, дуже талано-
витий викладач, який і до сьогодні пра-
цює), і разом із солістами Полтавської 
філармонії їздила по області з концерта-
ми. Це було колись...
 Проте щойно повернулася із київсь-
кої школи, де виступала перед учнями. 
У філармонії є така форма — лекторії — 
це так звана філармонічна робота. 
 ■ Який найяскравіший спогад вашо-
го музичного життя?
 — У шість років у Полтавському бу-
динку культури під час концерту заспі-
вала пісню «Кись-кись, мяу», і забула 
третій куплет, то заспівала двічі другий. 
Забігла за сцену — чую бурхливі оплески, 
а я як розплачусь... Мене вчителька обій-
має і цілує, а я не можу заспокоїтися.
 ■ Які міста України є найулюблені-
шими? 
 — Люблю Полтаву, де народилася. 
Але, напевне, більше Київ. Із його буль-
варами, зокрема Липським, де падають 
жовті листочки. Хоча полюбляю весну. 
«Прийди, прийди, весно красна // Чепу-
ри наш рідний край» (співає).
 ■ Куди б хотіли запросити кожного?
 — На вулиці Володимирський узвіз, 
2 у Києві є чарівний і красивий будинок, 
який зветься Національна філармонія 
України. Приходьте сюди якомога часті-
ше! Тут митці творять справжнє диво, 
яке звучить просто: пісня і мелодія! 
 Коли я була на конкурсі в Афінах, у 
тамтешньому метро мене вразило вели-
чезне фотозображення Марії Каллас. Без 
жодних підписів, бо всі знають і шанують 
велику гречанку. У нас, на жаль, у метро 
інша реклама... ■

ПРОКАТ

Не здаватися
Фільм про Вінстона Черчилля вчить 
безкомпромісно діяти у воєнні часи

■

Вінстон Черчилль знав два значення піднятих пальців: «перемога» 
і «йдіть до біса». 
Фото з сайта bhfilms.com.ua.

❙
❙
❙

ВИСОКА НОТА

Валентина Матюшенко: 
Виконуємо твори, 
які не знайдете в афішах
Солістку Національної філармонії 
учили співати Євгенія Мірошниченко 
і Галина Сухорукова
Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Зовсім нещодавно українська оперна співачка-сопрано, лауреат багатьох 
міжнародних конкурсів, зокрема Марії Каллас (Афіни), заслужена артист-
ка України, солістка Національної філармонії України Валентина Матюшенко 
представила цикл творчих вечорів під назвою «Музичні подорожі країнами 
світу». Перша зустріч із слухачами в цьому форматі відбулась у Франції, дру-
га — в Україні. Тож і ми помандруємо з піснями Валентини Матюшенко.

■

Валентина Матюшенко.
Фото з власного архіву.

❙
❙



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 12—13 СІЧНЯ 2018 15СПОРТ
«Нещодавно мій брат Сімон не зміг кваліфікуватися на Ігри в Пхенчхані. 
Ситуація неприємна. Однак у біатлоні все вирішує не сімейний стан і не 

друзі, тут першочерговим є результат».
Мартен Фуркад
французький біатлоніст

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 За традицією, перерва між 
спареними німецькими етапа-
ми біатлонного Кубка світу суто 
символічна. Кілька днів пере-
починку, на які припало свят-
кування 31-го дня народження 
капітана жіночої збірної Олени 
Підгрушної, — й після стартів 
в Оберхофі біатлоністи взялися 
виконувати змагальну програ-
му Рупольдинга, сформованої з 
індивідуальної гонки, естафети 
та мас-старту.
 Першими на трасу Руполь-
динга вийшли чоловіки, аби 
з’ясувати володаря «малого 
кришталевого глобуса» в залі-
ку «індивідуалок», котрий у 
нинішньому кубковому сезоні 
визначався за підсумком лише 
двох гонок. З огляду на таку 
вельми коротку турнірну дис-
танцію, дивуватися тому, що 
титул кращого в цій номіна-
ції розділили двоє біатлоністів, 
певно, не варто. Зрештою, два 
першi місця в заліку «індиві-
дуалістів» iз рівною кількіс-
тю очок посіли норвежець Йо-
ханнес Бьо та француз Мартен 
Фуркад, який виграв гонку в 
Рупольдингу. Цікаво, що для 
незмінно кращого біатлоніс-
та останніх сезонів, повного 
«кришталевого» кавалера по-
переднього КС, це був 14-й пос-
піль фініш на подіумі Кубка сві-
ту — досягнення, котрого рані-
ше досягти нікому не вдавало-
ся.
 А от біатлонний король не-
далекого минулого — норве-
жець Уле-Ейнар Бйорндален 
— в недалекому минулому — 
«індивідуалку» в Рупольдин-
гу провалив. Показавши в ній 
лише 42-й результат, 43-річний 
норвезький біатлоніст практич-
но позбавив себе шансів висту-
пити на Іграх-2018, адже знову 
не зміг виконати олімпійський 

кваліфікаційний норматив. 
При цьому сам Бйорндален про-
довжує вірити, що зможе вшос-
те поспіль виступити на зимовій 
Олімпіаді. Сподівається на це й 
Мартен Фуркад: «Нещодавно я 
також пережив подібну ситуа-
цію, коли мій брат Сімон також 
не зміг кваліфікуватися на Ігри 
в Пхенчхані. Але в біатлоні все 
вирішує не сімейний стан і не 
друзі, тут першочерговим є ре-
зультат. Так, справді, Уле опи-
нився в неприємній ситуації, 
але маю надію, що він зможе 
виступити на Олімпіаді».
 Хай там як, а на індивідуаль-
ну гонку в Рупольдингу Бйорн-
дален виходив, як на останній 
бій. На попередніх етапах КС 
іменитий норвежець показував 
результати більш ніж скромні. 
Відтак для подолання кваліфі-
каційного бар’єра за спортив-
ними показниками в останній 
спробі він мав спромогтися на 
щось дуже серйозне. До сере-
дини дистанції Уле-Ейнар ішов 
четвертим, але на двох останніх 
вогневих рубежах «король» за-
робив три штрафнi хвилини й 
відкотився до п’ятого десят-
ка. Відтак тепер доля його шос-
тої Олімпіади вирішуватиметь-
ся не на трасі, а на командно-
му зібранні тренерського шта-
бу збірної Норвегії.
 Щодо українських біат-
лоністів, головною для котрих, 
як відомо, на Олімпіаді буде ес-

тафета, то кращим серед «си-
ньо-жовтих» індивідуальну гон-
ку пробіг Артем Прима, кот рий 
iз двома додатковими хвилина-

ми штрафу фінішував 26-м. При 
цьому капітан нашої чоловічої 
команди Дмитро Підручний з 
трьома промахами показав 41-

й результат, Артем Тищенко — 
49-й (1 промах), Володимир Се-
маков — 58-й (2), Руслан Тка-
ленко — 80-й (3). ■

Григорій ХАТА

 Коли після Олімпіади-2008 в доволі 
успішних виступах Катерини та Олени 
Бондаренко намітився спад, за майбутнє 
вітчизняного жіночого тенісу стало тро-
хи сумно, оскільки рівнозначної заміни 
досвідченому сестринському дуету в той 
час на горизонті не проглядалося.
 Закономірним у таких обставинах 
стало й падіння жіночої збірної України 
в Кубку федерації, котра, було, вилетіла 
з числа елітних команд до Першої Євро-
Африканської зони. Проте минуло тро-
хи часу, й на тенісний небосхил світово-
го тенісу доволі несподівано зійшла урод-
женка Одеси Еліна Світоліна. Голосно за-
явивши про себе в юніорах, тріумфаторка 
юнацького «Ролан Гарросу»-2010 посту-
пово дісталася то когорти найсильніших 
тенісисток планети. Й тепер має всі під-
стави претендувати на виграш доросло-
го «шолома». Без сумніву, на майбутньо-
му «Аустреліен оупен» 23-річна Світоліна 
перебуватиме серед числа головних фаво-

ритів першого в році турніру з серії «Гранд 
слем». Її першим суперником на «АО»-
2018 стане хтось із переможниць кваліфі-
кації, яка нині триває в Мельбурні.
 Не виключено, що в дебютному мат-
чі Відкритої першості Австралії при-
мі українського тенісу протистояти-
ме хтось з її юних співвітчизниць. Учо-
рашні юніорки — дебютантки доросло-
го дивізіону 15-річна Марта Костюк та 
17-річна Даяна Ястремська — якоюсь 

мірою активно рухаються слідами Сві-
толіної. Залишивши знаковий слід у 
юніорському тенісі, сьогодні вони по-
чинають своє становлення на професіо-
нальній арені.
 Своє знайомство з дорослим «Ауст-
реліен оупен» фіналістка юніорського 
Уїмблдону-2016 Ястремська розпочала з 
перемоги в першому раунді кваліфікації 
над японкою Місакі Дої — 6:3, 6:1. Вод-
ночас Костюк, котра в минулому році 

тріумфувала одразу на двох юніорських 
«шоломах» — Відкритій першості Авс-
тралії (на «одинаку») та США (в парі) — 
в стартовому етапі кваліфікації дорос-
лого «АО» перемогла австралійку Арі-
ну Родіонову — 4:6, 6:3, 6:1.
 Теоретично, в разі успішного по-
долання кваліфікації «АО», на когось 
з українських тенісних зірочок може 
очікувати зустріч iз ветераном вітчиз-
няного тенісу Катериною Бондаренко. 
А от Леся Цуренко та Катерина Козло-
ва своїх суперниць на старті австралій-
ського «шолома» вже знають. Кожній 
із них опонуватимуть росіянки. Другій 
ракетці України Цуренко протисто-
ятиме Наталя Віхлянцева, а Козловій, 
котра нині є третьою в рейтингу вітчиз-
няних тенісисток, випало зіграти з 15-ю 
ракеткою планети Анастасією Павлю-
ченковою.
 Водночас в основній сітці чоловічого 
«АО» зіграє лише один українець. Для 
найсильнішого тенісиста України Олек-
сандра Долгополова турнір у Мельбур-
ні розпочнеться матчем проти австрійця 
Андреаса Хайдер-Мауера. У той час Сер-
гій Стаховський шансом дістатися «ос-
нови» Відкритого чемпіонату Австралії 
не скористався, програвши на старті 
кваліфікації німцеві Маттіасу Бахінге-
ру — 6:4, 6:7, 3:6. ■

Футбол
 Київське «Динамо» оголосило про підписання 
першого в новому році новачка, котрим став захисник 
донецького «Олімпіка» Артем Шабанов. Контракт iз 
футболістом, який покликаний замінити хорвата До-
магоя Віду, «біло-сині» підписали на чотири роки. ■

ХРОНІКА■

Дворазова переможниця юніорських «шоломів» Марта Костюк успішно розпочала 
кваліфікацію на дорослому «АО».
Фото з сайта tennisua.org.
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ТЕНІС

Зірковими слідами
Одразу дві молоді тенісні 
зірочки України розпочали 
свої дебютні виступи на 
дорослому «Аустреліен 
оупен»-2018

■

Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний (другий на фото) вважає індивідуальну гонку своїм 
слабким місцем.
Фото з сайта biathlon.com.ua.

❙
❙
❙

БІАТЛОН

Безрезультатний відбір 
Легендарний норвезький біатлоніст не зміг подолати кваліфікаційний бар’єр 
на Олімпіаду-2018

■
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«З війни приходять зовсім іншими людьми»
Офіцер Центру морально-психологічного забезпечення Володимир Потапов — про роботу новоствореного 
відомства на передовій і в тилу
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«Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 — Ви на цілу годину спізнилися 
на роботу!
 — У мене годинник зупинився.
 — А чому ви його не завели?
 — А як би я зараз виправдову-
вався?

* * *
 Один боксер каже іншому:
 — У мене сьогодні в метро циган 
попросив грошей на операцію!
 — І ти дав?
 — Дав.
 — Багато?
 — Та не дуже. Але операцію ро-
бити доведеться.

* * *
 Біжить хлопець по ескалатору, 
наступає дівчині на ногу і за інерцією 

біжить далі. Потім повертається.
 — Вибачте, будь ласка.
 Дівчина махає рукою і каже:
 — Гаразд, я тобі й так уже на 
спину плюнула.

* * *
 Весілля. Після церемонії нарече-
ний підходить до священика і запитує:
 — Скільки я вам винен?
 — Я грошей не беру, але можете 
зробити пожертвування церквi.
 — А скільки?
 — Відповідно до краси вашої на-
реченої.
 Наречений дає священику 10 гри-
вень. Священик заглянув під фату і 
простягнув нареченому дріб’язок:
 — Здачу візьміть.

По горизонталі:
 1. Назва срібних чи мідних іно-
земних монет, що в різні епохи пе-
ребували на грошовому ринку ук-
раїнських земель. 4. Свідоме зани-
ження ціни для витіснення конкурен-
тів із ринку. 8. Український музикант, 
лідер гурту «Мандри». 9. Невеликий 
кущ чи дерево, кора якого має ліку-
вальні властивості. 10. Відомий ху-
дожник, один із авторів розпису Ки-
рилівської церкви в Києві. 12. «Стрі-
ла в ... — так стріла в ...» (слова Доб-
рині у фільмі «Сторожова застава», 
парафраз відомого вислову Арсенія 
Яценюка). 13. Місто на Чернігівщині. 
15. Донька Ярослава Мудрого, яка 
стала королевою Франції. 17. Річка на 
Сумщині. 21. Мадридський футболь-
ний клуб. 23. Старовинна британська 
та американська міра площі. 24. Сус-
пільний авторитет індивіда, соціаль-
ної групи, професії, організації, певної 
норми тощо. 25. Зародок живого ор-
ганізму. 26. Давня назва міста Білго-
рода-Дністровського. 28. Найпівніч-
ніший острів у групі Віргінських ост-
ровів. 29. Американський пластун.
По вертикалі:
 1. Частина ноги, за допомогою 
якої вершник керує конем. 2. Пер-
ший прем’єр-міністр Демократичної 
Республіки Конго. 3. Великий князь 
литовський, засновник відомої ко-
ролівської династії. 5. Внутрішнє Я. 

6. Один із найвідоміших чоловічих 
журналів. 7. Кулінарна назва річкової 
камбали в рецептах болгарської, ру-
мунської та одеської кухні. 8. Давньо-
римський бог лісів і полів, зображував-
ся у вигляді людини з козлячими но-
гами. 11. Одяг священиків чи монахів. 
14. «Гей ви, Стожари, мені насняться 
ваші ... Я хочу стріти кохання наяву» 
(пісня із репертуару Павла Дворсько-
го). 16. Африканська дика тварина. 18. 
Найвища вершина Кавказького хребта. 
19. Глибока і широка глиняна миска. 
20. Рух товарів із однієї країни в іншу 
через територію третьої. 22. Ім’я фран-
цузького поета, автора «Інтернаціона-
лу». 24. Відомий бренд, який, якщо ві-
рити Голлівуду, полюбляє носити Ди-
явол. 27. Давньогрецький бог підзем-
ного царства. ■

Кросворд №2
від 5—6  січня

ПРИКОЛИ■
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Аліса КВАЧ

 Справжня жінка ніколи не залишить чо-
ловіка у біді. І, схоже, недарма про французь-
ких жінок ходять легенди. Бо саме сотня ав-
торитетних і популярних француженок, серед 
яких письменниця Катрін Мілле, актриса Кат-
рін Деньов, співачка Інгрід Кавен та інші відо-
мі особистості, виступили з відкритим листом 
проти кампанії «ненависті до чоловіків», яка 
поширилася з Голлівуду і стала вже світовим 
трендом.
 Нагадаємо, що все почалося зі звинува-
чень у сексуальному домаганні на адресу «ос-
кароносного» продюсера Гарві Вайнштейна, 
висловлених одразу кількома десятками зна-
менитих актрис, що практично поставило хрест 
на його кар’єрі. Після цього Голлівуд букваль-
но накрила хвиля зізнань і щодо інших зірко-
вих небожителів, а остання церемонія вручен-
ня премії «Золотий Глобус» узагалі пройшла 
під знаком «боротьби із сексуальними дома-

ганнями» — практично всі учасни-
ки церемонії прийшли в чорному 
вбранні і у своїх промовах постій-
но зверталися до цієї теми.
 Натомість француженки у своє-
му листі звернули увагу, що поде-
куди ця хвиля розвінчувань почала 
переходити межі здорового глуз-
ду і закликали зупинити цей «ма-
совий психоз». «Справа Вайнштей-
на привернула заслужену увагу до насильства 
щодо жінок, особливо на робочому місці. Од-
нак зняття табу з теми дає сьогодні зворотний 
ефект. Фактично, кампанія #MeToo спровоку-
вала в пресі та соцмережах хвилю публічних 
доносів. Жертвами такого «відновлення спра-
ведливості» стали чоловіки на робочих місцях, 
які змушені були піти у відставку, позбутися 
статусу лише за те, що дозволили собі торкну-
тися коліна колеги, спробували незграбно по-
цілувати, завели «інтимну» тему під час біз-
нес-ланчу чи надіслали сексуально відвер-

те повідомлення жінці, яку вони просто не ці-
кавили», — йдеться у відкритому листі, що 
з’явилося у газеті Le Monde.
 Француженки закликали припинити це 
«полювання на відьом» і не сприймати жі-
нок як нещасних жертв, які потребують захис-
ту. Зрештою, вони мають рацію: якщо так піде 
і далі, чоловіки просто боятимуться говорити 
жінкам про свої симпатії і підходити до них із 
«непристойними пропозиціями». А яка фран-
цузька жінка це переживе? ■

з 15 до 21 сiчня 

 Овен (21.03—20.04). Свята спустошили 
вашi фінансові запаси, тож доведеться тугіше 
затягнути паски і значно урізати свої витрати. 
Дехто з вас шукатиме додаткову роботу.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Телець (21.04—21.05). Зі здоров’ям у 
вас особливих проблем не виникне, якщо ви 
прислуховуватиметеся до свого організму, 
вчасно відвідуватимете лікаря, навіть при не-
значних захворюваннях.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Близнюки (22.05—21.06). Ви наполег-
ливі й безапеляційнi. Цi риси характеру допо-
можуть вам упевнено крокувати по життю. Ви 
будете впевнені у своїх силах i вийдете на про-
відні ролі як у родині, так і на роботі.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Рак (22.06—23.07). Завдяки своїй пра-
цездатностi ви шукатимете способи домогти-
ся успіху. Життя ставитиме перед вами склад-
ні завдання, але ви зможете подолати всi пе-
репони.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21.

 Лев (24.07—23.08). Представники цьо-
го знака зможуть зробити кар’єру на організа-
торських та управлінських посадах. Менше по-
щастить тим, хто працює поодинці або зайнятий 
творчістю.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Діва (24.08—23.09). Ви багато заробляє-
те і багато витрачаєте. Всi грошi ви вкладати-
мете в розвиток або в банк під відсотки. Мож-
ливе придбання нерухомості, але це, швидше, 
для збереження капіталу, нiж для життя.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 17.

 Терези (24.09—23.10). Ви перестанете 
звертати увагу на здоров’я, більше займаючись 
кар’єрою. А такий необачний крок може зігра-
ти злий жарт. Постійні стресові ситуації можуть 
спричинити серцево-судиннi захворювання.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви можете 
займати ключові пости та впливати на маси. 
Вам доведеться піклуватися як про батьків, 
так і про спадкоємців. Удасться укласти дiловi 
контракти з партнерами.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Стрілець (23.11—21.12). У діловій сфері на 
вас чекає чимало випробувань. По-перше, це важка 
робота, по-друге — конкуренція у будь-якій сфері 
розвитку буде серйозна. Опоненти чекатимуть по-
милки, щоб розгорнути проти вас кампанію.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Козеріг (22.12—20.01). Через постій-
ну зайнятість у вас у сiм’ї виникнуть проблеми. 
Близькі не захочуть миритися з тим, що ви не 
приділяє уваги сімейному життю, і всіляко про-
тестуватимуть.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Водолій (21.01—19.02). Ви зможете по-
мітно поліпшити своє матеріальне становище, 
якщо навчитеся контролювати емоції й не кон-
фліктуватимете з партнерами по бізнесу. Ви пе-
ребуватимете в центрі подій i матимете шанси 
на найкращі контракти.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21.

 Риби (20.02—20.03). Ваша перевтома 
викликана недосипанням і відсутністю відпочинку. 
Часті переїдання, відсутність будь-якого режиму 
харчування призведуть до проблем зі здоров’ям.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Катрін Деньов.❙

РЕЗОНАНС

Не чіпайте чоловіків
Французькі жінки вступилися за 
представників сильної статі, які стали 
жертвами боротьби з сексизмом

■

13—14 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiд-
ний, 5-10 м/с. Температура вночi -5...-7, удень -3...-5. Пiс-
лязавтра вночi -8...-10, удень -3...-5.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий снiг. 
Славське: уночi -3...-5, удень -1...-3. Яремче: уночi 
-4...-6, удень -2...-4. Мiжгiр’я: вночi -1...-3, удень +1...+3. 
Рахiв: уночі -2...-4, удень +2...+4.

11 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— 1 см, Стрий — 2 см, Славське — немає, Плай — 
33 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — 
3 см, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, 
Коломия — 1 см, Пожежевська — 40 см.
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