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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,89 грн. 

1 € = 33,53 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Гра на публіку
2018 рік визначатимуть майбутні президентські вибори — 

як у Росії, так і в Україні
стор. 4 »

Політичні експерти вважають малоймовірним у цьому році третій Майдан, але голос вулиці звучатиме дедалі потужніше. ❙

Міноборони РФ: Російська 

авіагрупа в Сирії у 

боєготовності і продовжує 

виконувати всі завдання
стор. 5 »

ЗМІ: У Сирії знищили сім 
російських літаків

Хортам — 
перемог над 

песиголовцями
Рік Собаки у співзвуччі 

з українськими міфами 

та реаліями
cтор. 13 »

Відомий бандурист 

розповідає, які колискові 

треба співати дітям і чому 

кобзарство називають 

старцівством
стор. 14 »

Тарас Силенко: Пісня — ліки 
для душі народу
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«Росіяни повинні знати про можливості України, зокрема, про те, що Україна 
займається реалізацією ракетного проекту «Грім-2». 2018 рік стане роком 
безпосередніх польових випробувань. Якщо все піде за планом, не виключено, 
що «Грім-2» буде поставлений на потік уже до кінця року».

Ігор Романенко 
екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, 

генерал-лейтенант запасу

УКРАЇНА МОЛОДА

Іван БОЙКО

 Напередодні Різдва ворог дещо 
затих (уздовж усієї лінії розмежу-
вання сторін не зафіксовано жод-
ного обстрілу минулої середи), на-
томість активізував повітряну роз-
відку, повідомляє прес-центр шта-
бу АТО.
 Зазначається, що безпілотні лі-
тальні апарати противника, які за-
боронені до застосування Мінськи-
ми домовленостями, було зафіксо-
вано а районі Світлодарської дуги 
та на Приазов’ї.
 Уже наступного дня російські 
окупанти п’ять разів порушували 
перемир’я на донецькому напрям-
ку. Зокрема, з мінометів каліб-
ру 82-мм бойовики вели вогонь по 
оборонних укріпленнях ЗСУ дов-
кола Мар’їнки та шахти Бутівка. 
 Гранатомети різних видів та лег-
ке піхотне озброєння загарбники за-

стосували біля Авдіївки та Водяно-
го (зокрема, тут окупанти застосува-
ли фактично весь арсенал піхотно-
го озброєння — гранатомети різних 
видів i великокаліберні кулемети), 
а зі стрілецької зброї провокували 
оборонців Широкиного.
 Українські воїни жодного разу 
не піддалися на провокації агресо-
ра і вогонь у відповідь не відкри-
вали. У результаті ворожих об-

стрілів жоден український війсь-
ковослужбовець не загинув і не був 
поранений.
 «Українські військовослужбов-
ці забезпечували виконання всіх 
заходів щодо дотримання режиму 
тиші та вогонь у відповідь не від-
кривали», — зазначили у штабі.
 На інших ділянках лінії 
зіткнення порушень перемир’я не 
зафіксовано. ■

Ірина КИРПА 

 Співробітники війсь-
кової прокуратури Біл-
город-Дністровського 
гарнізону Південного ре-
гіону України схопили 
«на гарячому» заступни-
ка військового комісара. 
З’ясувалося, що майор 
ЗСУ обіцяв батькам хлоп-
ця призовного віку за ти-
сячу доларів позитивно 
«вирішити питання» про 
ухилення від служби в 
армії.
 Згідно зі статтею 368 
КК України, затримано-
му загрожує тюремний 
термін до п’яти років, 
штраф та позбавлен-
ня права займати керів-
ні пости строком на три 
роки.
 У прес-службі війсь-
кової прокуратури Пів-
денного регіону України 
розповіли про те, що ха-
барі за відмову служити 
в українській армії бать-
ки призовників регуляр-
но носять високопостав-
леним чиновникам. Так, 
улітку минулого року вій-
ськовий комісар Одеської 

області Юрій Піскун був 
затриманий за участь у 
такій самій криміналь-
ній схемі, а хабар в одну 
тисячу доларів став стан-
дартним підношенням за 
небажання служити у ла-
вах ЗСУ.
 — Кожна чергова хви-
ля мобілізації приносить 
нам новий урожай ха-
барників, — розповів го-
ловний військовий про-
курор України Анатолій 
Матіос. — Співробітни-
ки прокуратури спільно з 
профільними підрозділа-
ми СБУ проводять «дуже 
динамічну роботу» щодо 
хабарництва у військко-
матах. Серед сумнозвіс-
них лідерів — Одеська, 
Київська та Львівська об-
ласті.

 Так, начальник вій-
ськового комісаріату 
Київського району міста 
Одеса майор В’ячеслав 
Кушнеров прославив-
ся на всю Україну піс-
ля того, як придбав поза-
шляховик вартістю понад 
два мільйони гривень. 
Пізніше з’ясувалося, що 
члени сім’ї Кушнерова 
володіють автопарком, 
вартість якого переви-
щує 250 тисяч доларів.
 На думку головно-
го військового прокуро-
ра, велика частина про-
вини лежить як на са-
мих чиновниках, які бе-
руть хабарі, так і на тих, 
хто готовий заплатити ці 
гроші, аби уникнути не-
обхідності йти до армії. 
Адже ці люди добре ро-

зуміють, що платять за 
зраду своєї Батьківщи-
ни, отож, навіть мови не 
може буде про те, щоб 
вони написали заяву до 
правоохоронних органів, 
що суттєво ускладнює ро-
боту «силовиків».
 Покарати хабарни-
ка в погонах фактич-
но неможливо. За слова-
ми одеської журналістки 
Віри Запорожець, спів-
робітники військкоматів 
беруть гроші не лише за 
те, щоб «відмазати» лю-
дину від служби в ЗСУ, 
а й також за виконання 
замовлення на призов 
до армії конкретної лю-
дини. Причому розцін-
ки коливаються в залеж-
ності від платоспромож-
ності клієнта — від 800 
до трьох тисяч доларів.
 Тільки за шість міся-
ців 2017 року на Одещині 
за корупційні злочини та 
правопорушення засуди-
ли 114 осіб. Справжній 
пік хабарництва у регіоні 
почався влітку, тому роз-
слідування кримінальних 
проваджень по цих спра-
вах поки що триває. ■

ВІТАННЯ

Христос ся 
рождає!
Понад дві тисячі років тому у 
Вифлеємі в хліву народився Ісус, 
який своїм розп’яттям, своєю 
кров’ю, своєю пожертвою дав 
кожній людині шанс

Олег ЛЯШКО,
народний депутат України, лідер Радикальної партії

 Різдво та Новий рік для мене — найкращі і найпри-
ємніші спогади з мого дитдомівського-інтернатівсько-
го дитинства. Люблю зиму, хоч і не люблю мерзнути. 
 Ми з сім’єю святкуємо Різдво згідно з візантійським 
обрядом 7 січня, але моя команда підтримала рішен-
ня, щоб зробити 25 грудня вихідним днем із поваги до 
тих, хто його святкує. Ми всі повинні пам’ятати те, чого 
вчив нас Христос.
 Давайте ставитись до людей так само, як ми хочемо, 
щоб вони ставились до нас!
 Давайте любити та цінувати одне одного!
 Давайте будемо щирими, чесними і добрими!
 Давайте підтримувати всіх, кому важко і кому по-
трібна наша турбота!
 Давайте дарувати кожній людині душевне тепло, по-
вагу та радість!
 Дорогі друзі! Щастя Вам, міцного здоров’я, Божих 
ласк, успіхів у всіх добрих починаннях!
 Хай береже Вас Господь!

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Резонансне вбивство правозахисниці 
Ірини Ноздровської, без перебільшення, 
сколихнуло навіть чимало iнших країн і 
тепер є справою честі для правоохорон-
ців, аби його розкрити в стислі терміни. 
Як запевнив під час селекторної відеона-
ради перший заступник міністра внут-
рішніх справ Сергій Яровий, до розкрит-
тя цього зухвалого вбивства залучені 
найкращі фахівці розшуку та кримі-
нального блоку. «Ставлю завдання На-
ціональній поліції та Головному слідчо-
му управлінню — створити координа-
ційний штаб, задіяти найкращих фахів-
ців. Максимально організувати роботу 
розкриття тяжкого злочину фахівцями 
Департаменту карного розшуку та слід-
чих, — сказав, зокрема, пан Яровий. — 
І якщо потрібні спеціалісти з інших об-
ластей — ми негайно їх викличемо».
 Заступник міністра також додав, що 
наразі необхідно негайно «налагодити 

взаємодію» між департаментами поліції, 
громадськими активістами та ЗМІ сто-
совно розслідування цього злочину. За 
його словами, слідче управління постій-
но взаємодіє з Генпрокуратурою.
 У свою чергу, глава поліції Київсь-
кої області Дмитро Ценов розповів жур-
налістам, що доньці та батькам уби-
тої юристки Ірини Ноздровської нада-
ли охорону. Дмитро Ценов запевнив, 
що зробить усе можливе, щоб знайти 
 вбивць: «Ми будемо працювати у стислі 
строки... Я зроблю все, щоб даний зло-

чин був розкритий, — наголосив він i до-
дав: — Зараз я призначив службове роз-
слідування, вивчають усі матеріали, всі 
звернення Ірини у справі про вбивство її 
сестри».
 Глава поліції Київської області взяв 
цю справу на особистий контроль. Піс-
ля зустрічі з групою активістів Дмитро 
Ценов заявив, що у справі розслідуван-
ня вбивства юристки Ірини Ноздровсь-
кої є деякі зрушення: «Встановлено ос-
танні години життя Ірини. Експертиза 
показала, що Ноздровська померла за 

дві-три доби до того, як знайшли її тіло. 
Є численні тілесні ушкодження, пора-
нення гострим предметом». Було та-
кож встановлено, що смерть жінки на-
стала саме внаслідок колото-різаних 
ран шиї, а не через утоплення, хоча, на-
гадаємо, знайшли її саме у водоймі, та 
ще й роздягненою. Версія зi зґвалтуван-
ням відпала, бо його не було — це також 
з’ясувала судово-медична експертиза.
 Нагадаємо, що Ірина Ноздровська 
упродовж двох років займалася спра-
вою своєї сестри Світлани Сапатинської, 
котра загинула під час ДТП. — Правоза-
хисниця зникла 29 грудня, а її понівече-
не тіло знайшли 1 січня.
 Ірина Ноздровська працювала у ко-
манді нардепа від групи «Відродження» 
Антона Яценка. І отримувала від нього 
погрози. Відповідне відео 4 січня поши-
рив журналіст Андрій Дзиндзя. На віде-
озаписі — телефонна розмова між Нозд-
ровською і дружиною нардепа Людми-
лою Кравчук. ■

гривень
перерахував до бюджету «Нафтогаз» 
минулоріч, заявили у прес-службі ком-
панії.

106 млрд. гривень
п од а т к і в 

надійшло до столичного бюджету за мину-
лий рік, розповіли в Головному управлінні 
Державної фіскальної служби у місті Києві.

доларiв
у справі «Укр-

нафти» бізнесмен Ігор Коломойський вима-
гає від України, про це йдеться в оприлюдне-
них Міністерством юстиції матеріалах у системі 
закупівель Prozorro

доларiв
становив 

експорт шоколаду та виробів із нього  з Украї-
ни до країн ЄС за січень-жовтень 2017 року, 
повідомили в European Union in Ukraine.

барелів
скороти-

лися запаси нафти в США минулого тиж-
ня, повідомив  Американський інститут на-
фти (API).

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

64 млрд. 25,3 млн. На 5 млн.5,5 млрд.

У ЦЕНТРІ УВАГИ

Сестра за сестру
Кращі фахівці Нацполіції розслідують резонансне 
вбивство правозахисниці

■

НА ФРОНТІ

Приглядаймось до неба
На Донбасі порідшали ворожі обстріли, але 
побільшало ворожих шпигунів-безпілотників 
над позиціями ЗСУ

■

ПРИЗОВ

Хочуть «штуку»
Хабарі за ухиляння від служби 
стабільні

■
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українців
прийняла у себе Польща 

— заявив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький під 
час зустрічі у Будапешті з головою угорського уряду 
Віктором Орбаном.

1,5 млн. робочих місць
 створили німецькі компанії 

в Україні в 2017 році, заявив міністр закордон-
них справ України Павло Клімкін.

років
тому з’явився перший біткоїн 

(криптовалюта), про це нагадує Mashable.

осіб
загинуло в пожежах в Ук-

раїні лише впродовж доби 3 січня, 
констатували у прес-службі ДСНС.

— на стільки змен-
шилося споживання 
газу в Україні у ми-

нулому році, повідомляє прес-служба 
ГТС компанії «Укртранс».

2 тис. 9 8  6,3%
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

КРИМІНАЛ

Місцевого 
розливу
На Черкащині вилучили 15 тонн 
фальсифікованої побутової хімії
Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині правоохоронці прикрили під-
пільний цех iз виготовлення фальсифікованої 
побутової хімії. Під час обшуку вони вилучи-
ли близько 15 тонн підробленої продукції відо-
мих торгових марок. Про це «Україні молодій» 
повідомили у черкаському обласному управлінні 
поліції.
 Все почалося з того, що працівники Київсь-
кого управління Департаменту кіберполіції от-
римали інформацію від правовласників відомої 
торгової марки про те, що на території Черкаської 
області діє підпільний цех, де підробляють їхню 
продукцію. Поліцейські встановили, що зловмис-
ники виготовляли побутову хімію та збували її у 
мережі інтернет на сайтах онлайн-оголошень.
 Як з’ясувалося, організатором підпільного 
хімічного бізнесу був 40-річний мешканець Чер-
каської області. За місцем його проживання полі-
цейські провели санкціонований обшук. Під час 
обшуку у підсобному приміщенні домоволодіння 
«бізнесмена» правоохоронці виявили та вилучи-
ли промислову лінію з виготовлення фальсифіко-
ваних товарів побутової хімії, пристрої для упа-
ковки, змішування та випуску фальсифікату, на-
клейки на тару відомих торгових марок та вже го-
тову для реалізації продукцію. 
 Нині триває досудове розслідування за кримі-
нальним провадженням за ч. 1 ст. 229 КК Украї-
ни,  вживаються заходи щодо отримання заяв 
від правовласників, які представляють інтере-
си торгових марок популярної продукції. Крім 
того, поліцейські встановлюють канал постачан-
ня складових для виготовлення фальсифікату,  
осіб, які збували «хімію», та з’ясовують, скільки 
часу працювати підпільники. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ 

 Держкомітет iз питань телеба-
чення та радіомовлення заборонив 
ввезення в Україну 20 книг, вида-
них у Росії впродовж двох останніх 
років.
 До списку неблагонадійних ви-
дань потрапили різнотемні при-
мірники, якi об’єднує упереджене 
трактування історичних фактів, а 
то й відверта екстремістська спря-
мованість. Скажімо, експерти звер-
нули увагу на те, що в посібнику для 
старшокласників «700 новых устных 
тем по английскому языку» російсь-
кого видання «Хит книга», прослав-
ляються методи правління криваво-
го диктатора Сталіна. «За дуже ко-
роткий проміжок часу він зумів пе-
ретворити аграрну країну на дійсно 
сильну державу, — пише  видання. 
— Мабуть, це було б неможливо без 
сильного, але жорсткого характеру, 
який був у Сталіна, і великої кіль-
кості російських людей, які віддали 
свої життя на благо країни».

 Держкомтелерадіо також не дав 
дозвіл на появу в Україні книги свя-
щеника РПЦ Всеволода Чапліна 
«Православ’я. Чесна розмова», по-
силаючись на те, що її автор є одним 
з ідеологів російського фашизму. На 
думку експертів, які прийняли таке 
рішення, книга містить некоректні 
висловлювання на адресу віруючих 
інших конфесій, що може розпалю-
вати у суспільстві релігійну ворожне-
чу. До того ж,  виявили пропаганду ім-
перських доктрин країни-агресора. 
 А ось «Богатырские русские сказ-
ки» та «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» не потраплять в Украї-

ну не через ідеологічні розбіжності. 
Експерти, які оцінювали їхню благо-
надійність,  кажуть, що не мають ні-
чого проти згаданих билинних пер-
сонажів. Але оскільки про цих героїв 
часто друкують книги українські ви-
давництва, то немає потреби ввозити 
ще й імпортні аналоги. 
 Як уже повідомлялося, Верховна 
Рада заборонила ввезення російсь-
ких книг iз відвертим антиукраїнсь-
ким змістом ще рік тому. Наразі жо-
ден примірник сусідніх друкарень не 
може потрапити на територію нашої 
країни, поки не пройде відповідну 
перевірку. ■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Особливе святкове 
вечірнє Богослужіння 6 
січня відбудеться у  Соборі 
Різдва Пресвятої Богоро-
диці у Конотопі на Сум-
щині. В акустиці храму Бо-
жого співачка  з чоловічим 
хором капели імені  Левка 
Ревуцького виконають чу-
дотворні молитви Служби 
Божої, відро джуючи пра-
давні традиції духовного 
співу візантійської доби. 
Руслана, яка, як відомо, за 
фахом хоровий диригент, 
підготувала авторські 
версії молитв «Отче наш», 
«Богородице Діво, радуй-
ся», «Святий Боже», «Сві-
те Тихий», які продиригує 
у власній обробці.
 Ідея створити різдвя-
ний вечір за християнсь-
ким каноном у Руслани 
зародилася ще під час нав-
чання у консерваторії. Бо 
українська духовна музи-
ка має своє особливе зву-
чання, і зараз вона як ні-
коли актуальна. А нині 
відбуваються останні при-
готування до  грандіозно-
го проекту «Святе Різдво. 
Молитва Світла».
 «У нас характерна мо-
литва на одній ноті, ми на-
зиваємо це «остінато співає 
слава», — розповіла   спі-
вачка Руслана Лижичко.

 У супроводі звучатиме 
авторська музика Руслани, 
стилізована під Літургію. 
Оскільки  писати церков-
ну музику — справа особ-
ливо відповідальна, по бла-
гословіння Руслана ходила 
до Патріарха Філарета.
 Після  дуже довгої роз-

мови співачка-активіст-
ка його отримала. Говори-
ли, зокрема, про  Майдан 
і життя після  Революції 
гідності. 
 Організаторами уро-
чистого заходу в Конотопі 
стали  Міжнародний благо-
дійний фонд «Український 

світанок» та Euromedia за 
підтримки Української 
православної катедри свя-
того Андрія Первозванно-
го, Світового конґресу ук-
раїнців та Міністерства 
культури України. Меце-
натом проекту виступив 
Євген Сур. ■

Людмила НІКІТЕНКО 
Черкаська область

 На Черкащині 13 дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, одержали власні по-
мешкання. Ключі від 9 квартир та 
2 будинків, придбаних  коштом де-
ржавної цільової субвенції,  їм дня-
ми вручили представники обласної 
влади. Про це «Україна молода» 
дізналася у Черкаській облдержад-
міністрації.
 За словами начальника обласної 
служби дітей Оксани Покатілової,   
придбано чотири квартири сиротам 
у  Кам’янському районі, по одно-
му будинку в Городищенському та 
Черкаському, одну квартиру в Мо-
настирищенському, по дві кварти-
ри  у Христинівському та Тальнівсь-

кому районах. Загалом, за подани-
ми  пропозиціями для придбання 
соціального житла, на місця спря-
мували майже 3,8 млн. грн. iз держ-
бюджету.
 «Роботу зі збору пропозицій на 
придбання житла дітям цих кате-
горій ми розпочали ще влітку. Рі-
шення про виділення коштів iз де-
ржбюджету ухвалили 12 липня. 
Втім, відповідну постанову про 
спрямування коштів було підписа-

но лише 15 листопада, і  ми мали об-
маль часу, аби використати їх. Од-
нак усі спрацювали оперативно», — 
розповідає Оксана Покатілова.
 Вдалося вчасно та якісно освої-
ти виділену державою субвенцію, 
тож 13 черкаських сиріт тепер ма-
ють власне житло. 
 До речі, нині  на Черкащині на 
квартирному обліку ще залишаєть-
ся 500 сиріт віком від 18 до 23 років. 
■

ЗЛОЧИН І КАРА

Строгість 
у законі
Одразу два суди Харківщини 
винесли вироки, які дивують 
своєю суворістю 
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Раніше судимий житель Близнюківського 
району завітав до свого знайомого у нетверезому 
стані й поцупив у нього шолом для їзди на мото-
циклі. Розгніваний власник подав на крадія до 
суду, і гостю довелося заплатити за свій необач-
ний вчинок подвійну ціну. Тобто слуги Феміди 
зобов’язали його відшкодувати вартість проведе-
ної товарознавчої експертизи в розмірі майже 400 
гривень, а також призначили йому покарання у 
вигляді одного року позбавлення волі з іспитовим 
терміном. І це при тому, що на судовому засідан-
ні обвинувачений повністю визнав свою провину 
та розкаявся.
 А в Барвінкіському районі аналогічний тер-
мін отримав пенсіонер, який на полі поблизу села 
Олександрівка викрав 50 кілограмів соняшнико-
вого насіння. Фахівці оцінили втрати аграрно-
го товариства в 521 гривню. І хоча сторони в ході 
слідства уклали угоду примирення, чоловік таки 
заробив судимість. Також суд зобов’язав пенсіо-
нера відшкодувати вартість проведення товароз-
навчої експертизи в розмірі 396 грн. ■

■

АГІТПРОП

Якщо слово «криве»...
Російські книжки не потрапили до України 
через екстремістський підтекст

■

ДОБРА СПРАВА

Свій дах над головою
Сиротам вручили ключі від власних квартир

■

ДУХОВНІСТЬ

Слава Різдву
Руслана представить свою церковну музику в Конотопі

■
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«Перед командою Петра Порошенка, яка розраховує в 2019 році повторно 
виграти президентські вибори, стоїть непросте завдання: в новому році не лише 
шукати ворогів в українській політиці, але й показати результати своєї роботи».

Газета Deutsche Welle.

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Політичні прогнози — справа невдячна. 
Надто часто тут усе залежить від випад-
ку, який може кардинально змінити хід 
історії. І навряд чи хто з експертів на по-
чатку 2013-го розглядав усерйоз мож-
ливість відмови від курсу євроінтеграції, 
Євромайдан і, зрештою, падіння режиму 
Януковича. 
Утім є й загальні тенденції, які дозволя-
ють передбачити, які фактори найбіль-
ше впливатимуть на політичне життя 
України у році, що почався. Ми визначи-
ли три такi аспекти: 1. Чи зростатимуть 
протестні настрої і чи може це вилитися 
у масові акції, які спричинять дострокові 
президентські чи парламентські вибо-
ри? 2. Чи передбачаються хоч якісь ус-
піхи у боротьбі з корупцією чи все і далі 
нагадуватиме «спортивну риболовлю» 
— зловив, сфотографувався, зміряв-
зважив і відпустив? 3. Як розгортати-
муться події на Донбасі? З такими за-
питаннями ми звернулися до відомого 
політтехнолога, президента PR-агенції 
Bohush Communications Дениса Богуша, 
експерта Інституту політичної освіти, од-
ного з лідерів партії «Сила людей» Олек-
сандра Солонтая та політичного аналіти-
ка, редактора часопису «Генеза» Сергія 
Грабовського. 

Замість імпічменту — вибори
 Сподівання на швидкі та кардиналь-
ні зміни, які зародилися в українців піс-
ля перемоги Революції гідності, як і на 
«закінчення війни за кілька тижнів», 
так і не справдилися. Влада й надалі ро-
бить усе, щоб, з одного боку, зберегти 
свої позиції, а з іншого — пригасити про-
тестні настрої і дискредитувати їхнiх лі-
дерів. Незважаючи на це, «вулична де-
мократія» все більше дає про себе знати, 
як це показав «Міхо-майдан» чи недав-
нє пікетування Головного управління 
Національної поліції в Київській облас-
ті з вимогами неупередженого розслі-
дування вбивства правозахисниці Іри-
ни Ноздровської. Ознакою цього є факт, 
що люди починають збиратися не стіль-
ки під партійними прапорами, скільки 
за покликом серця.
 Утім більшість експертів схиляєть-
ся до думки, що третього Майдану цьо-
го року не буде. І на те є кілька причин. 
Перша — і головна: цей рік дає старт для 
президентської виборчої кампанії, а тому 
всі політичні сили намагатимуться вико-
ристати протест для консолідації свого 
електорату. І якщо до березня нічого ра-
дикального не станеться, про імпічмент 
Президенту можна забути — за законом, 
за рік до виборів це заборонено. Усім, хто 
вимагатиме негайного вирішення питан-
ня, пропонуватимуть це зробити шляхом 
голосування у встановлений законом тер-
мін — у березні 2019-го. 
 «2018 рік кардинально відрізняти-
меться від минулого. У березні стартує 
виборча кампанія (а фактично, вона вже 
стартувала) і весь 2018 рік пройде під 
знаком наступних виборів. Парламент-
ські дострокові теоретично можливі, 
якщо їх оголосити вже. Але реалістич-
нiшим є варіант, що це будуть строкові, 
після президентських. Саме те, хто ста-
не наступним Президентом, і визначати-
ме подальшу підтримку політичних сил 
і проектів, — переконаний Олександр 
Солонтай. — Вулиця на ці процеси мати-
ме свій вплив, але не вирішальний. Щоб 
вулиця привела до дострокових виборів, 
потрібно, щоб поряд із Саакашвілі стали 
не лише політики-антикорупціонери, а 
й лідери політичних сил — Тимошенко, 
Ляшко, Садовий, Наливайченко, Гри-
ценко. Але це навряд чи відбудеться, ос-
кільки всі вони є потенційними кандида-
тами в президенти і кожен вестиме влас-
ну кампанію. Саме цим і користується 
нині Порошенко, який успішно відбиває 
всі атаки і має всі перспективи дочекати-
ся строкових президентських виборів».
 На те, що дострокові вибори прак-
тично нереальні, вказує і Денис Бо-
гуш, називаючи й іншу причину. «Про-
тести будуть, і вони будуть наростати, 

але вони не сягнуть критичного рівня, 
бо для більшості Порошенко не є абсо-
лютним злом, як був Янукович. Він та-
кий: наче щось і робить, наче стараєть-
ся, на міжнародному рівні його прийма-
ють. Не буде і парламентських достро-
кових виборів, бо це рішення мають 
прийняти самі депутати, а вони цього 
ніколи не зроблять, бо більшість у но-
вий склад парламенту просто не потра-
пить. Вони це знають і всіляко намага-
тимуться протриматися максимально 
довго», — стверджує експерт.
 Утім, на думку Сергія Грабовсько-
го, вибори на даному етапі нічого не змі-
нять, оскільки потрібне повне переза-
вантаження системи. «Ніякі вибори не 
дадуть позитивних зрушень. Україна 
опинилася в ситуації, яку шахісти нази-
вають «цунгцванг»: будь-який хід чи-то 
влади, чи опозиції лише погіршує ситуа-
цію. І тут вихід тільки один: повна зміна 
правил гри. Якщо цього не зробити, буде 
ще гірше», — переконаний він.

Фактор вулиці
 Але й зовсім відкидати фактор вулиці 
не слід. Невдоволення діями влади зро-
статиме і протестна енергія шукатиме 
виходу. А форми цього протесту можуть 
бути різними. «Вулиця і далі радикалі-
зуватиметься. Суспільство уже дійшло 
до такого рівня зрілості, що може одно-
часно тримати і лінію фронту, і підтри-
мувати акції протесту. Але майбутні ви-
бори сприятимуть консолідації людей 
не стільки навколо ідеї зміни влади, бо 
всі розуміють, що владу треба міняти, 
скільки навколо кандидатів і партійних 
сил. З одного боку, на цій хвилі слід очі-
кувати появу нових політичних сил і об-
лич, особливо — наприкінці цього року. 
З іншого — це знову розпорошуватиме 
сили, тому дати однозначний прогноз, 
як розвиватимуться події і які політич-
ні сили в результаті опиняться на гре-
бені хвилі, зараз дуже важко», — гово-
рить Олександр Солонтай.
 Незважаючи на те, що Міхеїлу Саа-
кашвілі відкрили візу до Нідерландів, 
звідки родом його дружина, він і надалі 
намагатиметься впливати на протестні 
настрої в Україні. «Треба знати Міхо, 
щоб розуміти, що він просто так не від-
мовиться від цього, і не факт, що він у 
Нідерданди поїде взагалі», — стверджує 
Денис Богуш. Водночас він зазначає, що 
українці висловлюють свій протест про-
ти того, що відбувається в Україні, і в ін-
ший спосіб. «У нас за останній рік спос-
терігається масова міграція людей за 

кордон. Усі, хто має таку можливість, 
їдуть з України. Особливо — молодь. У 
нас уже кілька років не хочуть проводи-
ти перепис населення, бо бояться отри-
мати після 52 мільйонів цифру в 37 чи 
35 мільйонів. А це реально — ми зараз не 
знаємо, скільки людей живе в Україні. 
І ці тенденції зберігатимуться — люди 
просто не бачать виходу».
 Утім можливий і інший сценарій 
розвитку подій. «2018 рік може принес-
ти непрогнозовані й неочікувані речі. 
Третього Майдану вже не буде, бо це не 
та форма, яка була би ефективна. Буде 
щось інше. Активність певної части-
ни суспільства, безумовно, зростатиме 
і може вилитися в нестандартні форми, 
яких іще не було», — прогнозує Сергій 
Грабовський. 

Час змін?
 Наближення президентських ви борів 
спонукає шукати позитиви і звітувати 
про зроблене. А тут адміністрації Пре-
зидента Порошенка хвалитися практич-
но нічим. Це яскраво показало і новоріч-
не звернення Президента, де серед досяг-
нень опинився і мега-марш вишиванок в 
Одесі, і «Євробачення», а головним під-
сумком року стало визволення з полону 
заручників, яке відбулося напередодні.
 Саме тому, на думку Олександра Со-
лонтая, 2018-й рік стане роком якщо не 
самих реформ, то принаймні демонстра-
ції їх ефективності як перед українця-
ми, так і перед зарубіжними партнера-
ми. «Гра на публіку перед Заходом про-
довжиться, бо минулого року грошей 
не дали, а вони вкрай потрібні. Але па-
ралельно буде і гра на нашу публіку, бо 
почнеться виборча кампанія. І влада, і 
опозиція намагатимуться демонструва-
ти свою ефективність. Тому повідомлень 
про боротьбу з корупцією і про реформи 
буде набагато більше. Бо якщо все зали-
шиться на цьому ж рівні, що й зараз, то 
на початку 2019 року Порошенко може 
навіть не вийти в другий тур. А він мріє 
не лише про другий тур, а й про другий 
термін. І в нього є два сценарії: або ро-
бити кардинальні зміни та реформи, 
або зробити авторитарний режим, як у 
Росії чи Білорусі, і перегнути країну че-
рез коліно. Але тоді в 2019 році у нас бу-
дуть не вибори, а повстання», — зазна-
чив політолог.
 Інші експерти більш скептичні щодо 
перспективи проведення реформ, зокре-
ма боротьби з корупцією. «Реальна бо-
ротьба з корупцією помирає. Поки що ще 
США вступилося за НАБУ, але це про-

тистояння старої і нової систем тривати-
ме, і не факт, що нова переможе. Поки 
що прогресу немає ніде: судова система 
лишилася, як була, правоохоронна — 
так само, і це вже доходить до маразму. 
Мені розповідають, що, якби зараз Яну-
кович повернувся в Україну, його теж за 
«заставу» в кілька мільйонів можуть ви-
пустити на поруки, і він вільно ходити-
ме по Києву на цілком законних підста-
вах», — говорить Денис Богуш. «Нічо-
го це все не дасть, крім якихось дрібних 
рибок. Потрібна різка зміна правил гри, 
наслідки будуть складними для країни, 
але без них ситуація стане катастрофіч-
ною», — переконаний і Сергій Грабовсь-
кий.

Донбасу — мир чи війна?
 Не менш неоднозначні прогнози 
викликає й ситуація на Донбасі. Усі ек-
сперти схиляються до того, що визна-
чальним фактором у цих процесах ста-
нуть результати виборів президента 
Росії, які відбудуться уже в березні цього 
року. Але вплив цих виборів може бути 
кардинально протилежним. «За місяць 
до виборів, 1-2 лютого, буде оприлюдне-
но дані американської розвідки про те, 
де в кого з російських можновладців за 
кордоном яка нерухомість і які кошти на 
рахунках, які існують корупційні схе-
ми та інші можливості «збагатитися за 
рахунок російського народу». Для Росії 
це буде величезний шок, і Путіну треба 
буде якось заглушити це все, відверну-
ти увагу на щось інше. І не факт, що цим 
іншим не стане загострення ситуації на 
Донбасі. Причому вони можуть приду-
мати провокацію, що українці почали 
проривати фронт, а ми відповіли. І я не 
виключаю навіть використання ядерної 
боєголовки. Чим більше буде шуму, тим 
для них краще», — застерігає Денис Бо-
гуш.
 Натомість Олександр Солонтай при-
пускає, що найбільша загроза з боку 
Путіна може очікувати Україну уже піс-
ля виборів. «Перше півріччя 2018 року 
буде схожим на 1916-17 роки, а друге 
півріччя дуже небезпечне, бо Росія через 
наші вибори і через фактор війни нама-
гатиметься і далі дестабілізувати ситуа-
цію. Оприлюднення даних американсь-
кої розвідки Путіна навряд чи лякає: 
він контролює свій внутрішній інформа-
ційний простір і намагатиметься не за-
гострювати ситуацію перед виборами, 
щоб не нарватися на новий пакет санк-
цій. А після виборів він може сфальшу-
вати результати, а потім повірити в це і 
надихнутися настільки, що почне нову 
хвилю агресії. І для того, щоб протисто-
яти, нам вкрай необхідно закінчити ре-
форму армії. А головне — уникнути про-
тистояння ЗСУ, підпорядкованих Міно-
борони, та Нацгвардії, підпорядкованої 
МВС. Поки що така небезпека існує», — 
зазначає експерт.
 Є і третій сценарій розвитку подій, і 
не факт, що кращий. «Росія може, ко-
ристуючись нашим бардаком, почати 
активно грати роль «миротворця». Але 
така миротворчість буде нам лише на 
шкоду. І якщо наша влада піде на це і 
змушена буде почати дружити з Моск-
вою, нам навіть можуть повернути Дон-
бас. Але — на російських умовах. І це 
буде навіть не варіант Януковича чи 
Кучми, а нас відкинуть із Донбасом до 
часів Щербицького. І не треба думати, 
що Росії нікуди відступати, що там на-
род підніметься. Дідька лисого! Росіяни 
ще кілька років голодуватимуть, тільки 
б мати велику імперію. Російська імпе-
рія в сенсі нормального сусіда для Украї-
ни абсолютно безнадійна, як Хамас чи 
Хесболла для Ізраїлю», — переконаний 
Сергій Грабовський.
 На жаль, на думку експертів, вели-
ких підстав для оптимізму на почат-
ку року немає. Але й опускати руки не 
варто. Як сказав нам той же Сергій Гра-
бовський, «треба просто оцінювати речі 
тверезо й бути готовими в певний мо-
мент розрубати всі вузли за 30 хвилин». 
І — вірити в Україну й у власні сили, до-
дамо ми. ■

ПРОГНОЗИ

Гра на публіку
■

2018 рік визначатимуть майбутні президентські 
вибори — як у Росії, так і в Україні

У Петра Порошенка є рік, щоб знайти, чим звітуватися перед виборцями.❙
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І на Додона 
є управа
Конституційний суд 
Молдови призупинив 
повноваження 
президента
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Президент Молдови Ігор Додон у 
вівторок, 2 січня, був тимчасово від-
сторонений від посади за рішенням 
Конституційного суду. Причиною ста-
ла відмова Додона затвердити кількох 
міністрів, повідомляє «Франс Пресс». 
 Ігор Додон, який виступає за збли-
ження з Росією, наприкінці грудня 
кілька разів відхиляв кандидатури 
семи членів уряду, які були запропоно-
вані проєвропейським прем’єр-мініст-
ром Павлом Філіпом. У Конституцій-
ному суді розтлумачили, що президент 
може відхиляти кандидатури членів 
уряду лише раз, і тимчасово відсторо-
нили президента від виконання його 
обов’язків. Усі сім нових членів уря-
ду будуть призначені сьогодні, 5 січня, 
главою парламенту Адріаном Канду, 
якому тимчасово доручено виконува-
ти повноваження президента. 
 Ігор Додон відреагував на судо-
ве рішення публікацією у «Фейсбу-
ці» молдавською та російською мова-
ми. Він написав, що це «грубе пору-
шення законної процедури» і що «сьо-
годнішнім рішенням Конституційний 
суд остаточно перейшов у сіру зону де-
мократії та правової держави». Додон 
також написав, що вирішив «не посту-
патися». За його словами, «влада зно-
ву ском прометувала себе в очах грома-
дян», що «серйозно понизить її позиції 
в поточному році, коли в країні очіку-
ються чергові вибори». 
 Ігор Додон став президентом Мол-
дови 23 грудня 2016 року. Відтоді він 
здійснив три поїздки до Росії. Напри-
кінці грудня минулого року перед чер-
говим візитом Додона до Москви МЗС 
Молдови відкликало свого посла з 
Росії. 
 Конституційний суд країни не 
вперше виступає проти рішень прези-
дента. Раніше КС заборонив проведен-
ня референдуму, за яким Додон хотів 
змінити Конституцію та розширити 
свої повноваження. 
 З огляду на внутрішнє протистоян-
ня між президентом та урядом, парла-
ментом і Конституційним судом, цьо-
горічні парламентські вибори в Мол-
дові, які відбудуться за новою змі-
шаною системою, розглядаються як 
головна і доленосна подія в Молдові. 
Ставки виборів високі як ніколи. Пар-
тія демократів під керівництвом олі-
гарха Влада Плахотнюка намагати-
меться утриматися при владі, а її го-
ловним конкурентом буде президент-
ська партія соціалістів (колишніх 
комуністів). Експерти оцінюють, що 
виборча кампанія, яка має стартувати 
у вересні, буде однією з найбрутальні-
ших у пострадянській історії Молдо-
ви. ■ 

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Лондонський музей дизайну Beazley наприкінці 
кожного року влаштовує виставку Beazley Designs of 
the Year («Дизайн року»). Цьогорічна виставка, яка 
триватиме до 28 січня, є вже десятою. На ній пред-
ставлені 62 глобальні продукти, які визнані найбільш 
інноваційними за останній рік і які можуть змінити 
життя людей на краще в найближчому майбутньому. 
Вони вибрані для демонстрації на виставці з різних 
галузей: архітектури, графіки, дизайну, моди, транс-
порту та цифрових технологій. 
 Науковий підрозділ Бі-Бі-Сі — BBC Future (Бі-
Бі-Сі — «Майбутнє») у своєму коментарі до вистав-
ки звертає окрему увагу на розумні Bluetooth-на-
вушники Pilot, які перекладають з 15 мов у синх-
ронному режимі. Інноваційна розробка універсаль-
них навушників-перекладачів компанії Waverly Labs 
випере джає інші подібні пристрої якістю та швид-
кістю розпізнання тексту та робить живе спілкуван-
ня іноземними мовами більш невимушеним. 
 І, власне, це вже не майбутнє, а сьогодення, бо 
перша промислова партія навушників Pilot надійшла 
у продаж за ціною 129 доларів у вересні 2017 року. 
Але ця модель могла здійснювати переклад у реаль-
ному режимі часу лише з чотирьох мов: французь-
кої, іспанської, італійської та англійської. Розробник 
розумних навушників розповів, що ідея створення 
такого продукту прийшла йому після зустрічі з сим-
патичною французькою дівчиною, з якою він не міг 
поспілкуватися. 

 За розробку навушника-перекладача компанія 
Waverly Labs потрапила в номінацію «Продукт 
року». Мандрувати й винаймати житло в різних 
країнах — відносно дешева можливість нашого 
сьогодення. Завдяки глобалізації поїздки за кор-
дон щодня стають доступнішими. За цих обставин 
кому з нас не хотілося б добре володіти не лише 
своєю рідною, а й іноземними мовами? Однак вив-
чити мови всіх країн iз нашого списку бажань прак-
тично нереально. Долати мовний бар’єр — загалом 
непросте завдання, хоч і є в ньому щось від роман-
тики мандрів. Але в багатьох ситуаціях це обер-

тається проблемою, до того ж неабиякою. І сучас-
ні технології здатні цю проблему вирішити. 
 Тож як працюють вушні вкладки Pilot? У при-
строї використовується складна система спрямо-
ваних мікрофонів. У поєднанні з технологією зни-
ження шуму вона дозволяє вловлювати слова, які 
промовляє як сам користувач, так і люди довкола 
нього. «Ці слова потрапляють на «хмару», де від-
бувається їх обробка через розпізнавання голосу, 
машинний переклад і синтез мовлення. Після цьо-
го вони передаються користувачеві та його спів-
розмовникам, чиї вушні вкладки Pilot синхронізо-
вано, — пояснює Ендрю Очоа, засновник компанії 
Waverly Labs. — І все це з мінімальною затримкою, 
зазвичай за кілька мілісекунд».
 Але новинку вже наздоганяє багато конкурен-
тів — серед них Clik, Skype і Google. Буквально ми-
нулого місяця пошуковий гігант представив навуш-
ники Pixel Buds із функцією перекладу в режимі ре-
ального часу на 40 мов світу. Вушні вкладки Pilot 
наразі працюють лише з 15 мовами, але можлива 
модернізація до більшої кількості мов. Однак Pilot, 
маючи перевагу в часі, а тепер ще й потрапивши в 
престижну номінацію, може бути на крок попере-
ду. За словами пана Очоа, система Pilot унікальна, 
бо в ній програмний додаток для перекладу поєд-
нано з вушними вкладками. Компанія Waverly Labs 
отримала 5 мільйонів доларів за попередні замов-
лення на «вушних перекладачів» Pilot.
 На початку цього року в рамках проекту Pilot 
оголосили про «народний» збір коштів. Люди, які 
хотіли першими випробувати цей пристрій, мали 
змогу отримати його зі знижкою і зробити попе-
реднє замовлення на фінальний продукт. Його 
популярність перевершила всі очікування. Серед 
перших покупців — шкільні вчителі, яким потрібно 
спілкуватися з батьками дітей; мандрівники, яким 
Pilot допомагає спілкуватися в різних країнах; і на-
віть люди, чиї родичі з боку чоловіка чи дружини 
розмовляють іншою мовою. ■

Німецький міністр не доїхав до 
Донбасу 
 Німеччина переконана в необхідності запрова-
дження миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це за-
явив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар 
Габріель під час візиту до Києва. «Це має бути озброє-
на і потужна місія ООН, яка перебуває на всій окупо-
ваній території, а не нечисленна група, яка охороняти-
ме представників ОБСЄ і перебуватиме на лінії зіткнен-
ня. Інакше це буде новий кордон в Україні», — сказав 
Габріель. Він додав, що Німеччина разом із фран-
цузькими партнерами, а також із країнами, які вхо-
дять до Ради Безпеки ООН, зробить усе, щоб запро-

вадити справжню миротворчу місію ООН на Донбасі. 
А от побувати на лінії розмежування особисто німець-
кому гостю не вдалося. Як написав у своєму «Твіттері» 
голова МЗС України Павло Клімкін, «погодні умови не 
дозволили відвідати лінію розмежування». «Планує-
мо здійснити спільну поїздку на Донбас пізніше цього 
місяця», — зазначив він.

Оператор «Бука» міг переплутати ціль
 Застосування донбаськими бойовиками пускової ус-
тановки «Бук» проти українських літаків було вкрай без-
відповідальним рішенням. Такого висновку дійшли екс-
перти в одній з програм на голландському телебаченні. 

У ході розслідування катастрофи пасажирського літака 
рейсу МН17 з’ясувалося, що оператор ракетної установ-
ки «Бук» міг і не знати, що стріляє в пасажирський літак 
«Малайзійських авіаліній», зазначив колишній командир 
фінського батальйону «Бук» Еса Келонімі, який допома-
гав у розслідуванні. За його словами, системою «Бук» ке-
рують три людини. Курс навчання в Фінляндії триває 1 рік, 
він дає базовий рівень знань. Щоб повною мірою освоїти 
навички управління «Буком», потрібно більше часу, а щоб 
стати справжнім професіоналом, потрібно багато років 
навчання. За словами Келонімі, пускова установка і сама 
по собі може здійснити постріл, а її оператор «не знати-
ме, куди стріляє», а радар установки — не дуже точний, 

йому важко відрізнити військовий літак від пасажирсько-
го і взагалі визначити тип літального апарату. У програмі 
було також озвучено думку, що діями оператора керува-
ли з Росії. 

Ізраїль виходить із ЮНЕСКО 
 Про це повідомила генеральний директор ЮНЕС-
КО Одре Азуле. Рішення Ізраїлю має набути чинності 
31 грудня 2018 року. Як відомо, 12 жовтня Сполучені 
Штати оголосили про своє рішення вийти з ЮНЕСКО, 
Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й 
культури. Одна з причин виходу з організації — про-
тест проти антиізраїльської позиції ЮНЕСКО. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Російська газета «Коммєр-
сант» iз посиланням на два не-
названi «військово-диплома-
тичних джерела» повідомила 
3 січня, що на російській війсь-
ковій базі в Сирії «Хмеймімі» 
було знищено чотири бомбар-
дувальники Су-24, два вини-
щувачі Су-35С, транспортний 
літак Ан-72, а також склад 
боєприпасів, який вибухнув 
від мінометного снаряда. Ін-
формацію про напад підтвер-
дило і близьке до міністерства 
оборони Росії джерело газети 
«Вєдомості». За неофіційни-
ми даними, понад 10 військо-
вих могли постраждати. «Ком-
мєрсант» через великі втрати 
військової техніки назвав ін-
цидент на авіабазі «Хмеймім» 
одним із найсерйозніших за 
весь час участі Росії у війні в 
Сирії. 
 За даними «Коммєрсан-
та», інцидент з обстрілом ради-
кальними ісламістами росій-
ської авіабази «Хмеймім» у 
сирійській провінції Латакія 

стався 31 грудня. Аналогічну 
інформацію розповсюдили та-
кож «Вєдомості». Міністерс-
тво оборони Росії офіційно не 
повідомляло про такий інци-
дент. Там лише 3 січня поши-
рили інформацію, що 31 груд-
ня в Сирії розбився російський 
Мі-24, двоє льотчиків загину-
ли. Військові зазначили, що 
катастрофа сталася з техніч-
них причин. Міністр оборо-
ни Сергій Шойгу раніше заяв-
ляв, що у російського угрупо-
вання в Сирії — надійна проти-
повітряна оборона (ППО). «Не 
було допущено жодного факту 
порушення зон безпеки росій-
ських баз у Тартусі та Хмей-
мімі», — сказав тоді очільник 
військового відомства. Шой-
гу також говорив, що комп-
лекс «Панцир-С1» перехопив 
і знищив «16 безпілотних лі-
тальних апаратів, 53 снаряди 
реактивних систем залпового 
вогню». Де і коли відбулися об-
стріли, не уточнив.
 Після газетних публікацій 
оборонне відомство Росії виз-
нало факт мінометного обстрі-

лу російської авіабази у Си-
рії. Напад було проведено мо-
більною диверсійною групою 
бо йовиків. Унаслідок обстрі-
лу загинуло двоє російських 
військовослужбовців, повідо-
мила в четвер, 4 січня, прес-
служба російського оборонно-
го відомства, передає інфор-
магенція «Інтерфакс». Але по-
ширену ЗМІ інформацію про 
знищення бойовиками семи 
літаків спростувало. Інформа-
ція журналістів про втрати лі-
таків — «фейк», наголосили 
в міноборони РФ. «Російська 
авіагрупа в Сирії в боєготов-
ності і продовжує виконувати 

всі завдання за призначенням 
у повному обсязі», — заявили 
у відомстві.
 Президент РФ Володимир 
Путін, виступаючи 11 грудня 
на авіабазі «Хмеймім», оголо-
сив про виведення російських 
військ iз Сирії. Чотирма днями 
раніше, 7 грудня, Міноборони 
РФ заявило про повну перемо-
гу в Сирії над терористами з уг-
руповання «Ісламська держа-
ва». Попри заяви президен-
та РФ Володимира Путіна про 
намір вивести війська з Сирії, 
Росія має намір зберегти вій-
ськові бази в Хмеймімі та Тар-
тусі. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Російська авіабаза в Сирії. ❙

ВІЙНА

ЗМІ: У Сирії знищили сім російських літаків
Міноборони РФ: Російська авіагрупа 
в Сирії у боєготовності і продовжує 
виконувати всі завдання

■

Перекладач у вусі — це зручно❙

ПРОГРЕС

Почути кожного 
Навушник-перекладач долає мовні бар’єри

■



КАНАЛ «1+1»

07.00, 19.30, 5.45 ТСН

07.45 Мелодрама «Від тюрми 

й від суми»

09.25 Мелодрама «Гріхи 

наші»

11.10, 5.00 Т/с «Родичі»

20.15 М/ф «Льодовиковий 

період»

21.50 Комедія «Ніч у музеї»

23.55 Драма «Хоробре 

серце»

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.30 Х/ф «Ялинка, кролик 
і папуга»

08.20 «Готуємо разом»

09.30 «Орел і решка. Шопінг»

10.30 Х/ф «Дівчата»
12.30 Х/ф «Королева 

бензоколонки»
14.00 Х/ф «Іван Васильович 

змінює професію»
16.00 Концерт «Вернісаж Іллі 

Резніка»

18.00, 4.10 «Стосується кожного»

20.00, 2.05 «Подробиці»

20.30 Т/с «Мереживо долі»

22.30 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

00.20 Х/ф «Вишенька на 
новорічному торті»

02.40 Х/ф «Ця весела 
планета»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

04.50, 7.30, 2.40 Зоряний 

шлях

07.00, 15.00, 19.00, 2.00 

Сьогодні

08.50 Т/с «Жінки в 

любові»

12.30, 15.15 Т/с «Дружини на 

стежці війни»

16.40, 19.40 

Т/с «Назавжди»

21.00 Т/с «Лінії життя»

23.00 Х/ф «Обливион»

01.30 Телемагазин

03.10 Реальна містика

04.45 Агенти 

справедливості

ICTV

05.25, 4.00 Скарб нації

05.35, 4.10 Еврика!

05.45 Служба розшуку дітей

05.50, 4.20 Факти

06.15, 0.50 Т/с «Бібліотекарі»

10.20, 12.05, 13.35, 15.20, 

17.00, 4.45 Т/с 

«Бібліотекарі-2»

18.45 Факти. Вечір

19.10, 20.20, 21.50 Дизель-

шоу

22.50 Комік на мільйон

02.20 Т/с «Морська поліція. 

Новий Орлеан»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.50 Абзац

06.45, 7.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»

06.59, 8.49 Kids Time

08.50 М/ф «Ретчет та Кланк: 

Галактичні рейнджери»

10.30 Х/ф «Перевізник: 
Спадщина»

12.20 Х/ф «Таксі-3»
14.10 Від пацанки до панянки

19.15 Ревізор

22.00 Т/с «На південь від 

пекла»

01.20 Х/ф «Ласкаво 
просимо, або Сусідам 
вхід заборонено»

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 в 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

07.35 Х/ф «Дім, у якому я 
живу»

09.20 Х/ф «Сім днів до 
весілля»

11.15 Х/ф «Це я»
13.00 Т/с «Банкірші»

20.05 «Добрий вечір»

22.00 Концерт «Біт-квартет 

«Секрет»: 30 років на 

біс»

23.30 Т/с «Служба 

розслідувань»

01.25 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

02.20 «Випадковий свідок»

02.45 «Речовий доказ»

05.10 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Концертна програма 

«Різдво для двох» 

П. Табаков 

07.30 Д/ф «Таємничий 

Сковорода» 

08.15 Незвідане Закарпаття. 

Ужгородський скансен 

08.45 Концертна програма 

«Різдво вже по світу» 

10.25 Д/ф «Наївне 

малярство» 

11.20 Фольк-music 

13.20 Д/ф «Всеволод 

Нестайко. Родом з 

дитинства»

13.45 Д/ф «Борхес» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 Л. Розумовська 

«Русалонька» 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

16.30 Різдвяна казка 

17.15 Суспільний університет 

17.45 Одеський оперний... 

нехай корабель 

пливе…

19.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Моренець. 

Поезія Леоніда 

Кисельова

19.25 Василь Шендеровський. 

Нехай не гасне світ 

науки

19.50 Вечірня казка 

20.00 Розсекречена історія

20.55 Д/ф «Сімдесятники. 

М. Мащенко. Воскові 

крила Ікара»

21.35 Візитки Полтавщини 

22.10 Ольга Балашова 

«Кубофутуризм. 

Футуризм динамічний і 

кінетичний» 

23.00 Фольк-music 

00.05 Д/ф «Володимир 

Івасюк. Щоб 

народитися знову»

01.00 Мистецькі історії 

01.10 Фольк-music 

02.20 Т/с «Чорна Рада», с. 

8-9. 

04.05 Надвечір’я. Долі 

05.05 Т/с «Роксолана», с. 8.

 

СТБ

05.50, 17.45 Т/с «Коли ми 

вдома»

08.40 Х/ф «Вечори на 
хуторі поблизу 
Диканьки (Ніч перед 
Різдвом)»

09.55 Х/ф «За два 
кілометри до Нового 
року»

11.50 Х/ф «40+ або 
Геометрія почуттів»

15.35, 23.45 «Містичні 

історії-5 з Павлом 

Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

20.05, 22.20 «Україна має 

талант! Діти-2»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

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...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал» з 

Олександром Лірчуком

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

з Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» із Світланою 

Орловською

21.20 «Події» вересня

22.00 «Підсумки» з Евгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Він, Вона і телевізор»

13.40 Т/с «Ментівські війни. 

Київ-2»

17.30 Х/ф «Бібліотекар: У 
пошуках списа долі»

19.20 Т/с «Команда»

21.10 Т/с «Кістки-5»

23.00 Т/с «Кістки-4»

00.45 Т/с «Атлантида-2»

01.35 «Нове шалене відео 

по-українськи»

02.05 «Цілком таємно»

02.30 «Люстратор. Прокляття 

системи-2017»

02.55 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 10.00, 15.40, 

20.30, 22.30 Топ-матч

06.15 «Арсенал» — 

«Лестер». ЧА

08.10 «Барселона» — 

«Ювентус». ЛЧ УЄФА

10.15 «Ліверпуль» — 

«Евертон». ЧА

12.05 «Тоттенгем» 

— «Боруссія» (Д). ЛЧ 

УЄФА

13.55 «Сельта» — «Реал». ЧІ

15.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

16.50 «ПСЖ» — 

«Барселона». 1/8 

фіналу (2016 р. / 

2017 р.). ЛЧ УЄФА

18.40 «Барселона» 

— «ПСЖ». 1/8 фіналу 

(2016 р. / 2017 р.). ЛЧ 

УЄФА

20.40 «Атлетіко» — «Челсі». 

ЛЧ УЄФА

22.45 «Барселона» — 

«Леванте». ЧІ

00.30 «Аустрія» — «Мілан». 

ЛЄ УЄФА

02.15 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

04.00 «Малага» — 

«Еспаньйол». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Тоттенгем» 

— «Боруссія» (Д). ЛЧ 

УЄФА

07.50, 9.50, 11.50, 13.50, 

15.50, 17.50, 19.50, 

21.50, 2.40 Топ-матч

08.00 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

10.00 «Аустрія» — «Мілан». 

ЛЄ УЄФА

12.00 «Барселона» — 

«Леванте». ЧІ

14.00 «Феєнорд» — «Ман 

Сіті». ЛЧ УЄФА

16.00 «Севілья» — «Бетіс». 

ЧІ

18.00 «Шахтар» — 

«Маріуполь». ЧУ

20.00 «Вест Гем» — 

«Тоттенгем». ЧА

21.55 LIVE. «Малага» 

— «Еспаньйол». ЧІ

23.55, 4.50 Чемпіонат Іспанії. 

Огляд туру

00.50 «Сельта» — «Реал». ЧІ

03.00 «Динамо» — 

«Шкендербеу». ЛЄ 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 5.20 Містична Україна

08.10 Прихована реальність

09.50 Бойові сили

11.30 Подорожі з Ісусом

12.30 Хрест у мистецтві

13.30 Долоня: код 

майбутнього

14.30 Флорида: пори року

15.30 Пустелі: життя на межі

17.30 Фестивалі планети

18.30 Брама часу

21.00 Цікаво.com

00.00 Таємниці кримінального 

світу

03.20 Україна: забута історія

К1

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Три сестри»

09.10 «Красуні»

10.10 «Ух ти show»

12.00 «Орел і решка. Шопінг»

12.50 М/ф «Ніко: Шлях до 

зірок»

14.20, 20.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

15.20, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

16.15 «Вечірній квартал»

18.10 «Розсміши коміка»

19.00 «Орел і решка. 

Невидане»

22.00 «Вірю не вірю»

23.00 Х/ф «Вечори 
на хуторі біля 
Диканьки»

01.00 Х/ф «Версальський 
роман»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

10.45 М/ф «Школа монстрів: 

Електрично»

12.00 Віталька. Новий рік

17.00 М/ф «Різдвяні історії 

від Шрека, Панди та 

друзів з Мадагаскару»

19.30 Казки У Кіно

20.00 Танька і Володька

21.00 Одного разу під Полтавою

22.00 Країна У. Новий рік

23.00 Казки У

00.00 Теорія зради

01.00 БарДак

02.00 Панянка-селянка

02.50 Віталька

05.20 Казка з татом

УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»

06.30 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

07.45 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

08.40 Т/с «Доньки Єви»

09.30 Д/ф «Таємниці акул»

10.50 Д/с «Смак Дзяннаня»

12.25 Д/ф «Смаки культур»

13.00 Фольк-music

14.30 Х/ф «Йосип 
прекрасний. Намісник 
фараона»

18.25 Х/ф «Дивна подорож 
Мері Брайант»

20.25 Незвичайні культури

21.00, 1.10 Новини

21.30, 1.35 Біатлон. Яскраві 

моменти

21.50 ЧереЩур

22.20 Історія кіно

00.35 Д/с «Супервідчуття»

01.50 Д/с «Зустріч Лувру та 

Забороненого міста»

02.35 Д/ф «Таємничий 

Сковорода»

03.20 Д/с «Середземномор’я»

03.50 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

04.05 Т/с «Чудернацьке 

кохання»
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КАНАЛ «1+1»

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.30 

ТСН

09.30 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.00 «Чотири весілля»

11.10, 12.20, 13.25 «Світ 

навиворіт»

14.30 М/ф «Льодовиковий 

період»

16.00 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.15 М/ф «Льодовиковий 

період-2: глобальне 

потепління»

22.00 Драма «Готель ґранд 

Будапешт»

23.50 Т/с «Родичі»

ІНТЕР

05.40, 20.00, 2.10 «Подробиці»

06.10 М/ф

06.45 Х/ф «Миленький ти 
мій»

08.20 «Готуємо разом»

09.20 «Орел і решка. Шопінг»

10.20 «Орел і решка. 

Рай і пекло»

11.20, 20.30 Т/с «Мереживо 

долі»

13.15 Х/ф «Три мушкетери»
15.15, 16.10, 17.00, 2.40 «Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

22.30 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

00.20 Х/ф «Сімейний 
каламбур, або Хто 
кому хто»

04.00 «Стосується кожного»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні

09.30, 2.55 Зоряний шлях

11.00, 3.50 Реальна 

містика

13.10, 15.30, 4.45 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»

01.30 Телемагазин

ICTV

08.20 Х/ф «Божевільня»
10.05 Х/ф «Бадьорість 

духу»
12.00 Х/ф «Троє амігос»
14.00 Х/ф «Відчайдушні 

шахраї»

16.05, 17.20, 19.10, 20.20, 

21.30 Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

22.35 Комік на мільйон

00.30, 1.25, 2.05, 4.45 Т/с 

«Бібліотекарі-2»

02.45 Т/с «Морська поліція. 

Новий Орлеан»

03.55 Скарб нації

04.05 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.05 Служба розшуку дітей

03.10, 2.25 Зона ночі

04.40 Абзац

06.39, 7.39 Kids Time

06.40 М/с «Лунтик і його 

друзі»

07.40 Серця трьох

10.15 Х/ф «Таймлесс. 
Рубінова книга»

12.45 Х/ф «Таймлесс-2: 
Сапфірова книга»

15.00 Х/ф «Таймлесс-3: 
Смарагдова книга»

17.10 Х/ф «Шість днів, сім 
ночей»

19.10 Суперінтуїція

21.00 Аферисти

22.00 Х/ф «Щелепи»
23.30 Т/с «На південь від 

пекла»

00.20 Х/ф «Дівчина з 
Джерсі»

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 в 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

07.05 Х/ф «Дот»
08.50 Х/ф «Ліки проти 

страху»
10.35 «Кримінальні справи»

12.25 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

15.05, 21.20 Т/с «Перетинаючи 

межу»

17.00 Концерт «Найкраще»

19.30 Т/с «Німеччина-83»

23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»

01.50 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

03.15 «Випадковий свідок»

03.55 «Речовий доказ»

04.55 «Легенди бандитської 

Одеси»

05.45 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Моренець. 

Поезія Леоніда 

Кисельова 

06.30 Василь Шендеровський. 

Нехай не гасне світ науки 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.15 Д/ф Дві столиці»

09.15 Ранок із «Культурою»

10.10 Д/ф «Винниченко без 

брому»

11.10 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music 

13.20 Д/ф «Персона грата. 

Іван Фундуклей» 

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 

17.20 Як дивитися кіно 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

19.00 Д/ф «Єпископи» 

19.50 Вечірня казка 

20.00 Розсекречена історія 

20.55 Д/ф «Сімдесятники. 

Володимир Денисенко»

21.35 Візитки Полтавщини 

22.10 Д/ф «Уламки спогадів» 

23.00 Фольк-music 

00.00 РадіоДень 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Мистецькі історії 

01.10 Фольк-music 

02.20 Радіо. День

03.25 Надвечір’я. Долі 

04.25 Д/ф «Борхес» 

05.05 Т/с «Роксолана», с. 9 

 

СТБ

05.15, 17.45 Т/с «Коли ми вдома»

07.10 Х/ф «Поділись 
щастям своїм»

11.45 «Холостяк-6»

15.35, 23.40 «Містичні історії-5 

з Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

20.05, 22.20 «Україна має 

талант! Діти-2»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. «Новий 

день» з Анатолієм 

Анатолічем та Юлією 

Шпачинською

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...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал» з 

Олександром Лірчуком

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

з Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна територія» 

зі Світланою Орловською

21.20 «Події» вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Він, Вона і телевізор»

15.05 Х/ф «На межі»
17.15 Прем’єра! «Загублений 

світ»

18.15 «Спецкор»

18.45 «ДжеДАІ»

19.20 Т/с «Команда»

21.10, 23.00 Т/с «Кістки-5»

00.45 Т/с «Зустрічна смуга»

01.40 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 17.45 Топ-матч

06.15 «Шахтар» — 

«Маріуполь». ЧУ

08.10 «Спортінг» — 

«Барселона». ЛЧ УЄФА. 

Прем’єра

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Вест Гем» — 

«Тоттенгем». ЧА

12.05 «Боруссія» (Д) 

— «Реал». ЛЧ УЄФА

13.55 «Барселона» — 

«Леванте». ЧІ

15.55 «Ман Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

17.55 «Атлетіко» — 

«Хетафе». ЧІ

19.45 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

20.40 «Челсі» — «Рома». ЛЧ 

УЄФА

22.45 «Сельта» — «Реал». ЧІ

00.30 «Мілан» — «Рієка». ЛЄ 

УЄФА

02.15 «Ліверпуль» — 

«Арсенал». ЧА

04.00 «Вільярреал» — 

«Депортіво». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Боруссія» (Д) 

— «Реал». ЛЧ УЄФА

07.50, 9.50, 14.35, 16.40, 19.20, 

21.25, 23.30, 1.30, 3.30, 

5.30 Топ-матч

08.00 «Ліверпуль» — 

«Арсенал». ЧА

10.00 «Мілан» — «Рієка». ЛЄ 

УЄФА

11.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

12.45 «Атлетік» — «Алавес». ЧІ

14.50 «Атлетіко» — «Челсі». 

ЛЧ УЄФА

17.00 Світ Прем’єр-Ліги

17.30 «Арсенал» — «Лестер». 

ЧА

19.35 «Реал» — «Барселона». 

ЧІ

21.40 «Валенсія» — 

«Жирона». ЧІ

23.40 «Барселона» — 

«Ювентус». ЛЧ УЄФА

01.40 «Леганес» — 

«Сосьєдад». ЧІ

03.40 «Свонсі» — «МЮ». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 1.20 Дзеркало історії

08.20 Правда життя

09.20 Земля приматів

10.20 Пустелі: життя на межі

11.20 Там, де нас нема

12.20 Код доступу

13.20 Брама часу

14.10, 2.20 Містична Україна

15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

16.00, 20.50 Скарби зі сховищ

17.00 Смугасте життя

17.50, 22.40 Диво-винаходи

18.50 Бандитська Одеса

19.50, 23.40 Бойові сили

00.30 Великі тирани

03.00 Гордість України

04.30 Ризиковане життя

К1

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Три сестри»

09.10 «Красуні»

10.10 «Ух ти show»

11.15 «Орел і решка. Шопінг»

12.10 «Навколо М»

13.10 «Орел і решка. 

Невидане»

14.15, 20.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

16.10, 23.00 «Вечірній 

квартал»

18.10, 0.50 «Розсміши 

коміка»

19.00 «Орел і решка. На краю 

світу»

22.00 «Вірю не вірю»

01.50 Х/ф «2199: Космічна 
Одіссея»

04.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

10.45 М/ф «Шлях до 

Ельдорадо»

12.00 Віталька. Новий рік

13.00 Рятівники

15.00 Готель «Галіція»

17.30, 23.00 Казки У

18.00 Одного разу в Одесі

19.00 Казки У Кіно

20.00 Танька і Володька

21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Країна У. Новий рік

00.00 Теорія зради

01.00 БарДак

02.00 Панянка-селянка

02.50 Віталька

05.20 Казка з татом

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 Д/ф «Уламки спогадів»

10.50 Д/с «Смак Дзяннаня»

11.55 Смаки Культур

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30 Радіо. День

13.55 Перша шпальта

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

19.25 Д/с «1000 днів для 

планети»

20.25 Наші гроші

21.50, 2.35 Біатлон. Яскраві 

моменти

22.20 Історія кіно

00.35 Д/с «Супервідчуття»

02.50 Д/ф «Сімдесятники. 

Сергій Параджанов»

03.50 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

04.05 Т/с «Чудернацьке 

кохання»
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть 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 
зробити найближчим часом — до 5 сiчня в селах i 
райцентрах, до 10 сiчня — в обласних центрах та 
в Києвi, i ви отримуватимете 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»

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.40 ТСН

09.30, 10.35 «Чотири весілля»

11.45, 12.55 «Міняю жінку»

14.10 М/ф «Льодовиковий 

період-2: глобальне 

потепління»

15.50 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання 

182+183»

20.15 М/ф «Льодовиковий 

період-3. Ера динозаврів»

22.00 М/ф «Льодовиковий 

період: різдвяна пригода»

22.20 Драма «Вихід: боги та 

царі»

01.15 Т/с «Родичі»

ІНТЕР

05.30, 20.00, 2.10 

«Подробиці»

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Казка про жінку 
та чоловіка»

08.20 «Готуємо разом»

09.20 «Орел і решка. Шопінг»

10.20 «Орел і решка. 

Рай і пекло»

11.20, 20.30 Т/с «Мереживо долі»

13.15 Х/ф «За двома 
зайцями»

15.15, 16.10, 17.00, 2.40 «Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

22.30 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

00.20 Х/ф «Сім днів до 
весілля»

04.00 «Стосується кожного»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні

09.30, 2.55 Зоряний шлях

11.00, 3.50 Реальна 

містика

13.10, 15.30, 4.45 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»

01.30 Телемагазин

ICTV

08.25 Х/ф «Троє амігос»
10.35 Х/ф «Відчайдушні 

шахраї»
12.40 Х/ф «Якось 

порушивши закон»

14.20 Х/ф «Божевільня»
16.05, 17.15, 19.10, 20.20, 

21.30 Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

22.30 Комік на мільйон

00.30, 1.15, 1.50 Т/с 

«Бібліотекарі-2»

02.35 Т/с «Морська поліція. 

Новий Орлеан»

04.20 Факти

04.40 Скарб нації

04.45 Т/с «Бібліотекарі-3»

04.50 Еврика!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.30 Зона ночі

04.10 Абзац

06.00, 7.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»

06.59, 9.09 Kids Time

09.10 Серця трьох

11.30 Д/ф «Мавпяче 

царство»

13.10 Х/ф «Копальні царя 
Соломона»

15.10 Х/ф «Аллан 
Квотермейн. У 
пошуках золотого 
міста»

17.10 Х/ф «Знахар»
19.15 Суперінтуїція

21.00 Аферисти

22.00 Х/ф «Синя безодня»
23.50 Т/с «На південь від 

пекла»

00.40 Х/ф «Швидкість: 
Автобус 657»

02.25 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 в 

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

07.05 Х/ф «Все перемагає 
любов»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Полювання на 
єдинорога»

10.40 «Кримінальні справи»

12.20 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.50 

«Свідок»

15.05, 21.20 Т/с 

«Перетинаючи межу»

17.00 Концерт «Камтугеза»

19.30 Т/с «Німеччина-83»

23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»

01.50 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

03.20 «Випадковий свідок»

03.25 «Речовий доказ»

04.55 «Легенди бандитської 

Одеси»

05.45 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Д/ф «Ігор Білозір. На 

зламі епох» 

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»

10.10 Д/ф «Єпископи» 

11.10 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music 

13.20 Д/ф «Василь 

Симоненко. Тиша і 

грім» 

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 

17.20 Книга. ua 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

19.00 Джерела з минулого 

Майстер крупного плану

19.25 Як створюються ігри

19.50 Вечірня казка 

20.00 Розсекречена історія 

20.55 Д/ф «Сімдесятники. 

Леонід Осика»

21.35 Візитки Полтавщини 

21.55 Погода

22.10 Юрій Вінничук. «Амури 

і батяри. Масова 

культура Галичини» 

23.00 Фольк-music 

00.00 РадіоДень 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Мистецькі історії 

01.10 Фольк-music 

02.20 Радіо. День

03.25 Надвечір’я. Долі 

04.25 Д/ф «Борхес» 

05.05 Т/с «Роксолана», с. 10 

 

СТБ

07.20 «Холостяк — 6»

15.35, 23.45 «Містичні 

історії-5 з Павлом 

Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

17.45 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 22.20 «Україна має 

талант! Діти-2»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

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...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал» з 

Олександром Лірчуком

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

з Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 

Орловською

21.20 «Події» вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.05 «Він, Вона і 

телевізор»

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.30, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05 «Загублений світ»

15.20 Х/ф «Робінзон 
Крузо»

17.15 Прем’єра! «Загублений 

світ»

19.20 Т/с «Команда»

21.10, 23.00 Т/с «Кістки-5»

00.45 Т/с «Атлантида-2»

02.15 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 20.30 Топ-матч

06.15 «Вотфорд» — 

«Ліверпуль». ЧА

08.10 «Барселона» 

— «Олімпіакос». ЛЧ 

УЄФА. Прем’єра

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Реал» — 

«Барселона». ЧІ

12.05 «АПОЕЛ» — 

«Боруссія» (Д). ЛЧ 

УЄФА

13.55 «Севілья» — «Бетіс». 

ЧІ

15.55 «Атлетік» — «Герта». 

ЛЄ УЄФА

17.45 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

18.40 «Барселона» — 

«Леванте». ЧІ

20.40 «Рома» — «Челсі». ЛЧ 

УЄФА

22.45 «Атлетіко» — 

«Хетафе». ЧІ

00.30 «Мілан» — «АЕК». ЛЄ 

УЄФА

02.15 «Олімпік» — 

«Маріуполь». ЧУ

04.00 «Атлетік» — «Алавес». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «АПОЕЛ» — 

«Боруссія» (Д). ЛЧ 

УЄФА

07.50, 9.50, 11.50, 12.30, 

14.35, 16.40, 19.20, 

21.25, 23.30, 1.30, 3.30, 

5.30 Топ-матч

08.00 «Олімпік» — 

«Маріуполь». ЧУ

10.00 «Мілан» — «АЕК». ЛЄ 

УЄФА

12.00 Світ Прем’єр-Ліги

12.45 «Сельта» — «Реал». ЧІ

14.50 «Челсі» — «Рома». ЛЧ 

УЄФА

17.00 «Найкращі голи 2017 

року». ЧІ

17.30 «БАТЕ» — «Арсенал». 

ЛЄ УЄФА

19.35 «Ліверпуль» — 

«Евертон». ЧА

21.40 «Вільярреал» — 

«Депортіво». ЧІ

23.40 «Спортінг» — 

«Барселона». ЛЧ УЄФА

01.40 «Малага» — 

«Еспаньйол». ЧІ

03.40 «Астана» — 

«Вільярреал». ЛЄ 

УЄФА

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитська Одеса

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20 Правда життя

09.20, 17.00 Створені вбивати

10.20 Пустелі: життя на межі

11.20 Там, де нас нема

12.20 Код доступу

13.20 Брама часу

14.10, 5.20 Містична Україна

15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

16.00, 20.50 Скарби зі 

сховищ

17.50, 22.40 Диво-винаходи

19.50 Бойові сили

23.40 Великі тирани

01.20 Скептик

К1

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Три сестри»

09.10 «Красуні»

10.10 «Ух ти show»

11.15 «Орел і решка. 

Шопінг»

12.10 «Навколо М»

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»

16.10, 23.00 «Вечірній 

квартал»

18.10, 1.00 «Розсміши 

коміка»

22.00 «Вірю не вірю»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

10.45 Х/ф «Снігова 
королева»

12.00 Віталька. Новий рік

13.00 Рятівники

15.00 Готель «Галіція»

17.30, 23.00 Казки У

18.00 Одного разу в Одесі

19.00 Казки У Кіно

20.00 Танька і Володька

21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Країна У. Новий рік

00.00 Теорія зради

01.00 БарДак

02.00 Панянка-селянка

02.50 Віталька

05.20 Казка з татом

УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

15.00, 18.05, 21.00, 1.55 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30, 19.25 Д/с «1000 днів 

для планети»

10.50 Д/ф «Смак Дзяннаня»

11.20 Д/с «Дива Китаю»

11.55 Смаки культур

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 Радіо. День

13.55 Наші гроші

14.30 52 вікенди

15.15, 2.50 Біатлон. 

Кубок світу. V етап. 

Індивідуальна гонка 

20км. Чоловіки

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 Роздягалка

21.50, 2.35 Біатлон. Яскраві 

моменти

22.20 Історія кіно

00.35 Д/с «Супервідчуття»

04.45 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

05.00 Т/с «Чудернацьке 

кохання»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 СІЧНЯ 2018
10 січня
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КАНАЛ «1+1»

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.40 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.45 «Міняю жінку»

12.00 Комедія «Ніч у музеї»

14.00 М/ф «Льодовиковий 

період-3. Ера 

динозаврів»

15.45 М/ф «Льодовиковий 

період: різдвяна пригода»

16.05 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.15 М/ф «Льодовиковий 

період-4: 

континентальний дрейф»

22.00 М/ф «Льодовиковий 

період: великодній 

спешл»

22.20, 3.45 Комедія «Новорічний 

корпоратив»

00.20 «Вечірній Київ»

ІНТЕР

05.40, 20.00, 2.10 

«Подробиці»

06.10 М/ф

06.30 Х/ф «Сімейний 
каламбур, або Хто 
кому хто»

08.20 «Готуємо разом»

09.20 «Орел і решка. Шопінг»

10.20 «Орел і решка. Рай і 

пекло»

11.20, 20.30 Т/с «Мереживо 

долі»

13.15 Х/ф «Вечори 
на хуторі біля 
Диканьки»

15.15, 16.10, 17.00, 2.40 

«Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

22.30 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

00.20 Х/ф «Чоловік 
повинен платити!»

04.10 «Стосується кожного»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні

09.30, 2.55 Зоряний шлях

11.00, 3.50 Реальна містика

13.10, 15.30, 4.45 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»

01.30 Телемагазин

ICTV

08.20 Х/ф «Бадьорість 
духу»

10.15 Х/ф «Золоте дитя»
12.05 Х/ф «Пригоди Плуто 

Неша»
13.50 Х/ф «Поїздка в 

Америку»

16.00, 17.10, 19.10, 20.25, 

21.20 Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

22.15 Комік на мільйон

00.00, 0.50 Т/с «Бібліотекарі-

2»

01.35 Т/с «Морська поліція. 

Новий Орлеан»

02.55 Х/ф «Злочинний 
талант»

04.35 Скарб нації

04.40 Служба розшуку 

дітей

04.45 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.55 Зона ночі

04.10 Абзац

06.00, 7.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»

06.59, 8.59 Kids Time

09.00 Серця трьох

11.00 Х/ф «Шість днів, сім 
ночей»

13.00 Х/ф «Леді-яструб»
15.20 Х/ф «Нові пригоди 

Аладдіна»
17.20 Х/ф «Шалена 

парочка»
19.10 Суперінтуїція

21.00 Аферисти

22.00 Х/ф «Глибоке синє 
море»

00.00 Т/с «На південь від 

пекла»

00.50 Х/ф «Таймлесс-3. 
Смарагдова книга»

02.50 Служба розшуку дітей

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 в 

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 «Убити «Шакала»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Знайти та 
знешкодити»

10.45 «Кримінальні справи»

12.20 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.45 «Свідок»

15.05, 21.20 Т/с 

«Перетинаючи межу»

17.00 Концерт «Брати 

Гадюкіни». «Made in 

Ukraine»

19.30 Т/с «Німеччина-83»

23.45 Т/с «Служба розслідувань»

01.45 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

03.15 «Випадковий свідок»

03.35 «Речовий доказ»

05.00 «Легенди бандитської 

Одеси»

06.20 «Правда життя. Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ

06.05 Джерела з минулого 

Майстер крупного плану 

06.30 Від пращурів до 

нащадків 

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»

10.10 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 

незалежності – над 

Срібною землею» 

11.10 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music 

13.20 Д/ф «Микола Руденко. 

Формулу життя 

знайдено» із циклу 

«Дисиденти» 

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 

17.20 Д/ф «Справа 

«божевільного» 

А. Ведель»

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

19.00 Дійові особи 

Авторський концерт 

Юрія Шевченка

19.50 Вечірня казка 

20.00 Розсекречена історія 

20.55 Д/ф «Олесь Шевченко. 

Як на сповіді» із циклу 

«Дисиденти» 

21.30 Візитки Полтавщини 

21.40 52 вікенди 

22.10 Едвард Лукас, Наталья 

Гуменюк «Нова холодна 

війна – хто виграє і як 

вона може закінчитися» 

23.00 Фольк-music 

00.00 РадіоДень 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Мистецькі історії 

01.10 Фольк-music 

02.20 Радіо. День

03.25 Надвечір’я. Долі 

04.25 Д/ф «Борхес» 

05.05 Т/с «Роксолана», с. 11 

СТБ

07.55 «Холостяк-6»

15.35, 23.10 «Містичні 

історії-5 з Павлом 

Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

17.45 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 22.20 «Україна має 

талант! Діти-2»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатоліем Анатолічем 

та Юліей Шпачинською

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...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал» з 

Олександром Лірчуком

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

з Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 

Орловською

21.20 «Події» вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

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 «Загублений світ»

15.30 Х/ф «40 днів та 
ночей»

17.15 Прем’єра! «Загублений 

світ»

19.20 Т/с «Команда»

21.10, 23.00 Т/с «Кістки-5»

00.45 Т/с «Атлантида-2»

01.35 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.25 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05 Топ-матч

06.15 «БАТЕ» — «Арсенал». 

ЛЄ УЄФА

08.10 «Ювентус» — 

«Барселона». ЛЧ УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Тоттенгем» — 

«Челсі». ЧА

12.05 «Боруссія» (Д) 

— «АПОЕЛ». ЛЧ УЄФА

13.55 «Вільярреал» — 

«Депортіво». ЧІ

15.55 LaLiga Chronicles. ЧІ. 

Прем’єра

16.15 «Феєнорд» — «Ман 

Сіті». ЛЧ УЄФА

18.00 Світ Прем’єр-Ліги

18.30 «Сельта» — «Реал». ЧІ

20.20 «LaLiga Chronicles». ЧІ

20.40 «Карабах» — «Челсі». 

ЛЧ УЄФА

22.45 «Атлетік» — «Алавес». 

ЧІ

00.30 «АЕК» — «Мілан». ЛЄ 

УЄФА

02.15 «Сток Сіті» — «МЮ». ЧА

04.00 «Барселона» — 

«Леванте». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Боруссія» (Д) 

— «АПОЕЛ». ЛЧ УЄФА

07.50, 9.50, 14.35, 19.20, 

21.25, 1.35, 3.30, 5.30 

Топ-матч

08.00 «Сток Сіті» — «МЮ». 

ЧА

10.00 «АЕК» — «Мілан». ЛЄ 

УЄФА. Прем’єра

11.50 «Валенсія» — 

«Жирона». ЧІ

13.40 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

14.50 «Рома» — «Челсі». ЛЧ 

УЄФА

16.40 «Найкращі сейви 2017 

року». ЧІ

17.10, 23.25 «LaLiga 

Chronicles». ЧІ

17.30 «Вотфорд» — 

«Ліверпуль». ЧА

19.35 «Шахтар» — 

«Олімпік». ЧУ

21.35 «Севілья» — «Бетіс». ЧІ

23.45 «Барселона» 

— «Олімпіакос». ЛЧ 

УЄФА

01.40 «Атлетіко» — 

«Хетафе». ЧІ

03.40 «Ман Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20 Правда життя

09.20, 17.00 Створені вбивати

10.20 Пустелі: життя на межі

11.20 Там, де нас нема

12.20 Скептик

13.20 Брама часу

14.10, 5.20 Містична Україна

15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

16.00, 20.50 Скарби зі сховищ

17.50, 22.40 Диво-винаходи

18.50, 2.20 Бандитська Одеса

19.50 Бойові сили

23.40 Великі тирани

01.20 Смарт-шоу

К1

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Три сестри»

09.10 «Красуні»

10.10 «Ух ти show»

11.15 «Орел і решка. Шопінг»

12.10 «Навколо М»

13.15, 19.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

14.15, 20.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

16.15, 23.00 «Вечірній 

квартал»

18.10, 0.50 «Розсміши коміка»

22.00 «Вірю не вірю»

01.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

10.45 Х/ф «Стоптані 
туфельки»

12.00 Віталька Новий рік

13.00 Рятівники

15.00 Готель Галіція

17.30, 23.00 Казки У

18.00 Одного разу в Одесі

19.00 Казки У Кіно

20.00 Танька і Володька

21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Країна У. Новий рік

00.00 Теорія зради

01.00 БарДак

02.00 Панянка-селянка

02.50 Віталька

05.20 Казка з татом

УТ-1

06.00 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, 19.25 Д/с «1000 днів 

для планети»

10.50 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

11.55 Смаки культур

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30 Радіо. День

13.55 Роздягалка

15.15, 2.50 Біатлон. 

Кубок світу. V етап. 

Індивідуальна гонка 

15км. Жінки

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 «Нічого, окрім 

брехні: боротьба з 

фейками»

20.25 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою

21.50, 2.35 Біатлон. Яскраві 

моменти

22.20 Історія кіно

00.35 Д/с «Супервідчуття»

04.40 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

05.00 Т/с «Чудернацьке 

кохання»
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КАНАЛ «1+1»

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН

09.30, 10.45 «Чотири 

весілля»

11.50 «Міняю жінку»

13.05 М/ф «Льодовиковий 

період-4: 

континентальний 

дрейф»

14.50 М/ф «Льодовиковий 

період: великодній 

спешл»

15.10 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне 

кохання»

20.15 «Ліга сміху-2017»

00.20 Комедія «Ржевський 

проти Наполеона»

02.00 «Вечірній Київ»

ІНТЕР

05.40, 20.00, 2.20 «Подробиці»

06.10 М/ф

06.30 Х/ф «Сім днів до 
весілля»

08.20 «Готуємо разом»

09.20 «Орел і решка. Шопінг»

10.20 «Орел і решка. Рай і 

пекло»

11.20 Т/с «Мереживо долі»

13.15 Х/ф «Божевільний 
день, або Одруження 
Фігаро»

16.10, 17.00 «Речдок»

18.00 «Стосується кожного»

20.30 Х/ф «Діамантова рука»
22.40 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

00.30 Х/ф «Якби я була 
чоловіком»

02.50 Х/ф «Чоловік 
повинен платити!»

04.15 Х/ф «Де ти, Багіро?»
05.25 Х/ф «Вечори на 

хуторі біля Диканьки»

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, 5.40 Зоряний шлях

11.00, 4.00 Реальна містика

13.10, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Т/с «лінії життя»

18.00 Т/с «Кільце з рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00, 23.30 Т/с «Криве 

дзеркало душі»

01.30 Т/с «CSI. Місце злочину»

ICTV

05.10 Т/с «Бібліотекарі-3»

09.00 Х/ф «Золоте дитя»

10.45 Х/ф «Пригоди Плуто 
Неша»

12.25 Х/ф «За бортом»
14.35 Х/ф «Якось 

порушивши 
закон»

16.25, 17.55, 19.10, 20.20, 

21.15 Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

22.15 Комік на мільйон

00.40, 1.25 Т/с «Бібліотекарі-

2»

02.10 Т/с «Морська поліція. 

Новий Орлеан»

03.30 Х/ф «Злочинний 
талант»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

04.40 Абзац

06.39, 7.59 Kids Time

06.40 М/с «Лунтик і його 

друзі»

08.00 Серця трьох

10.00 Х/ф «Знахар»
12.10 Х/ф «Віднесені 

вітром»

16.30 Х/ф «Ідальго»
19.15 Суперінтуїція

21.00 Аферисти

22.00 Х/ф «Глибинний 
підйом»

00.00 Т/с «На південь від 

пекла»

01.00 Х/ф «Шалена 
парочка»

02.40 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 

Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55, 22.50 

Погода в 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

07.05 Х/ф «Дикий пляж»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «У смузі 
прибою»

10.50 «Кримінальні справи»

12.40, 15.05 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.50 

«Свідок»

15.25, 21.20 Т/с 

«Перетинаючи межу»

17.20 Х/ф «Сорочинський 
ярмарок на НТН»

19.30 Т/с «Німеччина-83»

23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»

01.55 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

03.20 «Речовий доказ»

04.20 «Легенди бандитського 

Києва»

05.05 «Правда життя. 

Професії»

05.40 Х/ф «Інспектор 
Лосєв»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Дійові особи Юрій 

Шевченко 

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»

10.10 Д/ф «Іван Драч. Крізь 

час і слово» 

11.10 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music 

13.20 Д/ф «Відлуння віків. 

Олександрія»

13.45 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 

19.00 Територія Кіно Раїса 

Недашківська

19.25 Антракт Покликання 

— жонглер

19.50 Вечірня казка 

20.00 Розсекречена історія 

20.55 Д/ф «Левко Лук’яненко. 

Йти за совістю» із 

циклу «Дисиденти»

21.35 Візитки Полтавщини 

21.50 Іван Козленко «Люди 

і апарати. становлення 

українського кіно» 

23.00 Фольк-music 

00.00 РадіоДень 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Мистецькі історії 

01.10 Фольк-music 

02.20 Радіо. День

03.25 Надвечір’я. Долі 

04.25 Д/ф «Борхес» 

05.00 Т/с «Роксолана», с. 12 

СТБ

05.45, 17.45, 23.10 Т/с «Коли 

ми вдома»

08.45 Х/ф «Суєта суєт»
10.30 Х/ф «Коли його 

зовсім не чекаєш»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

20.00, 22.20 «Україна має 

талант! Діти-2»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

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...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал» з 

Олександром Лірчуком

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

з Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 

Орловською

21.20 «Події» вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

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 «Загублений світ»

15.05 Х/ф «На межі»
17.15 Прем’єра! «Загублений 

світ»

19.20 Х/ф «Сім пригод 
Синдбада»

21.00 Х/ф «Ера динозаврів»
22.50 Прем’єра! «Змішані 

єдиноборства. UFC»

01.00 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «МЮ» — «Вест Гем». ЧА

07.50 «LaLiga Chronicles». ЧІ

08.10 «Барселона» — 

«Спортінр». ЛЧ УЄФА. 

Прем’єра

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Шахтар» — 

«Олімпік». ЧУ

12.05 «Боруссія» (Д) 

— «Тоттенгем». ЛЧ 

УЄФА

13.55 «Малага» — 

«Еспаньйол». ЧІ

15.55 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

16.25 «Евертон» — 

«Арсенал». ЧА

18.15 «Топ-матч

18.20 «Валенсія» — 

«Жирона». ЧІ

20.10 Світ Прем’єр-Ліги

20.40 «Челсі» — «Атлетіко». 

ЛЧ УЄФА

22.45 «Севілья» — «Бетіс». ЧІ

00.30 «Мілан» — «Аустрія». 

ЛЄ УЄФА

02.15 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

04.00 «Хетафе» — 

«Малага». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Боруссія» (Д) 

— «Тоттенгем». ЛЧ 

УЄФА

07.50, 9.50, 11.50, 12.30, 

14.35, 16.40, 19.20, 5.30 

Топ-матч

08.00 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

10.00 «Мілан» — «Аустрія». 

ЛЄ УЄФА

12.10 «LaLiga Chronicles». ЧІ

12.45 «Атлетіко» — 

«Хетафе». ЧІ

14.50 «Карабах» — «Челсі». 

ЛЧ УЄФА

17.00 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

17.30 «Олександрія» 

— «Сталь». ЧУ

19.35 «МЮ» — «Ман Сіті». ЧА

21.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

21.55 LIVE. «Хетафе» 

— «Малага». ЧІ

23.55 Футбол Tables

00.00 «Ювентус» — 

«Барселона». ЛЧ УЄФА

01.50 «Атлетік» — «Алавес». 

ЧІ

03.40 «Евертон» — 

«Арсенал». ЧА

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитська Одеса

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20 Правда життя

09.20, 17.00 Створені вбивати

10.20 Пустелі: життя на межі

11.20 Незвичайні культури

12.20 Скептик

13.20 Брама часу

14.10, 2.50 Містична Україна

15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

16.00, 20.50 Скарби зі сховищ

17.50, 22.40 Диво-винаходи

19.50, 23.40 Великі тирани

01.20 Україна: забута історія

К1

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Три сестри»

09.10 «Красуні»

10.10 «Ух ти show»

11.15 «Орел і решка. 

Шопінг»

12.10 «Навколо М»

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»

16.10, 1.00 «Вечірній 

квартал»

18.10 «Розсміши коміка»

22.00 «Вірю не вірю»

23.00 «КВН»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

10.45 Х/ф «Красуня й 
чудовисько»

12.00 Віталька. Один НЕ 

вдома

13.00 Рятівники

15.00 Готель «Галіція»

17.30 Казки У

18.00 Одного разу в Одесі

19.00 Казки У Кіно

20.00 Танька і Володька

21.00 Х/ф «Ми купили 
зоопарк»

23.00 Х/ф «Запалювання»
00.30 Х/ф Небилиці про 

Івана
02.00 Панянка-селянка

02.50 Віталька

05.20 Казка з татом

УТ-1

06.00 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, 19.25 Д/с «1000 днів 

для планети»

10.50 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

11.55 Смаки культур

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30 Радіо. День

13.55 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою

15.25, 2.50 Біатлон. Кубок 

світу. V етап. Естафета 

4х7.5км. Чоловіки

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 Біатлон. Яскраві 

моменти

22.20 Історія кіно

00.35 Д/с «Дика планета»

04.40 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

05.00 Т/с «Чудернацьке 

кохання»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.45 «Гроші». Серiя

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.50, 0.15 «Світське життя»

10.50 Драма «Готель ґранд 

Будапешт»

12.40 Комедія «Ржевський 

проти Наполеона»

14.20, 16.40 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка-

2017»

20.15 «Новорічний вечірній 

квартал-2017»

01.15 «Viva! Найкрасивіші»

02.50 М/ф «Маша і Ведмідь»

ІНТЕР

07.10 «М/ф»

07.50 «Подорожі в часі»

08.20, 2.40 Х/ф «Чародії»

11.30 Х/ф «Д’Артаньян 

і три мушкетери»

17.00 Х/ф «Діамантова 

рука»

19.00, 20.30 «На «Інтері» 

— Головна ялинка 

країни»

20.00, 2.25, 5.05 

«Подробиці»

22.40 Т/с «Домохазяїн»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.20 

Сьогодні

07.15, 5.00 Зоряний шлях

08.50 Х/ф «Анжеліка, 
маркіза ангелів»

11.00 Х/ф «Чудова 
Анжеліка»

13.10, 15.20 Т/с «Криве 

дзеркало душі»

17.20, 19.40 Т/с «Забута жінка»

22.00 Т/с «В очікуванні 

кохання»

00.15 Реальна містика

03.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.05, 4.45 Скарб нації

05.15, 4.55 Еврика!

05.25 Факти

05.50 Більше ніж правда

07.25 Я зняв!

09.20 Дизель-шоу

10.45 Особливості 

національної роботи

12.40 «На трьох»

14.20 Х/ф «За бортом»
16.35 Х/ф «Поїздка в 

Америку»
18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Халк»
21.50 Х/ф «Інший світ»
00.00 Х/ф «Інший світ. 

Повстання ліканів»

01.35 Х/ф «Інший світ. 
Пробудження»

02.50 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

05.59, 7.39 Kids Time

06.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»

07.40 Ревізор

10.15 Суперінтуїція

17.10 М/ф «Синбад: Легенда 

семи морів»

18.50 Х/ф «Конго»
21.00 Х/ф «Скарб 

Амазонки»

23.00 Х/ф «У лабіринті 
грізлі»

00.50 Х/ф «Нові пригоди 
Аладдіна»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 5.15 Рандеву

06.55, 17.55 Погода в світі

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 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

09.30 Х/ф «Золота міна»
12.00 «Легенди шансону»

13.05 «Свідок. Агенти»

13.40, 2.05 «Речовий доказ»

17.10 «Круті 90-ті»

19.00, 1.30 «Свідок»

19.30 Х/ф «Приборкувачка 
тигрів»

21.30 Х/ф «Укол 
парасолькою»

23.20 Х/ф «Чорне море»
02.00 «Випадковий свідок»

04.05 «Легенди бандитського 

Києва»

05.05 Х/ф «Добрі наміри»
05.20 «Правда життя. Професії»

06.25 Т/с «Спадщина»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Територія Кіно. Раїса 

Недашківська 

06.30 Антракт Покликання 

— жонглер 

07.00 Новини. Світ 

07.15 Новини 

07.30 Тема дня 

07.45 Новини. Культура 

08.00 Казки Лiрника Сашка

08.20 Школа Мері Поппінс 

08.35 Хочу бути 

08.50 Хто в домі хазяїн? 

09.25 Як це? 

10.10 Суспільний університет 

11.20 Фольк-music 

13.20 Д/ф «Справа 

«божевільного». 

А. Ведель»

13.55 Д/ф «Щедрик 

перпетуум мобіле»

14.25 Д/ф «Містерія Марії. 

М. Приймаченко»

14.55 Мистецькі історії

15.30 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 

незалежності – над 

Срібною землею» 

16.30 Д/ф «Примари 

старовинної садиби»

17.00 Мистецькі історії

17.15 Надвечір’я. Долі 

18.15 Лайфхак українською

18.25 Д/ф «Сімдесятники. 

М. Мащенко. Воскові 

крила Ікара»

19.00 Позиція Олена 

Іванченко «Дивний 

замок»

19.25 Д/ф «Маланка» 

20.00 Гала-концерт 

Національного 

проекту «Три С» 

(Скорик — Станкович 

— Сильвестров)

21.45 Візитки Полтавщини 

22.00 Д/ф «Борхес» 

22.30 Д/ф «Персона грата. 

Іван Фундуклей» 

23.00 Фольк-music 

01.00 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.20 Д/ф «Ігор Білозір. На 

зламі епох» 

05.05 Т/с «Роксолана», с. 13 

СТБ

05.50 «ВусоЛапоХвіст»

08.00 «Караоке на Майдані»

09.00 «Все буде смачно!»

09.55 «Україна має талант! 

Діти-2»

19.00 Х/ф «Тато напрокат»
23.10 Х/ф «Справжнє 

кохання»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 

«Репортер». Новини

09.15, 14.15 «Золотий гусак.» 

NEW

10.15, 15.00 Концерт

11.15, 16.15, 19.15 «Територія 

позитиву» зі Сніжаною 

Єгоровою

12.15, 17.15, 22.00 «Ехо 

України» з Матвієм 

Ганапольським

13.15 Прямий ефір з 

Наталкою Фіцич

18.15 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня зТарасом 

Березовцем та Пітером 

Залмаєвим

20.00 «Закрита зона»

21.00 «Світські хроніки»

23.00 «Кримінал» з 

Олександром Лірчуком

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

09.00, 1.55 «Цілком таємно»

11.00 «Загублений світ»

13.00 Т/с «Ментівські війни. 

Київ-2»

17.00 Х/ф «Сім пригод 
Синдбада»

18.45 Х/ф «Ера 
динозаврів»

20.20 Х/ф «Чужий»

22.45 Х/ф «Снігова 
людина»

00.30 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.20 «Люстратор. Прокляття 

системи-2017»

02.45 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Олександрія» 

— «Сталь». ЧУ

07.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 «Барселона» — 

«Леванте». ЧІ

10.00, 15.55, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «МЮ» — «Ман Сіті». 

ЧА

12.05 «Реал» — «Боруссія» 

(Д). ЛЧ УЄФА

13.55 LIVE. «Жирона» 

— «Лас-Пальмас». ЧІ

14.45 Футбол Tables

16.15 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

16.45, 21.25, 23.40, 1.50, 3.45 

Топ-матч

16.50 LIVE. «Челсі» — 

«Лестер». ЧА

19.00 Світ Прем’єр-Ліги

19.25 LIVE. «Ейбар» — 

«Атлетіко». ЧІ

21.40 LIVE. «Депортіво» 

— «Валенсія». ЧІ

00.00 «Тоттенгем» — 

«Евертон». ЧА

01.55 «Реал» — 

«Вільярреал». ЧІ

04.00 «Естерсунд» — 

«Атлетік». ЛЄ УЄФА. 

Прем’єра

ФУТБОЛ-2

06.00 «Реал» — «Боруссія» 

(Д). ЛЧ УЄФА

07.50, 9.50, 14.40, 19.10, 

23.50, 1.50, 3.45 Топ-

матч

08.00 «Ман Сіті» — «Кристал 

Пелес». ЧА

10.00 «Хетафе» — 

«Малага». ЧІ

11.50 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

12.20, 16.40 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

12.50 «Атлетік» — «Герта». 

ЛЄ УЄФА

14.50 «Челсі» — «Атлетіко». 

ЛЧ УЄФА

17.10 LIVE. «Реал» — 

«Вільярреал». ЧІ

18.00 Футбол Tables

19.20 LIVE. «Тоттенгем» 

— «Евертон». ЧА

20.15 Футбол NEWS

21.30 Світ Прем’єр-Ліги

22.00 «Челсі» — «Лестер». ЧА

00.00 «Барселона» — 

«Спортінг». ЛЧ УЄФА

01.55 «Жирона» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

03.55 «Ейбар» — «Атлетіко». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.30, 0.00 Містична Україна

08.20 Жертви краси

09.10 Вакцини

10.00 Великі тирани

11.40 Давні мегаспоруди

14.40 Африка: хижий світ

15.40 Пустелі: життя на межі

17.30 Фестивалі планети

18.00 Незвичайні культури

18.30 Прихована реальність

21.00 Прихована правда

03.30 Телеформат

К1

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.40 Х/ф «12 Різдвяних 
собак-2»

10.40 Х/ф «Книга джунглів»
12.50 «Ух ти show»

14.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

17.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

22.10 «Їже, я люблю тебе!»

00.10 Х/ф «Анжеліка 
— маркіза янголів»

02.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

10.45 М/ф «Дюймовочка»

12.20 Х/ф «Снігова 
королева»

14.00 Казки У Кіно

18.00 Х/ф «Ми купили 
зоопарк»

20.00 Країна У. Новий рік

22.00 Танька і Володька

00.00 Теорія зради

01.00 БарДак

02.00 Панянка-селянка

02.50 Віталька

05.20 Казка з татом

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, 17.25 Д/ф «Таємниці 

акул»

11.00 Фольк-music. Діти

12.00 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

13.00 Х/ф «Пророк 
Моісей»

15.05 Біатлон. Яскраві 

моменти

15.25, 1.35 Біатлон. Кубок 

світу. V етап. Естафета 

4х6км. Жінки

18.25 Х/ф «Змова проти 
корони»

20.25 Незвичайні культури

21.35, 3.25 Д/с «Зустріч 

Лувру та Забороненого 

міста»

22.20 Історія кіно

00.35 Д/с «Дика планета»

03.00 Д/ф «Щедрик 

перпетуум мобіле»

04.10 Д/с «Середземномор’я»

04.45 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

05.05 Надвечір’я. Долі
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КАНАЛ «1+1»

06.15, 19.30, 5.40 ТСН

07.10 «Українські сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40, 3.10 М/ф «Маша і 

Ведмідь»

10.15 «Розсміши коміка-2017»

11.15 «Світ навиворіт-6»

13.00, 14.05 «Світ навиворіт-5: 

Індонезія»

15.10 «Ліга сміху-2017»

20.15 Х/ф «Планета мавп: 
революція»

22.50 Х/ф «Війна богів»
00.50 «Концерт потапа і насті. 

Золоті кити»

02.10 «Світське життя»

ІНТЕР

05.30 «М/ф»

06.25 Х/ф «Дівчина з маяка»
08.00 «Удалий проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Рай і 

пекло»

11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

12.00 Х/ф «Фантомас»
14.10 «На «Інтері» — Головна 

ялинка країни»

17.10, 20.30 Т/с «Заборонене 

кохання»

20.00, 2.40 «Подробиці»

00.00 Х/ф «Божевільний 
день, або Одруження 
Фігаро»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 19.00, 1.50, 4.10 

Сьогодні

07.10 Зоряний шлях

08.15 Х/ф «Анжеліка і 
король»

10.20 Х/ф «Неприборкана 
Анжеліка»

12.10 Х/ф «Анжеліка і 
султан»

14.10 Т/с «Забута жінка»

17.50, 19.40 Т/с «Даша»

22.15 Т/с «Темні води»

02.30 Т/с «В очікуванні 

кохання»

04.45 Агенти 

справедливості

ICTV

05.05 Факти

05.30 Більше ніж правда

07.05 Т/с «Відділ 44»

08.50 Х/ф «Мисливці за 
привидами»

11.50 Х/ф «Мисливці за 
привидами-2»

13.50 Х/ф «Інший світ»
16.00 Х/ф «Халк»
18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Неймовірний 
Халк»

21.10 Х/ф «Інший світ. 
Еволюція»

23.10 Х/ф «Інший світ. 
Пробудження»

00.45 Х/ф «Інший світ. 
Повстання 
ліканів»

02.15 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.55 Зона ночі

06.00 Стендап-Шоу

06.49, 9.15 Kids Time

06.50 М/с «Лунтик і його 

друзі»

07.40 М/ф «Ретчет та Кланк: 

Галактичні рейнджери»

09.20 М/ф «Синбад: Легенда 

семи морів»

11.00 Х/ф «Щелепи»
12.50 Х/ф «Глибинний 

підйом»
14.50 Х/ф «Конго»
17.00 Х/ф «Скарб 

Амазонки»
19.00 Х/ф «Крокодил 

Данді»

21.00 Х/ф «Крокодил 
Данді-2»

23.10 Х/ф «Глибоке синє 
море»

01.10 Х/ф «Синя безодня»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.20 Погода в 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

10.20 «Україна вражає»

11.20 Х/ф «Приборкувачка 
тигрів»

13.15 Х/ф «Зайчик»
14.55 «Легенди карного 

розшуку»

16.40 Х/ф «Укол 
парасолькою»

18.30 «Свідок. Агенти»

19.05 Х/ф «Максим 
Перепелиця»

20.50 «Добрий вечір»

22.40 Х/ф «Американський 
дідусь»

00.05 Х/ф «Чорне море»
02.15 «Таємниці 

кримінального світу»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Позиція Олена Іванченко 

«Дивний замок» 

06.30 Д/ф «Маланка» 

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? 

10.10 Суспільний університет 

11.20 Фольк-music 

12.25 Країна на смак с. 2

13.05 Фольк-music діти 

13.55 Дитячі таємниці

14.30 Д/ф «Іван Драч. Крізь 

час і слово» 

15.30 Гала-концерт 

Національного 

проекту «Три С» 

(Скорик — Станкович 

— Сильвестров) 

17.15 Фольк-music 

18.15 Лайфхак українською

18.25 Д/ф «Всеволод 

Нестайко. Родом з 

дитинства»

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка 

Світлана Антонишин

19.00 Мовою мистецтва

19.25 Сценограй 

20.00 Як дивитися кіно 

20.30 Д/ф «Грушевський. 

Галицька весна 

української ідеї»

21.00 Д/ф «Єпископи» 

21.50 Візитки Полтавщини 

22.00 Д/ф «Борхес» 

22.30 Д/ф «Василь 

Симоненко. Тиша і грім» 

23.00 Фольк-music 

01.00 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Т/с «Роксолана», с. 13-

14

 

СТБ

07.05, 23.00 Х/ф «Кольє 
для Снігової Баби»

09.00 «Все буде смачно!»

09.55 «Караоке на Майдані»

10.55 «Україна має талант! 

Діти-2»

14.50 Х/ф «Тато напрокат»
19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 

19.00 «Репортер». 

Новини

09.15 «Закрита зона»

10.15, 18.15 «Світські хроніки»

11.15, 16.15, 19.15 «Територія 

позитиву» зі Сніжаною 

Єгоровою

12.15 Споживач

13.15 Прямий ефір з 

Наталкою Фіцич

14.00, 20.10 «Кисельов. 

Авторське»

15.15 «Золотий гусак.» NEW

17.00 Концерт

21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня зТарасом 

Березовцем та Пітером 

Залмаєвим

22.00 «Ехо України» с Матвієм 

Ганапольським

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

09.00 «ДжеДАІ»

09.30 «Бандерлоги»

11.00 «Помста природи»

16.20 Х/ф «Чужий»
18.30 Х/ф «Рожева 

пантера»
20.20 Х/ф «Бібліотекар: 

Повернення до 
копалень Царя 
Соломона»

22.10 Х/ф «2012: Судний 
день»

23.50 «Змішані єдиноборства. 

UFC»

02.00 «Цілком таємно»

02.25 «Люстратор. Прокляття 

системи-2017»

02.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Хетафе» — «Малага». 

ЧІ

07.45, 16.00 Світ Прем’єр-Ліги

08.15 «Баварія» — «ПСЖ». 

ЛЧ УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Шахтар» — 

«Динамо». ЧУ

12.05 «Ейбар» — «Атлетіко». 

ЧІ

13.50 «Челсі» — «Лестер». 

ЧА

16.30, 19.10, 21.25, 23.40, 1.50, 

3.45 Топ-матч

16.40 «Найкращі голи 2017 

року». ЧІ

17.10 LIVE. «Алавес» 

— «Севілья». ЧІ

18.00, 20.15 Футбол Tables

19.25 LIVE. «Еспаньйол» 

— «Атлетік». ЧІ

21.40 LIVE. «Сосьєдад» 

— «Барселона». ЧІ

00.00 «Борнмут» — 

«Арсенал». ЧА

01.55 «Леванте» — «Сельта». 

ЧІ

03.55 «Ліверпуль» — «Ман 

Сіті». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Депортіво» — 

«Валенсія». ЧІ

07.50, 9.50, 12.20, 15.00, 17.30, 

20.00, 23.50, 1.50, 3.45 

Топ-матч

08.00 «Реал» — 

«Вільярреал». ЧІ

10.00, 22.00 Тоттенгем» 

— «Евертон». ЧА

11.50 Світ Прем’єр-Ліги

12.25 «Найкращі сейви 2017 

року». ЧІ

12.55 LIVE. «Леванте» 

— «Сельта». ЧІ

13.45 Футбол Tables

15.20 LIVE. «Борнмут» 

— «Арсенал». ЧА

17.45 LIVE. «Ліверпуль» 

— «Ман Сіті». ЧА

20.10 «Шахтар» — 

«Динамо». ЧУ

00.00 «Алавес» — «Севілья». ЧІ

01.55 «Челсі» — «Лестер». ЧА

03.55 «Еспаньйол» — 

«Атлетік». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30, 0.00 Містична Україна

08.20 Прокляття відьом

09.10 Дракула та інші

10.00 Великі тирани

11.40 Прихована правда

14.40 Африка: хижий світ

17.30 Незвичайні культури

18.30 Прихована реальність

21.00 Давні мегаспоруди

01.40 Брама часу

К1

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Мультфільми»

08.45 «Ух ти show»

09.50 Х/ф «12 Різдвяних 
собак-2»

11.50 Х/ф «Книга джунглів»
14.00 Х/ф «Лікар. Учень 

Авіценни»

17.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

19.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.15 «КВН»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

11.40 Х/ф «Стоптані 
туфельки»

12.50 Х/ф «Кудлатий 
спецназ»

14.30, 16.00, 17.30, 19.00 

Одного разу під 

Полтавою

15.00, 16.30, 18.00 Одного 

разу в Одесі

15.30, 17.00, 18.30, 19.30 

Танька і Володька

20.00 Країна У. Новий рік

22.00 Х/ф «Запалювання»
00.00 Теорія зради

01.00 БарДак

02.00 Панянка-селянка

02.50 Віталька

05.20 Казка з татом

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 
Моісей»

11.15 Фольк-music. Діти

12.10 Перший на селі

13.10, 1.40 Біатлон. Кубок 

світу. V етап. 

Мас-стар 15км. Чоловіки

14.20 Фольк-music

15.35, 2.25 Біатлон. Кубок 

світу. V етап. Мас-стар 

12.5км. Жінки

16.50 Д/с «Дива Китаю»

17.25 Д/ф «Таємниці акул»

18.25 Х/ф «Змова проти 
корони»

20.25 Незвичайні культури

21.35, 3.25 Д/с «Зустріч 

Лувру та Забороненого 

міста»

22.20 Історія кіно

00.35 Д/с «Дика планета»

04.15 Д/с «Середземномор’я»

04.40 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

05.00 Д/ф «Секрети 

Вільнюса»
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П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 СІЧНЯ 2018АСТРОЛОГІЯ
Овен
 Протягом перших восьми місяців надзвичайно цінною 
буде підтримка близьких. Вірний Собака забезпечить ус-
піх спільним проектам. Із серпня удача усміхнеться креа-
тивним і закоханим. Сила любові і натхнення здатна подо-
лати будь-які перешкоди і змiнити світ.

Телець
 У першій половині року є можливості розширити спіл-
кування з родиною. Варто озвучувати свої проблеми і ба-
жання вголос. У другій половині року удача постукає у 
двері вашого дому: зміна житла, ремонт або рішення жити 
разом із коханою людиною цілком на часі.

Близнюки
 Перша половина року вдала фінансово: сміливо всту-
пайте в конкуренцію, відстоюйте власні проекти. У другій 
половині року успішні поїздки на невеликі відстані. Важ-
ливе дружнє оточення. Поділіться добром із близькими — 
повернеться сторицею .

Рак
 На початку року робочі проекти йдуть вдало, якщо не 
братися одночасно за тисячу справ. Щоб скласти план дій, 
зверніться по допомогу до досвідченіших. Якщо правиль-
но оберете пріоритети, то ближче до осені результат спри-
ятиме зростанню матеріальних ресурсів. Щоб примножи-
ти власні статки, не забувайте допомагати іншим.

Лев
 Ангели-хранителі протягом перших семи місяців нада-
ватимуть допомогу в потрібний момент саме там, де це буде 
необхідно. Власна інтуїція стає в нагоді, але іноді дорогою 
ціною. У своєму оточенні зверніть увагу на непомітну але 
надійну людину, роль якої ви применшуєте. І тоді ближче 
до кінця року зможете свідомо провести переоцінку ціннос-
тей.

Діва
 Початок року дозволяє зосередитися на особистих ці-
лях. Амбітні надії виправдаються, якщо будете справед-
ливі в судженнях і терпимі до дрібних недоліків інших. Ви-
падкові знайомства можуть перерости в надійні і вигідні 
зв’язки. Виваженість принесе удачу і в стосунках: ідеаль-
но вони складуться зі старшими.

Терези
 Перша половина року наповнена роботою, кар’єрою, 
публічними подіями. Тенденції позитивні, але ризикує-
те занадто багато взяти на себе. Тверезо співвідносьте свою 
мету, здібності і вигоди, які дає кожна конкретна ситуація. 
Підтримка впливових людей забезпечена, якщо демонстру-
ватимете щиру вдячність їм та підтримаєте колег, які цьо-
го потребують. В кінці року відчуєте цінність справжньої 
дружби.

Скорпіон
 Відкрити нові горизонти, щоб чіткіше побачити власне 
майбутнє і зрозуміти, чого ви насправді хочете, — шанси 
року, що настав. І далекі поїздки, і вивчення свого внутріш-
нього світу результативніші з допомогою мудрого вчителя. 
Тоді навіть побутові події стануть цінним джерелом духов-
ного досвіду. У другій половині року вдалий кар’єрний пе-
ріод: є шанс дорого «продати» свої компетенції і зайняти-
ся тим, що суголосне внутрішнім переконанням.

Стрілець
 Хобі, яке приносить задоволення, якщо поставитися до 
нього серйозніше, цілком може забезпечити комерційний 
успіх і нові плідні відносини. Ближче до середини року мо-
жете розраховувати на отримання ресурсів, які ви давно за-
служили. Це виявиться дуже доречним, щоб відправити-
ся в омріяну подорож: з кінця серпня далекі поїздки легкі 
і вдалі.

Козоріг
 Протягом року підтримкою в нелегких умовах стануть 
романтичні зв’язки, дружба та душевно близькі люди. Ви 
користуватиметеся щирою симпатією оточуючих, викли-
каючи захоплення. Особиста популярність позитивно поз-
начиться на ваших проектах допомогою і підтримкою. Від-
критість і щирість допоможуть переконатися: кохання —  
не єдина форма відносин, що надихають.

Водолій
 Початок року сприятиме поліпшенню повсякденного 
життя, облаштуванню побуту, придбанню корисних нави-
чок. Потурбуйтеся про себе самі — і ваші зусилля щедро ви-
нагородить оточення. Новий образ відповідального госпо-
даря покладе початок близьким зв’язкам або плідному ді-
ловому партнерству. Кінець літа і початок осені — ідеаль-
ний для початку оновлених стосунків.

Риби
 До середини липня обставини сприятливі для саморе-
алізації, творчої уяви, любовних стосунків. Кохання роз-
криє найкращі якості і таланти — ваші та вашого партне-
ра. Його енергія чарівним чином змінить вас і благотвор-
но вплине на все ваше життя. Почуття гумору допоможе в 
ситуаціях, які пригнічують чи зазвичай викликають гнів. 
Удача чекатиме не зосереджених на дрібних негараздах 
повсякденності, а великодушних представників цього со-
нячного знаку.

Характер, сформований 
традицією
 Сонячний знак Рака, який 
цьогоріч потрапив у зону мети на-
шої країни, символізує генетич-
не коріння, глибинну пам’ять, 
захист родинного простору. А не-
бесний хорт (Сіріус) у компанії з 
Юпітером у знаку Скорпіона при-
вертає увагу до запорозьких ха-
рактерників, наділених таємни-
ми військовими знаннями та пос-
вячених у магічні обряди воїнів-
перевертнів. Згадки про них 
зустрічаються у працях Дмитра 
Яворницького  та Пантелеймона 
Куліша — в описах традицій бой-
ового мистецтва та культу воїнів-
звірів у військовій культурі ук-
раїнців. В давніх історичних дже-
релах характерники згадуються 
як воїни, наділені надзвичайни-
ми можливостями, сильним ха-
рактером, цілительськими здіб-
ностями. Згадаємо іще: спас — це 
хорт-одинак, який береже коша-
ру, завжди перебуваючи на ней-
тральній території. В казках, ле-
гендах про характерників культ 
воїна-перевертня став базою мі-
фології українського козацтва. За 
фольклорними переказами, січо-
вий отаман Іван Сірко був непере-
можним характерником, завжди 
знав, де що робиться, перевертав-
ся вовком чи хортом — і ані шаб-
ля, ані куля його не брали.

Маємо те, що створюємо
 Україна як державна оди-
ниця останньою точкою відліку 
отримала 24 серпня 1991 року. 
Програма території значно дав-
ніша, але в динаміці пов’язана 

з нинішньою. Важливими резо-
нансними зонами є знаки стихії 
Земля (Тілець, Діва, Козоріг) та 
«фіксованого хреста» (Тілець-
Лев-Скорпіон-Водолій). У всіх 
перших осіб нинішньої держа-
ви акцентована зона Козерога — 
програмна, але водночас і най-
більш проблемна для України. 
Вона, власне, й символізує саме 
державотворення, створення 
міцної управлінської системи. 
До речі, Донбас теж пов’язаний 
із цим зодіакальним знаком. У 
кінці листопада — в грудні ми-
нулого року і по липень включ-
но нинішнього цю зону чекає 
непростий період: позбавлення 
ілюзій, боротьба зі спокусами, 
асенізаційні процеси з відповід-
ним запахом. Своєрідне загос-
трення хвороби, коли професій-
не медичне втручання дає шанс 
позбавитися її. Піки загострен-
ня, включно з листопадово-груд-
невим, припадуть також на бере-
зень-квітень та кінець червня. У 
ці періоди варто б детально про-
писати діагнози і повідсікати 
гниль і коросту, бажано — з точ-
ністю нейрохірурга. Але створю-
вати якісь принципово нові сис-
теми до серпня небажано, пот-
рібне карантинне провітрюван-
ня «палати». Вже з кінця січня 
увійде в силу чесний патріо-
тизм, відділивши справжнє від 
істерики, ілюзій і провокацій. 
Маршрути національного, тери-
торіального відродження, сфор-
мовані протягом наступних 7-8 
місяців, матимуть ціннішу пер-
спективу, ніж спроби укріпити 
владну (чи кримінальну) верти-

каль. Очищення історичних ко-
ренів, охорона довкілля, націо-
нальні традиції, родинні цін-
ності  те, на чому варто зосере-
дитися цього року. Тим паче, що 
згадана вже найяскравіша зірка 
зоряного неба також благослов-
ляє саме цей шлях. 

Між метою й ілюзією
 Цікаво, що Сіріус у верхній 
кульмінації, згідно з астроло-
гічними базами Вермахту, мав 
міжнародно визнаний «фінан-
совий маг» — Ялмар Шахт, ди-
ректор Національного банку Ні-
меччини (1916—1923), прези-
дент Рейхсбанку у 20-30-ті роки, 
рейхміністр економіки в 30-х — 
на початку 40-х минулого сторіч-
чя. Між іншим, чи не єдиний з-
поміж владного бомонду нацист-
ського уряду виправданий у ре-
зультаті Нюрнберзького процесу. 
Власне, сюжетною лінією цьо-
горічних подій для нашої країни 
також стане вибір між професіо-
налізмом, цілеспрямованістю та 
інноваційним мисленням з од-
ного боку, та жадібністю, жорс-
токістю, сибаритськими звичка-
ми й брехливою пропагандою — з 
іншого. Сіріус — королівська, але 
й агресивна зірка. В кульмiнаціі 
вона обіцяє досягнення, хорошу 
репутацію та прибутки в комер-
ційних справах та в державному 
управлінні. Таке ії розташуван-
ня сприятливе для військових, 
юристів, держслужбовців. Споді-
ватимемось, нам вистачить здо-
рового глузду позбавитися ін-
фантилізму і вдячно реалізувати 
дари зірки удачі.

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

ПРОГНОЗ-2018

Хортам — перемог 
над песиголовцями
Рік Собаки у співзвуччі з українськими міфами та реаліями

■

Оксана СОВА

Початок новорічного відліку для України ознаменувався цікавим астрологічним показником. У верхній 
кульмінації над Києвом у цей момент опинилася альфа сузір’я Великого Пса — найяскравіша зірка пів-
нічної півкулі Сіріус. В українському фольклорі — Зірниця, символ початку жнив. Умовні характеристики 
360 координат зодіакального виднокола наділяють відповідний 11-й градус Рака таємним посвяченням, 
впливовою протекцією та вимагають виховання самоконтролю. 
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Гетьман Іван Мазепа грав 
на торбані
 ■ Тарасе, чому ви вибрали 
саме бандуру?
 — Не я її вибирав, а вона 
мене, слава Богу, вибрала. Я дя-
кую вищим силам, що відчуваю 
їхнє покровительство, як у тому 
підписі до образу козака Мамая: 
«Сидить козак у кобзу грає, що 
замислить, то все має». Завдя-
ки бандурі я маю все те, що пов-
ноцінно наповнює мою душу. Я 
задоволений усім. У мене немає 
яхти і машини. Але у мене і не-
має таких запитів до Всесвіту.
 ■ Пісня зве до бою, ятрить 
душу, розриває серце, заспоко-
ює... Кажуть, що сьогодні, у пе-
ріод війни, нам потрібно більше 
переможних пісень. Чи завжди 
нам треба тільки оптимістичні 
пісні? 
 — Нам потрібні всі пісні. 
Останнім часом люди спішать 
якісь пісні заперечувати, зверх-
ньо до них ставитися, примітив-
но аналізувати їх сьогоднішнім 
кабінетним баченням. Наш на-
род був мудрішим і в усьому зна-
ходив потребу. У нас було все: від 
тягучих довгих розлогих дум до 
коротеньких приспівок до тан-
ців. Із дитинства наші пращури 
чули ці пісні, уявляли себе тим 
чи іншим героєм, задумувалися, 
чи хотіли бути схожим на того чи 
іншого персонажа. Але перекрес-
лювати, ставити тавро на яки-
хось піснях, на мій погляд, не 
можна. Всі пісні (і тягучі, і плак-
сиві, і тужливі, і жартівливі) пот-
рібні! Але кожна пісня повинна 
мати свій час, і при тій чи іншій 
потребі звучати. 
 ■ У давні часи кобзарі, бан-
дуристи були поетами, співця-
ми, літописцями... Яка місія су-
часних кобзарів?
 — Як і колись, так і зараз, 
усі кобзарі зовсім різні. У коб-
зарському цеху кожен мав певні 
рамки, виконував свою роль. На 
якомусь етапі, коли кобзарство 
почало згасати, то почали дотри-
муватися тої традиції, щоб збере-
гти хоча б ті рештки, що вціліли. 
Сьогодні кобзарі є представника-
ми різних ідей, як це було і в дав-
нину. Хтось творить ще й влас-
ні пісні, як це чудово роблять і 
Тарас Компаніченко, й Едуард 
Драч, і Михайло Коваль. Є ті, хто 
імпровізує, має в репертуарі ав-
тентичні і сучасні пісні. А є такі, 
які тримаються суто традиції, 
певного переліку пісень і псал-
мів. Кожен на своєму місці тво-
рить. Це добре, що ми є різними, 
кожен виконує, знову ж таки, 
свою місію. 
 На сьогоднішній день місія 

кобзарства відрізняється від тієї, 
яка була 100-300 років тому. За-
вдання кобзаря — відповідати 
запитам сьогодення, і з огляду 
на те, яке є суспільство, прагну-
ти донести до людей те, що вони 
хочуть почути і пізнати. Вар-
то завжди мати у своїй творчій 
кобзарській торбині щось таке, 
що буде для людей новим, акту-
альним, світлим, позитивним. 
Кобзарі мають нести вістку про 
нове в українській культурі, 
кобзарському мистецтві. Сьо-
годні і «Шпилястих кобзарів» 
ми називаємо кобзарями, хоча 
там кобзарського практично ні-
чого не лишилося. І так само на-
зиваємо кобзарем Георгія Кири-
ловича Ткаченка. У давні часи і 
гетьман Іван Мазепа грав на тор-
бані, і Антін Головатий, і Се-
мен Палій; були ті, хто жебра-
кував; були кобзарі, об’єднані 
у кобзарські цехи, і ті, що спі-
вали у придворних капелах при 
царському дворі...

Старцівство і старовина — 
слова однокореневі
 ■ Чому сьогодні кобзарство 
ХІХ—ХХ століть називають 
старцівством?
 — Так називають виконавця 
з інструментом (iз кобзою, лірою, 
бандурою) чи без нього. Але ста-
рець — це необов’язково ста-
рий або той, хто ходить і жебрає. 
Водночас слово «старцівство» — 
спільнокореневе зi словом «ста-
ровина». Тобто це людина, яка 
несе стародавню минувшину. 
Це не була образа, коли назива-
ли «старцем». Часто це асоціюва-
лося з мудрецем, людиною, яка 
йшла із села в село, мала із собою 
музичний інструмент і несла лю-
дям знання про давнину, роз-
повідала про історичні події, не-
сла вісті здалеку. У кобзарському 
цеху були і ті люди, які не тільки 
співали, а й оповідали давні каз-
ки і легенди (це фіксує, зокрема, 
і фольклорист Порфирій Марти-
нович). Так само цінували тих 
людей, які розповідали сакраль-
ні речі. Можливо, саме те, що ми 
маємо у творчому доробку Юрія 
Миролюбова («Скази Захари-
хи»). Це могли бути і незрячі 
люди, які отримували якусь ін-
формацію із ноосфери, які щось 
перейняли від старших людей. А 
пам’ять тоді була у людей коло-
сальна. 
 Я коли виступаю у школах, 
то кажу, що кобзар ким тільки 
не був у давні часи! Мовою сьо-
годення: й «інтернетом», і ліка-
рем, і журналістом, і поштарем, 
і істориком, і педагогом, і літо-
писцем.

 ■ Українські пісні надзви-
чайно різноманітні. Чи варто 
якісь виділяти?
 — Наші предки співали, коли 
поралися коло печі, працювали в 
полі... Співали, залежно від на-
строю, чумацькі, козацькі, обря-
дові пісні. Постійно звучала на-
родна пісня, яка людині спала 
у даний момент на думку. Будь-
що, що людина робить своїми ру-
ками, як і вода (жива чи мертва), 
може бути енергетично підсилене 
чи навпаки. Українці, працюю-
чи, співали, вкладали у свою ро-
боту душу. От чому в нас часто не 
просто робили ярма для волів, ву-
лика, воза чи вікно, а майстерно 
оздоблювали різьбленням, візе-
рунками, тобто вкладали душу. 
А все, що зроблено з позитивни-
ми думками, мовчки, — є одухот-
вореним предметом, але набагато 
буде підсилене, якщо при цьому 
людина ще й співала. Важливо, 
щоб мелодія відповідала настрою 
людини, бо кожна людина — це 
окремий світ, і тільки вона від-
чуває, яку у цей час хоче співати 
пісню, адже у кожної пісні свої 
вібрації.
 ■ Пане Тарасе, чому кажуть, 
що пісня — це душа народу? 
 — Саме тоді, коли виховуєть-
ся нація в аурі суто притаманних 
їй справжніх пісень, тоді у неї і 
на ті чи інші виклики, які перед 
нею стоять, буде одностайна по-
зиція. Наприклад, після еколо-
гічної катастрофи у Японії люди 
брали тільки необхідне у магази-
нах, а не гребли усе підряд: тому 
що ще сусід має прийти і йому 
має щось лишитися, бо коли я все 
заберу, то для нього не буде. Так 
само нашому народу всі ці речі 
були притаманні споконвіків. 
Але зараз, через втручання тих 
чи інших ідеологій — політич-
них, релігійних тощо — наш на-
род розшарпаний. Тому треба лі-
кувати душу народу. А якраз піс-
ня і є ліками для цієї душі. 
 Потрібно, щоб діти форму-
валися не на пісні «Голубой ва-
гон бежит-качается», а на піс-
нях про те, як поводилися коза-
ки у будь-якій ситуації, як наші 
предки гукали весну, як треба 
було одностайно стати у хоровод 
або в лаву, яку проявляти жит-
тєву позицію. І якщо ще діти 
знали правдиву передісторію 
створення тієї чи іншої пісні, то 
тоді формується покоління, ви-
ховане на пісні. І тоді, коли ці 
діти були не знайомі і десь у до-
рослому віці зустрічаються, то 
вони впізнають одне одного за 
рідною мовою, рідною піснею. 
Пригадую, як було у мене, коли 
ми виїхали у Францію, де була 

молодь з різних земель. Вечора-
ми всі співали. Поляки зібрали-
ся разом, хоч до цього вони не 
були знайомі, іспанці згуртува-
лися собі, ми, українці, собі — 
всі об’єдналися за земляцьким 
принципом між собою. 
 От ми зазвичай хизуємося, 
що українці найбільше створи-
ли пісень, ми найбільше їх знає-
мо. А коли до діла, просять мене 
заграти «таке, щоб усі знали», 
я починаю співати, наприклад, 
«Ніч яка місячна», ще якусь ві-
дому пісню. То часто люди пер-
ший-другий куплет підспівують, 
а потім все одно замовкають. На-
віть загальновживані пісні — і 
ті повністю не знають. Я вже не 
кажу про ті невідомі пісні, яки-
ми хочеться достукатися до лю-
дей, яких я сотні понавивчав. 
Ми хочемо бути монолітною, по-
тужною, здоровою нацією. А на-
справді ця нація пісень не знає. 
А пісня і є одним із чинників, 
який може бути нашими ліками, 
що зцілюють душу. Тільки тоді 
душа народу буде повноцінною, 
коли люди співатимуть.

Колискова про період... 
зруйнування Батурина
 ■ Коли вам хочеться взяти у 
руки бандуру і співати самому?
 — Хочеться співати завж-
ди. Та буває, що сідаєш співати 
— і воно тобі ллється, і відчут-
тя струн, і відповідно налашто-
ваний інструмент. А іноді не-
має того задоволення; значить, 
треба зайнятися чимось іншим. 
Це незрозуміло з чим пов’язане. 
Пісня часто приходить під на-
стрій. Величезна сила цих пі-
сень, коли втрачаєш дорогу тобі 
людину. Пригадую, коли рапто-
во не стало нашого етнопсихоло-
га, патріота Володимира Куєвди, 
у день його поховання протягом 
усього дня, як просила його дру-
жина Ірина, я співав українсь-
ких пісень: бурлацьких, козаць-
ких, чумацьких, поминальних. 
Це було кілька десятків пісень. 
Відбулося очищення, катарсис, 
усвідомлення, що цієї людини 
вже з тобою немає. У цьому сенсі 
велика помічна роль пісні. 
 Так само на будь-випадок у 
житті, будь-який стан душі у на-
шого народу є сила-силенна пі-
сень. Людина співала, коли було 
нещасливе кохання, втрати, не-
вдачі. Людина, перебуваючи у 
стані депресії, починає співати 
пісню — і на душі вже світліє. 
Їдеш на коні — хочеться співати 
не тягучих пісень, а у такт того, 
як кінь вибиває копитами. Важ-
ливо, щоб людина мала внутріш-
нє відчуття любові до пісні, неза-

лежно від того, хто вона за про-
фесією. У нас співали всі: і чума-
ки, і бондарі, і гончарі. Це було 
окремим концертним явищем. 
Коли ще не було телебачення і 
радіо, вечорами влаштовували те, 
що ми називаємо сьогодні куль-
турною програмою. На це сьогод-
ні вчать режисерів, диригентів. 
А раніше кожен був сам собі ре-
жисер. Це була запашна мова, за-
пашні пісні. Ми ще застали те по-
коління бабусь і дідусів, які були 
майстрами на всі руки, і водночас 
на кожному кроці було влучне 
слово, приказка, прислів’я. Це 
все було невід’ємною частиною 
життя нашого народу. Так само 
і піснею жив народ. І сьогодні, 
чим більше людина до народної 
культури долучена, тим краще. 
А особливо, коли вона цього не 
помічає, а просто живе у цьому 
світі, це найліпше для розвитку 
людини, для виховання дітей.
 ■ Великим оберегом є ко-
лискова пісня; вона наділена 
магічною силою. У вашому ре-
пертуарі теж є колискова.
 — Так, на слова Володимира 
Косовського. У Тараса Компані-
ченка є авторська колискова про 
період зруйнування Батурина. 
Подібна була і в Євгена Адамце-
вича. Здавалося б, дитині треба 
співати щось про котика, пози-
тивне... Але коли ми подивимо-
ся народні забавлянки і колис-
кові, то ми побачимо дуже бага-
то подібних «болючих» проявів: 
«Ой ти, котку, не йди на колод-
ку, бо заб’єш головку. Головка 
буде боліти, нічим завертіти», 
про кицю, що впала у криницю. 
У піснях нашого народу було все. 
І в тому числі було і це. Тому що 
по життю, як по тернистій ниві, 
не пройдеш, не вколовшись. І це 
теж шлях якоїсь життєвої на-
уки для людини. І дитина знала, 
що є якісь білі-пухнасті прояви 
у житті і є якісь такі, що треба 
бути обачним, співчувати киці; 
що коли не слухатися, то можна 
попасти у якусь халепу. 
 А для дитини, в першу чергу, 
важливо чути не так зміст тої ко-
лискової, як голос матері, її віб-
рації. І вже мама, співаючи ди-
тині навіть таку колискову, де 
йдеться про те, що буде боліти, 
що «колисочка порветься», вкла-
дає свої певні почуття.
 ■ Чи впливає на душу, на 
здоров’я нації засилля чужої 
мови, чужої культури, чужої піс-
ні?
 — Звичайно, впливає... Але 
кожна людина багатопрояв-
на, сьогодні може мати один на-
стрій, завтра — інший. І якщо 
взяти наш багатомільйонний ук-
раїнський нарід, то теж люди різ-
ні. У когось ця хвороба явно ви-
ражена, а когось засилля чужої 
культури не зачепило. Він може 
побудувати навколо себе свій по-
бут і створить навколо себе та-
кий світ, що житиме в аурі, від-
повідній до української землі, 
українських вібрацій. Є прикла-
ди сімей, які мають по восьмеро 
дітей, і всі вони люблять і носять 
вишитий одяг, співають народ-
них пісень, справляють обряди, 
живуть на землі, порядні по жит-
тю, у них світяться очі, і начхати 
їм на думки того, хто скаже, що 
це старомодно. 
 Зараз такі часи, коли кожен 
має право жити так, як хоче. А 
були такі часи, коли свято берег-
ли свій звичай. Наприклад, Ана-
харсіс (за всієї поваги до його 
мудрості) зазнав смертної кари, 
тому що він подався на грецькі 
звичаї, одяг, вдачу, і скіфи, при 
тому, що він входив у число семи 
найвідоміших мудреців, при-
рекли його на смерть. Зараз часи 
інакші, і кожна людина індиві-
дуальна, вона має можливість 
чогось прагнути і досягти. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Тарас Силенко: 
Пісня — ліки 
для душі народу
Відомий бандурист розповідає, які колискові треба 
співати дітям і чому кобзарство називають старцівством
Лариса ГРОМАДСЬКА

У репертуарі Тараса Силенка, бандуриста, заслуженого артиста України, компози-
тора — сотні народних пісень (періоду Київської Русі, чумацьких, козацьких, пов-
станських, ліричних) і авторських. Бандура Тараса Силенка звучить на столичному 
Майдані і фестивалях по всій України, на шкільних вечорах і під час патріотичних 
акцій, на Донбасі і в Карпатах. Наша розмова з кобзарем сьогодні про значення 
пісні у вихованні і житті українців.

■

Тарас Силенко.
Фото Лариси ГРОМАДСЬКОЇ.
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Григорій ХАТА

 Другий рік поспіль найсильніша 
тенісистка України Еліна Світоліна 
зіграє в півфіналі престижного турніру 
WTA в Брісбені. І знову за вихід до фі-
налу «Брісбен Інтернешнл» українська 
прима суперничатиме з чешкою Каролі-
ною Плішковою.
 Торік саме Плішкова завдала Сві-
толіній першої поразки в офіційному се-
зоні, вибивши її зі змагань у столиці Зо-
лотого узбережжя Австралії — 2:6, 4:6. 
Тепер же Еліна матиме нагоду взяти ре-
ванш у екс-першої ракетки планети. 
При цьому на поєдинок iз чешкою наша 
співвітчизниця виходитиме не обтяже-
ною зайвими думками, адже завдання-
мінімум на «Брісбен Інтернешнл»-2018, 
призовий фонд якого становить близь-
ко 900 тисяч доларів, вона вже викона-
ла. Аби не зазнати відчутних очкових 
втрат у рейтингу WTA, цьогоріч у Бріс-
бені перша тенісистка України, посіяна 
тут під другим номером, мала, як міні-
мум, повторити минулорічне досягнен-
ня й дістатися півфіналу.
 Тепер, коли про втрати можна не 
думати, перед Світоліною в поєдинку 
проти Плішкової відкривається широ-
ке поле для маневрів, адже на одному 
лише ентузіазмі переграти суперницю, 
котра перебуває в рейтингу трохи вище, 
буде проблематично.
 Утім головне, про що міркувала на-
передодні півфіналу Світоліна, перш за 
все стосувалося якомога кращого проце-
су відновлення після непростого чверть-
фіналу з британкою Йоанною Контою.
 Опонентка, котра в рейтингу WTA 
перебуває на високому дев’ятому міс-
ці, дуже впевнено розпочала поєдинок 
проти Еліни, неймовірно легко виграв-
ши в шостої ракетки планети перший 

сет — 6:1. При цьому дуже близько бри-
танка підібралася й до виграшу другої 
партії, проте завдяки титанічним зу-
силлям її суперниця змогла взяти гору 
на «тай-брейку» й перевести гру до ви-

рішального сету.
 «Я максимально фокусувалася на 
кожному розіграші другого сету. Каза-
ла собі боротися за кожен м’яч, очікую-
чи свого шансу. Зрештою, рада, що змог-

ла показати хорошу гру», — сказала піс-
ля поєдинку з Контою українська тені-
систка.
 Вистоявши в найвідповідальніший 
момент, Світоліна змусила нервувати 
свою візаві, котра в одному з епізодів 
третього сету зазнала неприємного 
пошкодження гомілкостопу, через що 
не змогла дограти до кінця напружений 
поєдинок. «Це найгірше, що може ста-
тися з гравцем, особливо, коли травма 
трапляється по ходу матчу. Бажаю Кон-
ті якнайшвидшого одужання», — від-
значила Еліна.
 Зазначимо, що проблеми зі здоров’ям 
на турнірі в Брісбені виникли й у дру-
гої ракетки України Лесі Цуренко. Під 
час поєдинку другого кола з естонкою 
Кайєю Канепі Леся зверталася до фізіо-
терапевта, аби той допоміг їй розв’язати 
проблему утрудненого дихання. Виму-
шена була вдатися до послуг лікаря й су-
перниця Цуренко, проте цей факт не за-
вадив їй вийти переможницею двобою з 
українкою — 6:4, 6:3. Натомість подо-
лати чвертьфінальний бар’єр 32-річна 
Канепі не змогла, поступившись Пліш-
ковій — 6:3, 5:7, 2:6. ■
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«Упевнений, що в 2018 році «Динамо» віддячить своїм вірним i палким 
уболівальникам успішними результатами».

Ігор Суркіс
президент ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Зазвичай зимове транс-
ферне «вікно» не переван-
тажене великою кількіс-
тю переходів, утім цієї 
зими в Україні спостері-
гається доволі висока ак-
тивність на футбольно-
му ринку. І все це, біль-
шою мірою, обумовлено 
бажанням головного тре-
нера «Динамо» Олексан-
дра Хацкевича ще до по-
чатку першого тренуваль-
ного збору повністю сфор-
мувати кадрову обойму, 
котра, як говорив восени 
президент «біло-синіх» 
Ігор Суркіс, потребує під-
силення.
 Від початку сезону ди-
намівці втратили одра-
зу двох ключових вико-
навців — у серпні з Києва 
до Дортмунда перебрався 
лідер динамівських атак 
Андрій Ярмоленко, а дня-
ми офіційне підтверджен-
ня отримала інформація 
про перехід iз «Динамо» 
до «Бешикташа» хорвата 
Домагоя Віди, до котро-
го після продажу Ярмо-
ли перейшла динамівсь-
ка капітанська пов’язка. 
Згадаймо iще й про трав-
му Сидорчука, котра на 
тривалий час залишила 
столичний колектив без 
основного «опорника», 

й стане зрозуміло, чому 
швидке укріплення ос-
лаблених позицій стало 
для «Динамо» життєвою 
необхідністю.
 Зауважимо, що коман-
да Хацкевича не тільки 
продовжує боротися на 
міжнародній арені в Лізі 
Європи, а й має реальні 
шанси позмагатися за на-
ціональне чемпіонство з 
«Шахтарем», хоча восени 
було відчуття, що «біло-
сині» доволі методично 
віддаляються від націо-
нального «золота». Однак 
на зимову перерву дина-
мівці пішли, маючи лише 
триочкове відставання від 
лідера. Тож, без сумніву, 
уся боротьба за чемпіонс-
тво — попереду.
 «Упевнений, що в 2018 
році «Динамо» віддячить 
своїм вірним та палким 
уболівальникам успіш-
ними результатами», — 
відзначив у новорічно-
му вітанні Ігор Суркіс. 
Зрозуміло, що для подіб-
них висловлювань у ди-
намівського президента 
має бути доволі серйозна 
основа. Хоча кому ж, ок-
рім нього, найкраще зна-
ти, хто взимку зможе під-
силити колектив Олексан-
дра Хацкевича?
 Попри те, що наразі в 
«Динамо» офіційно під-

твердили підписання 
лише 24-річного словенця 
Беньяміна Вербича (у рей-
тингу кращих футболістів 
Словенії за підсумками 
2017 року динамівський 
новачок — екс-гравець 
данського «Копенгагена 
— посів четверте місце), 
вже найближчим часом 
його лави можуть попов-
нити одразу три гравці на-
ціональної збірної Украї-
ни.
 Після зміни головного 
тренера чеської «Славії», 
скоріше за все, з Праги 
до Києва перебереться 
досвідчений ветеран ук-
раїнського футболу Рус-
лан Ротань. На 99 відсо-
тків вирішені питання 
про перехід до «Динамо» 
захисника донецького 
«Олімпіка» Артема Ша-
банова. Так само дуже 
близько до динамівсько-
го табору перебуває півза-
хисник «Зорі» Олександр 
Караваєв. При цьому по-
прощатися з «біло-сині-
ми» можуть Артем Кра-
вець та Євген Хачеріді. 
Словом, узимку дина-
мівський колектив може 
зазнати серйозних кад-
рових пертурбацій, які, 
без сумніву, покликані 
підвищити результати 
«біло-синіх». ■ 

ФУТБОЛ

Результативні сподівання
Узимку столичне «Динамо» готується до серйозного кадрового оновлення  

■

Після закордонного турне Руслан Ротань може повернутися до України.❙

Біатлон
 У першій гонці четвертого етапу Кубка світу в 
Обергофі жодна з українок не потрапила до «топ-
20». У спринті, котрий виграла Анастасія Кузьміна 
зі Словаччини, кращою з наших біатлоністок стала 
Віта Семеренко. Допустивши, як і тріумфаторка, на 
стрільбищі одного промаху, але, програвши їй ходом 
1 хв. 38 сек., у підсумку, Вікторія фінішувала 22-ю. 
Олена Підгрушна також з одним промахом показала 
25-й результат; Анастасія Меркушина — 32-й (1про-
мах), Юлія Джима — 42-й (2); Ірина Варвинець — 
58-й (1). ■

ХРОНІКА■

Еліна Світоліна повторила своє минулорічне досягнення в Брісбені.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙

ТЕНІС

Поле для реваншу
Як і рік тому, в півфіналі турніру в Брісбені прима 
вітчизняного тенісу зіграє з чешкою Кароліною 
Плішковою

■
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 Полiцiї вдалося встановити, що 
напис на дверях Пенсiйного фон-
ду «Цой живий» зробив пенсiо-
нер Дмитро Олексiйович Цой, бо 
йому вже три мiсяцi не приносили 
пенсiю.

* * *
 Новини астрології. Як з’ясу-
валося, за зірками можна визначи-
ти не тільки долю людини, а й її вій-
ськове звання.

* * *
 — Hу і як ваша часникова дієта?
 — Скинув три кiлограми і всіх 
знайомих.

* * *
 Розмовляють два приятелi:
 — Слухай, порадь, як мені 
бути: одружитися з багатою літнь-
ою вдовою чи з молодою красивою 
дівчиною, без посагу, яку я люб-
лю?
 — Звичайно ж, iз молодою, 
адже це любов. До речі, а що це за 
вдова, де живе?

* * *
 Ніколи не їжте останню котле-
ту зі сковорiдки: однією котлетою не 
наїсися, а порожню сковорідку дове-
деться мити.

По горизонталі:
 1. Різдвяна вистава з колядками 
та віншуваннями, яка грається як ак-
торами, так і в ляльковому театрі. 5. 
Польська назва річки, на якій стоять 
міста Червоноград та Сокаль. 7. Ве-
лике християнське свято, яке з цьо-
го року офіційно святкуватиметься 
двічі. 8. Український письменник, 
автор роману «Гомоніла Україна». 
10. Продукт перегонки нафти, який 
заливали у лампи, що заміняли свіч-
ки. 12. Інша назва грака, що трап-
ляється в українських казках. 14. 
Господарське приміщення, де три-
малися харчові запаси, одяг. 16. Пе-
ревертень, який живиться людською 
кров’ю. 17. Дорожна карета з відкид-
ним верхом. 19. Дід Панас та Сашко 
Лірник. 21. Ім’я одного із трьох царів 
Сходу, що прийшли привітати народ-
женого Ісуса; його зазвичай зобра-
жають чорношкірим. 23. Міфологіч-
ний персонаж, стара баба, яка живе в 
лісі і вміє чаклувати. 25. «... навкру-
ги. Сплять ліси й луги. Тільки ти і я, і 
ясна зоря» (пісня із репертуару тріо 
Мареничів). 26. Рушник, яким при-
крашають ікони. 27. «Кличуть ..., ..., 
..., в чужині помру, заки море пере-
лечу, крилонька зітру» (Богдан Леп-
кий). 28. Столиця Туреччини. 
По вертикалі:
 1. Гірська порода, яка вико-
ристовується в будівництві. 2. Міс-
це в ієрархії. 3. Сила, яка в казках 
завжди перемагає Кривду. 4. Екс-
Прем’єр України, який так і не вив-
чив українську мову. 5. «Народив-

ся ... на санях в лемківськім містеч-
ку Дуклі» (Богдан-Ігор Антонич). 6. 
Чеський проповідник, мислитель, 
ідеолог чеської Реформації, чия 
смерть стала причиною численних 
народних повстань. 9. Богослужбо-
ва книга з текстами релігійних пі-
сень та молитов, призначених для 
щоденних церковних відправ. 11. 
Марсіанська дівчина, героїня фан-
тастичного роману Олексія Толстого. 
13. Людина, яка колекціонує моне-
ти. 15. Магічний артефакт, здатний 
відвести лихо і привабити в дім доб-
ро і достаток. 18. Колишній офіцій-
ний представник Держдепартамен-
ту США, яка у 2013 році підтрима-
ла Євромайдан. 19. Вузький тканий 
пояс, який тримає плахту чи запаску. 
20. Переливчастий спів птахів. 22. 
Одяг християнського священика. 23. 
Давня назва річки Урал. 24. Частка в 
арабських іменах, яка означає «бать-
ко такого-то». 

Кросворд №155 
вiд 29—30 грудня

У зв’язку з різдвяними святами 
наступний номер «України молодої» вийде в середу, 10 сiчня
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Аліса КВАЧ

 Не секрет, що в новорічну ніч збуваються най-
заповітніші мрії. От і у відомої голлівудської акт-
риси, зірки фільмів «Темний янгол» та «Фантас-
тична четвірка» Джесіки Альби, схоже, було за-
повітне бажання — мати сина. Перші дві спроби 
для неї та її чоловіка, кінопродюсера Кеша Вор-
рена (сина ще однієї голлівудської зірки, актора 
Майкла Воррена) закінчилися народженням двох 
донечок. Але пара продовжувала мріяти про сина. 
І от просто у новорічну ніч, за кілька годин до пе-
редзвону годинника у дев’ятирічної Онор та шес-
тирічної Хевен з’явився довгоочікуваний братик.
 Про поповнення у родині Джесіка Альба пові-
домила громадськість іще влітку, виставивши фото 
з доньками, які тримали у руках кульки із цифра-
ми 1 та 2. Сама актриса тримала кульку із циф-
рою 3 і підтримувала уже добре помітний живіт. 
Щоправда, появу на світ малюка очікували на кіль-
ка днів пізніше, однак він вирішив по-своєму. 36-
річна Джесіка та 38-річний Кеш виявилися не та-
кими вже й забобонними і одразу виставили фото 
новонародженого в Instagram. «Хейс Альба Воррен. 
31.12.17. Найкращий подарунок на Новий рік! Ми з 

Кешем дуже щасливі! Хе-
вен та Онор теж безмеж-
но щасливі народженню мо-
лодшого братика», — підписала 
знімок сплячого сина Альба. А Вор-
рен додав і своє фото з малюком та зво-
рушливим підписом: «У перший день тво-
го життя я обіцяю тобі, що буду любити тебе, 
плекати і зроблю усе можливе для здійснен-
ня твоїх бажань. Даскаво просимо в нашу ро-
дину, солодкий хлопчику!».
 Свого майбутнього чоловіка Джесіка 
Альба зустріла у 2004 році під час зйо-
мок фільму «Фантастична четвірка» — 
Кеш якраз був продюсером стрічки. У 
грудні 2007 року пара заручилася, а в 
травні наступного відбулося весілля. 
Уже за місяць щасливі батьки трима-
ли на руках донечку Онор Марі, а че-
рез три роки на світ з’явилася і Хе-
вен Гарнер. Тепер, після народжен-
ня сина, пара почувається на сьомо-
му небі. А й справді, якщо є любов 
і порозуміння, то що ще потрібно 
для щастя? ■

з 8 до 14 сiчня 
  Овен (21.03—20.04). Цей тиждень буде 

для вас вдалим в усіх сферах життя. На вас 
чекає безліч романів. А от тим, хто пов’язаний 
шлюбними путами, слід остерігатися подруж-
ньої невірності.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Телець (21.04—21.05). У подружніх 
пар намітиться охолодження. Але це не при-
від думати про розлучення. Будьте обережні 
й не робіть рішучих дій щодо вашого спіль-
ного майбутнього.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 12.

 Близнюки (22.05—21.06). У багатьох 
представників цього знака дружні або навіть 
сусідські стосунки можуть перейти в розряд 
любовних. Зi здоров’ям усе буде добре, але 
не завадять спортивнi вправи.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Рак (22.06—23.07). Ви дiятимете вель-
ми імпульсивно. Наприклад, можете вируши-
ти в екстремальну подорож. Щоб покращити 
фiнансове становище, доведеться шукати до-

даткову роботу.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 11.

 Лев (24.07—23.08). Вам слід реалізову-
вати свої проекти. Цей період може призвес-
ти до несподіваних і позитивних змін у вашій 
кар’єрі. Водночас становище кардинально змі-
ниться, тож доведеться себе обмежувати.
 Дні: спр. — 14; неспр. — немає. 

 Діва (24.08—23.09). Зірки нададуть 
вам повну свободу дій. На вас чекає приплив 
енергії та ефективна робота в команді. Тіль-
ки не дозволяйте собі командувати людьми.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Терези (24.09—23.10). Швидкість, із 
якою ви рухалися до досягнення своєї мети, 
знизиться. Спробуйте пошукати нові можли-
вості для професійного розвитку.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Скорпіон (24.10—22.11). Тиждень буде 
спокiйний, без зривів і запаморочливих підйо-
мів. Він принесе багато позитивiв і не ставити-
ме перед вами непереборних перешкод.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Стрілець (23.11—21.12). Розсуд-
ливість i здатність самостійно приймати 
рішення допоможуть упоратися з усіма не-
гараздами. Що стосується ділової сторони 
життя, то ви зміцнитеся на своїх нинішніх 
посадах.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 14.

 Козеріг (22.12—20.01). Цей тиждень 
буде конфліктним і нервовим. Залишиться 
багато невирішених справ, а від вас вимага-
тимуть миттєвого результату.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Водолій (21.01—19.02). Ви зараз у по-
шуках роботи, прагнете працювати в колек-
тиві, де є можливість знайти опору та під-
тримку. Суттєвою стане допомога друзiв i 
родичiв.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Риби (20.02—20.03). Ви багато витра-
чатимете. Пов’язано це буде не з марнотрат-
ством, а з необхідністю покращити здоров’я. 
Також доведеться віддавати борги.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

БЕБІ-БУМ

Подаруй мені сина
У новорічну ніч Джесіка Альба народила 
братика своїм двом донькам

■

6—7 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вiтер пiв-
денно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +1...+3, удень 
близько 5. Пiслязавтра вночi близько 0, удень +1...+3.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий дощ. 
Славське: уночi +1...+3, удень +8...+10. Яремче: уночi 0...+2, 
удень +7...+9. Мiжгiр’я: вночi 0...+2, удень +5...+7. Рахiв: 
+1...+3, удень +6...+8.

4 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — 2 см, Плай — 53 см, 
Мiжгiр’я — 1 см, Рахiв — 1 см, Долина — немає, Івано-
Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — не-
має, Пожежевська — 61 см.

Бібліо-трансформери 
З українськими «читальнями» почали 
відбуватися серйозні метаморфози
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