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1 $ = 27,688 грн 
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Автор майже чотирьох десятків повістей і 

романів — про «куркульську» батьківську 

родину, цензуру у радянські часи і ще не 

видані написані спогади про 89 років життя

Російські окупанти хочуть 

таємно задіяти відсіки 

Північно-Кримського 

каналу під будівництво 

нового водогону
стор. 2» стор. 14»

Укладені Дем’яном Ігнатовичем 

«Глухівські статті» стали основою 

того, що українська козацька держава 

збереглася ще майже на століття

стор. 4»

Повернення гетьмана 
многославного

Юрій Мушкетик: За перший 
гонорар купив батькам хату

Коли спрага палить

Ялинка і собор — два символи зимових свят в Україні.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙

Свята тривають
Новий рік відзначили, 
готуємось до Різдва
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«Повернути русло річки Дніпро, що протікає по Росії, до Криму неможливо. 
Підсумком такої безвідповідальності стане те, що окупанти i кримську проблему 
з водою не вирішать, i ще один позов від міжнародних правозахисних організацій 
зароблять». 

Володимир Борейко
еколог

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
недовиконано держбюджет в 2018 році в 
частині доходів, інформує Міністерство фі-
нансів.

На 8,1 млрд.
військовослужбовців
РФ залишаються біля кордонів України, кон-
статують в управлінні комунікацій і преси Мін-
оборони України.

українців
зустрічали Новий рік на Софійській 
площі, за даними прес-служби Київсь-
кої міської державної адміністрації.

гривень
виросла мінімальна зарплата в но-
вому році згідно з  Держбюдже-
том-2019.

країнами
світу Україна має безвізовий режим, повідомив Пре-
зидент України Петро Порошенко на своїй сторінці 
у «Фейсбуці».
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53 тис. 40 тис. На 450 Із понад 100

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Минулого року Хар-
ківський машинобудів-
ний завод «ФЕД» i 
Хмельницьке авіапід-
приємство «Новатор», 
які спеціалізуються на 
випуску різноманітних 
агрегатів та бортової 
апаратури, налагодили 
спільне виробництво ре-
монтно-вантажних ком-
плектів та газотурбін-
ного двигуна  - енерго-
вузла. Ці комплектую-
чі будуть використані у 
процесі модернізації вій-
ськової авіатехніки, що 
наразі активно попов-
нює крилатий парк Вій-
ськово-Повітряних сил 
країни. Як повідоми-
ла прес-служба держав-
ного концерну «Укро-
боронпром», «ФЕД» 
«недавно отримав нові 
фрезерні оброблюваль-
ні центри та сертифіка-
ти відповідності новим 
версіям стандартів ISO 
9001, а також сертифі-
кати схвалення згідно з 
Авіаційними правила-

ми України».
 Загалом минулого 
року фахівці авіаційного 
кластера «Укроборонп-
рому», до якого входить 
16 українських машино-
будівних підприємств, 
модернізували, відре-
монтували і відправили 
до армійських частин 50 
літаків та вертольотів. 
Уся робота виконува-
лася у тісній співпраці 
всіх учасників авіаклас-
теру. Наприклад,  ДП 
«Львівський держав-
ний авіаційно-ремонт-
ний завод» разом з інши-
ми підприємствами про-
водив роботу з серійної 
модернізації винищува-
чів МіГ-29 до рівня МіГ-
29МУ1. Ці літаки отри-
мали потужну радіоло-
каційну станцію, яка 
дає можливість збільши-
ти дальність виявлення 
повітряних цілей, а та-
кож інтегровану в бор-
товий радіонавігацій-
ний комплекс систему 
супутникової навігації. 
Окрім того, було значно 
розширено можливості 
контролю і реєстрації 

функціональних пара-
метрів технічного стану 
літака, двигуна і низки 
бортових систем. Також 
цей літак може викону-
вати спільні місії з сила-
ми країн-членів НАТО.
 У свою чергу, з цехів 
конотопського «Авіако-
ну» вийшли понад пів-
тора десятка вертольотів 
Мі-24, Мі-14 та Мі-8. Ок-
рім того, підприємство 
передало до війська дій-
сно унікальні машини 
— Мі-8МТП, що призна-
чені для ведення радіо-
електронної боротьби. 
Спеціальна апаратура 
цієї повітряної маши-
ни дозволяє встановлю-
вати перешкоди назем-
ним радіолокаційним 
станціям виявлення, на-
ведення і цілевказівки, 
«засліплюючи» та дезор-
ганізуючи противника. 
А «Одеський авіаційний 
завод» та «Чугуївський 
авіаційний ремонтний 
завод» спільно модерні-
зували партію навчаль-
но-тренувальних літаків 
L-39, на яких курсан-
ти опановуватимуть ази 

льотної підготовки, а до-
свідчені пілоти підвищу-
ватимуть рівень кваліфі-
кації. 
 З’явилися і нові 
розробки. Авіапідпри-
ємство «Антонов» на-
разі працює над проек-
том військово-транс-
портного літака Ан-
188, що передбачає 
повну вестернізацію 
всіх комплектуючих, 
впровадження сучас-
них та надійних тех-
нічних рішень, а також 
повну відповідність 
стандартам НАТО як 
в частині обладнання, 
так і в питанні такти-
ки застосування літа-
ка. Минулого року ДП 
«Антонов» розпочав та-
кож виготовлення дру-
гого експерименталь-
ного зразка безпілотни-
ка оперативно-тактич-
ного рівня «Горлиця». 
Цей БпЛА здатний без-
перервно триматися у 
польоті сім годин, пра-
цювати на висоті 5 ти-
сяч метрів при даль-
ності польоту понад ти-
сячу кілометрів. ■

«КРИМНАШ»

Коли спрага палить
Російські окупанти хочуть таємно 
задіяти відсіки Північно-Кримського 
каналу під будівництво нового водогону
Ірина КИРПА

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 2 січня російські окупаційні 
війська п’ять разів порушили ре-
жим припинення вогню. Опорні 
пункти наших військ обстріля-
ли з гранатометів різних систем, 
великокаліберних кулеметів і 
стрілецької зброї в районі хуто-
ра Вільний, населеного пункту 
Станиця Луганська на Лугансь-
кому напрямку, а також побли-
зу селища Опитне на Донецько-
му напрямку та населеного пун-
кту Водяне на Маріупольському 
напрямку.
 Окрім вищезазначеної зброї, в 
районі селища Піски на Донець-
кому напрямку було зафіксовано 
роботу ворожого снайпера. Впро-
довж доби середи жоден військо-
вослужбовець Об’єднаних сил не 

постраждав. Та, на жаль, у пер-
ший день нового року в зоні про-
ведення операції Об’єднаних сил 
на Донбасі загинув український 
військовослужбовець Микола 
Голубєв. Хлопцеві було 20 років, 
родом він із Волочиська, що на 
Хмельниччині. Боєць служив у 
10-й окремій гірсько-штурмовій 
бригаді ЗСУ та загинув під час мі-
нометного обстрілу, який відкри-
ли проросійські бойовики. Відо-
мо, що 10-та бригада тримає обо-
рону в Новоайдарському районі 
Луганщини, а саме — поблизу се-
лищ Новотошківське та Кримсь-
ке. Додамо, що 2017 року Мико-
ла Голубєв пішов служити до ар-
мії за контрактом.
 За даними розвідки, 2 січня 
через необережне поводження зі 
зброєю один окупант загинув i троє 

отримали поранення.
 У зв’язку з обстрілами позицій 
Об’єднаних сил збройними фор-
муваннями Російської Федерації 
та їх найманцями українські вій-
ськові вживали адекватнi заходи 
у відповідь iз метою збереження 
життя та здоров’я військовослуж-
бовців Збройних сил України.
 Станом на 7-му годину ранку 3 
січня ворог вогонь не відкривав.
 Українські військові продов-
жують надійно контролювати 
противника на лінії зіткнення, до-
тримуючись при цьому умов пов-
ного припинення вогню.
 Додамо, що офіцери цивільно-
військового співробітництва пе-
редали від активістів «Hand Made 
по-львівськи для Армії руками 
волонтерів» військовослужбов-
цям зі складу Об’єднаних сил, які 
перебувають на передньому ру-
бежі, маскувальну сітку та свят-
кові вітання, побажання миру і 
здоров’я нашим хлопцям на пе-
редовій.
 У ці святкові дні бійцям особ-
ливо приємно усвідомлювати, що 
про них пам’ятають i підтриму-
ють. Це зігріває й додає сил боро-
нити нашу державу від російсь-
ких загарбників. Разом ми непе-
реможні. ■ 

 Лідери країни-агресора 
вирішили впровадити в жит-
тя скандальний проект із пе-
рекидання води до окупова-
ного півострова з Тайгансько-
го водосховища в Білогірсько-
му районі. Починаючи з 2014 
року, щоб хоч якось компен-
сувати перекриття Північ-
но-Кримського каналу, владі 
Росії вже довелося витрати-
ти кілька десятків мільярдів 
рублів.
 Нове будівництво збіднить 
бюджет РФ ще на кілька мі-
льярдів рублів, однак іншого 
виходу з ситуації поплічники 
путінського режиму поки що 
не знайшли. За словами так 
званого міністра промислової 
політики окупованого Криму 
Андрія Васюти, роботи з будів-
ництва водогону вестимуться 
до 2020 року, а їх підсумком 
має стати вирішення пробле-
ми з питною водою у північних 
регіонах півострова Крим. 
 Нагадаємо, що саме там 
розташовано сумнозвісний 
завод «Кримський Титан», 
де сталася масштабна аварія 
влітку минулого року, яка 
спричинила широкий гро-
мадський резонанс. Мото-
рошні фотографії з Армянсь-
ка облетіли весь світ, викли-
кавши занепокоєння урядів 
США, Великобританії та низ-
ки країн Євросоюзу. Попліч-
никам Кремля довелося тер-
міново зайнятися проблемою 
забезпечення анексованого пі-
вострова водою, адже загроза 
платити мільярдні штрафи, за 
рішенням міжнародних судів, 
стала для них реальністю.
 Крім того, що істотно пос-
траждала екологія курортної 
зони Криму, одне за іншим 
банкрутують фермерські гос-
подарства півострова. Піс-
ля того як окупований півос-
трів став базою для військо-
во-морського флоту країни-
агресора та заселився новими 
«громадянами», агентами 
російських силових відомств, 
попит на чисту воду значно 
виріс. Військовослужбовці, 
які переїхали на територію 
анексованого півострова ра-
зом із своїми сім’ями з мате-
рикової частини Росії, вкрай 
незадоволені, що там немає 
якісної прісної води.
 До цього всі спроби краї-
ни-агресора пробити шлях 
для водних артерій по суші 
через місто Маріуполь зазна-
ли фіаско. Ще курйозніший 
варіант вирішення проблеми 

запропонував президент РАН 
Олександр Сергєєв, який за-
явив, що у майбутньому ціл-
ком можливо доставляти воду 
до окупованого Криму безпо-
середньо з ... планети Марс! 
Вчений також повідомив, що 
поки такої можливості немає, 
російські дослідники працю-
ють над створенням установ-
ки, яка перетворюватиме на 
воду пари з повітря.
 Московські ідеологи ста-
ли висувати навіть такі абсур-
дні пропозиції, як зміна русла 
Дніпра у бік окупованого Кри-
му. Так, російський гідролог, 
член-кореспондент РАН Вік-
тор Данилов-Данільян вира-
хував, що 981 кілометр річки 
Дніпро тече через Україну, 
ще 595 кілометрів русла річ-
ки проходить по території Бі-
лорусі, а от 485 кілометрів — 
по Росії.
 — Повернути русло річки 
Дніпро, що протікає по Росії, 
до Криму неможливо, — впев-
нений еколог Володимир Бо-
рейко. — Доведеться будувати 
шлюзи, вести інші види робіт, 
а це — мільярди доларів. До 
того ж, немає жодної гаран-
тії, що у випадку реалізації 
цього безглуздого проекту не 
постраждає екологія всіх трь-
ох країн, через які проходить 
русло річки Дніпро. Підсум-
ком такої безвідповідальності 
стане те, що окупанти й крим-
ську проблему з водою не вирі-
шать, й ще один позов від між-
народних правозахисних ор-
ганізацій зароблять.
 Врятувати окупований 
Крим від екологічної катаст-
рофи здатна лише деокупація 
півострова, й з кожним роком 
представники країни-агресо-
ра переконуються у цьому 
все більше та більше. Вода у 
місцевих підземних джере-
лах невідворотно стає солоні-
шою, відповідно, використо-
вувати її для побутових пот-
реб не можна. Тому поки що 
окупанти у кримінальний 
спосіб вирішують проблеми 
з питною водою: життєдай-
ну вологу просто крадуть із 
насосних станцій, розташо-
ваних на прикордонних те-
риторіях Херсонщини. Про-
те анексований Крим все одно 
перебуває на межі екологіч-
ного лиха, адже потреби лю-
дей, промисловості та аграр-
ного сектору півострова за-
безпечуються лише на 15-20 
відсотків від життєво необ-
хідних норм. ■

НА ФРОНТІ

На перемир’я 
ворог не здатен 
На передовій не вщухають обстріли

■

“ФЕД” посилює Збройні Сили України.❙

МОДЕРНІЗАЦІЯ

Нова висота
Завод «ФЕД» у кооперації з 
іншими підприємствами розпочав 
випуск нових агрегатів для 
військових літаків

■
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Не пандусом 
єдиним
Столична міськрада 
ухвалила програму, 
яка має суттєво поліпшити 
життя людей 
з інвалідністю
Микола ПАЦЕРА

 Нарешті-таки в Києві вирішили 
серйозно взятися за проблеми людей з ін-
валідністю, яких нараховується десят-
ки тисяч. Депутати Київради нещодав-
но затвердили комплексну цільову про-
граму «Київ без бар’єрів», яку розробив 
департамент соціальної політики міськ-
адміністрації. Вона розрахована на три 
роки й основною її метою є створення в 
місті механізмів толерантності, забезпе-
чення рівних прав і можливостей, істотне 
підвищення рівня доступності всіх еле-
ментів міської інфраструктури для мало-
мобільних груп населення, впроваджен-
ня принципів універсального дизайну у 
формуванні міського простору, розробка 
та реалізація міських стандартів адапта-
ції об’єктів до потреб осіб із інвалідністю, 
поліпшення їх інформаційного, комуні-
кативного та освітнього супроводу i пра-
ва на працю. 
 Відмінність нинішньої програми від 
попередніх подібних, які, можна сказа-
ти, були благополучно провалені, в тому, 
що вона передбачає справді комплексний 
процес, пов’язаний із соціальними, пси-
хологічними, інфраструктурними та ін-
шими перетвореннями, які в сукупності 
й зроблять столицю безбар’єрним про-
стором. Вона базується на пропозиціях, 
розроблених громадськими організація-
ми, які займаються проблемами людей з 
особливими потебами, та узгоджених із 
відповідними структурними підрозділа-
ми КМДА. Також програма була широ-
ко обговорена з експертами та представ-
никами всіх зацікавлених сторін. Вона 
передбачає збільшення кількості транс-
портних засобів, пристосованих для пе-
ревезення осіб із обмеженими можли-
востями. Значну увагу буде приділено 
створенню умов для навчання дітей з ін-
валідністю в неспеціалізованих навчаль-
них закладах. Також програма націлена 
на широке залучення інклюзивних ді-
тей до мистецької, творчої та спортивної 
діяльності. Передбачено дотримання ви-
мог безбар’єрності як основних при здій-
сненні благоустрою територій, парків, 
скверів i пляжів.
 «Мінрегіон нещодавно затвердив нові 
державні будівельні норми щодо доступ-
ності — ДБН «Інклюзивність будівель і 
споруд», — покоментував ситуацію ди-
ректор департаменту соціальної політи-
ки Юрій Крикунов. — Вони містять біль-
ше 100 принципово важливих змін, спря-
мованих на те, щоб навколишній про-
стір став доступним і комфортним для 
людей з порушеннями опорно-рухово-
го апарату, зору, слуху, розумової діяль-
ності, літніх людей, вагітних жінок, бать-
ків із дітьми та інших категорій. Ці нор-
ми є обов’язковими до виконання по всій 
території України. Столиця також вра-
хує їх при виконанні програми «Київ без 
бар’єрів». Вона реалізовуватиметься за 
рахунок коштів, передбачених у місько-
му бюджеті. Загальний їх обсяг плануєть-
ся у сумі 446,8 млн. грн. ■

■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Схоже, що старовинному 
залізничному мосту, а точні-
ше — віадуку ( від латинсь-
ких слів via — дорога та duco 
— веду) біля села Плебанів-
ка Теребовлянського району 
Тернопільщини вже судило-
ся стати однією з найпопуляр-
ніших туристичних візитівок 
регіону. Марку з його зобра-
женням із серії «Мости Ук-
раїни» Укрпошта відправля-
ла на загальноєвропейський 
філателістичний конкурс, 
відтак вона увійшла в десят-
ку кращих поштових марок 
Європи. А крім того, здобу-
ла друге місце  (перше діста-
лося зображенню з Молдови, 
а третє — бельгійському) за 
результатами фінального го-
лосування «Кращі марки Єв-
ропи — вибір колекціонерів 
2018» на відомому сайті фі-
лателістів europa-stamps.
blogspot.com.
 Плебанівський (часті-
ше його називають теребов-
лянським) віадук був спо-
руджений як частина заліз-
ничної ділянки Тернопіль-
Копичинці наприкінці XIX 
століття, коли Тернопільщи-
на входила до складу Австро-
Угорщини. Він має дев’ять 
арок, викладених із сірого 
місцевого каменю, перебу-

ває в хорошому стані й дуже 
мальовничий. А після появи 
славнозвісного кіносеріалу 
про Гаррі Поттера споруду 
люблять порівнювати з шот-
ландським віадуком Глен-
фіннан, через який герої 
фантастичної стрічки діста-
ються до школи чарівників 
«Хогвартс». Збудований ос-
танній приблизно в той же 
час і справді дуже схожий,  
тільки вищий і має більше 
арок. ■

Петро ЛУКІЯНЧУК
Львів

 Студенти вчитимуться реалізову-
вати стартапи, керувати мобільни-
ми платформами й практикуватися у 
розробці алгоритмів.
 Лабораторія роз ташована  на фа-
культеті електроніки та комп’ютерних 
технологій.
 Університет отримав 13 
комп’ютерів, роботів Turtlebot 3 і все 
необхідне для роботи з ними. Усе це 
дозволить винахідникам працювати 
над алгоритмами для роботів вищого 
рівня — комп’ютерним зором, аналі-
зом мовлення тощо. Лабораторія також 
стане осередком, де молодь зможе пра-
цювати над власними розробками.
Створення інтерактивного просто-
ру відбулось з ініціативи компанії 
SoftServe. Також з вересня минулого 
року працівники SoftServe проводять 
у виші факультативні заняття з робо-
тотехніки. В день відкриття студенти 
презентували перші проекти, розпочаті 
під час цих факультативів. Одна з ко-
манд представила робота RoDog, який 
знає шість голосових команд та орієн-
тується у просторі. 
 «Мені надзвичайно приємно спос-
терігати якісні трансформації, що ос-
танні кілька років відбуваються у ІТ-
освіті Львова завдяки синергії бізнесу 
та університетів, — наголошує спів-
засновник та член ради директорів 
SoftServe, голова наглядової ради 
ЛНУ ім. І. Франка Тарас Кицмей. 
— Наша компанія, як і вся індустрія, 
залежить від розвитку освіти. Тож 

ми приділяємо велику увагу співпра-
ці з університетами для того, аби збе-
регти високу конкурентоздатність іс-
нуючих і майбутніх українських ІТ-
спеціалістів».
 Не дивно, що ІТ-освіта у Львові 
надзвичайно швидко прогресує. Адже 
в місті — величезна кількість фахів-
ців, які успішно працюють у цій ца-
рині. Зокрема, портал DOU опублі-
кував рейтинг топ-50 найбільших IT-
компаній за кількістю співробітників 

станом на липень 2018 року. Лідером 
стала EPAM, яка має власні офіси у 
Львові, – у компанії по Україні нара-
ховується 5 тис. 700 співробітників. 
На другому місці перебуває львівська 
компанія SoftServe – 5 тис. 379 спів-
робітників, яка за підсумками першо-
го півріччя виросла на 516 осіб та ста-
ла другою ІТ-компанією в Україні, що 
переступила відмітку 5 тисяч фахів-
ців. Інша львівська компанія, ELEKS, 
посідає 9-те місце в рейтингу. ■

ефірного часу
вітчизняних телеканалів ми-
нулоріч займала українсь-

ка мова, розповів член Нацради з питань теле- і 
радіомовлення Сергій Костинський.

92 %
нові заводи
побудовано й від-
крито в нашій де-

ржаві упродовж минулого року, пох-
валилися у  спільноті «Підприємства 
України».

кращих світових авіамузеїв потрапив Де-
ржавний музей авіації імені Антонова, 
йдеться на сайті CNN. 

упродовж цього року зростуть зарплати мед-
працівників, відповідну постанову затверди-
ли в Кабміні.

своїх громадян із числа заруч-
ників Україні вдалося звільнити 
протягом 2018 року, написала у 

«Фейсбуці» перший заступник Голови Вер-
ховної Ради Ірина Геращенко.
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ФІЛАТЕЛІЯ

Чекаємо на Гаррі Поттера
Тернопільщину прославила поштова марка зі старим мостом

■

Роботи: помічники чи конкуренти?❙

ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ

Роботи і люди
В університеті відкрили лабораторію з робототехніки

■

Шотландський  міст 
Гаррі Поттера.  Копія 
тернопільського,  чи не так?

❙
❙
❙

Марка, що прославила віадук Тернопільщини.
Фото з сайта europa-stamps.blogspot.com.

❙
❙
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На сторінках історії вперше 
фіксується одразу як «голова 
обладміністрації»
 У підручнику йому присвя-
чена ціла сторінка. «Намагався, 
обстоював, боровся…» — немає 
впевненості, що в пам’яті і сві-
домості молодого українця його 
ім’я стане в довжелезну шеренгу 
згадуваних у школі імен. Втім, 
така ситуація не дивна та й, ма-
буть, достатня для школярського 
учбового посібника. Неприємно 
те, що за бажання дізнатись біль-
ше ви не зможете знайти щодо 
біографії гетьмана багато додат-
кової інформації. Навіть інтернет 
не дуже допоможе, а все знайдене 
значною мірою складатиметься 
зі штампів та міфів, яким не одна 
сотня років.
 17 грудня 2018 року ми від-
значили 350-ту річницю обрання 
Дем’яна Ігнатовича гетьманом. 
Слушна нагода нарешті згадати 
про нього.
 Головна проблема у вивченні 
всієї давньої української історії 
— брак документів, адже абсо-
лютна більшість джерел погорі-
ла у круговерті цієї самої історії. 
Тому і постать Дем’яна виринає 
в історичних джерелах наче з 
пітьми, чи то, краще сказати, з 
полум’я. 
 У 1665 році наш герой зай-
мав посаду чернігівського пол-
ковника. Така перша достовірна 
згадка про нього. Треба сказати, 
що тодішній полк, на чолі якого 
стояв полковник, — це не просто 
військова, а ще й територіально-
адміністративна одиниця. Наза-
гал, полк був аналогом сучасної 
області, а полковник — її війсь-
ково-цивільним керівником. 
Отже, наш Дем’ян на сторінках 
історії вперше фіксується одра-
зу як «голова обладміністрації». 
Цю посаду могла зайняти лише 
людина з військовим та управ-
лінським досвідом.
 Бурхливі часи Визвольної 
війни — Хмельниччини та по-
дальшої війни «всіх проти всіх» 
— Руїни також не сприяли збере-
женню документів, зате сприяли 
рівності можливостей. Без пере-
більшення, тогочасне українське 
суспільство було найрівнішим в 
Європі! Навіть простий селянин 
міг увійти в середовище найви-
щої еліти. А всі наявні джерела 
стверджують, що наш герой по-
ходив саме з селянської родини, 
і те, що Дем’ян так вдало ско-
ристався «соціальними ліфта-
ми», однозначно вказує на його 
видатні особистісні якості.
 У 1665-1666 роках майбут-
ній гетьман зі своїм чернігівсь-
ким полком успішно воював про-

ти поляків на території сучасних 
Черкащини та Гомельщини (Бі-
лорусь). На початку 1667 року 
Москва та Річ Посполита ук-
лали сумнозвісне «Андрусівсь-
ке перемир’я», за яким Украї-
ну було розділено між цими де-
ржавами. Такий розвиток подій 
викликав неабияке обурення в 
українському суспільстві. Зок-
рема, дуже емоційно проти такої 
змови сусідніх держав виступив 
чернігівський полковник. Зага-
лом емоційність була однією із 
знакових рис його характеру.

Виняток у стосунках із Москвою 
після Переяслава
 У той час Москва не тіль-
ки торгувала українською зем-
лею, а й посилювала тиск на ук-
раїнську державу. На Лівобере-
жжі збільшувалася чисельність 
московських військ, утриман-
ня яких покладалося на місце-
ве населення. Московські воєво-
ди втручалися в українські спра-
ви, судили місцевих жителів. До 
того ж, якщо московський вояк 
скоював якийсь злочин проти ук-
раїнця, то воєводи зазвичай пок-
ривали свого підлеглого. Подіб-
не ставало масовим явищем. Тоді 
ж цар задумав обкласти широкі 
українські верстви податками на 
користь Москви, для чого навіть 
був влаштований перепис насе-
лення. 
 Таке свавілля не могло не при-
звести до повстання. Воно вибух-
нуло навесні 1668 року. Дем’ян 
став одним з його лідерів. За лі-

чені тижні повстанцям вдалося 
вибити більшість московських 
гарнізонів. У травні на Лівобере-
жжя вступив гетьман Петро До-
рошенко, якого обрали гетьма-
ном Обох берегів Дніпра. Украї-
на об’єдналась. 
 Але через загрозу польсько-
го вторгнення на Правобережжя 
Петро Дорошенко з основними 
силами був вимушений невдовзі 
відступити, залишивши на Ліво-
му березі незначний військовий 
контингент, на чолі якого поста-
вив Дем’яна Ігнатовича. Так наш 
герой став наказним гетьманом, 
тобто «виконуючим обов’язки» 
гетьмана на Лівобережжі. У ве-
ресні, скориставшись ситуацією, 
Москва розпочала потужний на-
ступ. Натомість Петро Дорошен-
ко, не маючи змоги допомогти 
Дем’яну, обмежився символіч-
ною військовою підтримкою і за-
кликами чинити опір московсь-
ким військам. Сили були надто 
нерівними, але відомо, що навіть 
в такій скрутній ситуації Дем’ян 
опирався до останнього, майже 
до кінця вересня він вів парти-
занську війну проти московсь-
кого війська. 
 Наприкінці вересня 1668 року 
під надпотужним тиском обста-
вин та власного оточення Дем’ян 
був вимушений розпочати пере-
мовини з московським урядом. 
Перемовини були тривалими та 
складними, але Дем’ян проде-
монстрував неабияку послідов-
ність та наполегливість у відсто-
юванні українських інтересів.

 
 

17 грудня 1668-го козацька рада, 
яка зібралася у Новгороді-Сі-
верському, проголосила Дем’яна 
Ігнатовича гетьманом. Втім, під-
ручник Історії України дає нам 
іншу дату обрання — 16 берез-
ня 1669 року (за новим стилем) і 
вказує, що це сталося на козаць-
кій раді у Глухові. Авторам під-
ручників в чомусь простіше — 
їм можна не вдаватись у деталі. 
Дослідникам історії в цьому пи-
танні складніше — без передіс-
торії події не обійтись. І ось тут 
ми вже маємо протиріччя. Всі іс-
торики погоджуються з підруч-
ником щодо дати обрання — 16 
березня 1669 року, але додають, 
що перед цим 17 грудня 1668-го 
на козацькій раді в Новгороді-
Сіверському Дем’яна було обра-
но гетьманом Сіверським. Тоб-
то гетьманом тільки частини ук-
раїнського Лівобережжя. 
 Насправді ж вже після «пер-
шого» обрання Дем’ян в доку-
ментах називає себе повним 
гетьманом без ніяких уточнень. 
А коли й вносить таке уточнен-
ня, то це виглядає тільки як пос-
тупка московським царям з мір-
кувань етикету. Бо царі завжди 
чомусь уявляли собі, що вибори 
гетьмана не можуть відбутись без 
їхньої ласки. 
 Яка ж різниця була між пер-
шою та другою радами? Може, на 
другій було більш широке пред-
ставництво від українських зе-
мель? Ні, представництво не знач-
но змінилося. Процедура була та 
сама. То чому ж ми маємо вважа-

ти легітимним «друге обрання»? 
Тільки тому, що на другій раді 
були представники московського 
царя? Гетьман під тиском війсь-
кової сили північного сусіда зму-
шений був приймати їхні правила 
гри, але чому ж ми й тепер, через 
350 років, приймаємо їх? Хіба не 
правильніше вважати датою об-
рання гетьманом Дем’яна Ігнато-
вича дату проведення Новгород-
Сіверської ради, де вільними ко-
зацькими голосами його й затвер-
дили на цій посаді. Приймаючи 
протилежне, ми фактично виз-
наємо, що наш керманич не міг 
бути законно обраним без затвер-
дження цього факту московським 
царем. Відновлення цієї історич-
ної правди — одне з наших важ-
ливих завдань.
 А в Глухові у березні 1669 року 
зібралася рада, на якій був підпи-
саний договір нового гетьмана 
з московським царем, так звані 
«Глухівські статті». Цей договір 
став унікальним дипломатичним 
успіхом Дем’яна Ігнатовича. Піс-
ля Переяслава всі наші гетьмани 
на початку свого правління під-
писували з царем так звані «стат-
ті», таку собі конституцію від-
носин із Москвою. Складне зов-
нішньополітичне становище та 
нерівність в силах змушувало 
гетьманів раз за разом поступа-
тися загарбницьким зазіханням 
царів, умови статей зазвичай 
тільки погіршувалися. Єдиним 
винятком з цієї тенденції були ці 
самі «Глухівські статті» гетьмана 
Дем’яна Ігнатовича. 

ГЕТЬМАНСЬКІЙ СТОЛИЦІ — 350

Повернення гетьмана многославного
Укладені Дем’яном Ігнатовичем «Глухівські статті» стали основою того, 
що українська козацька держава збереглася ще майже на століття

■

Портрет гетьмана Дем’яна Ігнатовича 
з Літопису Самійла Величка.

❙
❙

Гетьман Дем’ян Ігнатович вітає гостей Батуринського історично-культурного заповідника.
Фото надані НІКЗ «Гетьманська столиця».

❙
❙

Меценат Євген Сур у Гетьманському будинку 
на Цитаделі Батуринської фортеці.

❙
❙

Віталій МАМАЛАГА,
старший науковий співробітник НІКЗ «Гетьманська столиця»

«Ми не знаємо власної історії» — вислів настільки ж банальний, наскільки й справедливий. Історичні обставини були суво-
рими до українського народу, тому не дивно, що й історію його сотні років писали чужинці, більше того — завойовники. І в 
дорадянські, а особливо в радянські, часи історія України за поодинокими винятками вважалася успішно завершеною в 1654 
році. Того року відбулася Переяславська рада і «реалізація» нібито «віковічної мрії» про «возз’єднання з братнім російським 
народом», тому й ніякої окремої української історії після цього вже не могло бути. Увага приділялася лише епізодам «українсь-
ких зрад», а на цих «окремих негативних прикладах», вочевидь, планувалося «мобілізувати спільноту, підняти маси», щоб 
виховувати «правильного» українця. 
А між тим ціле століття після Переяславської ради тривала доба, надзвичайно важлива в новій історії України, — доба існу-
вання української держави, яка хоча і зазнавала з часом все більшого утиску з боку Москви, але все ж була присутньою на 
європейській політичній мапі аж до 1764 року. Є зайвим в часи розбудови новітньої відродженої української державності 
пояснювати важливість для нас історичного досвіду тієї, козацької, української держави. Щоправда, величезна кількість білих 
плям стоїть на заваді сприйняття досвіду предків.
Важко повірити, але серед білих плям української історії навіть біографії очільників держави — гетьманів. Можливо, найбільш 
забутим з них є Дем’ян Ігнатович, що з підручника Історії України для 8 класу відомий як Дем’ян Многогрішний. До речі, пріз-
висько «Многогрішний» пристало до гетьмана внаслідок пізніших пропагандистських маніпуляцій і не є історично вірним. 
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Китайці 
в сутінках 
Супутник з Піднебесної 
приземлився на темному 
боці Місяця 
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Безпілотний китайський місяцехід Chang’e-4 
(«Чан’е-4») здійснив необхідні маневри і успішно 
приземлився на темному боці Місяця, повідомили 
3 січня державні телеканали Китаю CCTV і CGTN. 
Таким чином Китай став першою країною, яка ви-
садила об’єкт на віддаленому від Землі боці Міся-
ця.
 Жодних деталей посадки наразі не повідомля-
ють. Видання «Чайна Дейлі» (China Daily) лише 
поінформувало, що космічний апарат вийшов на 
місячну орбіту впродовж вихідних 29-30 грудня і 
пролетів на відстані 15 кілометрів від поверхні Мі-
сяця.
 Супутник був запущений 8 грудня з місяце-
ходом, призначеним для вивчення місячної по-
верхні і проведення експериментів. Зонд облад-
наний панорамною камерою та вимірювальними 
приладами. Він проведе радіоастрономічні спос-
тереження і дослідження структури і складу мі-
сячної поверхні. 
 Цікаво, що космічний апарат названий на 
честь китайської міфічної богині, що живе на Мі-
сяці. Попередник Chang’e-4, космічний апарат 
«Чан’е-3», в грудні 2013 року був першим, який 
висадився на Місяць з 1976 року. Але технічні 
труднощі змусили той місяцехід припинити пере-
сування приблизно через місяць. Запуск косміч-
ного апарата Chang’e-4 став черговим кроком кос-
мічної програми Китаю. Китай має амбіційні пла-
ни в космосі: до 2022 року країна планує збудува-
ти власну космічну станцію, а також відправити 
до 2029 року дослідницьку місію на Юпітер.
 Сполучені Штати, Індія, Японія і Росія та-
кож мають плани відправити місяцеходи на су-
путник Землі в найближчому майбутньому. Спо-
лучені Штати висадили на Місяці 12 астронав-
тів у період із 1969 по 1972 роки. Жодна з цих 
місій не відвідала віддалений «темний» бік Мі-
сяця. Космічні апарати фотографували далекий 
бік, але жоден не приземлявся там. Розташуван-
ня темного боку Місяця в космічному просторі ро-
бить неможливим прямий контакт із Землею. ■

■

Число жертв 
у Магнітогорську зросло 
до 38
 Станом на вчорашній день з-
під уламків будинку в Челябінсь-
кій області Росії вже витягли по-
над 38 загиблих. Справжнім ди-
вом став порятунок 11-місячно-
го малюка, якого дістали з-під 
завалів живим. Руйнація одно-
го з під’їздів панельного деся-
типоверхового будинку на вули-
ці Карла Маркса сталася вран-
ці 31 грудня внаслідок вибуху по-
бутового газу, повідомили агенції 
«Інтерфакс» у прес-службі мініс-
терства з надзвичайних ситуацій 

Росії. За даними служби, з-під за-
валів вдалося живими витягнути 
шістьох людей. Залишається не-
відомою доля восьми людей.  

Восьмеро загиблих 
у залізничній катастрофі 
в Данії
 Щонайменше 8 осіб загинули та 
10 отримали поранення в залізнич-
ній катастрофі в Данії. Трагедія ста-
лася 2 січня на мості Великий Бельт, 
який з’єднує два острови — Зелан-
дію та Фюн. По паралельних коліям 
рухались два потяги: пасажирський у 
напрямку Копенгагена та вантажний 
у зворотному напрямку від данської 

столиці. Коли вони зрівнялись, силь-
ним вітром зірвало частину даху ван-
тажного потяга, яка полетіла в зуст-
річний пасажирський потяг. Після 
аварії міст повністю закрили для за-
лізничного та автомобільного спо-
лучення. З огляду на сильний вітер 
та шторм, рятувальникам було дуже 
складно дістатися до місця аварії. 

Близько 270 контейнерів 
iз товарами упали в море 
 До берегів двох островів, що на-
лежать Нідерландам, прибило десят-
ки контейнерів, котрі впали в Північ-
не море з одного з вантажних суден. 
Загалом було втрачено близько 270 

контейнерів. Інцидент стався в сере-
ду, 2 січня, поблизу німецького ос-
трова Боркум через несприятливі 
погодні умови, повідомили в прес-
службі берегової охорони Нідерлан-
дів. Контейнери транспортувало ван-
тажне судно MSC ZOE, котре йшло 
під панамським прапором з бельгій-
ського Антверпена у німецький порт 
Бремергафен. Відомо, що в деяких 
контейнерах перевозили техніку (те-
левізори). На кадрах місцевих ЗМІ та 
на фотографіях у соцмережах видно, 
як місцеві «мисливці за скарбами» 
несуть «трофеї» з тих контейнерів, 
котрі вимило хвилею на узбережжя 
островів.

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Конгрес США не зміг 
21 грудня досягнути згоди 
щодо окремих пунктів де-
ржавного бюджету та відвер-
нути так званий «шатдаун» 
(shutdown). Через техніч-
ну відсутність фінансуван-
ня урядових установ з опів-
ночі суботи, 22 грудня, вели-
ка кількість держустанов за-
крита, а їхні співробітники 
відправлені у неоплачувані 
відпустки.
 Основним каменем спо-
тикання між представника-
ми Республіканської та Де-
мократичної партій США є 
фінансування робіт зі зве-
дення муру на кордоні з 
Мексикою. Запропонова-
ний президентом Дональдом 
Трампом проект категорич-
но відмовляються підтри-
мувати демократи. Трамп 
вимагає на його реалізацію 

5,6 млрд. доларів, а демок-
рати погоджуються виділи-
ти лише 1,3 млрд.
 Цей «шатдаун» став 
уже третім у цьому році й 
поки незрозуміло, скіль-
ки він триватиме. Він сто-
сується понад 800 тисяч чи-
новників федерального рів-
ня. Близько 380 тисяч iз 
них вимушені від 22 груд-
ня перебувати у відпустці за 
власний кошт. Ще 429 ти-
сяч службовців, від роботи 
яких держава не може від-
мовитись, мусять викону-
вати свої обов’язки далі, але 
не отримуватимуть за це ви-
нагороду. Йдеться про сило-
виків, персонал в установах 
виконання покарань, біль-
шість співробітників НАСА, 
працівників міністерства 
торгівлі та департаментів 
внутрішньої безпеки, юс-
тиції, сільського господарс-
тва. Національні парки за-

лишаться відкритими, але 
більшість їхніх співробіт-
ників відправлені у відпуст-
ки. Водночас близько трьох 
чвертей урядових установ, 
включаючи військових, де-
партамент охорони здоров’я 
та соціальні служби|, мають 
повне фінансування до вере-
сня 2019 року.
 У середу, 3 січня, було 
організовано «кризову» зус-
тріч із президентом США, 
але Трамп на ній не відмо-
вився від своєї вимоги про 
п’ять мільярдів доларів на 
будівництво стіни, а демок-
рати не погодились розбло-
кувати фінансування робо-
ти держустанов. На Трам-
па навіть не подіяли вмо-
вляння окремих членів його 
власної Республіканської 
партії, що наразі він міг би 
задовольнитися меншою су-

мою, а решту узгодити піз-
ніше.
 У разі незгоди демок-
ратів виділити необхідну 
суму на спорудження муру 
на кордоні з Мексикою фе-
деральні органи можуть 
ще довго не працювати, за-
стеріг після зустрічі прези-
дент Трамп. Він знову наго-
лосив, що не збирається йти 
на поступки ні на цент. «5,6 
мільярда доларів — зовсім 
незначна сума з огляду на 
те, що ми говоримо про на-
ціональну безпеку», — ци-
тує американського прези-
дента агенція новин «Франс 
Пресс». Заява Трампа про-
лунала за день до першо-
го засідання Конгресу піс-
ля проміжних виборів, де в 
Палаті представників біль-
шість матиме Демократич-
на партія. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Із 1 січня 2019 року Німеччи-
на знову посіла крісло непостійно-
го члена Ради Безпеки ООН: цей 
статус Берліну надається термі-
ном на два роки. Крім постійних 
членів Радбезу ООН iз правом вето 
— США, Китаю, Франції, Росії та 
Великобританії, — до цього орга-
ну належать ще десять непостій-
них: країни, які не мають права в 
односторонньому порядку блоку-
вати ухвалення того чи іншого рі-
шення.
 Разом з ФРН непостійними чле-
нами РБ ООН стали також Бельгія, 
Польща, ПАР, Домініканська рес-
публіка та Індонезія. Усі ці держа-
ви отримали більше необхідних 
двох третин голосів країн-членів 
ООН. Раніше Німеччина вже шість 
разів входила до Радбезу ООН у ста-
тусі непостійного члена, востаннє 

це було в 2011-2012 роках. Берлін 
докладе усіх зусиль, щоб виправ-
дати покладену на нього довіру, за-
певнив міністр закордонних справ 
ФРН Гайко Маас після оголошен-
ня результатів голосування Гена-
самблеї ООН у Нью-Йорку в червні 
2018 року. 
 Що це означатиме на практиці? 
Як пояснює держміністр у МЗС Ні-
меччини Нільс Аннен, першочер-
гово ФРН намагатиметься доби-
тись дотримання міжнародних до-
мовленостей і угод. На даний час 
міжнародний порядок, заснова-
ний на певних правилах, опинив-
ся під загрозою, зазначає Аннен. 
«Ми повинні захистити його разом 
з нашими друзями і партнерами», 
— наголошує держміністр. Німеч-
чина невтомно виноситиме питан-
ня реформ Радбезу ООН на порядок 
денний, пообіцяв міністр закордон-
них справ Німеччини Гайко Маас.
 Берлін має намір поглибити 
співпрацю в РБ ООН з іншими єв-
ропейськими країнами — Бель-
гією та Польщею, що мають статус 
непостійних членів, а також iз пос-
тійними членами Ради Безпеки — 
Францією і Великою Британією. З 
Францією Німеччину пов’язують 
найбільш тісні відносини: країни 
займають схожу позицію з ключо-

вих питань.
 Варто зазначити, що канцлер-
ка ФРН Ангела Меркель побоюєть-
ся зниження впливу ЄС в ООН і має 
намір посилити загальноєвропей-
ські позиції. Після виходу Великої 
Британії з Євросоюзу спільнота ма-
тиме тільки одного постійного чле-
на Радбезу — Францію.
 Саме тому Меркель виступила 
з пропозицією надати Євросоюзу 
статус постійного члена Ради Без-
пеки ООН, замінивши тим самим 
членство окремих держав — Фран-
ції та Великобританії. «За часів, в 
які ми живемо, європеїзація місць 
(в РБ ООН. — Ред.) не мала б ціни», 
— заявила очільниця німецького 
уряду в червні 2018 року, під час 
виступу з програмною промовою в 
Мюнхені на засіданні фракції Єв-
ропейської народної партії (ЄНП) 
в Європарламенті.
 На тлі того, як президент США 
Дональд Трамп намагається пе-
рекроїти усталений після Другої 
світової війни світопорядок, Єв-
ропейський Союз повинен стати 
більш згуртованим і не зупиняти-
ся у своєму розвитку, вважає Мер-
кель. Розбіжності з США в НАТО, 
вихід Трампа з Паризької кліма-
тичної угоди та з угоди з Іраном, 
а також конфлікт навколо транс-

атлантичної торговельної спів-
праці — все це свідчить про реор-
ганізацію світового порядку. У 
такій ситуації ЄС повинен знайти 
для себе нову і більш рішучу роль, 
впевнена канцлерка. «Якщо Єв-
ропа хоче стати глобальним грав-
цем, вона повинна й діяти, як гло-
бальний гравець», — цитує слова 
Меркель «Німецька хвиля». Втім, 
про втілення в життя її ініціативи 
говорити поки передчасно: Фран-
ція не згодна віддавати своє місце 
Євросоюзу. Замість цього Париж 
виступає за більш широку рефор-
му ООН і розширення числа пос-
тійних членів Радбезу, що перед-
бачає надання такого статусу в 
тому числі й Німеччині. 
 Тим часом основною пробле-
мою Ради Безпеки ООН залишаєть-
ся відсутність єдності в поглядах з 
низки ключових питань. Регуляр-
не застосування права вето постій-
ними членами РБ ООН часто па-
ралізує роботу цього органу й ро-

бить її безглуздою. У світлі такої 
роз’єднаності вкрай малоймовір-
но, що Берліну вдасться провести 
найближчі два роки без політич-
них зіткнень з Пекіном, Москвою 
чи Вашингтоном. Очікується, що 
одним з каменів спотикання стане 
і питання про необхідність застосу-
вання військової сили з метою вре-
гулювання міжнародних конфлік-
тів. Глава німецького МЗС Гайко 
Маас заявив, що Німеччина пору-
шуватиме в РБ ООН питання миро-
творчої місії на Донбасі. 
 Присутність у числі непостій-
них членів Польщі — також плюс 
для України, адже наші західні 
сусіди як ніхто інший розуміють 
українські проблеми. Приміром, 
агресію Росії в Азовському морі 
проти наших кораблів поляки, 
згідно з опитуванням Центру до-
слідження громадської думки 
(CBOS), назвали найважливішою 
міжнародною подією минулого 
року. ■

ЗМІНА ВАРТИ

Коли сусіди знають твої біди... 

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Роботою Європейського Союзу починаючи з 1 січня 2019 року впродовж шести 
місяців керуватиме Румунія, яка перебрала естафетну паличку в Австрії. Впродовж 
півроку головування Австрії вдалося знайти порозуміння між країнами ЄС у багать-
ох справах, проте одну насправді ефективно блокувала — зміни в газовій дирек-
тиві, які мають ускладнити створення російсько-німецького газопроводу «Північний 
потік-2». Робота над газовою директивою застрягла, тому що Австрія мала в цьо-
му свій інтерес — у створенні «Північного потоку-2» бере участь австрійська ком-
панія. Румунія перебирає кермо правління у складний період, оскільки на найближ-
че півріччя припадає запланований на березень «Брекзит» та вибори до Європар-
ламенту в травні.

■

НОВИНИ ПЛЮС■

«Кризова» зустріч Трампа з лідерами демократів 
не дала результату.

❙
❙

КОНФЛІКТ

«Шатдаун» надовго? 
США уже два тижні паралізовані 
внаслідок припинення роботи 
державних органів

■

Німеччина й Польща 
стали членами 
Ради Безпеки 
ООН, а Румунія 
головуватиме в ЄС



КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30, 5.35 ТСН

06.55 «#Шоуюри»

11.10 Комедія «Чудо»

19.00 М/ф «Льодовиковий 

період: різдвяна 

пригода»

20.15 М/ф «Льодовиковий 

період-2: глобальне 

потепління»

22.00 М/ф «Льодовиковий 

період»

23.40 Драма «Радник»

01.55 Комедія «100 мільйонів 

євро»

ІНТЕР

02.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

03.40 «Орел і решка. Шопінг»

04.20, 18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

05.50 Д/п «Час Різдва»

07.00 «Готуємо разом»

08.00 Д/п «Від Різдва до 

Хрещення»

08.50 «Слово Предстоятеля»

09.00 «Пряма трансляція 

Різдвяної літургії»

11.10 Х/ф «Дванадцять 
місяців»

14.00 Х/ф «Неуважний»
15.50 Х/ф «Красуня на всю 

голову»
20.00 «Подробиці»

20.30 Т/с «Мереживо долі»

22.30 Концерт «Алла 

Пугачова. Різдвяні 

зустрічі»

00.10 Х/ф «Казка про жінку 
та чоловіка»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 19.00 Сьогодні

07.20 Зірковий шлях

10.00, 5.20 Реальна містика

12.50 Т/с «Сестра у спадок»

16.50, 20.00 Т/с «Поверни моє 

життя»

22.10 Т/с «Виноград»

01.55 Х/ф «В очікуванні 

коханняі»

03.40 Х/ф «Мамина 

любов»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.15 Абзац

06.10 Х/ф «Пастка для 

батьків»

08.45 Х/ф «Двоє: Я й моя 

тінь»

10.50 Х/ф «Дуже погані 

матусі»

12.50 Х/ф «Дуже погані 

матусі 2»

15.00 Х/ф «Титаник»

19.00 Х/ф «Змішані»

21.20 Х/ф «Оптом 

дешевше»

23.15 Х/ф «Оптом 

дешевше 2»

01.10 Х/ф «Великий Гетсбі»

ICTV

06.05 Скарб нації

06.15 Еврика!

06.25 Служба розшуку дітей

06.35 Факти

07.00, 0.40 Т/с 

«Марк+Наталка»

07.55, 19.10 Т/с «Папаньки»

18.45 Факти. Вечір

22.50 Х/ф «Пес: Новорічне 

диво»

02.15 Секретный фронт

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.50, 17.00 Час новин. Київ
07.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 0.00, 1.00, 02.00, 
3.00, 4.00, 5.00 Час 
новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.15, 15.25 Погода в Україні
07.30 Фінансовий тиждень
07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 17.55, 0.30, 1.10 
Погода на курортах

08.15 Про військо

09.25, 17.45 Час громади
10.00 Час: Підсумки тижня
11.10 Вибір року 2018, 1ч.
12.10 Вибір року 2018, 2 ч.
13.10 Вибір року 2018, 3 ч.
14.10 Кендзьор
15.30 За Чай.com»
16.10 Різдвяний концерт 

Ірина Федишин, 1ч.

17.10 Різдвяний концерт 

Ірина Федишин, 2 ч.

18.15 Різдвяний концерт 

Ірина Федишин, 3 ч.

19.30 Різдвяний час

22.00 Queen Hungarian 

Rhapsody Live In 

Budapest, 1ч.

23.00 Queen Hungarian 
Rhapsody Live In 
Budapest, 2 ч.

00.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу
02.10 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.15 «Паломництво на Святу 

землю»

06.00 «Тисяча років на 

Афоні»

07.30 М/ф «Котигорошко»

07.45 М/ф «Енеїда»

09.00 Х/ф «Запорожець за 
Дунаєм»

11.00 Х/ф «Людина-
оркестр»

12.40 Х/ф «Приборкувачка 
тигрів»

14.35 Х/ф «Вийти заміж за 
капітана»

16.20 Х/ф «Фанфан-
тюльпан»

18.20 Х/ф «Обережно, 
бабуся!»

20.00 Х/ф «Людина-
амфібія»

22.00 «Мюзикл 

«Сорочинський 

ярмарок на НТН»

23.50 «Мюзикл «Дуже 

новорiчне кiно, або Ніч 

у музеї»

02.05 «Легенди бандитського 

Києва»

02.55 «Випадковий свідок»

03.10 «Речовий доказ»

03.50 «Правда життя. 

Професії»

04.50 Top Shop

UA.Культура

06.00 РІЗДВЯНІ 

БОГОСЛУЖІННЯ

08.05 Львівський театр опери 

та балету. Опера «З 

нами — Бог! Розумійте, 

народи»

10.00 Різдвяні Богослужіння

13.00 Різдвяний концерт 

14.00 Концертна програма. 

Дитячий хор «Ластівка»

15.00 Сильна доля 

15.55 Rockoko

16.25 Київський академічний 

театр «Колесо». Оскар 

Уальд. Зоряний хлопчик 

12+

17.50 UA. Фольк. Різдвяний 

концерт

18.45 Львівський театр опери 

та балету ім.Соломії 

Крушельницької. Петро 

Чайковський. Лускунчик 

20.30 Різдвяна казка

21.30 Концерт Євгена Хмари 

«Різдво на двох»

23.00 Різдвяний концерт 

00.00 Телепродаж Міледі (на 

комерційних умовах)

02.00 Театр Гната Юри, або 

Майстер Часу

03.40 Львівський театр опери 

та балету ім. Соломії 

Крушельницької. 

П’єр-Огюстен Бомарше. 

Безумний день або 

весілля Фігаро дія 1

05.20 Документальна 

програма. Україно, ти 

моя молитва... Василь 

Симоненко

 

СТБ

06.10, 17.45, 0.20 Т/с «Коли 

ми вдома»

08.05 Х/ф «Охоронець»
10.55 Х/ф «Кейт та Лео»
13.30 Х/ф «Брудні танці»
15.35 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

17.30, 22.00 Вікна-Новини

19.05 Х-Фактор

22.20 Т/с «Тато напрокат»

ПРЯМИЙ

08.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 «Репортер». 

Новини

08.15, 9.15, 10.15, 11.15 «Ми 

всі...»

12.15, 13.15, 14.15 «Деталі»

15.10 «Кримінал» Підсумки 

року

16.00, 22.00 Марафон на 

Прямом «Томос»

17.00, 18.00 Ток-шоу «Ехо 

України»

19.00 Різдвяний концерт

21.00 Інтерв’ю з 

Предстоятелем 

Православної Церкви 

України Епіфанєм

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Він, вона і телевізор-3»

11.00 «Загублений світ»

17.00 Х/ф «Конан-варвар»
19.25 Х/ф «Конан-

руйнівник»
21.25, 23.15 Т/с «Кістки-4»

01.05 «Секретні файли»

02.00 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 10.10, 12.15, 1.10 

Топ-матч

06.15 «Ньюкасл» — «МЮ». 

ЧА

08.20 «Ліон» — 

«Гоффенгайм». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.25 «Челсі» — 

«Саутгемптон». ЧА

12.30 «Наполі» — «Мілан». 

ЧІ

14.20 «Ман Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

16.10 «Динамо» (К) 

— «Яблонець». Ліга 

Європи УЄФА

18.00, 20.55 Передмова до 

«Мілан»-«Ліверпуль» 

(2004 р. /05). Золота 

Колекція Ліги Чемпіонів 

з А. Шевченком. 

Прем’єра

18.05 «Мілан» — 

«Ліверпуль. Фінал» 

(2004 р. / 2005 р.) 

Золота Колекція 

Ліги Чемпіонів з А. 

Шевченком

21.00 «Боруссія» (Д) 

— «Атлетіко». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

22.50 «Ювентус» — 

«Наполі». ЧІ

00.40 Світ Прем’єр-Ліги

01.30 Профілактика

05.00 Огляд 1-ї половини 

сезону». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 5.00, 5.30 Топ-матч

06.15 «Динамо» (К) 

— «Яблонець». Ліга 

Європи УЄФА

08.05, 12.15, 18.45, 5.15 

«Showboats». ЧА

08.20, 23.40 «Ман Сіті» 

— «Ліверпуль». ЧА

10.10, 14.50, 23.30 «Football 

Funnies». ЧА

10.25 «Рома» — «Інтер». ЧІ

12.30 «Ньюкасл» — «МЮ». 

ЧА

14.20 «Моя гра» О. Кайоде

15.05 «ПСВ» — «Тоттенгем». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

16.55 «Челсі» — 

«Саутгемптон». ЧА

18.55 «Ліон» — 

«Гоффенгайм». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

20.45 Огляд 1-ї половини 

сезону. ЧІ

21.40 «Арсенал» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

01.30 Профілактика

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00, 0.40 Містична Україна

07.50, 18.30 Там, де нас нема

08.50 Історія українських 

земель

09.35 Фантастичні історії

10.35 Вирішальні битви II 

світової

12.35 Як працюють машини

15.35 Сироти дикої природи

17.05 Природа сьогодення

17.35 Битва рибалок

20.20 Історія Києва

21.10 Планета динозаврів

01.30 Україна: забута історія

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.30 М/ф «Барбі у Різдвяній 

колядці»

10.00 М/ф «Всі пси 

потрапляють в рай»

11.30 Х/ф «Подорож до 
Різдвяної зірки»

13.00, 21.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»

15.40 «Вірю не Вірю»

18.40 М/ф «Земля до початку 

часів»

19.50 М/ф «Земля до початку 

часів 2: Пригоди у 

Великій долині»

23.10 «Орел і решка. Рай та 

пекло 2»

00.10 Х/ф «Герцогиня»
02.10 «Бійцівський клуб»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.15 Х/ф «Історія вічного 
кохання, або 
Попелюшка»

12.30 Х/ф «Різдво К-9»
14.10 Х/ф «Подарунок на 

Різдво»
15.50 М/ф «Зачарований 

будинок»

17.30 М/ф «Пташині 

пригоди»

19.00, 20.00 Танька і Володька

19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Казки У Кіно

23.00 Казки У

00.00 Країна У

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

05.00, 21.00, 23.30, 2.00 

Новини

08.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

08.30 Казка «Пані Завірюха»

10.00 РІЗДВЯНІ 

БОГОСЛУЖІННЯ

13.05 «Хор Ластівка»

13.55 «Коло мрій»

14.55 Х/ф «Святе 

сімейство»

18.55 Різдвяний концерт

20.00 Концертна програма

21.25, 2.20 UA:Спорт. Яскраві 

моменти року

21.45 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»

22.50 Д/ф «Неповторна 

природа»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.40 Букоголіки

03.10 Світло

04.10 РадіоДень

04.30 Своя земля

05.25 Спільно
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.35 ТСН

09.30, 11.20, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.10 «Міняю жінку»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

20.15 М/ф «Льодовиковий 

період-3. Ера 

динозаврів»

22.00 М/ф «Льодовиковий 

період-2: глобальне 

потепління»

23.50 Комедія «Чудо»

ІНТЕР

02.00, 4.25, 20.00 

«Подробиці»

02.30 «Орел і решка. Шопінг»

03.45, 18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

04.55 Top Shop

05.25, 22.20 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 

«Новини»

07.10, 8.10, 9.20 Ранок з 

Інтером

09.50 Х/ф «Макс»
12.25 Х/ф «007: Доктор 

Ноу»
14.50, 15.45, 16.45, 1.05 

«Речдок»

17.40 Новини

20.30 Т/с «Мереживо долі»

00.10 Х/ф «Я — охоронець. 
Кілер до ювілею»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30, 3.20 Зірковий шлях

11.20, 4.40 Реальна містика

13.20, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар»

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Між любов’ю та 

ненавистю»

23.30, 2.00 Т/с «20 років без 

кохання»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.35 Служба розшуку дітей

03.40, 1.30 Зона ночі

05.05 Абзац

06.59, 9.05 Kids Time

07.00 М/ф «Веселі ніжки»

09.10 Київ вдень та вночі

17.05 Суперінтуїція

19.00 Хто зверху?

21.00 Варьяти

22.30 Х/ф «Школа Авалон»

00.30 Т/с «Гра престолів»

ICTV

04.35 Скарб нації

04.45 Еврика!

04.55 Факти

05.20 Я зняв!

06.00, 0.50 Т/с 

«Марк+Наталка»

06.50 Т/с «Вічність»

11.00 Т/с «Бібліотекарі»

13.35 Х/ф «Ной»

16.10 Х/ф «Сім’янин»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.05 Х/ф «Нестримні»

22.00 Дизель-шоу

02.30 «На трьох»

02.55 Вижити з Голтісом

03.40 Секретний фронт

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30 Огляд преси

06.50, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.30 Код успіху

07.50 Будівельний стандарт

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах

08.25 Агрокраїна

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05, 22.00 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.50 Х/ф «Кохання, 
кохання, кохання»

08.45 Х/ф «Дім, у якому я 
живу»

10.30 Х/ф «Фанфан-
тюльпан»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»

12.50 Т/с «Кулагін та 

партнери»

14.50, 16.50, 3.05 «Речовий 

доказ»

19.30 Т/с «Коломбо»

21.00 «Легенди карного 

розшуку»

23.45 Т/с «Перетинаючи 

межу»

01.35 «Легенди бандитського 

Києва»

02.55 «Випадковий свідок»

03.45 «Правда життя. 

Професії»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Територія Кіно. Ярослав 

Гаврилюк

07.00 Погода

07.05 Казки Лiрника Сашка

07.30 Школа Мері Поппінс

07.45 Мистецькі історії

08.00 UA.МУЗИКА. кліп 

08.05 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

09.00 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Дивовижне Різдво 

11.05 Енеїда 

12.05 Київський академічний 

Молодий театр. 

Ілля Пелюк, Олексій 

Харченко. Принцеса 

Лебідь 6+

14.00 Документальна 

програма. Василь 

Симоненко. Тиша і грім

14.30 РадіоДень

15.00 Сильна доля 

16.00 Українська читанка. 

Юрій Вінничук

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій час/

Модуль знань 

16.50 Лайфхак українською 

17.00 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

17.30 Документальна 

програма. Своя земля

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

18.55 Київський театр 

«Колесо». Йоганн 

Нестрой. Колишні 

справи

20.30 Букоголіки

21.00 Концертна програма

22.00 Концертна програма 

Марії Бурмаки «Нове та 

улюблене»

23.00 Новини

23.20 Погода 

23.25 РадіоДень 

00.00 Телепродаж Міледі (на 

комерційних умовах)

02.00 Документальна 

програма. Україно, ти 

моя молитва... Василь 

Симоненко

02.40 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Василь Симоненко

03.20 Документальна 

програма. Місцями 

Леся Курбаса у Харкові

03.40 Львівський театр опери 

та балету ім. Соломії 

Крушельницької. 

П’єр-Огюстен Бомарше. 

Безумний день або 

весілля Фігаро д. 2

 

СТБ

06.05, 17.45, 0.15 Т/с «Коли 

ми вдома»

08.30 Хата на тата

11.15 Х/ф «Кучерява Сью»
13.35 Х/ф «Ласкаво 

просимо, або Сусідам 
вхід заборонено»

15.35 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

17.30, 22.00 Вікна-Новини

19.00 Х-Фактор

22.20 Т/с «Тато напрокат»

ПРЯМИЙ

05.00, 6.15, 7.15 «Новий 

день»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.45 

«Репортер». Новини

08.15, 9.15, 10.15 «Ми всі...»

11.00 Ток-шоу «Полудень»

12.15, 13.15, 14.15 «Деталі»

15.15 «Кримінал»

16.00 Ток-шоу «Ситуація»

17.10 «Ехо України»

19.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

21.00 «Підсумки»

22.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Атлантида»

10.45, 17.15 «Загублений 

світ»

12.50 «Помста природи»

13.15 Х/ф «Великий 
переполох у Малому 
Китаї»

15.15 Х/ф «Ерагон»
18.15 «Спецкор»

18.50 ДжеДАІ 2018 р.

19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

21.35, 23.20 Т/с «Кістки-4»

01.00 «Секретні файли»

01.55 «Облом.UA.»

05.05 Т/с «Вуличне 

правосуддя»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 Топ-матч

06.10 «К’єво» — «Ювентус». 

ЧІ

08.10 «Ман Сіті» — 

«Евертон». ЧА

10.10 «Бенфіка» 

— «Баварія». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.10 «Генк» — «Мальме». 

Ліга Європи УЄФА

14.10 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

16.10 «Брюгге» — 

«Боруссія» (Д). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.10 «Барселона» — 

«ПСВ». Ліга Чемпіонів 

УЄФА
20.10 «Інтер» — «Мілан». ЧІ

22.00 «Сіткорізи»

22.30 Вельс — Ірландія. Ліга 

Націй УЄФА

00.20 «Селтік» — 

«Русенборг». Ліга 

Європи УЄФА

02.10 «Арсенал» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

04.00 «Словаччина» 

— «Данія». Контрольна 

гра

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 20.55, 23.00, 

1.00, 3.00, 3.40 Топ-

матч

06.10 «Брюгге» — 

«Боруссія» (Д). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.10 «Селтік» — 

«Русенборг». Ліга 

Європи УЄФА

10.10 «Арсенал» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

12.10 «Барселона» — 

«ПСВ». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

14.15 «Челсі» — «Арсенал». 

ЧА

16.05, 19.00 Передмова до 

«Мілан-Ліверпуль»« 

(2004 р. /05). Золота 

Колекція Ліги Чемпіонів 

з А. Шевченком

16.10 «Мілан» — 

«Ліверпуль. Фінал» 

(2004 р. / 2005 р.) 

Золота Колекція 

Ліги Чемпіонів з А. 

Шевченком

19.05 «Ман Сіті» — 

«Евертон». ЧА

21.10 «Бенфіка» 

— «Баварія». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

23.10 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

01.10 «Генк» — «Мальме». 

Ліга Європи УЄФА

03.10 «Сіткорізи»

03.55 «К’єво» — «Ювентус». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30, 13.40 Правда життя

08.40 Сироти дикої природи

09.40, 17.45 Шалена подорож

10.35 Cкептик

11.35 Місця сили

12.30, 19.40 Речовий доказ

14.50, 23.40 Вирішальні битви 

II світової

15.50, 21.45 Битва рибалок

16.45, 22.40 Життя

18.40, 20.50 Фантастичні 

історії

00.40 Містична Україна

02.20 Ролан Биков

03.05 Володимир Івасюк

03.55 Професія — альфонс

04.45 Брама часу

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.25 «Дай Лапу»

09.00 М/ф «Барбі: Принцеса і 

Жебрачка»

10.35 Х/ф «12 Різдвяних 
бажань»

12.15 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

14.00, 21.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

23.10 «Орел і решка. Шопінг»

01.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.25 Х/ф «Червона 
шапочка»

10.30 Х/ф «У кожного 
Різдва своя історія»

12.00 М/ф «Пташині 

пригоди»

13.30 Рятівники

16.15 Віталька. Новий рік

17.30 М/ф «Замбезія»

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30 Танька і Володька

22.00 Казки У Кіно

23.00 Казки У

00.00 Країна У

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 Д/ф «Світ дикої 

природи»

06.30 Д/ф «Спільноти 

тварин»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.30, 

2.00, 5.00 Новини

07.10 Додолики

07.35 М/с «Тачки проти»

08.10 Хто в домі хазяїн?

08.40 Лайфхак українською

09.10 Д/ф «Бюджетний 

відпочинок»

09.40 Т/с «Еліза»

11.30 Д/ф «Аромати 

Колумбії»

12.00 Д/ф «Смак сиру»

12.30 Енеїда

13.15, 14.30, 4.10 РадіоДень

13.40, 19.00, 5.25 Спільно

14.05 Д/ф «Велике 

фотополювання Дага 

Гарднера»

15.20 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 UA: Фольк

18.20, 2.35 Тема дня

19.30 Д/ф «Мегаполіси»

20.00 Д/ф «Ігри імператорів»

21.25, 2.20 UA:Спорт

21.40 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»

22.50 Шахтарська зміна

00.00 Телепродаж Тюсо

03.10 Світло

04.30 Своя земля
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 5.35 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 11.20, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.10 «Міняю жінку»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

20.15 М/ф «Льодовиковий 

період-4: 

континентальний 

дрейф»

22.00 М/ф «Льодовиковий 

період-3. Ера 

динозаврів»

23.45 Комедія «Диво»

ІНТЕР

02.00, 4.25, 20.00 

«Подробиці»

02.30 «Орел і решка. Шопінг»

03.45, 18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

04.55 Top Shop

05.25, 22.20 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 Х/ф «Макс 2: Герой 
Білого Дому»

12.25 Х/ф «007: Із Росії з 
любов’ю»

14.50, 15.45, 16.45, 1.05 

«Речдок»

20.30 Т/с «Мереживо долі»

00.15 Т/с «Я — охоронець. 

Кілер до ювілею»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30, 4.10 Зірковий шлях

11.20, 4.40 Реальна містика

13.20, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар»

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Між любов’ю та 

ненавистю»

23.30, 2.00 Т/с «20 років без 

кохання»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.25 Зона ночі

04.30 Абзац

06.24, 8.24 Kids Time

06.25 М/ф «Веселі ніжки 2»

08.25 Т/с «Меліса та Джой»

11.00 Х/ф «Пастка для 

привида»

13.00 Х/ф «Школа Авалон»

15.00 Х/ф «Хроніки Нарнії: 

Володар зорі»

17.10 Суперінтуїція

19.00 Хто зверху?

21.00 Варьяти

22.45 Х/ф «Міссіс 

Даутфайр»

01.15 Т/с «Гра престолів»

02.20 Служба 

розшуку дітей

ICTV

05.15 Скарб нації

05.25 Еврика!

05.30 Служба розшуку дітей

05.35 Студія Вашинґтон

05.40 Факти

06.05, 0.45 Т/с 

«Марк+Наталка»

07.00 Т/с «Вічність»

12.00 Т/с «Бібліотекарі»

15.20 Х/ф «Кмітливі Брюс і 

Ллойд проти ЦРУ»

16.50 Х/ф «Нестримні»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.05 Х/ф «Нестримні-2»

22.00 Дизель-шоу

02.30 «На трьох»

02.50 Вижити з Голтісом

03.40 Секретний фронт

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.25 Драйв

07.30 Медекспертиза

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах

08.15 Полігон

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Поліграф

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45, 12.50 Т/с «Кулагін та 

партнери»

06.45 Х/ф «Кому вгору, 
кому вниз»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Нічний патруль»
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

14.50, 16.50, 3.25 «Речовий 

доказ»

21.35 «Легенди карного 

розшуку»

23.45 Т/с «Перетинаючи 

межу»

01.50 «Легенди бандитського 

Києва»

03.10 «Випадковий свідок»

03.45 «Правда життя. 

Професії»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Територія Кіно. Остап 

Ступка

07.00 Погода

07.05 Казки Лiрника Сашка

07.25 Школа Мері Поппінс

07.40 Мистецькі історії

08.00 UA.МУЗИКА. кліп 

08.05 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

09.00 UA.Фольк 

09.55 Казки, перевірені 

часом. Співаюче 

дзвінке деревце. 

Художній фільм

11.05 Енеїда 

12.05 Київський академічний 

Молодий театр. 

Богдан Стельмах. 

«Примхливе кохання 

Дроздоборода» 6+

13.50 Документальна 

програма. Уламки 

спогадів

14.30 РадіоДень

15.00 Сильна доля 

16.00 Українська читанка. 

Юрій Вінничук

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій час/

Модуль знань 

16.50 Лайфхак українською 

17.00 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

17.30 Документальна 

програма. Своя земля

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

18.55 Київський академічний 

Молодий театр. 

Освальд Заградник. 

Соло для годинника з 

боєм 16+ 

20.30 Букоголіки

21.00 Документальна 

програма. 

Сімдесятники. Сергій 

Параджанов

22.00 Концертна програма

23.00 Новини 

23.20 Погода 

23.25 РадіоДень

00.00 Телепродаж Міледі (на 

комерційних умовах)

02.00 Визначні українці. 

Амвросій Бучма

04.25 Національна опера 

України. Костянтин 

Данькевич. Лілея

 

СТБ

06.05, 17.45, 0.10 Т/с «Коли 

ми вдома»

07.55 Холостяк

15.35 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

17.30, 22.00 Вікна-Новини

19.00 Х-Фактор

22.20 Х/ф 
«Доглядальниця»

ПРЯМИЙ

05.00, 6.15, 7.15 «Новий 

день»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.45 

«Репортер». Новини

08.15, 9.15, 10.15 «Ми всі...»

11.00 Ток-шоу «Полудень»

12.15, 13.15, 14.15 «Деталі»

15.15 «Кримінал»

16.00 Ток-шоу «Ситуація»

17.10 «Ехо України»

19.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

21.00 «Підсумки»

22.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Казка з татом-3»

08.00 Т/с «Атлантида»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 ДжеДАІ 2018 р.

10.55, 17.10 «Загублений 

світ»

12.00 Х/ф «Король Артур 
і лицарі круглого 
столу»

13.35 Х/ф «В ім-я 
короля-2»

15.25 Х/ф «В ім-я 
короля-3»

19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.40, 23.25 Т/с «Кістки-4»

01.05 «Секретні файли»

02.00 «Облом.UA.»

05.05 Т/с «Вуличне 

правосуддя»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 Топ-матч

06.10 «Десна» — «Карпати». 

ЧУ

08.10 «Ювентус» — 

«Кальярі». ЧІ

10.10 «Баварія» — «Аякс». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

12.10 «Бешикташ» 

— «Генк». Ліга Європи 

УЄФА

14.10 «Рома» — «Аталанта». 

ЧІ

16.10 «Боруссія» (Д) 

— «Монако». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.10 «Тоттенгем» 

— «Барселона». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

20.10 «Челсі» — «Арсенал». 

ЧА

22.00 Світ Прем’єр-Ліги

22.30 Англія — Іспанія. Ліга 

Націй УЄФА

00.20 «Селтік» — 

«Зальцбург». Ліга 

Європи УЄФА

02.10 «Карабах» — 

«Арсенал». Ліга Європи 

УЄФА

04.00 «Португалія» — 

«Хорватія». Контрольна 

гра

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.05, 16.45, 

18.45, 20.55, 23.00, 

1.00, 3.00, 3.40 Топ-

матч

06.10 «Боруссія» (Д) 

— «Монако». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.10 «Селтік» — 

«Зальцбург». Ліга 

Європи УЄФА

10.10 «Карабах» — 

«Арсенал». Ліга Європи 

УЄФА

12.10 «Тоттенгем» 

— «Барселона». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.15 «Ліверпуль» — 

«Евертон». ЧА

16.15, 3.10 Світ Прем’єр-Ліги

16.55 «Італія» — «Польща. 

Ліга Націй УЄФА

19.05 «Олімпік» — 

«Олександрія». ЧУ

21.10 «Баварія» — «Аякс». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

23.10 «Рома» — «Аталанта». 

ЧІ

01.10 «Бешикташ» 

— «Генк». Ліга Європи 

УЄФА

03.55 «Десна» — «Карпати». 

ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.45, 13.50 Правда життя

08.50 Сироти дикої природи

09.50, 17.45 Шалена подорож

10.45 Cкептик

11.45 Місця сили

12.40, 19.40 Речовий доказ

14.50, 23.40 Вирішальні битви 

II світової

15.50 Відчайдушні рибалки

16.45, 22.40 Життя

18.40 Фантастичні історії

20.50 Фантастичні історії. 

Піраміди

21.45 Битва рибалок

00.40 Містична Україна

02.20 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.10 М/с «Таємна служба 

Санта-Клауса»

08.30 М/ф «Барбі в ролі 

принцеси острова»

10.10 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

14.35, 21.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

23.10 «Орел і решка. Рай та 

пекло 2»

00.10 «Орел і решка. Шопінг»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.25 Х/ф «Різдво К-9»
11.00 Х/ф «Стоптані 

туфельки»
12.00 М/ф «Замбезія»

13.30 Рятівники

16.15 Віталька. Новий рік

17.30 М/ф «Пташиний ульот»

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30 Танька і Володька

22.00 Казки У Кіно

23.00 Казки У

00.00 Країна У

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 Д/ф «Світ дикої 

природи»

06.30 Д/ф «Спільноти 

тварин»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.30, 

2.00, 5.00 Новини

07.10 Додолики

07.35 М/с «Тачки проти»

08.10 Хто в домі хазяїн?

08.40 Лайфхак українською

09.10 Д/ф «Бюджетний 

відпочинок»

09.40 Т/с «Еліза»

11.30 Д/ф «Аромати Греції»

12.30 Енеїда

13.15, 4.10 РадіоДень

13.40, 5.25 Спільно

14.05 Д/ф «Велике 

фотополювання Дага 

Гарднера»

14.30 52 вікенди

15.20 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 Сильна доля

18.20, 2.35 Тема дня

19.00, 4.30 Своя земля

19.30 Д/ф «Мегаполіси»

20.00 Д/ф «Ігри імператорів»

21.25, 2.20 UA:Спорт

21.40 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»

22.50 Шахтарська зміна

00.00 Телепродаж Тюсо

03.10 Світло
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 5.35 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 11.20, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.10 «Міняю жінку 6», 3 

серiя

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

20.15 М/ф «Льодовиковий 

період 5. Курс на 

зіткнення»

22.00 М/ф «Льодовиковий 

період великодній 

спешл»

22.20 М/ф «Льодовиковий 

період 4: 

континентальний 

дрейф»

00.05 Трилер «Порочні ігри»

02.00 Драма «Чорне різдво»

ІНТЕР

02.00, 4.25, 20.00 

«Подробиці»

02.30 «Орел і решка. Шопінг»

03.45, 18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

04.55 Top Shop

05.25, 22.20 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 Х/ф «Майно з 
хвостом»

12.25 Х/ф «007: 
Голдфінгер»

14.50, 15.45, 16.45, 1.10 

«Речдок»

20.30 Т/с «Мереживо долі»

00.10 Т/с «Я — охоронець. 

Кілер до ювілею»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30, 4.15 Зірковий шлях

11.20, 4.40 Реальна містика

13.20, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар»

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Між любов’ю та 

ненавистю»

23.30 СБУ vs ФСБ

00.35, 2.05 Т/с «20 років без 

кохання»

01.35 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

04.25 Абзац

06.19, 7.59 Kids Time

06.20 М/ф «Зачарований 

принц»

08.00 Т/с «Меліса та Джой»

10.50 Х/ф «Міссіс 

Даутфайр»

13.20 Х/ф «Черговий тато»

15.00 Х/ф «Ну що, 

приїхали?»

17.00 Суперінтуїція

19.00 Хто зверху?

21.00 Варьяти

23.00 Х/ф «Тернер і Хуч»

01.00 Т/с «Гра престолів»

02.00 Служба розшуку дітей

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.30 Студія Вашинґтон

05.35 Факти

06.00 Т/с «Вічність»

11.50 Т/с «Бібліотекарі»

15.05 Х/ф «Подвійні 

неприємності»

16.50 Х/ф «Нестримні-2»

18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини

20.05 Х/ф «Нестримні-3»

22.30 Дизель-шоу

00.05 Т/с «Марк+Наталка»

02.00 Секретний фронт

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.35 Компанія героїв

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах

08.15 Я маю право

09.25, 16.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05, 22.00 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

20.00 #Лінія оборони

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45, 12.50 Т/с «Кулагін та 

партнери»

06.45 Х/ф «Мамо, я 
льотчика люблю»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Постарайся 
залишитися живим»

10.20, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

14.50, 16.50, 3.25 «Речовий 

доказ»

21.25 «Легенди карного 

розшуку»

23.45 Т/с «Перетинаючи 

межу»

01.50 «Легенди бандитського 

Києва»

03.10 «Випадковий свідок»

03.50 «Правда життя. 

Професії»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Територія Кіно. 

Михайло Ямпольський

07.00 Погода

07.05 Казки Лiрника Сашка

07.25 Школа Мері Поппінс

07.45 Мистецькі історії

08.00 UA.МУЗИКА. кліп 

08.05 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

09.00 UA.Фольк 

09.55 Казки, перевірені 

часом. Підмінена 

королеваі. Художній 

фільм

11.05 Енеїда 

12.05 Київський академічний 

Молодий театр. 

Людмила Розумовська. 

Русалонька 6+

14.00 Документальна 

програма. 

14.30 РадіоДень

15.00 Сильна доля

16.00 Українська читанка. 

Юрій Вінничук

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій час/

Модуль знань 

16.50 Лайфхак українською 

17.00 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

17.30 Документальна 

програма. Своя земля

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

18.55 Київський академічний 

Молодий театр. Август 

Стріндберг. Фрекен 

Жюлі 16+ 

20.30 Букоголіки

21.00 Концертна програма

23.00 Новини 

23.20 Погода 

23.25 РадіоДень

00.00 Телепродаж Міледі (на 

комерційних умовах)

02.00 Діалоги. Василь 

Герасим’юк — Василь 

Портяк

03.30 Розсекречена історія 

04.20 Киїівський театр 

«Колесо». Артур 

Шпіцлер. Фатальний 

флірт, або Забавки

 

СТБ

05.50, 17.45, 0.10 Т/с «Коли 

ми вдома»

07.45 Холостяк

15.35 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

17.30, 22.00 Вікна-Новини

19.00 Х-Фактор

22.20 Т/с «Тільки ти»

ПРЯМИЙ

05.00, 6.15, 7.15 «Новий 

день»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.45 

«Репортер». Новини

08.15, 9.15, 10.15 «Ми всі...»

11.00 Ток-шоу «Полудень»

12.15, 13.15, 14.15 «Деталі»

15.15 «Кримінал»

16.00 Ток-шоу «Ситуація»

17.10 «Ехо України»

19.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

21.00 «Підсумки»

22.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Атлантида»

08.55 Т/с «Атлантида-2»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 ДжеДАІ 2018 р.

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

13.05, 2.05 «Облом.UA.»

15.00 Х/ф «На межі»
19.25, 20.35 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.45 Т/с «Кістки-5»

23.20 Т/с «Кістки-4»

01.10 «Секретні файли»

04.20 Т/с «Зустрічна смуга»

05.05 Т/с «Вуличне 

правосуддя»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00 

Топ-матч

06.10 «МЮ» — «Ньюкасл». 

ЧА

08.10 «Олімпік» — 

«Олександрія». ЧУ

10.10 «АЕК» — «Баварія». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

12.10 «Генк» — 

«Бешикташ». Ліга 

Європи УЄФА

14.10 «Маріуполь» — 

«Зоря». ЧУ

16.10 «Боруссія» (Д) 

— «Атлетіко». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.10 «Барселона» — 

«Інтер». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

19.55 «Рома» — «Лаціо». ЧІ

21.40 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

22.35 Франція — 

Нідерланди. Ліга Націй 

УЄФА

00.20 «Ман Сіті» — «Ліон». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

02.10 «Спортінг» — 

«Арсенал». Ліга Європи 

УЄФА

04.00 «Шотландія» — 

«Бельгія». Контрольна 

гра

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 18.45, 20.55, 

23.00, 1.00 Топ-матч

06.10 «Боруссія» (Д) 

— «Атлетіко». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.10 «Шальке» — «Порту». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

10.10 «Спортінг» — 

«Арсенал». Ліга Європи 

УЄФА

12.10 «Барселона» — 

«Інтер». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

14.15 «Рома» — «Лаціо». ЧІ

16.00, 3.00 Огляд 1-ї половини 

сезону». ЧІ

16.55 Швейцарія — Ісландія. 

Ліга Націй УЄФА

19.05 «Ліверпуль» — 

«ПСЖ». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

21.10 «АЕК» — «Баварія». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

23.10 «Маріуполь» — 

«Зоря». ЧУ

01.10 «Генк» — 

«Бешикташ». Ліга 

Європи УЄФА

03.55 «МЮ» — «Ньюкасл». 

ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.35, 13.45 Правда життя

08.45 Сироти дикої природи

09.45, 17.50 Шалена подорож

10.40 Суперзаводи

11.40 Місця сили

12.35, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.35 Вирішальні битви 

II світової

15.55 Битва рибалок

16.50, 22.35 Життя

18.45, 20.50 Фантастичні 

історії

21.45 Відчайдушні рибалки

00.35 Містична Україна

02.15 Наші

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.10 М/с «Таємна служба 

Санта-Клауса»

08.30 М/ф «Барбі як 

Рапунцель»

10.10 Т/с «Пригоди Геркулеса»

14.35, 21.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

23.10 «Орел і решка. Рай та 

пекло 2»

00.10 «Орел і решка. Шопінг»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Попелюшка»
11.00 Х/ф «Білосніжка»
12.00 М/ф «Пташиний ульот»

13.30 Рятівники

16.30 Віталька. Новий рік

17.30 М/ф «Реальна білка»

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30 Танька і Володька

22.00 Казки У Кіно

23.00 Казки У

00.00 Країна У

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 Д/ф «Світ дикої 

природи»

06.30 Д/ф «Спільноти 

тварин»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.30, 

3.15, 5.00 Новини

07.10 Додолики

07.35 М/с «Тачки проти»

08.10 Хто в домі хазяїн?

08.40 Лайфхак українською

09.10 Д/ф «Бюджетний 

відпочинок»

09.40 Т/с «Еліза»

11.30 Д/ф «Аромати Греції»

12.30 Енеїда

13.15, 14.30 РадіоДень

13.40, 5.25 Спільно

14.05 Д/ф «Велике 

фотополювання Дага 

Гарднера»

15.25, 2.00 Біатлон. Кубок 

світу. IV етап. Спринт 

7,5 км. Жінки

16.55 Промінь живий

18.20, 3.35 Тема дня

19.00 #ВУКРАЇНІ

19.30 Д/ф «Мегаполіси»

20.00 Д/ф «Ігри імператорів»

21.25, 4.05 UA:Спорт

21.40 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»

22.50 Шахтарська зміна

00.00 Телепродаж Тюсо

04.30 Своя земля
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 11.15, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.10 «Міняю жінку»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

20.15, 22.30 «Ліга 

сміху-2018»

00.45 Комедія «Отримайте 

багаж»

04.45 Комедія 

«Досить слів»

ІНТЕР

02.05, 4.30, 20.00 «Подробиці»

02.35 «Орел і решка. Шопінг»

03.45, 18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

05.00 Top Shop

05.30 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 Х/ф «Маля Спиру»
11.45, 12.25 Х/ф «007: 

Куляста блискавка»
12.00 «Новини»

14.50, 15.45, 16.45, 1.10 

«Речдок»

20.30 Х/ф «Знайомтесь, 
Джо Блек»

00.10 «Я — охоронець. Кілер 

до ювілею»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.00, 9.30 Зірковий шлях

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.35 Сьогодні

11.20, 4.25 Реальна містика

13.20, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар»

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

22.00, 23.30 Т/с «Між любов’ю 

та ненавистю»

00.30, 2.05 Т/с «20 років без 

кохання»

01.35 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.25 Абзац

06.14, 7.29 Kids Time

06.15 М/с «Луні Тюнз шоу»

07.30 Суперінтуїція

13.05, 19.00 Хто зверху?

21.00 Варьяти

23.00 Х/ф «Змішані»

01.10 Т/с «Гра 

престолів»

ICTV

03.35 Скарб нації

03.45 Еврика!

03.55 Служба розшуку дітей

04.00 Студія Вашинґтон

04.05 Факти

04.35 Я зняв!

05.25 Т/с «Вічність»

11.55 Т/с «Бібліотекарі»

14.20 Х/ф «Зоонаглядач»

16.15 Х/ф «Нестримні-3»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.05 Х/ф «Джон Рембо 

(Рембо-4)»

21.45 Дизель-шоу

00.25 Т/с «Марк+Наталка»

01.20 «На трьох»

02.40 Секретний фронт

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 7.25, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.12, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15 

Погода в Україні

07.30 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

0.30, 1.10 Погода на 

курортах

08.15 Топ дня

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Історична година

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10 Кендзьор

18.20, 19.25 Інформаційний 

вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост HATE FRIDAY 

NIGHT

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45, 12.50 Т/с «Кулагін та 

партнери»

06.50 Х/ф «Шереметьєво-2»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Підірване 
пекло»

11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

14.50, 16.50, 3.30 «Речовий 

доказ»

21.30 «Легенди карного 

розшуку»

23.45 Т/с «Перетинаючи 

межу»

01.50 «Легенди бандитського 

Києва»

03.10 «Випадковий свідок»

03.55 «Правда життя. 

Професії»

04.55 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Територія Кіно. Роман 

Балаян

07.00 Погода

07.05 Казки Лiрника Сашка

07.25 Школа Мері Поппінс

07.45 Мистецькі історії

08.00 UA.МУЗИКА. кліп 

08.05 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

09.00 UA.Фольк вип. 

09.55 Казки, перевірені 

часом. «Король 

Дроздобород». 

Художній фільм

11.05 Енеїда 

12.05 Київський академічний 

Молодий театр. 

Григорій Квітка-

Основ’яненко. Сватання 

на Гончарівці 12+ 

14.00 Документальна 

програма. 

14.30 РадіоДень

15.00 Сильна доля

16.00 Українська читанка. 

Юрій Вінничук

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій час/

Модуль знань 

16.50 Лайфхак українською 

17.00 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

17.30 Документальна 

програма. Своя земля

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

18.55 Національна опера 

України. Юрій 

Шевченко. За двома 

зайцями

20.30 Букоголіки

21.00 Концертна програма

23.00 Новини 

23.20 Погода 

23.25 РадіоДень

00.00 Телепродаж Міледі (на 

комерційних умовах)

02.00 Діалог.Василь 

Герасим’юк — Василь 

Забашта

03.40 Розсекречена історія 

04.35 Київський театр 

«Колесо». Степан 

Васильченко. Ніч 

кохання

СТБ

05.55, 0.35 Т/с «Коли ми 

вдома»

08.10 Х/ф «Мама 
мимоволі»

10.50 Х/ф «Спокута»
12.40 Х/ф «Віднесені 

вітром»
17.30, 22.00 Вiкна-Новини

17.45 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

18.45 Х-Фактор

22.20 Х/ф «Наречена мого 
друга»

ПРЯМИЙ

05.00, 6.15, 7.15 «Новий 

день»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 «Репортер». 

Новини

08.15, 9.15, 10.15 «Ми всі...»

11.00 Ток-шоу «Полудень»

12.15, 13.15, 14.15 «Деталі»

15.15 «Кримінал»

16.00 Ток-шоу «Ситуація»

17.30 «Підсумки»

18.00 Ток-шоу «Ехо України»

21.30 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Атлантида-2»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 ДжеДАІ 2018 р.

10.55, 17.10 «Загублений 

світ»

12.55 Відеобімба

14.45 Х/ф «Конан-варвар»
19.25 Т/с «Перевізник»

23.15 «Змішані єдиноборства. 

UFC FOX 27. Соуза-

Брансон»

01.45 Т/с «Зустрічна смуга»

02.45 «Облом.UA.»

04.25 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00 

Топ-матч

06.10 «Тоттенгем» — 

«Челсі». ЧА

08.10 «ПАОК» — «Бенфіка». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

10.10 «Аякс» — «Баварія». 

Ліга Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

12.10 «Мальме» — «Генк». 

Ліга Європи УЄФА

14.10 «Торіно» — «Наполі». 

ЧІ

16.10 «Атлетіко» — 

«Боруссія» (Д). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.10 «Інтер» — 

«Барселона». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.55 «Ман Сіті» — «МЮ». 

ЧА

21.40 Огляд 1-ї половини 

сезону. ЧІ

22.35 Португалія — Італія. 

Ліга Націй УЄФА

00.20 «Ювентус» — «Лаціо». 

ЧІ

02.10 «Ворскла» — 

«Арсенал». Ліга Європи 

УЄФА

04.00 «Німеччина» — 

«Перу». Контрольна гра

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.05, 16.45, 

18.45, 20.55, 23.00, 1.00 

Топ-матч

06.10 «Реал» — «Рома». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

08.10 «Лаціо» — «Наполі». 

ЧІ

10.10 «Арсенал» 

— «Спортінг». Ліга 

Європи УЄФА

12.10 «Інтер» — 

«Барселона». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.15 «Ман Сіті» — «МЮ». 

ЧА

16.15 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

16.55 Швеція — Туреччина. 

Ліга Націй УЄФА

19.05 «Ювентус» — 

«Кальярі». ЧІ

21.10 «Аякс» — «Баварія». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

23.10 «Торіно» — «Наполі». 

ЧІ

01.10 «Мальме» — «Генк». 

Ліга Європи УЄФА

03.00 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

03.55 «Тоттенгем» — 

«Челсі». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.45, 13.50 Правда життя

08.50 Сироти дикої природи

09.20 Природа сьогодення

09.50, 17.45 Шалена подорож

10.45 Суперзаводи

11.45 Місця сили

12.40, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.40 Вирішальні битви 

II світової

15.55, 21.45 Відчайдушні 

рибалки

16.45, 22.40 Життя

18.40, 20.50 Фантастичні 

історії

00.40 Містична Україна

02.20 Бандитський Київ

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.10 М/с «Таємна служба 

Санта-Клауса»

08.30 М/ф «Барбі і потаємні 

двері»

10.10 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

14.35, 21.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»

23.10 «Орел і решка. Рай та 

пекло 2»

00.10 «Орел і решка. Шопінг»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.40 Х/ф «Осляча шкура»
10.45 Х/ф «Королівське 

Різдво»
12.20 М/ф «Реальна білка»

13.50 Рятівники

16.40 Х/ф «Дім дивних 
дітей міс Сапсан»

19.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

19.30, 20.30 Танька і Володька

21.00 М/ф «Ріо»

23.00 Х/ф «Селюки з 
Беверлі-Хіллз»

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 17+

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 Д/ф «Світ дикої 

природи»

06.30 Д/ф «Спільноти 

тварин»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 5.30 

Новини

07.10 Додолики

07.35 М/с «Тачки проти»

08.10 Хто в домі хазяїн?

08.35, 22.30 Лайфхак 

українською

09.20 Д/ф «Бюджетний 

відпочинок»

09.50 Т/с «Еліза»

11.00, 3.20 Скелетон. Кубок 

світу

12.10 Лайфхак українською (у 

перерві)

12.30 Погода (у перерві)

14.05, 22.50 Д/ф «Неповторна 

природа»

14.30 РадіоДень

15.25, 2.00 Біатлон. Кубок 

світу. IV етап. Спринт 10 

км. Чоловіки

16.55 Енеїда

18.20 Тема дня

19.00 Перший на селі

19.30 Д/ф «Мегаполіси»

20.00 Д/ф «Ігри імператорів»

21.25 UA:Спорт

21.55 Перша шпальта

00.00 Телепродаж Тюсо

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 СІЧНЯ 2019
11 січня
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

07.00 «Гроші-2018»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 10.35 «Їмо за 100»

11.15 «Світське життя 

дайджест»

12.15 Комедія «Субота»

16.30 «Вечірній квартал»

18.30 «Розсміши коміка-

2018»

20.15 «Новорічний вечірній 

квартал»

00.05 «Світське життя 

дайджест-2019»

01.10 «Ліга сміху-2018»

05.25 М/ф

ІНТЕР

03.30, 5.40, 20.00 

«Подробиці»

04.00 «Орел і решка. Шопінг»

05.10 Top Shop

06.20 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 

сезон»

07.20 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

09.20 «Слово Предстоятеля»

09.30 Х/ф «Снігова 
королева»

11.15 Х/ф «Старий Новий 
Рік»

14.10 Х/ф «Не можу 
сказати «прощавай»

16.00 Т/с «Абатство Даунтон»

18.00 Т/с «Знайомство з 

батьками»

20.30 Х/ф «007: СПЕКТР»
23.30 Концерт «Злата 

Огнєвіч. Моя історія»

01.20 Х/ф «Весільний 
подарунок»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 3.45 

Сьогодні

07.15 Зірковий шлях

08.45, 15.20 Т/с «Між любов’ю 

та ненавистю»

17.00, 20.00 Т/с «Рідна кров»

22.00 Т/с «Я тебе нікому не 

віддам»

01.45 Телемагазин

02.15 Х/ф «Віддам 

дружину в хороші 

руки»

04.35 Х/ф «Подаруй мені 

трохи тепла»

НОВИЙ КАНАЛ

03.20 Служба розшуку дітей

03.25, 1.15 Зона ночі

06.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»

07.04, 9.54 Kids Time

07.05 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

09.55 Варьяти

17.00 М/ф «Тарзан»

19.00 Х/ф «Скарб 

Амазонки»

21.00 Х/ф «Роман з 

каменем»

23.10 Х/ф «Перліна Нілу»

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.55 Я зняв!

06.35 Х/ф «Зоонаглядач»

08.20 Дизель-шоу

13.05 Х/ф «Санта і 

компанія»

15.00 Х/ф «Дияволиця»

16.55 Х/ф «Бандитки»

18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Кінг Конг»

23.45 Х/ф «Джон Рембо 

(Рембо-4)»

01.20 «На трьох»

02.20 Громадянська оборона

5 канал

06.00 Час-Time

06.15 Кендзьор

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, 

21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

2.00, 4.00, 5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.15, 18.55, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 15.30 Сімейні зустрічі

07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

20.55, 0.50, 1.10 Погода 

на курортах

08.15 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.20 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.10 Історія Успіху

10.25 П’ятий поверх

11.10 Майстри ремонту

11.30 Феєрія мандрів

12.10 Олімпійські історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.10, 4.30 Відкрита церква

13.35 Навчайся з нами

14.30 Континент

16.10 Я маю право

16.30 Акцент

17.10 Стоп корупції!

18.10, 0.15 Машина часу

18.30 Полігон

19.25 Особливий погляд

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.40, 3.00 Вікно в Америку

22.05 Док. проект

23.15 Фінансовий тиждень

23.30 Кордон держави

02.15 Про військо

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.25 Х/ф «Інспектор 
карного розшуку»

07.00 Х/ф «Будні карного 
розшуку»

08.35 Х/ф «Золота міна»
11.20 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»

15.30, 3.10 «Речовий доказ»

16.45 «Легенди карного 

розшуку»

18.00 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.05 «Свідок»

19.30 Х/ф «Здрастуй і 
прощавай»

21.30 Х/ф «Розбірка в 
Манілі»

23.20 Х/ф «Полонені 
сонця»

01.05 «Таємниці 

кримінального світу»

02.35 «Випадковий свідок»

03.50 «Правда життя. 

Професії»

04.20 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Територія Кіно. Валерій 

Балаян

07.00 Погода

07.05 Казки Лiрника Сашка

07.30 Школа Мері Поппінс

07.45 Мистецькі історії

08.00 UA.МУЗИКА. кліп 

08.05 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

09.00 UA.Фольк 

09.55 Казки, перевірені 

часом. «Син 

білої кобилиці». 

Мультиплікаційний 

фільм

11.20 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Лісабон

11.45 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Будапешт

12.15 Київський академічний 

Молодий театр. Шарль 

Перро. Красуня і 

Чудовисько 6+ 

13.35 Енеїда 

14.30 Документальна 

програма. Містерія 

Марії Приймаченко

15.00 Сильна доля 

15.50 Київський академічний 

Молодий театр. 

Володимир Глейзер. 

Сім бажань Зербіно 5+

16.50 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Я-віртуоз 

19.05 Національна опера 

України. Херман 

Левенсхольд. Сильфіда

20.15 Київський академічний 

Молодий театр. Жан 

Ануй. Голубка 16+ 

23.00 Територія Кіно. Роман 

Балаян

00.00 Телепродаж Міледі (на 

комерційних умовах)

02.00 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

RadioSymphony_UA

03.35 Національна опера 

України. Джузеппе 

Верді. Набукко 

СТБ

05.55, 0.55 Т/с «Коли ми 

вдома»

06.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

07.50 Караоке на Майдані

08.50 Все буде смачно!

09.45 Т/с «Було у батька два 

сини»

13.40 Хата на тата

19.00 Т/с «Снайперша»

22.50 Х/ф «Наречена мого 
друга»

ПРЯМИЙ

08.00, 11.15 Ток-шоу «Ехо 

України»

09.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 15.00, 18.00 

«Репортер». Новини

09.15, 21.00 «МЕМ»

10.15, 13.15 «LIVE»

12.00 Ток-шоу «Споживач»

14.00 Концерт

15.15 Ток-шоу «18 мінус»

16.00 «Кисельов. Авторське»

17.00 Ток-шоу «Кримінал»

18.15 «ВАТА-шоу. Всі свої»

19.00 Ток-шоу «THE WEEK»

20.00 «Закрита зона»

22.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.05 «102. Поліція»

09.00, 1.55 ДжеДАІ 2018 р.

10.00 «Загублений світ»

14.10 Х/ф «Ерагон»
16.10 Х/ф «На межі»
18.25 Х/ф «За лінією 

вогню»
20.10 Х/ф «Втікачі»
22.05 Х/ф «Боксер»
23.55 Х/ф «Общак»

02.55 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.25 Топ-матч

06.10 «Львів» — 

«Маріуполь». ЧУ

08.10 «Аталанта» — «Інтер». 

ЧІ

10.00, 16.30, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Ліверпуль» — 

«ПСЖ». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

12.05 «Генк» — 

«Сарпсборг». Ліга 

Європи УЄФА

13.55 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

14.25 LIVE. «Вест Гем» 

— «Арсенал». ЧА

16.45 «Монако» — 

«Боруссія» (Д). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.35 «Барселона» 

— «Тоттенгем». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

20.40 «Шахтар» — 

«Динамо». ЧУ

22.45 «Брайтон» — 

«Ліверпуль». ЧА

00.35 «Лаціо» — «Наполі». 

ЧІ

02.20 «Челсі» — «Ньюкасл». 

ЧА

04.10 «Англія» 

— «Швейцарія». 

Контрольна гра

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 19.00, 1.00, 3.00, 

3.40 Топ-матч

06.10 «ПАОК» — «Челсі». 

Ліга Європи УЄФА

08.10 «Ман Сіті» — «Ліон». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

10.00 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

10.30 «Ворскла» — 

«Арсенал». Ліга Європи 

УЄФА

12.15 «Барселона» 

— «Тоттенгем». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.00, 3.10 Світ Прем’єр-Ліги

14.30 «Шахтар» — 

«Динамо». ЧУ

16.20 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

16.50 LIVE. «Брайтон» 

— «Ліверпуль». ЧА

19.20 LIVE. «Челсі» — 

«Ньюкасл». ЧА

21.30 «Інтер» — 

«Тоттенгем». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

23.15 «Вест Гем» — 

«Арсенал». ЧА

01.10 «Генк» — 

«Сарпсборг». Ліга 

Європи УЄФА

03.55 «Львів» — 

«Маріуполь». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.45 Містична Україна

07.35, 8.30, 18.15 Місця сили

09.25 Фантастичні історії

10.25 Вирішальні битви II 

світової

12.20, 21.00 Суперзаводи

15.20 Природа сьогодення

17.20 Відчайдушні рибалки

00.00 Теорія Змови

04.30 Історія українських 

земель

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 «Дай Лапу»

08.40 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

12.10 «Ух ти show»

13.10 Х/ф «Джек та бобове 
стебло»

15.00, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

18.10 М/ф «Земля до початку 

часів 3: час великих 

дарів»

19.35 М/ф «Земля до початку 

часів 4: подорож крізь 

імлу»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Х/ф «Залізний 
лицар»

02.15 Х/ф «Королівський 
роман»

04.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.55 М/ф «Кришталик і 

пінгвін»

12.15 Готель Галіція

17.15 Х/ф «Селюки з 
Беверлі-Хіллз»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Сімейка У

00.00 Країна У

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 17+

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 Д/ф «Світ дикої 

природи»

06.30 Д/ф «Спільноти 

тварин»

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

2.45, 4.30 Новини

07.10 Додолики

07.35 М/с «Тачки проти»

08.10, 11.30 Хто в домі хазяїн?

08.40, 10.00 Лайфхак 

українською

09.15 М/с «Ведмеді-сусіди»

10.15 Д/ф «Елементи»

12.00 Сильна доля

13.05 Д/ф «Неповторна 

природа»

13.40, 22.30 Біатлон. Кубок 

світу. IV етап. Гонка 

переслідування 10 км. 

Жінки

14.50 По обіді шоу

15.55, 2.00 Біатлон. Кубок 

світу. IV етап. Гонка 

переслідування 12,5 км. 

Чоловіки

16.55 Т/с «Іспанська легенда»

19.55 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»

21.25 Промінь живий

00.00 Телепродаж Тюсо

03.30 Складна розмова

03.55 Своя земля

04.55 Світло
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

07.00 «Українські сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 М/ф «Маша і ведмідь»

10.05, 11.10, 12.20 «Світ 

навиворіт 10: Бразилія»

13.25, 3.45 М/ф «Пташиний 

ульот»

15.10 М/ф «Льодовиковий 

період 5. Курс на 

зіткнення»

17.00 М/ф «Льодовиковий 

період великодній 

спешл»

17.35 Комедія «Операція 

«И» Та інші пригоди 

Шурика»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 Бойовик «Захисник»

22.50 Бойовик «Ефект 

колібрі»

00.50 Трилер «Пришестя 

диявола»

ІНТЕР

02.50, 20.00 

«Подробиці»

03.20 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

05.00, 10.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 2»

05.45 Мультфільм

06.15 Х/ф «Старий 
Новий Рік»

09.00 «Готуємо разом»

11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

3 сезон»

12.00 Т/с «Знайомство з 

батьками»

14.00 Х/ф «007: СПЕКТР»
17.00 Т/с «Велика маленька 

брехня»

20.30 «На Інтері — Головна 

ялинка країни»

23.20 Х/ф «Довге падіння»
01.15 Х/ф «Вишенька на 

новорічному торті»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.00, 19.00 Сьогодні

07.00 Зірковий шлях

09.45 Т/с «Поверни моє 

життя»

14.00 Т/с «Рідна кров»

18.00, 20.00 Новорічний 

концерт. Фантастична 

ніч на каналі «Україна»

22.45 Х/ф «Іванко»

00.35, 2.10 Історія одного 

злочину

01.40 Телемагазин

05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.10 Стендап-шоу

06.09, 7.29 Kids Time

06.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.30 Х/ф «Оптом 
дешевше»

09.25 Х/ф «Оптом 
дешевше 2»

11.20 Х/ф «Скарб 
Амазонки»

13.30 Х/ф «Індіана 
Джонс: У пошуках 
втраченого ковчега»

16.00 Х/ф «Індіана Джонс 
та храм Долі»

18.30 Х/ф «Індіана 
Джонс та останній 
хрестовий похід»

21.00 Х/ф «Індіана Джонс 
і Королівство 
Кришталевого 
черепа»

23.20 Х/ф «Джунглі»
01.35 Х/ф «Пастка для 

привида»

ICTV

04.45 Скарб нації

04.50 Еврика!

05.00 Факти

05.25 Я зняв!

07.05 Х/ф «Сім’янин»

09.25 Х/ф «Санта і 

компанія»

11.20 Х/ф «Дияволиця»

13.15 Х/ф «Бандитки»

15.05 Х/ф «Кінг Конг»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Неймовірний 

Халк»

21.15 Х/ф «Халк»

00.00 Комік на мільйон. 

Найсмішніше

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.30 Акцент

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.15, 18.50, 

23.15 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.50, 8.50, 22.00, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55 Погода на 

курортах

08.15 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Мотор ТВ

09.15 Автопілот-Тест

09.20 Драйв

10.05 Сімейні зустрічі

10.25, 3.20 Кіно з Я. 

Соколовою

11.05, 1.40 Кордон держави

11.20 Будемо жити

11.30 Гра інтересів

12.10, 23.20 Невигадані історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.05 Медекспертиза

13.25, 1.15 Діалоги з 

Патріархом

14.10, 20.00, 0.30, 4.40, 5.15 

Машина часу

15.20 П’ятий поверх

16.10 Агрокраїна

16.25 Фінансовий тиждень

17.05 Особливий погляд

17.25 Компанія героїв

18.00, 2.15 Час: Підсумки 

тижня

19.20 Стоп корупції!

21.40, 3.00 Час-Time

22.05 Док. проект

02.55 Огляд преси

НТН

05.45 Х/ф «Добрі наміри»
07.20 Т/с «Пуаро Агати Крісті»
11.30 Х/ф «Самотня 

жінка бажає 
познайомитись»

13.10 Х/ф «Три тополі на 
Плющисі»

14.35 Х/ф «Жертва в ім’я 
любові»

17.20 Х/ф «Розбірка в 
Манілі»

19.00 Х/ф «Сім старих і 
одна дівчина»

20.35 Х/ф «Ти — мені, я 
— тобі»

22.15 Х/ф «Охоронниця»
00.05 Х/ф «Полонені 

сонця»
01.50 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Територія Кіно. Богдан 

Бенюк
07.00 Погода
07.05 Казки Лiрника Сашка
07.25 Школа Мері Поппінс
07.45 Мистецькі історії
08.00 UA.МУЗИКА. кліп 
08.05 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 
09.00 Новорічний UA.Фольк 
09.55 Казки, перевірені 

часом. Пастка для котів.
мультиплікаційний 
фільм

11.20 Документальний цикл. 
Бюджетний відпочинок. 
Хельсинки

11.45 Документальний цикл. 
Бюджетний відпочинок. 
Берлін

12.15 Львівський академічний 
театр ім. Леся Курбаса. 
Вільям Шекспір. 
Зимова казка 

15.35 Концертна программа 
Павла Табакова. Любов 
жива

16.50 Львівський театр опери 
та балету ім.Соломії 
Крушельницької. 
Вольфганг-Амадей 
Моцарт. Дон Жуан 

19.50 Музика-2019. 
Новорічний концерт

23.00 Територія Кіно. До 
кінотворів Михайла 
Іллєнка

00.00 Телепродаж Міледі (на 
комерційних умовах)

02.00 Концертна програма 
«Новий рік на 
Суспільному» 

03.50 Київський театр 
оперети. Вадим Ільїн, 
Владлен Лукашов. За 
двома зайцями

 
СТБ

05.45 Т/с «Коли ми вдома»
06.40 Хата на тата
09.15 Все буде смачно!
11.10 Караоке на Майдані
12.10 Х-Фактор
15.05 Т/с «Снайперша»
19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ
08.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 
16.00 «Репортер». 
Новини

08.10, 12.10 Ток-шоу 
«Кримінал»

09.15 Ток-шоу «18 плюс»
10.15, 13.15 «LIVE»
11.15, 17.00 Ток-шоу «Ехо 

України»
14.00 Ток-шоу «Слова і 

музика» з Іриною 
Ратушною та Дмитром 
Клімашенко

15.15 Інтерв’ю с Юлієй 
Литвиненко

16.10 «ВАТА-шоу. Всі свої»
20.00 Ток-шоу «Підсумки 

тижня»
22.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Казка з татом-3»
08.00 «102. Поліція»
08.55 «Загублений світ»
10.55 «Шалені перегони»
11.55 Т/с «Перевізник»
15.45 Х/ф «100 000 000 
 до н.е.»
17.15 Х/ф «Земля, забута 

часом»
19.00 Х/ф «Меч дракона»
21.00 Х/ф «Останній 

легіон»
22.55 «Змішані єдиноборства. 

UFC FOX 27. Соуза-
Брансон»

01.25 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Мілан» — 
«Сампдорія». ЧІ

07.45, 18.15 Світ Прем’єр-Ліги
08.15, 2.20 «Вест Гем» 

— «Арсенал». ЧА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.15 «Інтер» — 

«Тоттенгем». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

12.00 «Шахтар» — 
«Ворскла». ЧУ

13.50 «Брайтон» — 
«Ліверпуль». ЧА

15.55, 20.35 Топ-матч
16.05 LIVE. «Евертон» 

— «Борнмут». ЧА
18.45 «Реал» — «Рома». 

Ліга Чемпіонів УЄФА
20.40 «Челсі» — «Ньюкасл». 

ЧА
22.45 «Тоттенгем» — «МЮ». 

ЧА
00.35 «Львів» — «Шахтар». 

ЧУ
04.10 «Польща» — «Ірландія». 

Контрольна гра

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 14.00, 16.05, 20.55, 
23.00, 1.00 Топ-матч

06.10 «Брайтон» — 
«Ліверпуль». ЧА

08.10 «Львів» — «Шахтар». 
ЧУ

10.00 Світ Прем’єр-Ліги
10.30 «Челсі» — «Ньюкасл». 

ЧА
12.10 «Айнтрахт» — 

«Лаціо». Ліга Європи 
УЄФА

14.15 «Інтер» — «Мілан». ЧІ
16.10 «Вест Гем» — 

«Арсенал». ЧА
18.00, 20.25 «Check-in»
18.25 LIVE. «Тоттенгем» 

— «МЮ». ЧА
21.10 «Ювентус» — «Лаціо». 

ЧІ
23.10 «Евертон» — 

«Борнмут». ЧА
01.10 «Фенербахче» 

— «Андерлехт». Ліга 
Європи УЄФА

03.00, 3.30 «Football Funnies». 
ЧА

03.15, 3.45 «Showboats». ЧА
03.55 «Мілан» — 

«Сампдорія». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
06.35, 0.00 Містична Україна
07.30, 18.15 Місця сили
09.20 Фантастичні історії
10.20 Вирішальні битви II 

світової
12.20, 21.00 Суперзаводи
15.20 Природа сьогодення
17.20 Відчайдушні рибалки
00.50 Телеформат

К1

06.30 Top Shop
07.40 М/с «Каспер»
08.10 «Ух ти show»
09.00 Х/ф «Джек та бобове 

стебло»
11.00 М/ф «Земля до початку 

часів 3: час великих 
дарів»

12.15 М/ф «Земля до початку 
часів 4: подорож крізь 
імлу»

13.40, 21.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження. 
Америка»

18.00 «Вірю не Вірю»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

23.00 «Орел і решка. Шопінг»

02.00 Х/ф «128 ударів 
серця на хвилину»

03.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.05 Х/ф «Попелюшка»
12.15 Готель Галіція

17.15 М/ф «Ріо»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Сімейка У

00.00 Країна У

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 17+

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 Д/ф «Світ дикої 

природи»

06.30 Д/ф «Спільноти 

тварин»

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 3.30, 

4.30 Новини

07.10 Додолики

07.35 М/с «Тачки проти»

08.10 Хто в домі хазяїн?

08.40 Лайфхак українською

09.20 Х/ф «Старий добрий 

день подяки»

11.00 Д/ф «Супер Чуття»

11.30 Д/ф «Браво, шеф»

12.40, 22.25 Біатлон. Кубок 

світу. IV етап. Естафета 

4х6 км. Жінки

14.15 #ВУКРАЇНІ

14.50 Перший на селі

15.25, 2.00 Біатлон. Кубок 

світу. IV етап. Естафета 

4х7,5 км. Чоловіки

17.00 UA:Фольк

18.20 Т/с «Іспанська легенда»

19.55, 21.25 «Новий рік на 

Суспільному»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.55 Своя земля

04.55 Світло
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Микола ПАЦЕРА

 Багатостраждальний Шу-
лявський міст, який горів і розва-
лювався, а відтак уже давно «сто-
мився» (за визначенням столич-
ного мера Віталія Кличка), че-
каючи реконструкції, доживає 
останні дні. Його буде демонтова-
но повністю і на цьому місці збу-
дують сучасну дворівневу транс-
портну розв’язку. «УМ» дізна-
лася деякі деталі масштабного 
будівництва.
 Зараз по обидва боки шля-
хопроводу повним ходом веде 
підготовчі роботи компанія «Пів-
нічноукраїнський будівельний 
альянс», котра набрала для цьо-
го об’єкта спеціальну команду 
на чолі з головним інженером Ві-
талієм Чеберяком — він керу-
вав будівництвом транспортної 
розв’язки біля мосту Патона. З 
одного боку шляхопроводу буль-
дозери розчистили від асфаль-
ту старий заїзд із вулиці Гетьма-
на на проспект Перемоги, з іншо-
го — виїзд на вулицю Довженка. 
Тут повністю замінять асфальтове 
покриття, під яке вже підготува-
ли спеціальні піщані «подушки», 
а також переклали наявні інже-
нерні мережі та провели благоус-
трій території, звільнивши об’їзні 
шляхи навколо. У зв’язку з май-
бутнім будівництвом рух транс-
порту організовано за маршру-
том: через вулицю Борщагівсь-
ку, Повітрофлотський проспект і 

шляхопровід, вулиці Зоологічну, 
Дегтярівську та Довженка. Про ці 
зміни в маршрутах повідомляють 
відповідні знаки на під’їздах. 
 Сам же Шулявський міст спо-
чатку планували залишити і ре-
конструювати, розширивши на 
кілька смуг руху та відповідно 
укріпивши, але технічна експер-
тиза показала, що старі несучі за-
лізобетонні конструкції, які пере-
жили дві пожежі, та фундаменти 
опор можуть не витримати зрос-
таючого навантаження транспор-
тних потоків. Тому прийнято рі-
шення про повний демонтаж мос-
ту. Триватиме він приблизно два 
місяці, повідомив головний інже-
нер комунального підприємства 
«Дирекція будівництва дорож-
ньо-транспортних споруд Києва», 
яке є замовником будівництва на 
Шулявці, Олександр Здольник. 
Спочатку будуть демонтовані опо-
ри дорожніх ліхтарів, а також пе-
рила та бар’єрні огорожі. Потім 
розберуть карнизи тротуарів над 
місцями минулих пожеж та пов-
ністю знімуть асфальтове покрит-
тя тротуарів і проїжджої части-
ни. Після чого візьмуться розби-
рати основі конструкції. Це буде 
дуже копітка робота, пов’язана з 
ретельним дотриманням техніки 
безпеки, адже повністю рух про-
спектом Перемоги не перекрива-
тимуть, а лише почергово закри-
ватимуть одну смугу. Тож над 
цими проїздами працюватимуть 
лише вночі, коли інтенсивність 

руху значно зменшується. 
 Будівництво ж нової дворів-
невої транспортної розв’язки у 
вигляді неповного листка коню-
шини, проект якої розробив інс-
титут «Київдормістпроект» ще в 
2008 році, передбачає три з’їзди 
з мосту замість нинішніх двох, 
розповів директор інституту Во-
лодимир Воробйов. На в’їздах на 
новий міст з обох боків плануєть-
ся розширити дорожнє полотно 
шести смуг, а на самій естакаді їх 
буде вісім, що дасть змогу збіль-
шити пропускну спроможність 
до 15-20 тисяч машин у час пік за-
мість нинішніх 13. Також перед-
бачено двополосний з’їзд із мосту 
на проспект Перемоги, для якого 
потрібно звести естакаду, демон-
тувавши п’ятий цех заводу «Біль-
шовик», який уже давно не екс-
плуатується, але перебуває у ньо-
го на балансі. Тож його демонтаж 
потрібно погоджувати з Фондом 
держмайна, і місто має виплатити 
заводу за нього певну суму або до-
битися передачі його в комуналь-
ну власність. Також плануються 
з’їзди з мосту на вулиці Довжен-
ка та Гетьмана, поліпшення пра-

вого повороту на шляхопровід із 
проспекту Перемоги та ще деякі 
корекції руху. 
 Для кріплення самої естака-
ди мосту під нього мають уста-
новити нові залізобетонні опори 
— при цьому посередині шля-
хопроводу (на проспекті Пере-
моги) їх не буде. На них покла-
дуть залізобетонні палі діамет-
ром півтора метра і довжиною 
26 метрів, які накриють про-
гонними листами із мостової 

сталі з антикорозійним захис-
том і литим асфальтобетоном 
та гусасфальтом. Якість цих 
робіт контролюватимуть фахів-
ці КП «Київшляхміст». Усього 
на будівництві буде використа-
но близько 2 тисяч тонн сталі. 
Як запевняють мостобудівці, 
весь метал перевірятимуть на 
відповідність стандартам в Інс-
титуті електрозварювання імені 
Патона, інші будівельні матеріа-
ли — спеціальна лабораторія. 
На транспортній розв’язці пе-
редбачено також облаштування 
велодоріжки шириною два мет-
ри і довжиною 985. На мосту ма-
ють прокласти новий тротуар, 
бар’єрні та перильні огорожі бу-
дуть оцинковані, а відкриті його 
частини передбачається обклас-
ти гранітною плиткою, стійкою 
до вологи, вогню та солі, що нею 
посипають дороги взимку. При 
будівництві мосту будуть за-
стосовані металеві деформацій-
ні шви та інші елементи і деталі 
німецького виробництва. Попе-
редньо загальну вартість будів-
ництва мосту оцінюють у майже 
609 мільйонів гривень. ■

Микола ПАЦЕРА

 Національна академія наук Украї-
ни постійно приділяє велику увагу спів-
робітництву з київською владою, пропо-
нуючи розробки своїх учених для вирі-
шення проб лем життєдіяльності міста. 
 Активна і плідна співпраця НАНУ та 
КМДА розпочалась ще в 1998 році, коли 
між ними було підписано договір про спів-
робітництво, а в 2006-му прийнято його 
нову редакцію. Реалізація його, а також 
Програми співробітництва дала відчут-
ні результати у вирішенні проблем місь-
кого транспорту, вдосконалення і збере-
ження зеленого господарства, енергозбе-
реження, охорони здоров’я киян та в ін-
ших сферах. Зокрема, як повідомили у 
прес-службі Національної академії наук 
України, розроблено низку прогресивних 
технологій відновлення зношених деталей 
об’єктів громадського транспорту і запро-
ваджено ефективні технології ремонту ру-
хомого складу громадського транспорту 
міста, що подовжує його експлуатацію та 
приносить чималу економію. Наприклад, 
нові технології наплавлення зношених по-
верхонь бандажів коліс трамваїв, а також 
механізованого наплавлення порошковим 
дротом хомутів автозчепу вагонів метро-
політену не лише відновлюють їх, а й да-
ють змогу використовувати у 2-3 рази дов-
ше. 
 «Інститут електрозварювання ім. 
Є.О.Патона розробив пересувний мобіль-
ний комплекс для стикового зварювання 
стержньової арматури залізобетону без-
посередньо на будівельному майданчику, 
— розповіла керівник прес-служби АН 
Сніжана Мазуренко. — Цей апарат вико-

ристали, зокрема, при монтажі верхньо-
го ярусу глядацьких трибун Національ-
ного спортивного комплексу «Олімпій-
ський», і досі він широко застосовується 
при будівництві промислових і житло-
вих споруд, мостів, віадуків тощо. Та-
кож запроваджено нову технологію зва-
рювання в умовах монтажу металоконс-
трукцій транспортних розв’язок на Мос-
ковській площі та Дарницькому мосту з 
Дніпровською набережною. Фахівці ін-
ституту здійснювали постійний нагляд 
при зварюванні секцій арки Подільсько-
го мосту через Дніпро, а також розроби-
ли технологію зварювання секцій арки 
вагою до 700 тонн, технологію зварюван-
ня балок естакад правобережних заїздів 
на Подільський мостовий перехід, вико-
нано науково-технічний супровід їх виго-
товлення та монтажу». 
 Активно використовувалися в інте-
ресах міста і напрацювання установ НАН 
України при виконанні Державної цільо-
вої програми з розробки і запроваджен-
ня енергозберігаючих світлодіодних дже-
рел та освітлювальних систем на їх ос-
нові. Такі пристрої, змонтовані на стан-
ціях Київського метрополітену, дорогах 
і об’єктах ЖКГ міста, продемонстрували 
можливість значної економії електроенер-
гії при термінах окупності від 9 до 30 мі-
сяців. Зокрема, Інститутом проблем мате-
матичних машин та систем створена світ-
лодіодна система освітлення вагонів мет-
рополітену, яка забезпечила зменшення 
споживання електроенергії в 4 рази при 
збільшенні освітленості вагонів в 1,5 раза. 
Переобладнання всіх вагонів дасть щоріч-
ну економію понад 500 тис. грн. Також 
розширюється застосування у будівельній 

сфері міста розробленої цим ін ститутом 
системи управління інженерним облад-
нанням будівель. Економія електроенер-
гії від її запровадження становить від 15 
до 30%.
 Велику допомогу надають учені НАНУ 
і в дослідженні такої гострої проблеми, як 
зсувні процеси у межах Києва. Загальна 
площа зсувних зон, за їх оцінкою, стано-
вить близько 400 га, куди входить понад 
130 зсувонебезпечних ділянок, які зараз 
підтримує 33 км підпірних стінок. Ак-
тивізація цих процесів спровокована ма-
совою забудовою в міській зсувонебезпеч-
ній зоні. Науковці Центру аерокосмічних 
досліджень Землі Інституту геологічних 
наук НАН України запропонували вес-
ти безперервний моніторинг таких зон, 
зокрема з використанням матеріалів кос-
мічних зйомок для визначення розвитку 
зсувних процесів у межах міста. Високо-
точний детальний аерокосмічний моніто-
ринг дасть змогу фіксувати з високою пов-
торюваністю у часі і частково передбачати 
розвиток гравітаційних процесів, що мо-
жуть активізувати зсуви. Підсумком про-
ведених робіт стала розроблена вченими 
геоінформаційна система зсувонебезпеч-
них територій Києва. Рекомендовано та-
кож заходи для запобігання загроз по-
дальшого розвитку зсувних процесів та їх 
послаблення внаслідок природоохорон-
них заходів. А Інститут археології НАН 
України здійснює постійний археологіч-
ний моніторинг будівельних робіт в істо-
ричних зонах Києва, зокрема, останнім 
часом на Поштовій площі з метою вря-
тування археологічних пам’яток, бере 
участь у розробці музейно-туристичних 
маршрутів по Києву.
 «Інститут демографії та соціаль-
них досліджень НАН України виконав 
дослідження за темою «Комплексний 
аналіз та прогноз демографічного роз-
витку Києва до 2026 року», — інформу-
вала Сніжана Мазуренко. — Результати 
цієї роботи використані для розробки Ге-
нерального плану розвитку Києва та його 
приміської зони. Національним ботаніч-
ним садом ім. М.М. Гришка НАН Украї-
ни проведено дослідження «Рекреаційні 
території та озеленення Києва» у складі 

розробки Генерального плану розвитку 
міста і його приміської зони до 2025 року. 
Проведено комплексне обстеження зеле-
них насаджень, оцінено їх стан та дано 
рекомендації з його поліпшення, а та-
кож розроблена Концепція розвитку рек-
реаційних територій та озеленення міс-
та Києва. Інститутом проблем реєстрації 
інформації НАН України разом із фахів-
цями Київської міської клінічної офталь-
мологічної лікарні «Центр мікрохірургії 
ока» та Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П.Л. Шу-
пика розроблено технологію та організо-
вано серійне виробництво оптичних еле-
ментів з мікропризмовою структурою, 
які ефективно застосовуються офталь-
мологічними клініками Києва. Ця робо-
та відзначена Державною премією Кабі-
нету Міністрів України». 
 Список добрих справ учених на бла-
го столиці можна продовжувати, хоча, на 
жаль, чимало їх корисних розробок досі 
так і не знайшли свого застосування че-
рез брак коштів із бюджету міста, зазна-
чають в академії. Скажімо, Інститут біо-
органічної хімії та нафтохімії НАН Ук-
раїни виготовив і успішно випробував 
у виробничих умовах дослідну установ-
ку зневоднення осадів стічних вод Борт-
ницької станції аерації. Її застосування 
дало б змогу зменшити кількість осадів 
та витрати на їх перекачування, а відтак 
— і навантаження мулових полів станції, 
щоб запобігти можливій техногенній ка-
тастрофі. Однак цей проект залишив-
ся незатребуваним через відсутність фі-
нансування. Як і запропоноване ученими 
Інституту технічної теплофізики та Інс-
титуту тепловізійних та теплометричних 
приборів НАН України дослідження теп-
лоізоляційних властивостей зовнішніх 
огороджувальних кон струкцій будин-
ків, що зараз актуально для вирішення 
проблеми енергозбереження, адже по-
над 65 відсотків житла в столиці зведено 
в 1946—1981 роках і має погану теплоізо-
ляцію. Таке обстеження дає змогу вияви-
ти місця найбільших втрат тепла і усуну-
ти його витоки, проте воно ще не набуло 
поширення у столиці без належного фі-
нансування містом. ■

СПІВРОБІТНИЦТВО

Один розум добре, а ціла 
академія — краще
Як науковці допомагають Києву

■

РЕКОНСТРУКЦІЯ

Зупинка на вимогу,
або Останні дні «стомленого» мосту

■

ЕКСПЕРТНА ДУМКА

Дмитро Безпалов, директор агентства з моделювання транспортних по-
токів «А+С Україна»:
 — Нова транспортна розв’язка на Шулявці суттєво не вирішить проблему із 
заторами в місті, зокрема і на проспекті Перемоги, який часто в години пік стоїть. 
До того ж, збільшення пропускної здатності на цьому шляхопроводі призведе 
до заторів на Караваєвих дачах, де вже й зараз дуже завантажений трафік і час-
то виникають корки. Також це суттєво погіршить проїзд на вулиці Дегтярівській, у 
районі Дорогожичів та Телички. Така велика розв’язка мала б плануватися в комп-
лексі з прилеглими вулицями та всією дорожньо-транспортною мережею. На мою 
думку, для нормального врегулювання руху на Шулявці можна просто знести міст 
і поставити світлофор, прибавивши часу на червоне світло. Ми гіпотетично порів-
нювали час поїздки через цей шляхопровід і без нього, то він зменшувався всьо-
го на декілька секунд. Чи ж варто заради цього витрачати до мільярда гривень 
— думаю, що будівництво обійдеться в не меншу суму?

■

Пора на ремонт.
Фото з сайта bigkiev.com.ua

❙
❙
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Закінчення. Початок на стор. 4
 Велике антимосковське повстання примусило 
Москву піти на поступки, але це була лише мож-
ливість, яку ще треба було вміло використати. На 
фоні всієї української історії, просто переповненої 
нереалізованими можливостями, те, як Дем’ян ре-
алізував свою, не може не викликати захоплення. 
У рамках цього договору Україні поверталася пов-
на свобода в податкових та митних справах, набага-
то скорочувалася присутність московських воєвод 
та гарнізонів в українських містах, повністю заборо-
нялося їхнє втручання в судові справи українців. 
 Навіть у сфері владного символізму, який в ті 
часи мав величезне значення, були досягнуті при-
нципові успіхи. Наприклад, царський уряд завжди 
вимагав, щоб «інавгурація» гетьманів проходила у 
царських палатах у Москві. І хоча завжди гетьмани 
вміли під різними приводами ухилитися від такої 
сумнівної честі, лише Дем’ян зміг взагалі виклю-
чити таку вимогу з договору. Саме «Глухівські стат-
ті» стали основою того, що українська козацька де-
ржава збереглася ще майже на століття. Попри те, 
що правління Дем’яна Ігнатовича було дуже корот-
ким, його значення для української історії, як бачи-
мо, є величезним.

Повернення славного імені в українську історію
 Доля відпустила нашому герою тільки близько 
трьох років гетьманування, але він використав цей 
час дуже ефективно. Найпершою його справою було 
перетворення міста Батурин на гетьманську столи-
цю. Тепер Батурин безумовно є одним із знакових 
символів української історії. Важливо, що при всій 
своїй запальності гетьман проводив активну полі-
тичну та адміністративну діяльність, віддаючи пе-
ревагу ненасильницьким методам. Саме під час його 
правління було закладено передумови політичної та 
економічної стабілізації на території Гетьманщини 
— подолання так званої «Руїни».
 Втім, Москва не заспокоювалася у своїх замахах 
на українські свободи, і тому справа йшла до того, що 
гетьман підніме чергове повстання проти царя. Але 
не судилося. Цього разу царю вдалося випередити 
гетьмана — проти нього було організовано заколот, 
у результаті Дем’ян опинився в кайданах у Москві. 
Тут його жорстоко катували: зокрема, він отримав 
сорок ударів батогом, що є смертельною дозою для 
більшості людей, але винним себе не визнав.
 Потім імітували його страту. 28 травня 1672 
року на Болотну площу, за великого скупчення 
московського люду, дуже прихильного до подіб-
них видовищ, вивели засудженого гетьмана. 
Йому прочитали вирок, у якому гетьмана нази-
вали «изменником и клятвопреступником». Всу-
переч даним протоколів допитів (а вони зберег-
лись), у вироку повідомлялося, що він у всьому 
зізнався і визнав свою «зраду». Особливо вказува-
лося на те, що гетьмана засуджено до страти «по 
желанию старшин, полковников, всего Войска За-
порожского сей стороны Днепра со всем народом 
малороссийским». Як це нагадує більш пізнє: «по 
многочисленным просьбам трудящихся».
 Голову Дем’яна вже поклали на плаху, але ос-
танньої миті з’явився гонець, який зачитав указ 
про заміну смертної кари на довічне заслання, ні-
бито, за великим проханням царських дітей. На-
справді ж, видається можливим припустити, що 
«акт страти та помилування» був театралізований 
навмисно, щоб провчити і зламати, щоб запам’ятав, 
«хто у домі господар».
 Але гетьман не зламався. І у Забайкаллі, куди 
його вислали, прожив ще більше 30 років, зали-
шивши по собі суттєвий слід і в його історії. Завер-
шив свій земний шлях великий, але забутий син ук-
раїнського народу у 1703 році.
 Втім, останнім часом з’явилась надія на повер-
нення славного імені гетьмана до історичної карти-
ни світу української нації. Чернігівщина, як його 
мала батьківщина і головна арена його діяльності, 
зараз очолила рух за повернення з небуття імені 
Дем’яна Ігнатовича. Початок цього процесу був 
покладений стараннями колективу Батуринського 
заповідника «Гетьманська столиця», який актив-
но займається дослідженням та популяризацією 
біографії гетьмана. У цій святій справі Батурин 
знайшов надійну опору в особі відомого українсь-
кого мецената Євгена Сура. Зокрема, завдяки Євге-
ну Георгійовичу вдалось зробити першу і єдину на-
укову реконструкцію зовнішності Дем’яна Ігнато-
вича, і тепер воскова фігура гетьмана є тим стриж-
нем, навколо якого відтворено живу атмосферу 
Гетьманської канцелярії — приміщення, в якому 
працював гетьман, керуючи тодішньою українсь-
кою державою. Також минулоріч присвячені на-
шому герою заходи пройшли на Коропщині — міс-
ці народження гетьмана, яка прийняла учасників 
присвяченої йому наукової конференції. А в Нов-
городі-Сіверському, місці обрання на гетьманство, 
було відкрито пам’ятний знак, який увічнив 350-
річний гетьманський ювілей. Загалом є всі підста-
ви вважати, що найближчим часом гетьман Ігна-
тович духовно повернеться не тільки до Батурина, 
а й до України в цілому. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

Отримавши по телефону «добро», ледь 
стримував радість у передчутті незабут-
ньої зустрічі з письменником-класиком. 
У своїй садибі у Кончі-Озерній нас із дру-
жиною привітно зустрів Юрій Мушке-
тик. У свої 89 років через поганий зір, як 
сказав Юрій Михайлович, «не дружить» 
ні з газетами, ні з телевізором, тож від 
сучасного життя досить відірваний. 
У 1986—2001 роках Юрій Мушкетик 
тричі поспіль обирався головою Націо-
нальної Спілки письменників України. 
За плечами Героя України, лауреата 
Шевченківської премії чималий літера-
турний вантаж — його перу належить 
творчий доробок із майже чотирьох 
десятків повістей та романів, чимало з 
яких перекладені й видані за кордоном.

«Такі були долі, такі були 
родини»...
 ■ Юрій Михайлович, розкажіть про свою 
родину, дитинство...
 — Оглядаючись, ми бачимо лише руїни... Ро-
дом я з Чернігівщини з «огіркового» Ніжинського 
району, села Вертіївки (хоча спершу воно було Вер-
кіївкою — назване на честь його засновника на ім’я 
Оверко). 
 Дід, по маминій лінії, після російсько-турець-
кої війни залишився з однією ногою. А було у діда 11 
своїх дітей і ще троє прийомних! І такі діти, що бери 
кожного — і це окремий роман! Дуже любив коней, 
мав велике господарство, був ковалем, мав хату під 
бляхою, а отже — куркуль: тож більшовики й засла-
ли в Сибір, де він і помер! А ще, набагато раніше, діда 
розстрілював такий собі Микола Крапив’янський — 
командир першої революційної дивізії, хоча, хибно, 
командування цією дивізією приписується Миколі 
Щорсу. Так от дід із простреленими й проштрикну-
тими багнетом грудьми — все ж тоді вижив... Вар-
то додати, що свого часу дід врятував батька цього 
Крапив’янського, вихідця з сусіднього села Володь-
кова дівиця (перейменованого за «советів» у Черво-

не партизанське) — ось така була Миколина більшо-
вицька «подяка».
 Мій батько чотири роки був у Червоній армії, 
свого часу дійшов до Кримського Перекопу. Тато 
був дуже спокійною й скептичною людиною. Дове-
лося йому воювати й у Другу світову війну, був капі-
таном. Потрапив у німецький полон — працював на 
заводі. Втік і воював вже у складі словацького пар-
тизанського загону. Коли фронт пересунувся й при-
йшли «червоні», батька забрали в «наш» фільтра-
ційний табір — перевіряли на «благонадійність». 
Був він там десь до 1946-1947 років, і вже коли по-
мирав, лежачи під стіною, його врешті як «доходягу» 
відпустили додому. Але на сільських харчах він, на-
бравшись сил, вижив, почав вчителювати (закінчив 
інститут, хоч і досить пізно), вів і в мене уроки. 
 Мати, Уляна Онуфрівна, на противагу батьку 
— була як вогонь. Як скажу, то й не дуже повірите 
— вона була головою найбільшого колгоспу в Чер-
нігівській області, причому... безпартійна й дочка ж 
«куркуля». 
 І, якщо на голову-комуніста можна було «тис-
нути» (здав зерно — вези ще, а ні, то поплатишся 
партквитком), то мою матір районне начальство уп-
рошувало. А вона у відповідь: «Видам аванс, засип-
лю посівний фонд і що залишиться, те й повезу зда-
вати державі. А інакше — не повезу!» Чимало разів 
місцеві партійні бонзи хотіли її звільнити з роботи, 
але односельчани не голосували за когось іншого! 
 Матір я майже ніколи в дитинстві не бачив: 
встаю вранці — у печі вже зварена квасоляна 
юшка, а її немає... Головою колгоспу вона була де-
кілька років поспіль. Коли підійшов пенсійний вік — 
їй помстилися за те, що була свого часу самостійна, 
й не дали пенсії.
 Був у мене ще брат — Леонід, який пройшов 
війну в штурмовому батальйоні рядовим (за статис-
тикою, «окопна рота» проживала рік — за рік в пос-
тійних боях усіх «вибивали»). Під кінець війни отри-
мав важке поранення в голову. Грузин, професор-
хірург — зробив вдалу й унікальну на той час опера-
цію: вийняв куски черепа з мозку, вставив пластину. 
Ми нічого довгий час про Льоню не знали — він дов-
го валявся по госпіталях. По поверненню додому — 
із часом закінчив аспірантуру, а згодом працював у 

інституті сільського господарства... 
 ■ Як Ви справляєтеся по «господарству» 
самі?..
 — Так, на жаль, моя дружина вже 10 років як 
померла. Дуже гірко без неї жити... Маю дві дочки: 
менша закінчила поліграфічний інститут, потрошки 
малює, член Спілки художників, а старша — філо-
лог, доктор наук, член-кореспондент АНУ. 
 Один із зятів був дипломатом, а інший працює 
на заводі імені Артема (живуть скрутно, бо лише два 
робочих дні через те, що завод фактично стоїть...). 
Доньки постійно мене підтримують, часто приїздять 
у Конче-Озерну щось допомогти по дому. 
 Якось приходили покупці, то, побачивши мою 
«хату-садибу», кажуть: «Вона нам і на нужник не 
потрібна!..» До слова, неподалік мене хати под-
ружжя Любові Забашти та Андрія Малишка, Раї-
си Іванченко, Андрія Головка, Миколи Руденка, Іва-
на Драча, Дмитра Павличка, Павла Загребельного, 
Олега Чорногуза, Миколи Жулинського. Зараз там 
майже скрізь нові господарі й навколо вже майже 
всі «круті»: ось хоча би сусідка праворуч — тут меш-
кає... донька Тимошенко.
 ■ Цей будинок в Кончі-Озерній Ви побуду-
вали самі?
 — Ні, свого часу була постанова, згідно з якою,   
виділили землю й трест будував. Але кожен із госпо-
дарів отриманої ділянки будував будинок за свої гро-
ші. Цей будиночок я придбав у 1985 році у Наталі За-
білої (нині вже покійної). Мій варіант одноповерхової 
будівлі у сорок «квадратів» дещо гірший, а ось, нап-
риклад, двоповерхові помешкання Гончара та Панча, 
які неподалік, — кращі. 

Продовження у наступному номері «УМ».

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Студія Disney продовжує через 
кіно на великих екранах показувати не-
звичайний Лондон. Після недавнього 
«Лускунчика і чотирьох королівств», 
де герої починають дії у місті Вік-
торіанської епохи, любителям казко-
вого кіно у новому фільмі  режисера 
Роба Маршалла «Мері Поппінс по-
вертається» пропонують зануритися у 
життя британської столиці 30-х років 
ХХ століття, у часи Великої депресії. 
Утім вже на початку піснею гляда-
чів переконують: «Любов тримає світ 
увесь».
 Наповнена музикою й анімаційни-
ми кадрами нова стрічка — це сиквел 
однойменного мюзикла «Мірі Поп-
пінс», знятого у 1964-му, в якому нез-
вичайна няня виховувала брата і сес-
тру сімейства Бенкс: Джейн та Майк-
ла. У сучасному продовженні вони по-
дорослішали років на 25. Джейн тепер 
суфражистка, її турботи про робітни-
чу раду і кухню безкоштовних обідів. 
Майкл — загалом художник, працює 
на півставки касиром у банку, батько 
трьох дітей. Дружина хворіла, довело-

ся під заставу закласти родинний бу-
динок. Урятувати кохану так і не вда-
лося, але, виявилося, на погашення 
тримісячного боргу є лише кілька днів. 
Доречно згадали про спадкові акції в 
банку, проте не відомо, де на них сер-
тифікат…
 Мері Поппінс з’являється, зро-
зуміло, несподівано, як завжди, вчас-
но. Вона знову додає у буденне жит-
тя  магії і чарівності. Допомагає їй 

один з давніх  знайомих — Джек, 
життєрадісний ліхтарник, якого зіграв 
Лін-Мануель Міранда. Роль няні діста-
лася  Емілі Блант. Також серед яскра-
вих персонажів, хоч й епізодичних, — 
чарівниця Топсі-Догоридрижка з ру-
дим волоссям і бусами з олівців, яку 
зіграла 69-річна Меріл Стріп. Ще одна 
зірка — Колін Ферт у ролі підступного 
банкіра, який будь-що хоче собі мати 
якомога більше грошей і майна.

 Фільм «Мері Поппінс повертаєть-
ся» показує, що інколи, щоб перемог-
ло добро, можна навіть затримати на 
хвильку стрілки Біг-Бена на  вежі Вест-
мінстерського палацу.
 Нагадаємо, няня-чарівниця — 
героїня казкових повістей уроджен-
ки Австралії, британської дитячої 
письменниці  Памели Треверс. Пер-
ша книжка про Мері Поппінс вийшла 
у 1934 році. ■

ПРОКАТ

Мері Поппінс  і догоридрижка
Найвідоміша британська няня  зупиняє стрілки Біг-Бена

■

У Мері Поппінс не питають про вік.❙

ПОСТАТЬ

Юрій Мушкетик: За перший гонорар 
купив батькам хату
Автор майже чотирьох десятків повістей і романів 
— про «куркульську» батьківську родину, цензуру 
у радянські часи і ще не видані написані спогади 
про 89 років життя

■

Юрій Мушкетик.
Фото Тараса ЗДОРОВИЛА.

❙
❙
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«Завдання — стати першою ракеткою планети та виграти турнір 
із серії «Великого шолома» — ніхто не відміняв».

Еліна Світоліна
українська тенісистка-професіонал

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Без сумніву, перемога при-
ми вітчизняного тенісу Еліни 
Світоліної на Підсумковому 
турнірі WTA-2018 піднесла її 
на нові висоти. Як часто буває 
в подібних ситуаціях, менед-
жерська команда молодої віт-
чизняної зірки намагалася здо-
бути максимальну кількість 
рейтингових дивідендів піс-
ля визначного успіху 24-річної 
одеситки в Сінгапурі.
 За словами Еліни, більше 
половини своєї відпустки вона 
присвятила зустрічам зі своїми 
шанувальниками та представ-
никами засобів масової інфор-
мації в Україні.
 Активно працювати з теніс-
ною громадськістю Світоліна 
продовжила й на старті нового 
сезону, котрий традиційно у пе-
реважної більшості тенісисток 
розпочинається в Австралії.
 Своє перебування у Брісбені, 
де українці належало захища-
ти статус переможниці «Бріс-
бен Прем’єр Інтернешнл», вона 
розпочала з підкорення найви-
щої точки (74 м) місцевої архі-
тектурної пам’ятки — найдов-
шого в Австралії консольно-
го мосту. А незадовго до старту 
самих змагань, перебуваючи у 
ролі чинної чемпіонки, Світолі-
на провела автограф-сесію.
 Не виключено, що за цією 
навколотенісною метушнею 
першій ракетці України та 

четвертій тенісистці плане-
ти не вдалося оптимально під-
готуватися до матчу-відкрит-
тя цьогорічного «Брісбен Ін-
тернешнл» проти 30-ї ракетки 
WTA, білоруски Олександри 
Соснович.
 Попри те, що другий сет 
поєдинку Еліна виграла «під 
нуль», загальний підсумок дво-
бою все ж виявився не на її ко-
ристь. Пам’ятаючи про поразку 
Світоліній у фіналі минулоріч-
ного турніру, Соснович зроби-
ла правильні висновки й зму-
сила титуловану опонентку пе-
редчасно залишити змагання — 
6:4, 0:6, 6:3.
 «Минулого разу я з’їла за-
надто багато різотто з грибами 
перед грою. Але цього разу я 
цього не робила, переглянувши 
моє меню», — можливо, трохи 
іронізуючи, заявила Соснович.
Загалом, у 2018 році в Брісбені 
білоруска зчинила справжню 
сенсацію, адже у якості «квалі-
фаєра» дісталася до фіналу. 
Цього разу Соснович знову неа-
бияк здивувала тенісну спільно-
ту, уже на старті змагань вибив-
ши з розіграшу першу «сіяну» 
«Брісбен Інтернешнл»-2019.
 Тепер, у оновленому рейтин-
гу WTA, Світоліна недорахуєть-
ся чималої кількості очок, що 
не дозволить їй залишитися на 
четвертому рядку «табеля про 
ранги» й потрапити до «топ-4» 
посіву на майбутній Відкритій 
першості Австралії. Разом з тим 

вітчизняна тенісна прима чітко 
окреслює свої майбутні цілі: пе-
ремога на турнірі з серії «Вели-
кого шолома» та здобуття титу-
лу першої ракетки світу.
 Якщо першій тенісистці Ук-
раїни не вдалося подолати свій 

стартовий бар’єр у Брісбені, 
то друга ракетка вітчизняного 
жіночого тенісу Леся Цуренко 
зіграє в чвертьфіналі турніру, 
на шляху до котрого вона здола-
ла румунку Міхаелу Бузарнес-
ку (6:0, 6:2) та господарку кор-

тів Кімберлі Біррелл (6:4, 6:3). 
Так високо турнірною сіткою 
на «Брісбен Інтернешнл» Цу-
ренко піднялася вперше з 2013 
року, коли в статусі «лакі лузе-
ра» змогла дістатися півфіналь-
ної стадії. ■

Григорій ХАТА

 Іще коли у вересні 
2018 року президент 
Всесвітньої антидопін-
гової агенції заявив про 
повернення міжнарод-
ного статусу Російській 
антидопінговій агенції, 
далеко не всім у великій 
спортивній сім’ї сподоба-
лося рішення виконко-
му ВАДА поновити РУ-
САДА у її правах, адже 
на той час росіянами не 
були виконані ще кіль-
ка важливих вимог, які 
більшою мірою стосува-
лися допуску міжнарод-
них експертів до зразків 
допінг-проб у Московсь-
кій лабораторії. Утім, 
повіривши обіцянкам 
Російської Федерації, ви-
конком ВАДА виніс вер-
дикт про відповідність 
РУСАДА всесвітньому 
антидопінговому кодек-
су».
 Водночас, досягши з 
Москвою умовного ком-
промісу, у ВАДА споді-
валися, що до кінця 2018 
року російська сторона 
врешті-решт надасть до-
ступ до своїх секретних 
архівів, через які — з по-
дачі екс-очільника Мос-
ковської антидопінго-
вої лабораторії Григорія 
Родченкова — по суті, й 
розгорівся масштабний 
допінговий скандал нав-
коло російського спорту. 

При цьому гарантом ви-
конання обіцянок висту-
пали перші особи російсь-
кої влади.
 Загалом, було зрозумі-
ло, що без розсекречення 
місця, де, за словами Род-
ченкова, під прикриттям 
російських спецслужб, 
відбувалися масштаб-
ні підміни допінг-тестів 
російських спортсменів, 
встановлення рівноправ-
ного діалогу цивілізова-
ного спортивного світу з 
росіянами було немож-
ливе.
 Однак, коли напри-
кінці грудня, аби зняти 
таємничу завісу секрет-
ності, до Москви прибу-
ли експерти ВАДА, гос-
подарі лабораторії від-
мовили гостям у повному 
доступі до біологічного 
матеріалу, надавши за-
кордонним спеціалістам 
лише обмежені права.
 «Якщо фахівці Всес-
вітньої антидопінгової 
агенції до встановленого 

часу не отримають досту-
пу до лабораторних зраз-
ків, російський спорт, 
який перебуває на краю 
прірви, незабаром узагалі 
опиниться в ізоляції», — 
з таким зверненням до 
президента РФ Володи-
мира Путіна виступив го-
лова РУСАДА Юрій Га-
нус. 
 Однак прес-секретар 
президента Росії Дмит-
ро Пєсков запевнив, що 
панікувати не варто, ос-
кільки голова РУСАДА 
не знає всіх деталей до-
мовленостей російсь-
кої влади та керівництва 
ВАДА. 
 Проте, щойно сплинув 
кінцевий термін угоди, 
з’явилася заява прези-
дента ВАДА Крейда Рігі: 
«Я гірко розчарований, 
що нам не вдалося в рані-
ше обумовлені з Кремлем 
строки завершити роботу 
в Московській антидопін-
говій лабораторії. Воче-
видь нам доведеться при-

ймати якісь рішення».
 За словами віце-пре-
зидента ВАДА, Лінди 
Хеллеланд, організації, 
котра бореться за чистоту 
спорту, необхідно швид-
ко реагувати, адже росія-
ни впродовж уже не одно-
го року приховують лабо-
раторні дані московської 
лабораторії. І щойно ко-
мітет із відповідності роз-
гляне питання, виконком 
ВАДА не гаючи часу, в ре-
жимі відеоконференції, 
має винести свій вердикт. 
При цьому комісія спорт-
сменів ВАДА вже висло-
вилася за те, аби визнати 
Російську антидопінгову 
агенцію такою, що не від-
повідає кодексу. Про не-
обхідність невідкладної 
реакції щодо російського 
питання виступили й 16 
національних антидопін-
гових агенцій, зокрема, 
Австралії, Австрії, Кана-
ди, Франції, Німеччини, 
Норвегії, Польщі, Швеції 
та США. ■

ТЕНІС

Рівняння на «шолом»
Прима вітчизняного тенісу після раннього вильоту на турнірі в Брісбені втратить титул четвертої ракетки планети

■

Після невдачі Світоліної боротьбу за чемпіонський титул у Брісбені продовжує вести інша вітчизняна 
топова тенісистка Леся Цуренко.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙
❙

ОРГПИТАННЯ

Невідповідність стандартам
Продовжуючи тримати в засекреченому стані архівні 
допінг-проби, російська влада ізолює свій спорт від 
міжнародної спільноти

■

Попри те, що російська влада закликає вітчизняний спорт 
«не панікувати» через допінгові проблеми, лідер російського
біатлону Антон Шипулін — чемпіон сочинських Ігор-2014 
в естафеті — посеред сезону вирішив завершити кар’єру. 
Фото з сайта championat.com.

❙
❙
❙
❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Приходить старий Соломон у  
нотаріальну контору:
 — Я хочу скласти заповіт, мо-
жете мене проконсультувати?
 — Звісно.
 — «Нікому ніфіга» разом пи-
шеться чи окремо?
* * *
 — Цилечко, і що ви таки всьоме 
повернулися до свого Зями?
 — Ну що я можу вдіяти? Як 
тільки я йду від нього, у нього тут 

же з’являються гроші.
* * *
 Сьогодні бачила в магазині ак-
цію «Купи подарунок чоловікові, 
другий безплатно отримай для ко-
ханця». Черга стояла більша, ніж на 
пошті.
* * *
 Софочко, ви випили чотири пор-
ції віскі й жодного разу не закуси-
ли.
 — Так я ж на дієті.

5—6 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, часом невеликий снiг. На дорогах ожеледи-
ця. Вiтер пiвденно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 
-6...-8, удень -3...-5. Пiслязавтра температура вночi -6...-8, 
удень -3...-5.

Курорти Карпат: хмарно, часом снiг. Славське: вночi -5...
-7, удень -1...-3. Яремче: вночi -7...-9, удень -2...-4. Мiжгiр’я: 
вночi -8...-10, удень -3...-5. Рахiв: уночi -6...-8, удень -2...-4. 

3 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
4 см, Стрий — 4 см, Славське — 27 см, Плай — 26 см, 
Мiжгiр’я — 22 см, Рахiв — 30 см, Долина — 5 см, Іва-
но-Франкiвськ — 3 см, Яремче — 2 см, Коломия — 
1 см, Пожежевська — 36 см.

з 7 до 13 сiчня
 Овен (21.03—20.04). Цей тиждень 
духовного зростання і самовдоскона-
лення. Якщо у вас погане самопочуття, 
в цей період ви відчуєте значне полег-
шення.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.
 Телець (21.04—21.05). Вам удасть-
ся взяти кредит. Завдяки цьому ви змо-
жете добитися процвітання для своєї 
фірми і самого себе.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13. 
 Близнюки (22.05—21.06). Вашому 
здоров’ю нічого не загрожуватиме. Якщо 
стежитимете за собою, тиждень пройде 
для вас успішно і продуктивно.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.
 Рак (22.06—23.07). Переговори з 
партнерами будуть успішними. Не бій-
теся кардинальних змін, вони необхід-
ні, щоб змінити життя на краще.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

 Лев (24.07—23.08). У вас склада-
тиметься враження, що вас недооціню-
ють. Але не варто драматизувати ситуа-
цію. Вірте у свої сили, і все буде добре.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.
 Діва (24.08—23.09). Наберіться 
терпіння — і всі проблеми вирішать-
ся самі по собі. Рекомендуємо направи-
ти зусилля на те, щоб зберегти дружбу і 
довіру колег.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.
 Терези (24.09—23.10). Ви буде-
те сповнені оптимізму і досягнете пос-
тавленої мети. Якщо матимете потребу в 
додатковому фінансуванні, без проблем 
зможете отримати банківську позику.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 11.
 Скорпіон (24.10—22.11). У того, хто 
працює у сфері мистецтва, кар’єра стрім-
ко піде вгору. Успіх і визнання публіки 
вам забезпечені.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Стрілець (23.11—21.12). Ви буде-
те ослаблені фізично, але серйозні за-
хворювання вам не загрожують. Уникай-
те перевантажень на роботі.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.
 Козеріг (22.12—20.01). Зберігайте 
спокій у важкі періоди. Пам’ятайте, що 
саме друзі підтримують один одного у 
важку хвилину.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.
 Водолій (21.01—19.02). Ви буде-
те схильні до сумнівів, розриватимете-
ся між бажанням щось змінити в осо-
бистому житті та бажанням залишити 
все як є.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.
 Риби (20.02—20.03). У вас виникне 
бажання розірвати пристрасні, але вис-
нажливі стосунки. Зберігайте спокій у 
будь-якій ситуації, нехай розум допомо-
же серцю прийняти правильне рішення.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 9. ■

Адреналіна ШУГАЙ

 У зірковій родині світської ле-
виці Кім Кардаш’ян та репера Каньє 
Веста очікують на поповнення: уже 
в травні в пари народиться четвер-
та дитина. Про це повідомляє ви-
дання US Magazine. Щоправда, 
жодних ознак вагітності в 38-річної 
Кім ви не побачите. Адже майбутнє 
маля виношує сурогатна мати. 
 Як відомо, Кім із Каньє вже 
виховують трьох дітей: п’ятирічну 
Норт, трирічного  Сейнта та  11-мі-
сячну Чикаго Ноель. Двох старших 
дітей Кардаш’ян народила сама, а 
от вагітніти втретє її відмовили лі-
карі, оскільки надто великим був 
ризик ускладнень. Тож малень-
ку Чикаго виношувала сурогатна 
мати, а Кім із чоловіком були при-
сутні на пологах. Подейкують, що 
під час підготовки до останньої 
«вагітності», пара «підготувала» 
декілька ембріонів. І ось, після на-
родження наймолодшої доньки, 

зіркові батьки вирішили дати шанс 
ще одному ембріончику. 
 Що ж, сурогатне материнс-
тво набирає дедалі більших обер-
тів у світі шоу-бізнесу. Так, щой-
но стало відомо про те, що бать-
ком вкотре став відомий пуерто-
риканський співак Рікі Мартін. В 
перші дні нового 2019 року він 
та його (не дивуйтеся!) чоловік 
Джван Йосеф стали батьками ма-
ленької дівчинки. Про це 47-річ-
ний Рікі повідомив у «Інстагра-
мі». Маленьку назвали Люсією, 
а прізвище вона отримала под-
війне Мартін-Йосеф. Нагадаємо, 
ця нетрадиційна пара вже вихо-
вує десятирічних синів Матео та 
Валентино, яких їм народила су-
рогатна мати. Тепер у суто чо-
ловічій компанії з’явилася ма-
ленька принцеса. Можна не сум-
ніватися, що ці діти матимуть усе 
необхідне для життя. Але сумно, 
що материнського тепла вони так 
і не пізнають... ■ Велика родина Кім.❙

ЧЕКАЄМО ЛЕЛЕКУ

Кім при надії 
Четверту дитину для Кардаш'ян 
виношує сурогатна мати

■

По горизонталі:
 1. Традиційна різдвяна страва. 
3. Мер міста в часи Магдебурзького 
права. 9. Українське народне і цер-
ковне свято, що припадає на Щед-
рий Вечір. 10. Видатний польський 
композитор та піаніст, національний 
герой Польщі. 11. Зелень, яка час-
то використовується як салат. 13. 
Граф, фаворит Катерини ІІ, який ви-
крав із Ліворно княжну Тараканову і 
привіз до Росії. 14. Образ із лика-
ми святих чи біблійними картинами. 
16. Триатомна модифікація кисню, 
що з’являється в повітрі після гро-
зи. 17. Ім’я міс Гаррінгтон, тітонь-
ки Поліанни із однойменної повісті 
Елеонор Портер. 19. Столиця Чехії. 
21. Один із головних інгредієнтів 
при приготуванні пива. 23. Поетич-
на назва ягняти. 26. Хижак із роди-
ни собачих, який не гребує падаллю. 
27. Український національний герой, 
чий день народження відзначається 
1 січня. 28. Знаменитий аргентинсь-
кий футболіст. 29. Висока колона з 
потужним ліхтарем, яка вказує ко-
раблям шлях у порт.
По вертикалі:
 1. Прилад для настроювання му-
зичних інструментів.  2. Товчене або 
грубого помелу борошно, виготовле-
не з попередньо пропарених, вису-
шених, обсмажених і очищених зе-
рен злаків. 4. Ім’я українського пись-
менника, автора роману про Голодо-
мор «Марія». 5. Ялинкова прикраса, 
зроблена з посріблених або позоло-

чених ниток. 6. Звужений донизу кі-
нець трубки для підвищення тиску – 
на кінці пожежного шланга чи в ра-
кеті. 7. Поетична збірка Олега Оль-
жича. 8.  Страва у вигляді кульок з 
меленої риби, збитої з вершками 
і яйцем. 12. Кілька звуків, які зву-
чать одночасно. 13. Річка в Архан-
гельській області, яка дала ім’я од-
ному з найвідоміших героїв російсь-
кої літератури. 15. Панський маєток 
із господарчими будівлями у Поль-
щі. 18. Театральний жанр, де всі тан-
цюють і співають. 19. Український 
композитор, автор пісень «Ой леті-
ли дикі гуси» та «Чарівна скрипка». 
20. «Професія» Джеймса Бонда. 
22. Найпрестижніша нагорода Аме-
риканської кіноакадемії. 24. Річка в 
Росії та Казахстані. 25. Глекоподіб-
ний глиняний, дерев’яний або мета-
левий посуд для води, молока, ква-
су тощо.

Кросворд №141 
від 28—29 грудня

Наступний номер «України молодої» 
вийде в середу, 9 січня

Із родом і племенем
Студент створив етнографічний музей у дідовій хаті
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