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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,89 грн 

1 € = 27,97 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Олена Чебанюк: Різдво — це свято, 
на яке збираються і мертві, і живі

Відома фольклористка — про особливості 

українського Святвечора, комуністичні 

підміни і повернення до витоків
стор. 13 »

«О, соловію, чому 
я так співать 

не вмію?»
Співак Фемій Мустафаєв 

популяризує поезії Тараса 

Шевченка та Івана Франка
стор. 14 »

На Різдво 

в Україні 

прогнозують 

похолодання
стор. 3 »

Морозна коляда

Українці на «дієті»
Національна валюта вступає у не найщасливіший для себе рік. 

А коли їй буває несолодко, це відбивається й на усіх громадянах
стор. 4 »

ВІДЧИНЯЙТЕ 

ШИРШЕ ДВЕРІ...
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«О, Україно! Хай нас людство судить, —
Тобі одній — думки і кожний рух!

Твоїм щитом — гарячі наші груди,
Твоїм мечем — ці міліони рук!»

Олег Ольжич
український поет та політичний діяч, 
син письменника Олександра Олеся

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
потрібно буде для 
відновлення інф-

раструктури зруйнованого Донбасу, на думку 
політолога Кирила Сазонова. 

25 млрд.
гривень 
недорахувало 
Держказначейс-

тво у 2016 році, повідомляє прес-служба ві-
домства. 

доларів
виділить ООН Ук-
раїні у 2017 році. 

Кошти спрямують на допомогу постраждалим під 
час воєнного конфлікту на сході країни.

доларів
з а р о б и л а 
Україна у 

2016 році від експорту ялинкових при-
крас.

гривень
— на таку суму збіль-
шилася зарплата пра-

цівника галузі охорони здоров’я за 
минулий рік, розповіли у МОЗ.

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

11 млрд. 214 млн. 4,5 млн. 277

ПІДТРИМКА

Захистили 
рятувальників
Щоб завжди живими поверталися 
зі служби додому

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Легендарна американська ав-
томатична гвинтівка М-16, що 
«пройшла» в’єтнамську війну, ста-
не першим проектом стрілецької 
зброї за стандартами НАТО, яку ви-
роблятимуть в Україні. Такі домо-
вленості є результатом підписано-
го 3 січня 2017 року Меморанду-
му про співпрацю між держпідпри-
ємством «Укроборонсервіс» (що 
входить до складу ДК «Укроборон-
пром») та американською ком-
панією Aeroscraft. 
 Aeroscraft спеціалізується на 
виробництві інноваційних повітря-
них суден, сторожових веж та 
стрілецької зброї. На прес-кон-
ференції директор американської 
компанії Ігор Пастернак (виходець 
з України) сказав, що ліцензія від 
американського уряду на вироб-
ництво стрілецького озброєння в 
Україні була надана його компанії 
наприкінці 2016 року. На перших 
етапах виробництво американсь-
ких гвинтівок в Україні, а саме 
однієї з моделей М-16 – WAC47, 
планується для внутрішнього рин-
ку, і в першу чергу для АТО, але 
згодом ми отримаємо право її ек-
спортувати. 
 Заступник гендиректора кон-
церну «Укроборонпром» Сергій Ко-

робов додав: «Сподіваюся, що в 
дуже короткий період ми пере йдемо 
до практичної реалізації цього про-
екту. Тим паче що перехід на між-
народні стандарти НАТО є частиною 
стратегії реформування та розвитку 
вітчизняного ОПК».
 «Укроборонсервіс», на якому 
безпосередньо планується вироб-
ництво М-16, — держпідприємство, 
основним напрямом діяльності яко-
го є реалізація державних інтересів 
України у галузі експорту та імпорту 
продукції й послуг військово-техніч-
ного, а також спеціального призна-
чення. «За технічними характерис-
тиками, зокрема початковою швид-
кістю кулі, М-16 набагато краща за 
автомат Калашнікова. Її виробництво 
займе не більше півроку», — зазна-
чив гендиректор ДП «Укроборонсер-
віс» Сергій Микитюк. 
 У цієї унікальної гвинтівки мо-
жуть змінюватися стволи під різний 
калібр. Додамо, що за 1,5 року в Ук-
раїні мають побудувати ще й пат-
ронний завод.
 Нагадаємо: першу модель 
М-16 було розроблено у 1957 році, 
а серійний випуск почався у 1960-
му. Наразі існує кілька моделей 
«американок», які випускаються 
донині й використовуються най-
кращими підрозділами армій країн 
НАТО. ■

СПІВПРАЦЯ

Українська 
«американка»
Виробництво заокеанської зброї в нашiй 
країнi допоможе зупинити агресора

■

Олег ЛЯШКО, 
народний депутат України, 
лідер Радикальної партії

 Українські рятувальни-
ки з величезним ризиком 
для власного життя щодня 
рятують людей і їхнє май-
но в усіх куточках нашої 
великої України. Я горд-
жуся, що саме наша коман-
да добилася підвищення з 
нового року мінімальної 
зарплати для рятувальни-
ків із трьох до п’яти тисяч 
гривень на місяць. І ба-
жаю, щоб наші рятуваль-
ники завжди живими по-
верталися зі служби додо-
му, де їх чекають рідні.
 Ще 600 мільйонів гри-
вень за нашою вимогою 
передбачено в бюджеті на 
придбання нової пожеж-

ної техніки вітчизняного 
виробництва. Її виготов-
ляє унікальний (єдиний у 
колишньому СРСР) завод 
у Ладані на Чернігівщині, 
відроджений за моєї безпо-
середньої участі. Як наслі-
док — тисячі моїх земляків 
сьогодні мають високоопла-
чувану роботу вдома, а не 
їздять по світах у виснаж-
ливих пошуках роботи.
 Оце і є моя політика 
економічного націоналіз-
му, яку я всіма силами і 
далі впроваджуватиму в 
життя, — підтримка націо-
нального виробника, забез-
печення українців високо-
оплачуваною роботою, по-
долання бідності. Всі, хто 
виступає проти нашої полі-
тики, — вороги України і 
українців! ■

Іван БОЙКО 

 За даними Міноборони, 
впродовж 2016 року бойовики 
більш як 16 тис. разів поруши-
ли режим припинення вогню. З 
початком 2017 року так зване 
«Різдвяне перемир’я» лишило-
ся лише на папері, хоча з момен-
ту його оголошення минуло вже 
півтора тижня. 
 Так, упродовж минулого вів-
торка окупанти 39 разів відкрива-
ли вогонь по позиціях українських 
сил. На щастя, жоден український 
військовий не загинув у цей пе-
ріод, однак двоє захисників Ук-
раїни отримали поранення.
 Ворожі мінометні обстріли не 
припиняються в районі селища 
Широкине на маріупольському 
напрямку й у селищі Луганське, 
що на Світлодарській дузі. Тоді 

як інші населені пункти поблизу 
Донецька, Луганська та Маріупо-
ля ворог обстрілює переважно з 
гранатометів. 
 Водночас міністр оборони Сте-
пан Полторак вважає, що Збройні 
сили України не порушили Мінсь-
ких угод, коли взяли під свій кон-
троль нові позиції в районі Світ-
лодарської дуги (панівні висоти в 
районі села Новолуганське), оскіль-
ки, згідно з домовленостями, ця те-
риторія і так належить Україні.
 «Що стосується наших між-
народних партнерів, таких зви-
нувачень (у порушенні Мінських 
угод. — Ред.) немає, тому що 
їх бути не може по суті, оскільки 
ми не порушуємо Мінських угод. 
Взагалі, згідно з Мінськими уго-
дами, ця територія (нові позиції в 
районі Світлодарської дуги) нале-
жить Україні. Ми всі переміщення 

робимо на своїй території», — за-
явив пан Полторак.
 І додає, що на окупованій 
частині Донбасу наразі перебуває 
близько 5 тис. кадрових вояків iз 
регулярних військ Росії. Окрім 
них, iз підрозділами ЗСУ воюють 
35 тисяч бойовиків не лише з чис-
ла місцевих, а й iз числа російсь-
ких найманців.
 За словами міністра оборо-
ни, на озброєнні у окупантів пере-
буває 600 танків, а також 1,3 тис. 
бойових машин, 760 артилерійсь-
ких систем і 300 реактивних сис-
тем залпового вогню.
 Тим часом місія ОБСЄ планує 
розширювати зони свого контро-
лю на всю територію Донбасу і 

контролювати в першу чергу при-
пинення бойових дій. Як заявив у 
Маріуполі голова ОБСЄ Себас-
тьян Курц, необхідно реалістично 
підходити до можливостей місії, 
бо рішення у ній приймаються 
консенсусом.
 При цьому пан Курц підкрес-
лив, що ОБСЄ робитиме все, «щоб 
місія діяла якомога ефективніше, 
вела спостереження по всій те-
риторії Донбасу і щоб зусиллями 
місії було досягнуто повне припи-
нення вогню». Він також наголосив 
на важливості відновлення зруй-
нованої на Донбасі інфраструкту-
ри, однак підкреслив першочер-
говість забезпечення припинення 
вогню з обох сторін. ■

Світлана МИЧКО

 Шокуюча ситуація 
з прахом відомого ук-
раїнського поета Олек-
сандра Олеся, що був 
підданий примусовій екс-
гумації на Ольшансько-
му кладовищі в столи-
ці Чехії, отримала ши-
рокий резонанс на Тер-
нопільщині. Історично 
область пов’язана з пись-
менником через його 
сина — також талано-
витого поета, археолога 
і видатного політичного 
діяча-націоналіста Олега 
Ольжича (Кандибу). Ще 
22-річним юнаком він 
став членом ОУН. Вико-
нував низку відповідаль-
них завдань Проводу ук-
раїнських націоналістів 
і особисто першого го-
лови ОУН Євгена Коно-
вальця. У 1937-му очо-
лив культурно-освітню 
референтуру Проводу. В 
жовтні 1941-го став од-
ним з організаторів Ук-
раїнської національної 
ради у Києві. А в трав-
ні наступного року саме 
в Тернопільській облас-
ті відбулася Почаївська 

конференція ОУН(м), 
на якій Олега Ольжича 
було обрано заступни-
ком голови Проводу Ук-
раїнських Націоналістів 
та головою Проводу на 
українських землях. До 
речі, як стверджують 
документальні джере-
ла, у своєму виступі під 
час цієї події Олег Оль-
жич висловлював щиру 
подяку своєму батькові 
Олександру Олесю за 
дух українства і патріо-
тизму, що він прищеп-
лював синові змалечку. 
Після арешту другого го-
лови ОУН Андрія Мель-
ника Ольжич перебрав 
посаду голови Проводу 
організації. Але вже че-
рез кілька місяців був 
схоплений у Львові гес-
тапівцями і ув’язнений 
у концентраційному та-
борі Заксенгаузен, де 
після звірячих катувань 
і тортур загинув під час 
чергового допиту в ніч із 
9-го на 10 червня 1944 
року, а його тіло спали-
ли у крематорії. Убитий 
горем батько пережив 
сина лише на неповнi 
півтора місяця...

 Відреагувавши на 
трагічну і кричущо не-
справедливу недавню 
подію у Празі, міський 
голова Тернополя Сер-
гій Надал запропонував 
перепоховати Олексан-
дра Олеся у Тернополі, 
тим самим вшанувавши 
пам’ять і про його сина, 
могили якого взагалі не 
існує (нащадкам покій-
ного буде запропонова-
но декілька варіантів, 
у тому числі у майбут-
ньому Пантеоні Героїв 
у парку Слави). Мерія 
Тернополя заявила про 
готовність також профі-
нансувати перевезення 
праху з Чехії та перепо-
ховання.
 «Олександр Канди-
ба-Олесь був не лише од-

ним із найвидатніших 
письменників та поетів 
України, він виховав од-
ного з лідерів Організа-
ції українських націо-
налістів, «праву руку» 
Євгена Коновальця Оле-
га Ольжича.Тому сьо-
годні українці не мають 
права кинути напризво-
ляще останки велико-
го українця. Олександр 
Олесь має спочивати на 
рідній українській зем-
лі. Усі великі українці, 
починаючи від Петлю-
ри і закінчуючи Банде-
рою, мають бути пере-
поховані в Україні. Тоді 
почнеться справжнє 
відро дження України», 
— написав Сергій Надал 
на своїй сторінці у «Фей-
сбуцi». ■

НА ФРОНТІ

То наша дуга
Зайнявши панівні висоти в районі 
Світлодарської дуги, ЗСУ не 
порушували Мінських угод

■ ДО РЕЧІ 

 Після звільнення окупованих територій на Донбасі ще має 
пройти 2-3 роки, перш ніж можна буде проводити вибори, вва-
жає заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій 
Георгій Тука. За його словами, не буде ніякої трагедії, якщо впро-
довж цих 2-3 років на звільнених територіях Донбасу працювати-
муть військово-цивільні адміністрації.
 «Путін давно прагне втюхати нам Донбас, але на своїх умо-
вах. Або федералізація, або легітимізація існуючих банд — це 
його умови», — додав пан Тука.
 Тоді як новий голова місії ОБСЄ Себастьян Курц вважає, що 
головною умовою проведення виборів в ОРДЛО має стати повне 
припинення вогню. Про звільнення окупованих територій, як умо-
ву проведення виборів, він не згадує. 

■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Син свого батька
У Тернополі готові профінансувати 
перевезення праху Олександра 
Олеся з Чехії та перепоховання 
його на території міста

■

ДО РЕЧІ

 «За межами України є понад 250 тисяч поховань представ-
ників української військово-політичної еміграції, діячів науки 
та культури. Багато з них може бути ліквідовано найближчим 
часом» — за інформацією Українського інституту національ-
ної пам’яті.

■

Прах Олександра Олеся повернуть в Україну.
Фото з сайта umoloda.kiev.ua.

❙
❙
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місце
посіла Украї-
на у світовому 

рейтингу ведення бізнесу, за да-
ними видання «Форбс».

74-те
гривні
— такою є з нового року мінімальна вар-
тість пляшки горілки об’ємом 0,5 літра. 

Ціна на спиртне виросла на 27,1%  після набуття чинності за-
кону з підвищення акцизів на алкоголь і тютюнові вироби.

пандусів
для людей з особливими 
потребами облаштувала 

Укрзалізниця минулого року, інфор-
мує прес-служба відомства.  

гривні
— мінімальна по-
годинна зарплата, 

яку з 1 січня отримуватимуть україн-
ці, повідомляє уряд.

українців
вважають, що ситуація в країні після Ре-
волюції гідності покращилася. Такі дані 

опитування оприлюднив соціологічний  Центр Разумкова. Решта 
респондентів або утрималася, або має протилежну думку.

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

69,78 60 19,34 Лише 3% 

Ніна РОМАНЮК

 Секретаріат Рамсарської 
конвенції повідомив нещо-
давно адміністрацію Черем-
ського природного заповід-
ника про надання його вод-
но-болотним угіддям стату-
су міжнародного значення 
під порядковим номером 
2272. За розмірами Черем-
ське болото є одним iз най-
більших блюдцевих боліт не 
лише в Україні, а й у Європі. 
Загальна його площа стано-
вить 2975,7 га.
 Науковці вважають, що 
у прадавні часи тут було ве-
личезне озеро, від якого за-
лишилися лище два острівці 

— озера Черемське і Редичі. 
Решта ж території замули-
лася, внаслідок чого утвори-
лося величезне болото з тор-
фовищем та прилеглими за-
болоченими лісами.  Знайти 
такий куточок первозданної 
природи сьогодні майже не-

реально не лише на Волині. 
На території Черемського 
заповідника немає населе-
них пунктів, ліній елект-
ропередач, доріг із твердим 
покриттям. Ізольовані від 
сучасної цивілізації через 
погану прохідність, заболо-

ченість, віддаленість від на-
селених пунктів, угіддя ста-
ли прихистком унікальних 
представників флори і фа-
уни. Лише червонокниж-
них видів тут нараховуєть-
ся 34, серед них п’явка ме-
дична, дозорець-імператор, 
вусач мускусний, махаон, 
райдужниця велика, леле-
ка чорний, глухар, жура-
вель сірий, пугач та інші. 
Для того щоб волиняни та 
гості краю могли на власні 
очі побачити цей унікаль-
ний куточок дикої приро-
ди, дирекція Черемського 
заповідника проклала еко-
логічну стежку із загаль-
ною протяжністю маршру-
ту майже 3,5 кілометра. Є й 
інші великі туристичні мар-
шрути заповідником, розра-
ховані на вісім годин подо-
рожі. Розроблено також ба-
гатоденні екскурсії, у тому 
числі автомобільні, з відві-
дуванням не лише Черемсь-
ких водно-болотних угідь, а 
й славнозвісних Оконських 
джерел, місцевих музеїв, 
древніх пам’яток Полісся. 
Отож бажаючі познайоми-
тися не лише з українською, 
а й європейською перлиною, 
можуть приїздити влітку на 
Волинь, захопивши з собою 
хороший фотоапарат. Бо та-
ких знімків, як на Черемсь-
кому болоті, ви не зробите 
більше ніде. ■

Олена КАПНІК

 Новий 2017 рік прийшов в Україну 
без снігу. На заході країни погода була 
по-весняному теплою, у столиці стояв ту-
ман, а на сході трохи пощипував мороз. 
Однак ближче до кінця тижня в Украї-
ну прийде похолодання, повідомляє Укр-
гідрометцентр. 
 За прогнозами синоптиків, у пе-
реддень Різдва, на Святвечір, на тери-
торію країни може увірватися арктич-
на повітряна маса. Отже, 6-7 січня поч-
нуться морози, від помірних до силь-
них. Температура повітря знизиться до 
-12  -18 градусів, а до 8-9 січня вона може 
опуститися до позначки -20. «Мінус 20 
градусів також дуже ймовірні. Швидше 
за все, «двадцятки» торкнуться заходу, 
а потім, 8-9 січня, і північних областей. 
6 січня потрусить сніжок на півночі, за-
ході, а також у південній частині Украї-
ни», — повідомляє народний синоптик 
Наталка Діденко. 
 З 6 січня сніжитиме також у столиці. 

У переддень Різдва у Києві температура 
знизиться до 12-14 градусів морозу вдень 
і 14-16 градусів морозу вночі. Наступного 
дня мороз буде ще міцніший — до 17-19 
градусів удень і 19-21 градуса вночі, але 
вже без опадів.
 У західних областях та на Закарпат-
ті буде найхолодніше — 14-16 градусів 
нижче нуля вдень. Утім істотних опадів 
тут не прогнозують. Напередодні Різдва 
різко похолодає й у Львові. Температура 
опуститься до 14-16 градусів морозу. На 
Різдво — 16-18 градусів удень і 19-21 гра-
дус уночі, опади, які були всі попередні 
дні, на свято мають припинитися.
 На сході та частково в центрі Украї-

ни буде трохи тепліше — вдень на Сум-
щині, Харківщині та Полтавщині -4  -6, 
уночі -8  -10. У Харкові, Дніпрі та Одесі 
6 січня вдень очікується 4-7 градусів мо-
розу вдень і 6-9 градусів уночі. 7 січня у 
всіх трьох містах буде 10-13 градусів ни-
жче нуля. Вночі в Харкові та Дніпрі — 
14-16 градусів морозу. На Святвечір і Різ-
дво тут очікуються снігопади.
 У Чернігівській та Сумській областях 
удень 7 січня очікується -18  -20 градусів, 
вночі — до -26. У Харківській, Лугансь-
кій та Дніпропетровській областях удень 
-10  -13, уночі до -16. У Донецькій та За-
порізькій — трохи тепліше — до -8 вдень 
та до -12 вночі. ■

Дар’я БАВЗАЛУК
Львiв

 Як стало відомо «УМ», 
полум’я зайнялося на друго-
му поверсі п’ятиповерхівки, 
ймовірно, в цеху для пошит-
тя автомобільних чохлів. 
Вогонь охопив досить вели-
ку площу. Через токсичний 
дим та високу температуру 
пожежники змушені були 
працювати в апаратах захис-
ту органів дихання та в май-
же повній темряві. За три го-
дини вони локалізували зай-
мання і не дали вогню пере-
кинутися на інші поверхи та 
сусідні житлові будинки.
 Слідчо-оперативна група, 
яка працювала вчора в будів-
лі колишнього заводу «Елек-
трон» по вулиці Стороженка, 
встановила, що пожежа за-

вдала збитків не лише влас-
нику споруди, а й двом при-
ватним підприємствам, які 
орендували там приміщен-
ня. За попередніми оцінка-
ми, сума збитків — понад 50 
мільйонів гривень.
 Відтак за фактом відкрито 
кримінальне провадження за 
частиною 2 статті 270 Кримі-
нального кодексу України, 
яка передбачає за порушен-

ня встановлених законодавс-
твом вимог пожежної безпе-
ки позбавлення волі на строк 
від трьох до восьми років. 
 Територія «Електрону» 
— велика, цілий квартал. 
Більшість приміщень заво-
ду здавали в оренду.
 Згідно з повідомленням 
прес-служби ГУ ДСНС, горі-
ли орендовані склад ські 
та виробничі приміщення 

ПВТП «Акрополіс» та ПП 
«УП Ренесанс». Вогонь зни-
щив обладнання, сирови-
ну, заготовки та готову про-
дукцію орієнтовно на площі 
2500 кв. метрів.
 Очевидці повідомляють, 
що швидка допомога госпі-
талізувала кілька людей з 
опіками. Причини займання 
з’ясовують. Триває дослідча 
перевірка. ■

ДОБРА СПРАВА

Там, де гори 
й полонини
Діти бійців АТО виїхали 
на різдвяний відпочинок 
до засніжених Карпат
Ірина КИРПА

 До компанії юних мандрівників (ві-
ком від семи до 14 років) потрапили як 
діти військовослужбовців, котрі захища-
ли Україну на Донбасі, так і хлопчики та 
дівчатка з багатодітних та малозабезпе-
чених родин з усієї Херсонщини. За сло-
вами матері одного з мандрiвникiв Люд-
мили Клещенко, її син вже не перший 
раз відправляється в самостійну поїзд-
ку, тому очікування у всіх лише найпри-
ємніші. 
 Фактично спільними зусиллями пред-
ставники влади заходу та півдня Украї-
ни забезпечили дітям добрий відпочинок. 
Цього разу поїздку для дітей було органі-
зовано за підтримки групи народних де-
путатів від Херсонщини. Так, помічник 
народного депутата Олексій Саковніч по-
обіцяв, що на школярів півдня України у 
Карпатах чекає дуже насичена програма 
відпочинку на вищому рівні. Передбаче-
но можливість щоденних екскурсій та по-
ходів у гори, а також відвідування кон-
цертів і виставок. Відомо, що у карпат-
ському регіоні Різдво — не просто дани-
на давнім традиціям та звичаям, це одне 
з найшанованiших свят, яке відзначають 
усією родиною. Тому представники Іва-
но-Франківської ОДА запросили дітей зі 
східних регіонів, щоб вони відчули гос-
тинність, зрозуміли побут, ментальність 
жителів Західної України. Школярі змо-
жуть на власні очі побачити різдвяний 
вертеп та відчути щиру магію всього, що 
відбувається на Різдво.
 Як запевнила вчителька з Новотроїць-
ка Лариса Власюк, безпеку дітей буде ор-
ганiзовано силами відразу шести кращих 
представників педагогічного колективу 
Херсонщини, а ось за здоров’ям юних 
туристів догляне досвідчений лікар-пе-
діатр. За словами жінки, школярі про-
живатимуть не у задушливих номерах 
готелю, а в просторих приватних будин-
ках мешканців Західної України. Спіл-
куючись зі своїми однолітками, школярі 
зможуть дізнатися багато нового, а також 
обмінятися подарунками.
 Більшість маленьких учасників поїз-
дки до цих пір не виїжджала далі свого 
села, тому все, що відбувається з ними 
зараз, вони сприймають як одну велику 
пригоду та очікують від поїздки тільки 
позитивнi емоції та радiсть.
 — Я хочу побачити гори та покатати-
ся на справжніх лижах, — каже 10-річ-
ний Євген із Нової Каховки. — Упевне-
ний, що зможу знайти нових хороших 
друзів.
 А ось дівчатка з села Новотроїцьке 
сподіваються, що зможуть більше дізна-
тися про місцеві традиції й узяти участь 
у зустрічі Різдва на Західній Україні. Та-
кож школярки мріють обмінятися з но-
вими друзями рецептами приготування 
святкових страв.
 Зазначимо, що поїздки на Івано-Фран-
ківщину для відпочинку дітей бійців АТО 
та волонтерів організовують уже не пер-
ший рік, і школярі завжди повертають-
ся задоволені. Причому взимку діти, які 
живуть на півдні України, їдуть на від-
починок до Карпат, а от улітку їхні юні 
друзі з Івано-Франківської області при-
їжджають на дитячі чорноморські курор-
ти набратися здоров’я і сил. ■

■

ЧЕРВОНИЙ ПІВЕНЬ

Дві з половиною тисячі 
квадратних метрів вогню
Чому виникла пожежа на заводі «Електрон» — з’ясовують слідчі

■

ПОГОДА

Морозна коляда
На Різдво в Україні прогнозують похолодання

■

ЕКОЛОГІЯ

Наше болото вже в Європі
Заповідник 
у межиріччях 
Прип’яті, Стоходу 
і Стиру 
на Волині отримав 
міжнародне 
визнання

■

Черемське — одне з найбільших боліт на континенті.❙
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«Те, що ми маємо зараз — інфляція та безробіття, 
— може законсервуватися років на три—п’ять». Олександр Охріменко

економіст

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

За купівельною спроможністю населен-
ня Україна є найбіднішою державою в 
Європі. Тому на сплеск покупок, зумов-
лений збільшенням мінімальних зарплат 
та дуже незначною надбавкою до міні-
мальних пенсій, можна не розраховува-
ти. Купівельного екстазу не буде — він 
існує лише в уяві Прем’єр-міністра Грой-
смана, який сподівається за рахунок 
більшого обсягу проданих товарів на-
повнити бюджет. Річ у тім, що загально-
го здорожчання товарів не уникнути — 
інфляція вже на порозі і, прикидаючись 
веселим Сантою, стукає в наші двері. От 
тільки в мішку цього «Санти» не надто 
приємні сюрпризи. Зокрема, й ті, про які 
йтиметься нижче.

Долар
 Із курсом долара пов’язано дві нови-
ни. Добра й погана. Остання в тому, що 
під кінець 2017 року американська ва-
люта, цілком вірогідно, доповзе до поз-
начки 30 гривень за долар. Але добра 
новина в тому, що цю позначку долар 
не перетне — вимогою Міжнародного 
валютного фонду, на чий транш розра-
ховує Україна, є утримання національ-
ної валюти стабільною. Так, принайм-
ні, стверджує аналітик «Агропромбан-
ку» Ігор Львов, якого цитує видання 
Finance.ua.
 «Офіційно можемо почати рік iз 
курсу 26,5 грн. за долар і закінчити на 
28 грн. за долар. Але на чорному рин-
ку, швидше за все, долар коштуватиме 
29,5 грн.», — говорить Львов. Експерти 
стверджують, що на здешевлення грив-
ні впливатиме потреба держави обслуго-
вувати зовнішній борг та закупівля ім-
портного газу. Нагадаємо, що в проек-
ті держ бюджету на 2017 рік курс дола-
ра закладено на рівні 27,2 грн.

Бензин
 На ціноутворення в царині пали-
ва впливають три чинники: курс дола-
ра, підвищення/зниження ставки акци-
зу та світові ціни на нафту. З курсом до-
лара все зрозуміло — він тягне за собою 
решту показників. Як кажуть експер-
ти ринку, кожні 10 копійок, на які «під-
стрибує» долар, автоматично додаються 
до ціни за літр бензину. З акцизами (не-
прямими податками, котрі закладають-
ся в ціну товару) теж усе ясно. Чим біль-
ший акциз — тим вища ціна.
 Ухвалюючи державний бюджет на 
2017 рік, народні депутати внесли низ-
ку правок до Податкового кодексу. Зок-
рема, збільшили базові ставки акцизів 
на бензини, дизельне паливо і скрапле-
ний газ. Але на ціну палива для україн-
ців це майже не вплине. Адже паралель-
но з підвищенням базової ставки Вер-
ховна Рада скасувала роздрібний акциз 
iз АЗС.
 Сумарне податкове навантаження 
не змінилося, бо з двох акцизів зроби-
ли один. А на скраплений газ сумарний 
акциз навіть став меншим, ніж раніше, 
— говорить директор консалтингово-
го агентства «А-95» Сергій Куюн. Тому 
учасники ринку не очікують значних 
змін у вартості палива через акциз, ре-
зюмує він.
 Проте залишаються ще світові ціни 
на нафту. Як справи з ними? Якщо ко-
ротко, то складно. Недавні збори ОПЕК 
(країн — виробників нафти) мали на-
слідком домовленість про зниження ви-
роблення нафти, на що відразу ж зреа-
гували спекулянти. Якщо нафти буде 
менше, то вона, відповідно, стане дорож-
чою. (На це дуже розраховує Росія, од-
нак iдеться зараз не про неї). Очікується, 
що у 2017-му середня ціна виросте на 10 
доларів за барель — iз 45 до 55 доларів. 
Ціна, таким чином, поповзе вгору. А бу-
дучи помноженою на хирлявість націо-
нальної валюти, додасть до вартості літ-
ра бензину «зайві» 2-3 гривні.

Алкоголь і тютюн
 До речі, про акцизи. Вони зросли не 
лише на бензин, а й на інші групи то-

варів. Це торкнулося й «міцного» ал-
коголю, акциз на який збільшився на 
20%, i вин та слабоалкогольних напоїв 
(+12%). Акциз на пиво виріс на 2,78 грн. 
за літр.
 У результаті ціни на горілку з усі-
ма сплаченими податками, за прогно-
зами директора ТОВ «ЛВН Лімітед» 
(ТМ Nemiroff) Юрія Сорочинського, ви-
ростуть на 10-15 грн. за 0,5 л. Ігристі та 
кріплені вина, за словами директора асо-
ціації «Виноградарі та винороби Украї-
ни» Сергія Михайлечка, подорожчають 
на 30%. 
 Ухвалення нових акцизів «призведе 
лише до одного — підвищиться податко-
вий тиск на легальних виробників. Щоб 
якось утримати ціни від істотного зле-
ту і не відштовхнути покупця, виробни-
кам доведеться віддавати частину сво-
го прибутку державі. На даний момент 
більшість виробників періодично про-
дають свою продукцію з нульовою мар-
жею, щоб ціни на їхню продукцію за-
лишалися незмінними. Але нові умови 
качнуть чашу терезів на бік неминучого 
подорожчання продукції», — коментує 
стан речей Сорочинський.
 Що ж стосується курців, то для них 
новини також кепські. Акциз на тютю-
нові вироби підвищився з нового року на 
40%. За тисячу цигарок iз фільтром за-
платять 445,56 грн. замість нинішніх 
318,26 грн. У роздрібній торгівлі сига-
рети в середній ціновій ніші (18-22 грн.) 
подорожчають на 4-6 грн. — до 23,4-28,6 
грн. за пачку.

Продукти
 Але затягувати паски доведеться 
не лише адептам шкідливих звичок. 
За даними аналітиків, «передноворіч-
ні ціни» зірвалися з ланцюга, не чекаю-
чи ані підвищення зарплат, ані рішень 
Верховної Ради. Збільшення вартості 
продуктів харчування спостерігається з 
початку грудня, говорить генеральний 
директор Української асоціації поста-
чальників торговельних мереж Олексій 
Дорошенко.
 «Новий рік для більшості україн-
ців є одним iз найбільших свят, тому 
ми спостерігаємо підвищення цін. З ін-
шого боку, цього року в нас відчуваєть-
ся велика конкуренція на ринку торгів-
лі. І торгові мережі, конкуруючи між 
собою, уже відкрили акції на 20-40% 
знижки на передноворічні продукти 
харчування, які ми традиційно кладе-

мо на новорічний стіл», — каже Доро-
шенко. І додає: «Ключові чинники, які 
впливають на ціну: перше — це світо-
ва ціна на продукти харчування, дру-
ге — це курс долара, третє — це інф-
ляція у 2017-му, яку закладає Кабінет 
Міністрів у бю джет 2017 року. Якщо ін-
фляція у 2017 році буде 10-12%, ми по-
бачимо, що продукти харчування по-
дорожчають на 12%, а максимум — на 
15%», — говорить він.

Нехарчові товари
 Ми недарма почали наш огляд iз бен-
зину, адже частка палива в собівартості 
товарів і послуг становить від 15% до 
30%. Вона менша в ціні промтоварів, ос-
кільки ті перевозять великими партіями 
і, як правило, на далекі відстані, і біль-
ша — у вартості продуктів, що достав-
ляють у магазини невеликими «транша-
ми» щодня.
 Таким чином, здорожчання бензину 
автоматично потягне за собою збільшен-
ня ціни на будь-які інші категорії това-
ру. І це, до речі, стосується не тільки бен-
зину, а й підняття мінімальних зарплат, 
якими нас «побалував» уряд. Бо зарпла-
ти також закладають у ціну готової про-
дукції.
 Частка зарплати в собівартості то-
вару становить 20-25%, але треба ро-
зуміти, на скільки вона в середньому 
по галузі відрізняється від мінімальної. 
Якщо середня зарплата вища за 3200 
грн., її вплив на ціну товару буде неве-
ликим, тому що заробітки вище вiд міні-
мальних навряд чи піднімуться, гово-
рить президент Украналітцентру Олек-
сандр Охрiменко.
 Словом, за найскромнішими підра-
хунками, промислові товари здорожча-
ють мінімум на 5%. Максимум же стано-
вить 20% — це вже з поправкою на нові 
мінімальні зарплати, якщо йдеться про 
продукцію вітчизняних виробників. 
Якщо ж говорити про імпорт, то ціни на 
нього ростимуть пропорційно стрибкам 
долара.

Перевезення
 У соцмережах невесело жартують 
про те, що у світлі останніх подій най-
вигіднішим капіталовкладенням 2017 
року буде закордонний паспорт i квиток 
в один бік. Проте тих, хто залишаєть-
ся в країні й навіть планує мандрувати 
нею, мають зацікавити розцінки на па-
сажирські перевезення.

 При цьому такі «дрібниці», як ціни 
на міські «маршрутки» (які вже зрос-
ли), ми навіть не братимемо до уваги. 
Не торкатимемося й автобусних марш-
рутів, вартість яких упирається у той-
таки бензин. Почнiмо відразу з головно-
го — з Укрзалізниці. Бо вона «радує» як 
ніхто інший.
 Компанія цього року вже підвищила 
тарифи на вантажоперевезення на 25%, а 
пасажироперевезення — на 35%, передає 
агентство УНІАН, котре поспілкувалося 
з директором департаменту  державної 
політики в галузі залізничного транспор-
ту Міністерства інфраструктури України 
Олександром Федоренком.
 За словами Федоренка, ця індексація 
залізничних тарифів закладена в про-
ект фінансового плану Укрзалізниці на 
2017 рік, який уже схвалено в Мінінфра-
структури і який найближчим часом буде 
відправлено на зовнішнє пого дження до 
Мінфіну та Мінекономрозвитку. Дирек-
тор залізничного департаменту зазначив, 
що необхідність перегляду тарифів ви-
никла у зв’язку зі зростанням цін на про-
дукцію, що закуповується для потреб за-
лізничної галузі, зокрема на дизельне па-
ливо та електроенергію.
 І хоч ми прекрасно розуміємо пробле-
ми Укрзалізниці, де зношеність рухомо-
го складу становить 90%, пересічному 
пасажиру від цього, погодьмося, легше 
не стає.

Тарифи ЖКГ
 Насамкінець згадаємо й про нашу 
«любу» «комуналку». Тут зростання 
тарифів упирається в те, як варіювати-
меться ціна газу. Згідно з прогнозом, се-
редня вартість газу на світових ринках 
у 2017 році становитиме понад 210 до-
ларів за тисячу кубів, а в 2018-му пере-
валить за 220.
 Безумовно, це позначиться на вар-
тості газу для споживачів, тим більше 
що наші зарубіжні кредитори, в першу 
чергу МВФ, вимагають поступового при-
ведення цін до рівня економічно обґрун-
тованих.
 Отже, якщо ціна імпортного газу зро-
статиме, а гривня девальвуватиме, на-
ступний стрибок цін на послуги ЖКГ є 
неминучим. Підвищення вартості газу 
зумовить здорожчання опалення та га-
рячої води відразу на 55-60%. Тому ті 
«вбивчі» платіжки, які українці отри-
мали минулоріч, — іще далеко не кінець 
історії.
 Що стосується електроенергії, то 
графік підвищення вартості кіловат-го-
дини складено до березня 2017 року і 
представлено НКРЕ. Якщо з 1 вересня 
2016 року мінімальна ціна кіловат-го-
дини становила 71 коп. (при споживан-
ні до 100 кВт-год./міс.), а максимальна 
— 1,64 грн. (при споживанні понад 600 
кВт-год./міс.), то з 1 березня 2017 року 
вартість електроенергії виросте до 90 
коп. і 1,68 грн. відповідно.
 Словом, нам не вдалося відшукати ту 
царину, де ціни на товари чи послуги за-
лишалися б сталими або навіть знижува-
лися. За всіма прогнозами, 2017 рік не 
відрізнятиметься від «попередників» 
— він посадить наші гаманці на жорс-
тку гривневу та/або доларову дієту.
 Забезпечено житимуть тільки влас-
ники е-декларацій, яких так запаль-
но обговорював соціум. Бо коли в 
трилітрових банках зарита пара-трій-
ка мільйонів, можна не боятися навіть 
інфляції, яку принесе на своїх крилах 
Вогняний Півень. Проте більшість ук-
раїнців він таки істотно дзьобне по 
тім’ячку. ■

КОПІЄЧКА

Українці на «дієті»
Національна валюта України вступає у не найщасливіший для себе рік. 
А коли їй буває несолодко, це відбивається й на усіх громадянах

■

Українська гривня «почувається» не дуже добре. Чи можливі подальші погіршення 
у її «стані здоров’я» — прогнози, на жаль, скептичні.

❙
❙
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Тель-Авіве, 
ти не правий
Демарші Ізраїлю щодо України 
не обґрунтовані
Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ  

Минає тиждень від того часу, як на Раді Безпе-
ки ООН була проголосована резолюція, що не ре-
комендувала Державі Ізраїль будувати свої по-
селення на території держави Палестина. Треба 
думати, що емоції вже вгамовано, а отже, мож-
на більш-менш холоднокровно проаналізувати 
ситуацію.
 Україна, нагадаємо, серед 14 країн iз 15 
членів РБ проголосувала «за». Згодом відбу-
лася низка подій, які позначилися (здебільшо-
го негативно) на історії стосунків між держава-
ми Україна та Ізраїль і між українською та єв-
рейською націями. Серед них найрадикальні-
ша — відмова Тель-Авіва приймати з візитом 
Прем’єр-міністра України, що дипломатичною 
мовою означає негативний жест у двосторонніх 
відносинах (останній перед розривом диплома-
тичних відносин). У цьому контексті варто на-
голосити: Ізраїль заявив, що не збирається ви-
конувати згадану резолюцію РБ ООН, але візит 
Прем’єр-міністра України відмінив.
 Якщо проаналізувати ізраїльську реакцію, 
зокрема згадану в міжнародних ЗМІ, то Україні 
«дісталося» найбільше. Не РФ, Франції чи будь-
якій іншій з iще 13 держав (крім України) — 
членів РБ ООН, які проголосували «за» резолю-
цію. Не США, які утрималися. Не Німеччині, 
яка не є членом РБ ООН, але зробила окрему за-
яву, а Україні. 
 За цей відносно короткий час в обох держа-
вах окремі політики та експерти і схвалили, і 
засудили позицію української дипломатії, яка 
проявилася у голосуванні «за» резолюцію щодо 
Ізраїлю. Багато хто висловився за те, що через 
згадане голосування єврейське лобі в різних 
країнах зініціює антиукраїнську позицію їхніх 
держав тощо. 
 Крім багатьох аргументів, якими виважено 
керувалися українські дипломати у контексті 
голосування української делегації по резолюції 
щодо Ізраїлю 23 грудня 2016 року, варто звер-
нути увагу на три аспекти з правового і мораль-
ного бокiв. 
 Перший — щодо відданості України право-
вим нормам. Виходить так, що ізраїльська сто-
рона була б зацікавлена, аби українська сторона 
порушувала міжнародне право. Хоча добре ві-
домо, що партнерство, засноване на порушенні 
права, рано чи пізно розвалюється. Також добре 
відомо, зокрема, чим це обійшлося б Україні те-
пер, у період російської агресії. А якби українсь-
ка делегація, керуючись певною вигодою, інак-
ше проголосувала б, то варто було б чекати, що 
весь світ кілька років тиражував би повідомлен-
ня про те, що Україна ігнорує міжнародне пра-
во. 
 Другий — щодо очікування українців того, 
що всі нації дотримуються моральних при-
нципів. У становленні сьогоднішньої держави 
Ізраїль у 1948 році ключову роль вiдіграв ук-
раїнський дипломат Василь Якимович Тара-
сенко. І робив він це щиро, керуючись власним 
переконанням, що на території колишньої Па-
лестини має постати дві держави: Палестина та 
Ізраїль. Окрім інших у Тель-Авіві, це було доб-
ре відомо першому прем’єр-міністру Ізраїлю 
Бен-Гуріону і теперішньому прем’єру Нетанья-
ху, які свого часу висловлювали вдячність зга-
даному українцеві від імені єврейської держа-
ви та нації. Може, було б доцільно за майже 70 
років відверто публічно показати, у чому ж iще 
виражалась вдячність єврейської держави і на-
ції українцям? 
 І по-третє, ізраїльський кнесет до цих пір не 
визнав Голодомор геноцидом української нації, 
хоча мав для цього достатньо часу і прикладів. 
Чому? Адже українці були одними з перших, 
хто засудив Голокост. Може, варто всебiчно про-
аналізувати виступ президента Ізраїлю у Вер-
ховній Раді України 27 вересня 2016-го, зокре-
ма щодо ролі українців і ОУН у трагедії Бабино-
го Яру?
 Тож наразі незрозуміло, чому до Украї-
ни висловлені необґрунтовані претензії. Тому, 
що слабка? Отже, нам треба ставати сильними. 
Тільки тоді ми будемо повноцінним суб’єктом 
міжнародного права. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Новообраний Генераль-
ний секретар Організації 
Об’єднаних Націй Антоніу 
Ґутерреш у свій перший ро-
бочий день на посаді заявив 
про необхідність діало-
гу між країнами-членами 
для подолання розбіжнос-
тей, які досі існують всере-
дині ООН. Також він наго-
лосив на потребі реформу-
вати систему розвитку ор-
ганізації. «Саме сьогодні 
ми повинні утверджува-
ти цінність багатосторон-
ньої дипломатії. Саме сьо-
годні ми повинні визнати, 
що тільки глобальні рішен-
ня можуть допомогти вирі-
шити глобальні проблеми, 
і що ООН є наріжним ка-
менем цього багатосторон-
нього підходу», — сказав 
новий Генсек організації.
 Наприкінці грудня Ґу-
терреш висловив бажання 
зустрітися з обраним пре-

зидентом США Дональ-
дом Трампом для «налаго-
дження конструктивного 
діалогу». Адже США є го-
ловним фінансовим спон-
сором ООН, а президент-
елект неодноразово кри-
тикував діяльність цієї 
найвпливовішої міжнарод-

ної організації. Дональд 
Трамп 25 грудня висту-
пив з особливо гострою 
критикою ООН. Його за-
уваження у мережі «Твіт-
тер» з’явилися за кілька 
днів по тому, як Рада Без-
пеки підтримала резолю-
цію з осудом будівництва 

Ізраїлем поселень на оку-
пованих палестинських 
територіях. Трамп назвав 
діяльність ООН «сумною», 
хоча ніщо не вказує, що на 
цей коментар його наштов-
хнуло саме голосування 
щодо Ізраїлю.  Стосовно 
американсько-ізраїльсь-
ких стосунків, то в Ізраїлі 
очікують від Трампа більш 
дружньої політики. Тим 
більше, що зі США вже 
досягнуто угоди про війсь-
кову допомогу на 38 млрд. 
доларів.
 Новообраний прези-
дент США Дональд Трамп 
вважає, що ООН не вико-
ристовує свій потенціал 
і є лише клубом для при-
ємного проведення часу. 
«ООН має настільки вели-
чезний потенціал, але на-
разі це лише клуб, де мож-
на зібратися разом, пого-
ворити і добре провести 
час», — поскаржився на 
своїй сторінці у «Твіттері» 
майбутній американський 
лідер. Кількома днями 
раніше, 23 грудня, Трамп 
також висловлювався про 
ООН — тоді він заявив, що 
після його інавгурації в ор-
ганізації «все зміниться». 
ООН на момент свого за-
снування планувалася як 
колективний голос світу, 
страж світової демократії 
та порядку. Організація 
втратить своє первинне 
призначення, якщо стане 
лише «голосом Америки» 
та стражем інтересів гос-
подаря Білого дому. ■

ДИВІТЬСЯ, ХТО ПРИЙШОВ

Голос світу чи клуб 
за інтересами?
Новий Генсек ООН має налагодити співпрацю з новою 
американською адміністрацією

■

Антоніу Ґутерреш наголосив на потребі реформувати ООН. ❙

Олег БОРОВСЬКИЙ

Преса країн Заходу активно обгово-
рює підсумки 2016 року та робить 
прогнози на 2017-й, які стосуються 
також і України. Австрія, яка цього 
року головуватиме в ОБСЄ, хоче бу-
дувати мости між Євросоюзом і РФ, 
наголошуючи на власних добрих 
стосунках із Володимиром Путіним. 
«Однак таке зближення не може від-
бутися за рахунок України та Поль-
щі», — написала у вівторок німецька 
газета «Зюддойче Цайтунг».

Скасувати санкції проти Кремля?
 Переймаючи від Німеччини річ-
не головування в ОБСЄ, керівник 
австрійської дипломатії Себастьян 
Курц підходить до нового завдан-
ня «з ентузіазмом і демонстрацій-
ним оптимізмом», наголошуючи, 
що необхідно використати традицій-
ну роль Австрії як посередника між 
Сходом і Заходом, — вказує німецьке 
видання. «Вітер із Вашингтона (для 
цієї мети) корисний, у Європі також 
змінюються настрої і число прихиль-
ників Путіна збільшується», — наго-
лошує коментатор «Зюддойче Цай-
тунг» Катрін Кальвайт. Вона при цьо-
му наводить слова Курца, що мир до-
сягається лише з Москвою і ніколи 
— проти неї.
 Німецьке видання пише, що нині 
в ОБСЄ не можна досягти консенсу-
су, така ж ситуація і в Раді Безпеки 
ООН. 
 «Отже, цинічно кажучи, війна 
в Україні для ОБСЄ — гарантія ви-
живання. Росії дуже хочеться ви-
глядати спостерігачем, а не учас-
ником подій в Україні. Тому беззу-
ба ОБСЄ… вимахує прапором з ідеєю 
«ми мусимо вести діалог як рівний 
із рівним». Щоправда, працівників 
ОБСЄ (у зоні конфлікту) обманюють, 
ними маніпулюють і залякують, але 
вони єдині, хто свідчить про те місце, 
до якого Москва не надає доступу на-
віть організаціям, які несуть допомо-
гу», — зауважує німецька газета.
 Тим часом керівник МЗС Авс-
трії хоче «покінчити з «блоковою» 
думкою і скасувати санкції проти 

Москви», а в його країні як правля-
ча коаліція, так і право-популістсь-
ка опозиція хвалиться добрими сто-
сунками зі Сходом». «Тільки з яким 
Сходом і за яку ціну? На думку Кур-
ца, не можна було обривати діалогу 
з Москвою. Водночас він «підмор-
гує» східним сусідам, які перебува-
ють на антиєвросоюзному курсі», у 
той час як найбільша в Австрії опо-
зиційна партія «уклала угоду з Путі-
ним» і водночас думає про вступ до 
Вишеградської групи». «Найбіль-
ша загроза прихована саме у такому 
роздвоєнні», — наголошує «Зюддой-
че Цайтунг». 
 По-перше, «країни Централь-
но-Східної Європи остерігаються 
Путіна, а Україна почувається його 
жертвою, тому зближення з Мос-
квою ці країни сприйматимуть як 
успіх, здобутий за їхній рахунок». 
По-друге, на думку видання, такий 
курс поставить під питання один із 
принципів ОБСЄ, коли усі її члени, 
незалежно від їх величини, мають 
однакові права.

Відступ демократії по всьому світу
 Головний редактор французької 
газети «Ліберасьйон» Лоран Жоф-
френ у статті з підсумками 2016 року 
вказує на «тривожну тенденцію» в 
світовій політиці минулого року: сен-
саційний відступ демократії по всьо-
му світу. Ці загрозливі тенденції вже 
дісталися і Європи, попереджає Жоф-
френ. У першій шерензі стоїть Угор-
щина, яка обрала націоналістичного 
лідера, який придушує свободу ЗМІ. 
Подібні тенденції тепер спостеріга-
ються і в Австрії та Польщі. Націо-
налісти продовжують набирати бали 
у Франції, Німеччині, Італії та Гол-

ландії. Ця тенденція небезпечна тим, 
що вбудована в саму демократичну 
систему. Політики та інтелектуали 
антидемократичного штибу форму-
ють усередині існуючих демократій 
щось на зразок «п’ятої колони ти-
ранії». 
 Скрізь на Заході хвиля популіст-
ських настроїв кидає виклик вста-
новленому демократичному політич-
ному порядкові. Зростання ультра-
правих сил, популістів та настроїв 
проти звичного порядку — все це не 
тільки захопило зненацька багато 
старих політичних партій, а й може 
радикально змінити соціальну й еко-
номічну політику Заходу. Цього року 
відбудеться низка виборів у провід-
них європейських країнах: в Італії, 
Франції, Німеччині та Нідерландах, 
там уже створено нові поля бою, де 
популістські настрої зазнають ново-
го випробування. Це створює загро-
зу, що Євросоюз може розпастися: ба-
гато популістських партій називають 
Брюссель загрозою для інтересів і об-
личчя своїх країн. 
 Фахівець у справах політики Єв-
росоюзу з Центру європейських полі-
тичних досліджень у Брюсселі Марко 
Інчерті попереджає: «Перед Європей-
ським Союзом, яким ми його знаємо, 
попереду кілька небезпечних років. 
Головне питання, на мою думку, 
буде, зокрема, в тому, чи майбутній 
зсув деяких країн у певному напрям-
ку означатиме кінець ЄС, чи тільки 
вихід цих країн із Євросоюзу, який 
відтак зможе вижити в іншій формі 
чи в меншому обсязі».
 За такої ситуації Європі і світу 
буде не до України, яку можуть за-
лишити наодинці з агресивним імпе-
ріалістичним східним сусідом. ■

ПРОГНОЗИ

Загроза — у роздвоєнні 
Австрія, що головуватиме цьогоріч в ОБСЄ, 
прагне зближення з Москвою

■



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Міняю жінку-2

11.00, 12.20, 13.20 Вечірній 

квартал

15.55 М/ф «Льодовиковий 

період»

17.20 Т/с «Кохання проти 

долі»

20.15 М/ф «Льодовиковий 

період-2: глобальне 

потепління»

22.00, 1.40 Світ навиворіт-8

23.20, 2.40 Х/ф «Мандри 
блудниці»

ІНТЕР

05.30, 20.00, 0.50 Подробиці

06.00 М/ф

06.20, 14.00 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20, 12.25 Т/с «Тільки не 

відпускай мене»

15.45 Х/ф «Так буває»
18.00 Стосується кожного

21.00 Т/с «Анна-детектив»

23.00 Т/с «Жереб долі»

01.40 Х/ф «Три мушкетери»
03.15 Три мушкетери. За 

кадром

03.35 Х/ф «Сповідь Дон 
Жуана»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 15.00, 19.00, 1.10 

Події

07.00, 2.50 Зірковий шлях

10.15 Х/ф «Дружина 
Штірліца»

12.10 Х/ф «Новорічна 
дружина»

14.00, 15.15 Т/с «Батько-

одинак»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.30 Т/с «Громадянин 

Ніхто»

23.30 Х/ф «Судна ніч»
01.45 Говорить Україна

04.40 Реальна містика

ICTV

05.50 Служба розшуку 

дітей

05.55, 4.15 Факти

06.25 Х/ф «Копальні царя 
Соломона»

08.20 Х/ф «Вигнанець»
11.00, 13.15 Х/ф «Казино 

«Рояль»
12.45 Факти. День

14.05 Х/ф «Квант 
милосердя»

16.00 Х/ф «007: 
координати 
«Скайфол»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.05 Х/ф «Лара Крофт: 
розкрадачка 
гробниць»

21.55 Х/ф «Лара Крофт: 
розкрадачка 
гробниць-2»

23.55 Х/ф «Екзорцист. 
Початок»

01.55 Т/с «Лас-Вегас»

02.40 Стоп-10

04.45 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.15 М/c «Турбо»

06.43, 8.09 Kids Time

06.45 М/ф «Феї: загублений 

скарб»

08.10 Т/с «Хроніки Шаннари»

16.45 Х/ф «Освідчення»

19.00 Ревізор

21.50 Пристрасті за ревізором

00.10 Х/ф «Будинок з 
паранормальними 
явищами-2»

02.00 Х/ф «Великий»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.00 Т/с «Ілюзія полювання»

08.45, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.50, 17.30 Т/с «Детективи»

12.15 Х/ф «Дитина 
напрокат»

14.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас-12»

15.40 Т/с «Служба 

розслідувань»

21.30 Т/с «Гаваї 5.0-6»

23.00 Т/с «Елементарно»

00.55 Т/с «Леді-детектив міс 

Фрайни Фішер»

03.00 Випадковий свідок

03.15 Речовий доказ

04.10 Легенди бандитської 

Одеси

04.35 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Володимир Петранюк. 

«Снігуронька-

Христинка. Віртуальна 

троянда». Вистава 

Театру української 

традиції «Дзеркало» 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35 Православний календар 

07.40 Д/ф «Гуцулка Ксеня» 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.50 Православний календар 

09.00 Чернігів. Заснування 

старого міста  

09.20 Світ у прямокутнику. 

Антон Петрусь, ч. 2 

09.50 Під знаком Кримського 

10.05 Головна роль. Ярослав 

Гаврилюк 

11.00 Новорічний Штраус 

12.50 Д/ф «Гнат Юра. На 

перехресті часу» 

13.35 Православні співи 

в Михайлівському 

Соборі Національної 

заслуженої капели 

бандуристів України ім. 

Георгія Майбороди 

14.00, 02.00 Різдвяний 

концерт Ірини Федишин 

«Україна колядує»

15.35, 03.35 Есе без слова. 

Григорій Ксьонз

16.00 «Даринка, Гриць та 

Нечиста сила». Весела 

й мудра казка В. Бойка

17.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Михайло 

Грушевський

17.35 За свободу!

18.00 Богдан Веселовський та 

його пісні, ч. 2

18.50 Православний календар 

19.00, 00.00 Лядовська 

святиня

19.20 «Подружжя». 

Листування Івана 

Франка та Ольги 

Хоружинської

20.05 Передчуття. Валерія 

Демченко, ч. 2

21.00 «Портрет iз літаючим 

годинником. Марк 

Шагал «Моє життя» 

— ілюстрації». 

Вистава Полтавського 

академічного обласного 

театру ляльок (16+)

21.55 Новорічний джазовий 

марафон

23.35 Києвотека. Київські 

імена. Амазонка 

авангарду. Олександра 

Екстер

00.20 Клуб імені Миколи 

Амосова

00.55 Про книгу. Юрій 

Щербак «Зброя судного 

дня»

01.45 Костел у Гвіздці

04.00 Ювілейна фантазія

05.35 Обереги пам’яті. 

Національний художній 

музей України, ч. 3

 

СТБ

06.50, 15.55 Все буде добре!

08.50 Зіркове життя

10.45 Х/ф «Моя мама 
— Снігуронька!»

12.20 Х/ф «Прилетить 
раптом чарівник»

14.15 Битва екстрасенсів

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.30, 23.10 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.35 Україна має 

талант!-7

00.45 Танцюють всі!-9

ТОНІС

06.00, 22.20 Х/ф «Вінету 
— син Інчу-Чуна»

07.35 Життя в цифрі

09.50 Цивілізація Incognita

10.45 Завтра — сьогодні

12.00 Соціальний статус: 

ваша пенсія

14.10 Концерт «United 

People», «Лінія Небес»

15.05 Сироти дикої природи

15.40, 5.05 Відлуння

16.10 Х/ф «Відкрийте, 
поліція-2!»

18.10 М. Поплавський 

«Українська пісня»

18.50, 5.30 Неприручена 

Північна Америка

20.00 Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем

21.15 Шеф-кухар країни

21.55 Євромакс

00.05 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.10 Ніч чорних краваток

02.25 Життя на вершині

02.55 Вихідний, після опівночі

03.55 Світські хроніки

04.25 Кумири

04.35 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.50 Облом.UA.

09.45 Відеобімба

11.30 Х/ф «Помпеї»
15.00 Х/ф «Дракано»
16.45 Х/ф «Бунт»
18.15 Х/ф «24 години»
20.05 Х/ф «Поліцейські»
22.00 Т/с «Вікінги- 3»

23.50 Х/ф «Діамантові пси»
01.25 Т/с «Загублений світ»

02.20 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

ФУТБОЛ 1

06.00 Албанія — Іспанія. 

Відбір до ЧС-2018

07.45 Нідерланди 

— Франція. Відбір до 

ЧС-2018

09.30 Моя гра

10.00, 15.45, 19.15 Топ-матч

10.15 Швеція — Болгарія. 

Відбір до ЧС-2018

12.05 «Сельта» — 

«Малага». ЧІ

13.55 «Ман Сіті» — «Вест 

Гем». ЧА

16.00 ЧІ. Огляд туру

16.55 «Вільярреал» — 

«Барселона». ЧІ

18.45 Сіткорізи

19.20 «Брага» — «Шахтар» 

(2010/2011 рр.). Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.10 Світ Прем’єр-ліги

21.40 «Осасуна» — 

«Валенсія». ЧІ

23.40 ЧІ. Огляд туру

00.35 «Барселона» 

— «Селтік». Ліга 

чемпіонів УЄФА

02.25 «Атлетік» — 

«Алавес». ЧІ

04.10 «Олександрія» 

— «Зірка». ЧУ

ФУТБОЛ 2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

16.15, 18.20, 21.15, 

23.20, 1.25, 3.30, 5.30 

Топ-матч

06.10 «Наполі» 

— «Бенфіка». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.10 «Атлетік» — «Алавес» 

10.10 «Брага» — «Шахтар» 

(2010/2011 рр.) Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.10 «Фіорентина» 

— «ПАОК». Ліга 

Європи УЄФА

14.00 Моя гра

14.30 «Реал» — «Гранада». ЧІ 

16.30 «Челсі» — 

«Ліверпуль». ЧА 

18.30 «Сосьєдад» — 

«Севілья». ЧІ 

20.20 ЧІ. Огляд туру

21.30 Нідерланди 

— Франція. Відбір до 

ЧС-2018

23.35 Албанія — Іспанія. 

Відбір до ЧС-2018

01.40 Швеція — Болгарія. 

Відбір до ЧС-2018

03.40 «Бетіс» — «Леганес». ЧІ 

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00 Містична Україна

08.40 Анатомія бою

10.20 Ігри розуму

12.00 Загадки планети

14.00 Довідник дикої природи

16.30 Навколо світу. Місця 

сили

18.10 Паралельний світ

22.40 Походження речей

23.40 Наука

00.30 Україна: забута історія

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.20 Три сестри

12.10, 14.00, 15.00, 20.00, 

21.00, 1.15 Орел і 

решка

16.00 Файна Юкрайна

18.00 Орел і решка. 

Курортний сезон

19.00 Розсміши коміка

22.00 М/ф «Вартові легенд»

23.50 Вечірній квартал

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 МультМікс

10.30 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Попелюшка»
12.10 Х/ф «Трубач»
14.00 Віталька

15.50 Казки У

16.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

18.00 Рятівники

22.00 Країна У

00.00 Х/ф «Кохання з 
перешкодами»

02.00 Х/ф «Потанцюймо»
03.35 М/ф «Острів скарбів»

05.15 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.05, 8.05 АгроЕра

06.15 На слуху

06.45, 7.45, 8.10 Смакота

07.05 Тепло. Ua

07.25 Золотий гусак

08.15 Світ on line

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Попелюшка»

10.25 Х/ф «Елеонора 
— таємнича месниця»

12.20 Щасливого Різдва

13.40 Д/ф «Щедрик 

перпетуум мобіле»

14.40 Путівник прочанина

15.00 Х/ф «Святий Філіпп. 
Я вибираю рай»

19.25 Урочиста церемонія 

нагородження «The Best 

FIFA Football Awards»

21.00, 5.30 Новини

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.35 Обличчя війни

ТРК «ЕРА»
23.00 Концерт «Україна 

колядує»

01.20 Чоловічий клуб. Спорт

02.40 Чоловічий клуб

03.05 Т/с «Роксолана»

05.00 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 

мистецтва. Дворянин 

Микола Лисенко»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 Сніданок 

з «1+1»

09.30 Міняю жінку-2

11.00, 12.20, 13.20 Вечірній квартал

15.40 М/ф «Льодовиковий 

період-2: глобальне 

потепління»

17.20 Т/с «Кохання проти долі»

20.15 М/ф «Льодовиковий 

період-3. Ера динозаврів»

22.00, 1.30 Світ навиворіт-8

23.05, 2.35 Х/ф «Спадок 
блудниці»

ІНТЕР

05.00, 20.00, 0.45 Подробиці

06.00 М/ф

06.20, 13.40 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«Інтером»

09.20 Давай одружимося

11.15, 12.25, 21.00 Т/с «Анна-

детектив»

14.30, 2.40 Т/с «І все-таки я 

кохаю...»

18.00 Стосується кожного

23.00 Т/с «Жереб долі»

01.40 Х/ф «Я кохаю»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 11.20, 4.35 Реальна 

містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.20, 3.30 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 4.15 Зірковий шлях

13.20, 15.30, 21.00 Т/с 

«Громадянин Ніхто»

16.10, 5.20 Т/с «Адвокат»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»

02.10 Х/ф «Судна ніч»

ICTV

05.30 Дивитись усім!

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.55 Більше ніж правда

11.35, 13.20 Х/ф «Лара 
Крофт: розкрадачка 
гробниць»

12.45, 15.45 Факти. День

13.45 Х/ф «Лара Крофт: 
розкрадачка 
гробниць-2»

16.15 Т/с «Бібліотекарі-2»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Громадянська оборона

21.20 Х/ф «Голий пістолет. 
З файлів 
поліцейського 
відділку»

23.00 Х/ф «Протистояння»
00.35 Т/с «Лас-Вегас»

02.05, 4.45 Провокатор

02.50 Стоп-10

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.55 Служба розшуку дітей

04.00 Зона ночі

05.43, 6.55 Kids Time

05.45 М/c «Турбо»

07.00 Ревізор

09.45 Пристрасті за ревізором

12.00 Х/ф «Перстень 
Нібелунгів»

15.00 Т/с «Бібліотекарі»

16.45 Х/ф «Як позбутися 
хлопця за 10 днів»

19.00, 1.05 Х/ф «Кохання з 
попередженням»

21.00 Х/ф «Покоївка з 
Манхеттена»

23.00 Т/с «Гра престолів»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 23.00 

Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Невигадані історії

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.35 Х/ф «Бережіть жінок»
08.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.15, 17.40 Т/с «Детективи»

11.45, 0.40 Т/с «Леді-детектив 

міс Фрайни Фішер»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «Гаваї 

5.0-6»

14.00, 19.00, 23.15, 2.40 Свідок

15.35 Т/с «Служба 

розслідувань»

23.45 Т/с «Елементарно»

03.10 Випадковий свідок

03.25 Речовий доказ

04.15 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 «Даринка, Гриць та 

Нечиста сила». Весела й 

мудра казка В. Бойка 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Михайло 

Грушевський 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.50 Чернігів. Троїцько-

Іллінський монастир

09.00 Лядовська святиня 

09.20 «Подружжя». 

Листування Івана Франка 

та Ольги Хоружинської 

10.05 Передчуття. Валерія 

Демченко, ч. 2 

11.00 «Портрет iз літаючим 

годинником. Марк 

Шагал «Моє життя» 

— ілюстрації». 

Вистава Полтавського 

академічного обласного 

театру ляльок (16+) 

11.55 Новорічний джазовий 

марафон 

13.35 Києвотека. Київські 

імена. Амазонка 

авангарду. Олександра 

Екстер 

14.00, 02.10 Сучасні українські 

композитори 

15.30, 03.45 І кров століть, і гул 

віків… 

15.40 О. Толстой. «Золотий 

ключик». Вистава 

Київського академічного 

театру ляльок 

17.00 Невигадані історії з життя 

одного театру, ч. 18

17.25 Д/ф «Київська Русь. 

Розпад чи розквіт?»

18.00 Майстри великої родини

18.25 Новини. Світ

18.40 Новини 

19.00, 00.00 Новини. Культура

19.20 Київська муніципальна 

академія естрадного та 

циркового мистецтв

20.20 Місто біля Раю 

21.00 Фольк-music 

22.05 Архітектор Городецький, 

ч. 4

22.40 А. Стріндберг. «Фрекен 

Жюлі». Вистава 

Київського академічного 

Молодого театру (18+) 

23.50 Музика у кольорах

00.20 Митець. Сцена-доля 

Степана Олексенка, ч. 1

01.10 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

«Подєбрадський полк» 

Армії УНР

02.00 Гуцульщина

04.00 Моцарт underground. 

Балет Київського 

національного 

академічного театру 

оперети

05.30 Художнє дерево 

 

СТБ

07.15, 15.55 Все буде добре!

09.15 Х/ф «Справжнє 
кохання»

11.30 Битва екстрасенсів 15

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.30, 23.55 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.35 Україна має 

талант!-7

01.15 Танцюють всі!-9

ТОНІС

06.00, 22.50 Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Будьте здорові!

10.45 Teen-клуб

11.55 Сироти дикої природи

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 Баскетбол. Ліга 

Чемпіонів. «Хімік» 

— «Орадя» (Румунія)

21.05 Сумнозвісні місця

21.45 Супервідчуття

22.25, 5.35 Неприручена 

Північна Америка

00.00 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.05 Ніч чорних краваток

01.50 Життя на вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.15 Кумири

04.30 Rock Time 

05.05 Євромакс

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 14.05 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

08.50 Д/ф «Кіберзлочини з 

Беном Геммерслі»

11.50, 15.00 Облом.UA.

12.15 Відеобімба

15.40 Х/ф «Поліцейські»
17.30, 19.25 Д/ф «Помста 

природи»

18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

20.00 Х/ф «Один шанс на 
двох»

22.00 Т/с «Вікінги-3»

23.50 Х/ф «Сірі»
01.55 Х/ф «Легенда про 

княгиню Ольгу»

ФУТБОЛ 1

06.00 Німеччина — Півн. 

Ірландія. Відбір до ЧС-

2018

07.45 Словаччина — 

«Шотландія. Відбір до 

ЧС-2018

09.30 Моя гра

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.15 Польща — Вірменія. 

Відбір до ЧС-2018

12.05 «Халл Сіті» — 

«Арсенал». ЧА

13.55 «Бетіс» — «Леганес». ЧІ

15.55 «Порту» — «Лестер». 

Ліга чемпіонів УЄФА

17.45, 0.35 Топ-матч

17.55 «Реал» — «Гранада». ЧІ

19.45 «Шахтар» — «Арсенал» 

(2010/2011 рр.) Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.35 ЧІ. Огляд туру

22.45 «Ейбар» — «Атлетіко». ЧІ

00.40 «Арсенал» — «Свонсі». ЧА

02.25 «Лас-Пальмас» 

— «Спортінг». ЧІ

04.10 «Шахтар» — 

«Коньяспор». Ліга 

Європи УЄФА

ФУТБОЛ 2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.15, 

19.15, 21.15, 23.20, 1.25, 

3.30, 5.30 Топ-матч

06.10 «Сельта» — «Малага». ЧІ

08.10 «Шальке» — 

«Зальцбург. Ліга Європи 

УЄФА

10.10 «Шахтар» — «Арсенал» 

(2010/2011 рр.) Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.10 «Осасуна» — 

«Валенсія». ЧІ 

14.00 Моя гра

14.30 «МЮ» — «Лестер». ЧА 

16.30 «Вільярреал» — 

«Барселона». ЧІ 

18.20 ЧІ. Огляд туру

19.25 «Ліверпуль» — 

«Лестер». ЧА 

21.30 Німеччина — Півн. 

Ірландія. Відбір до ЧС-

2018

23.35 Словаччина — 

Шотландія. Відбір до 

ЧС-2018

01.40 Польща — Вірменія. 

Відбір до ЧС-2018

03.40 «Атлетік» — «Алавес». ЧІ 

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.50, 13.00 Правила життя

07.40 Правда життя

08.40, 19.50 Паралельний світ

09.40 Походження речей

10.30, 21.50 Мегазаводи

11.11, 17.20 Тварини-генії

12.10 Довідник дикої природи

13.50 Містична Україна

14.40, 20.50 НЛО з минулого 

(Давні прибульці)

15.30 Легендарні битви

16.20, 22.40 Загадки планети

18.10 Дика Шрі-Ланка

19.00 Навколо світу. Місця 

сили

23.40 Анатомія бою

00.30 Війна всередині нас

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.20 Три сестри

12.10, 14.00, 15.00, 20.00, 21.00 

Орел і решка

16.00 Файна Юкрайна

18.00 Орел і решка. Курортний 

сезон

19.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Елвін і бурундуки»

08.00 МультМікс

10.30 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Білосніжка»
12.10 Х/ф «Випадок із 

Сантою»
14.00, 3.35 Віталька

15.50 Казки У

16.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

18.00 Рятівники

22.00 Країна У

00.00 Х/ф «Потанцюймо»
02.00 Х/ф «Кохання з 

перешкодами»
05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 5.30 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30 Тепло. Ua

06.45, 7.45, 8.30 Смакота

07.35 Світ on line

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 17.30 М/с «Попелюшка»

10.25 Урочиста церемонія 

нагородження «The Best 

FIFA Football Awards»

12.05 Д/ф «Сергій 

Параджанов»

13.15, 5.00 Уряд на зв’язку з 

громадянами

13.40 Фольк-music. Різдвяний 

випуск

15.10 Мистецькі історії

15.25 Путівник прочанина

15.50 М/ф «Серце дуба»

17.10 Хто в домі господар?

18.20, 22.45 З перших вуст

18.25 Новини. Світ

19.00 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Штепсель і 

Тарапунька. Слава на 

виснаження»

20.00 Баклани на Балкани

21.50 Т/с «Епоха честі»

ТРК «ЕРА»
23.00 Золотий гусак

23.15 Підсумки

23.35 На слуху

01.20 Чоловічий клуб. Спорт

02.30 Чоловічий клуб

03.00 Т/с «Роксолана»

ЧЕТВЕР—П’ЯТНИЦЯ, 5—6 СІЧНЯ 2017
10 січня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Поспішіть передплатити 
«Україну молоду» на лютий

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на два місяці — 100 грн. 98 коп.,
до кінця півріччя — 252 грн. 45 коп.,
до кінця року — 555 грн. 39 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на два місяці — 140 грн. 98 коп.,
до кінця півріччя — 352 грн. 45 коп.,
до кінця року — 775 грн. 39 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на два місяці — 36 грн. 82 коп.,
до кінця півріччя — 92 грн. 05 коп.,
до кінця року — 202 грн. 51 коп.
Передплатний iндекс — 49497

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

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 В умовах постійного зростання цін на все і вся 
ми не тільки не підвищуємо, а навіть трохи змен-
шуємо передплатну вартість «України молодої» 
у  2017 році.  Якщо хто з вас, шановні читачі, не 
встиг передплатити газету на наступний рік, це 
можна зробити до 5 січня в селах і райцентрах, 
до 10-го — в обласних центрах та в Києві, і ви 
отримуватимете «Україну молоду» з 1 лютого.
 Оформити передплату можна у відділен-
нях поштового зв’язку, в операційних залах 
поштамтів, у пунктах приймання передплати, 
на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачує-
те «Україну молоду» — порадьте передплату i 
своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Міняю жінку-2

11.00, 12.20, 13.20 Вечірній 

квартал

15.40 М/ф «Льодовиковий 

період-3. Ера динозаврів»

17.20 Т/с «Кохання проти долі»

20.15 М/ф «Льодовиковий 

період-4: 

континентальний 

дрейф»

22.00, 1.25 Світ навиворіт-8

23.05, 2.30 Х/ф «Заповіт 
блудниці»

ІНТЕР

05.00, 20.00, 0.50 

Подробиці

06.00 М/ф

06.20, 13.40 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«Інтером»

09.20 Давай одружимося

11.15, 12.25, 21.00 Т/с «Анна-

детектив»

14.30, 2.45 Т/с «І все-таки я 

кохаю...»

18.00 Стосується кожного

23.00 Х/ф «Так буває»
01.45 Док. проект «Амосов-

століття»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 16.10, 5.20 

Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 3.40 Зірковий шлях

11.20, 4.30 Реальна містика

13.20, 15.30, 21.00 Т/с 

«Громадянин Ніхто»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.30 Дивитись усім!

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.45 Громадянська 

оборона

11.35, 13.20 Т/с «Пацики»

12.45, 15.45 Факти. День

14.20 Х/ф «Голий 
пістолет. З файлів 
поліцейського 
відділку»

16.15 Т/с «Бібліотекарі-2»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

21.20 Х/ф «Голий 
пістолет-2 1/2. 
Запах страху»

22.55 Х/ф «Мортал 
Комбат»

00.45 Х/ф «Протистояння»
02.10, 4.45 Провокатор

02.55 Стоп-10

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.03, 6.43 Kids Time

05.05 М/c «Турбо»

06.45 Ревізор

09.50 Пристрасті за ревізором

12.15 Х/ф «Лабіринт»
15.25 Т/с «Бібліотекарі»

17.10, 0.55 Х/ф «Джек і 
Джил»

19.00, 2.40 Х/ф «Тварина»
20.40 Х/ф «Великий Cтен»
22.50 Т/с «Гра престолів»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03 Полілог

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

01.00 Час. Підсумки дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.05 Х/ф «Кримінальний 
талант»

07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.25 Т/с Детективи

11.50, 0.40 Т/с «Леді-

детектив міс Фрайни 

Фішер»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «Гаваї 

5.0-6»

14.00, 19.00, 23.15, 2.35 

Свідок

15.20 Т/с «Служба 

розслідувань»

17.30 Т/с «Детективи»

23.45 Т/с «Елементарно»

03.05 Випадковий свідок

03.15 Речовий доказ

04.05 Легенди бандитської 

Одеси

04.30 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Невигадані історії з 

життя одного театру, 

ч. 18 

06.25 Д/ф «Київська Русь. 

Розпад чи розквіт?»

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 Новини. 

Культура 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.50 Майстри великої 

родини

09.20 Київська муніципальна 

академія естрадного та 

циркового мистецтв 

10.20 Місто біля Раю 

11.00 Фольк-music 

12.05 Архітектор 

Городецький, ч. 4 

12.40 «Покірлива». Вистава 

Київської академічної 

майстерні театрального 

мистецтва «Сузір’я» 

13.50 Музика у кольорах 

14.00, 02.00 Звітний концерт 

ансамблю естрадно-

класичного танцю 

«Лілея»

15.40, 03.40 Кшиштоф 

Беднарський. «Привид 

бродить»

16.00 О’Генрі. «Вождь 

червоношкірих». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках

17.25 Любов гетьмана

18.00 Імені Глієра

19.20 Д/ф «Сімдесятники. 

Воскові крила Ікара. 

Микола Мащенко»

19.45 Дім Булгакових-

Турбіних

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Феодосій Гуменюк, ч. 1

21.00 Проект «Три «С». Євген 

Станкович

21.50 Освальд Заградник. 

«Соло для 

годинника з боєм». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

23.25 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 

мистецтва. 

В. Горовиць»

00.00 Новини. Культура 

00.20 Митець. Сцена-доля 

Степана Олексенка, ч. 2

01.15 Національний музей 

народно-декоративного 

мистецтва

04.00 Іван Кочерга. «Свіччине 

весілля». Вистава 

Херсонського обласного 

академічного музично-

драматичного театру 

ім. М. Куліша

05.40 Литовська доба 

Луцького замку 

 

СТБ

06.50, 15.55 Все буде добре!

08.50 Зіркове життя

09.50 Х/ф «Зимовий 
роман»

11.30 Битва екстрасенсів 15

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.30, 23.50 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.35 Україна має 

талант!-7

01.10 Танцюють всі!-9

ТОНІС

06.00, 19.55 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Цивілізація Incognita

10.45, 21.10 Сумнозвісні 

місця

11.55, 22.15 Супервідчуття

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.50, 4.40 Глобал-3000

22.50, 5.05 Д/ф «Нові 

технології війни»

23.50 Натхнення

00.00 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.10 Ніч чорних краваток

02.20 Життя на вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.15 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.55 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

08.50 Д/ф «Сучасні дива. 

Особливі механізми»

09.40 Д/ф «Сучасні дива. 

Світ швидкості»

10.35 Д/ф «Сучасні дива. 

Зброя»

11.20, 14.50 Облом.UA.

12.10 Відеобімба

15.35, 23.50 Х/ф 
«Притулок»

17.30, 19.25 Д/ф «Помста 

природи»

18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

20.00 Х/ф «Сірі»
22.00 Т/с «Вікінги-3»

01.45 Т/с «Загублений світ»

02.30 Х/ф «Страчені 
світанки»

ФУТБОЛ 1

06.00 Вірменія — Чорногорія. 

Відбір до ЧС-2018

07.45 Півн. Ірландія — 

Азербайджан. Відбір до 

ЧС-2018

09.30 Моя гра

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.15 Англія — Шотландія. 

Відбір до ЧС-2018

12.05 «Вільярреал» — 

«Барселона». ЧІ

13.50 «Арсенал» — 

«Челсі». ЧА

15.55 Сіткорізи

16.25 «Сосьєдад» — 

«Севілья». ЧІ

18.15, 20.20, 22.20, 0.35 Топ-

матч

18.30 «МЮ» — «Ман 

Сіті». ЧА

20.30 «Шахтар» — «Брага» 

(2010/2011 рр.) Ліга 

чемпіонів УЄФА

22.45 «Кристал Пелес» 

— «Ліверпуль». ЧА

00.40 «Реал» — 

«Гранада». ЧІ

02.25 «Наполі» 

— «Бенфіка». Ліга 

чемпіонів УЄФА

04.10 «Осасуна» — 

«Валенсія». ЧІ

ФУТБОЛ 2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

16.15, 18.20, 19.15, 

21.15, 23.20, 1.25, 3.30, 

05.30 Топ-матч

06.10 «Легія» — «Боруссія» 

(Д)». Ліга чемпіонів 

УЄФА

08.10 «Реал» — 

«Гранада». ЧІ 

10.10 «Партизан» — 

«Шахтар» (2010/2011 

рр.). Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.10 «Ліверпуль» — «Халл 

Сіті». ЧА 

14.00 Моя гра

14.30 «Ейбар» — 

«Атлетіко». ЧІ

16.30 «Олександрія» 

— «Ворскла». ЧУ

18.35 «LaLiga Files». 

1 епізод». ЧІ 

19.25 «Вільярреал» — 

«Барселона». ЧІ 

21.30 Англія — Шотландія. 

Відбір до ЧС-2018

23.35 Вірменія — 

«Чорногорія. Відбір до 

ЧС-2018

01.40 Півн. Ірландія — 

Азербайджан. Відбір до 

ЧС-2018

03.40 «Реал» — «Боруссія» 

(Д). Ліга чемпіонів 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.50, 13.00 Правила життя

07.40 Правда життя

08.40, 19.50 Паралельний світ

09.40 Походження речей

10.30, 21.50 Мегазаводи

11.11, 17.20 Тварини-генії

12.10 Довідник дикої природи

13.50 Містична Україна

14.40, 20.50 НЛО з минулого 

(Давні прибульці)

15.30 Вікінги: відкриття світу

16.20, 22.40 Загадки планети

18.10 Дика Шрі-Ланка

19.00 Навколо світу. Місця 

сили

23.40 Анатомія бою

00.30 Наука

01.20 Шосте відчуття. Дар чи 

прокляття?

02.10 Таємниці пірамід

03.00 Полювання на НЛО

03.40 Зворотний бік Місяця

04.30 Академік Корольов

05.10 У пошуках істини

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.20 Три сестри

12.10, 14.00, 15.00, 18.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

16.00 Файна Юкрайна

19.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 МультМікс

10.30 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Русалонька»
12.10 Х/ф «Золота гуска»
14.00, 3.35 Віталька

15.50 Казки У

16.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

18.00 Рятівники

22.00 Країна У

00.00 Х/ф «Пробач мені 
любов»

02.10 Х/ф «З іншого боку 
ліжка»

05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 5.30 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 7.05, 8.25 Смакота

06.35, 23.35 На слуху

07.15 Ранок

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.30 Х/ф «Потаємні місця»
11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.15 Борхес

13.40 Світло

14.20 Путівник прочанина

14.45 Д/ф «Штепсель і 

Тарапунька. Слава на 

виснаження»

15.25, 1.20 Біатлон. Кубок 

світу. V етап. Естафета 

4х7, 5км. (чоловіки)

17.10 Хочу бути

17.30 М/с «Попелюшка»

18.20 З перших вуст

18.25 Новини. Світ

19.00 Новини. Культура

19.20, 5.00 Д/ф «Давид 

Черкаський. Людина-

джаз»

19.55 Слідство. Інфо

20.30 Баклани на Балкани

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.40 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Золотий гусак

23.15 Підсумки

02.45 Зірки на Першому

03.10 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Міняю жінку-2

11.00, 12.20, 13.20 Вечірній 

квартал

15.45 М/ф «Льодовиковий 

період-4: 

континентальний 

дрейф»

17.20 Т/с «Кохання проти 

долі»

20.15 М/ф «Ріо»

22.00, 1.20 Світ навиворіт-8

23.05, 2.25 Бойовик «Легенда 

про Червоного орла»

ІНТЕР

05.00, 20.00, 0.50 Подробиці

06.00 М/ф

06.20, 13.40 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 Давай одружимося

11.15, 12.25, 21.00 Т/с «Анна-

детектив»

14.30, 2.45 Т/с «І все-таки я 

кохаю...»

18.00 Стосується кожного

23.00 Х/ф «Дев’ять ознак 
зради»

01.40 Х/ф «Як посварився 
Іван Іванович з Іваном 
Никифоровичем»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.10, 16.10, 5.20 

Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 3.40 Зірковий шлях

11.20, 4.30 Реальна містика

13.20, 15.30, 21.00 Т/с 

«Громадянин Ніхто»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.30 Дивитись усім!

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

12.15, 13.20 Т/с «Пацики»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.20 Х/ф «Голий 
пістолет-2 1/2. Запах 
страху»

17.05 Т/с «Бібліотекарі-2»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Інсайдер

21.20 Х/ф «Голий 
пістолет-33 1/3. 
Остання образа»

22.50 Х/ф «Годинниковий 
механізм»

00.35 Х/ф «Мортал 
Комбат»

02.15, 4.45 Провокатор

03.00 Стоп-10

04.15 Служба розшуку 

дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

04.05 Зона ночі

06.19, 7.50 Kids Time

06.20 М/c «Турбо»

06.50 М/c «Історії Тома і 

Джеррі»

10.35 Пристрасті за ревізором

13.00 Х/ф «Каблучка 
дракона»

14.40 Т/с «Бібліотекарі»

17.10 Х/ф «Відмінниця 
легкої поведінки»

19.00 Х/ф «Хлопці будуть у 
захваті»

20.50 Х/ф «Училка»
22.40 Т/с «Гра престолів»

00.50 Х/ф «Великий Cтен»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційн ий день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 »За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 2Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.00 Х/ф «Грішник»
06.30 Х/ф «Поїзд поза 

розкладом»
07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.40 Т/с «Детективи»

11.45, 0.40 Т/с «Леді-детектив 

міс Фрайни Фішер»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «Гаваї 

5.0-6»

14.00, 19.00, 23.15, 2.35 

Свідок

15.40 Т/с «Служба 

розслідувань»

23.45 Т/с «Елементарно»

03.05 Випадковий свідок

03.20 Речовий доказ

04.10 Легенди бандитської 

Одеси

04.35 Правда життя. 

Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Любов гетьмана 

06.40 Кшиштоф Беднарський. 

«Привид бродить» 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 Новини. 

Культура 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.50 Імені Глієра 

09.20 Д/ф «Сімдесятники. 

Воскові крила Ікара. 

Микола Мащенко» 

09.45 Дім Булгакових-

Турбіних 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Феодосій Гуменюк, ч. 1 

11.00 Проект «Три «С». Євген 

Станкович

11.50 Освальд Заградник. 

«Соло для 

годинника з боєм». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

13.25 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 

мистецтва. 

В. Горовиць» 

14.00, 02.00 «Шукаю 

людину». Вистава 

майстерні Лева Сомова 

за повістю 

К. Сергієнка 

«Прощавай, яр»

15.20, 03.20 Леся Дичко. 

«Червона калина»

16.00 Обереги. Марія 

Примаченко

16.20 Історія рідного краю. 

Музей С. Корольова 

16.45 Філософські портрети. 

Олександр Потебня

17.00 Театр Гната Юри, або 

Майстер Часу, ч. 1

17.20 Сергій Висоцький. 

Пам’ять минулого

18.05 Дещо про кіно. Віктор 

Івченко. Микола 

Мащенко

19.20, 00.20 Дійові особи

20.15 Гра долі. Я кличу тебе 

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Феодосій Гуменюк, ч. 2

21.00 З року в рік. Мистецькі 

спомини

22.05 Знамениті українці. 

Микола Гринько

22.45 Земля і небо Ігоря 

Сікорського

23.05 Аргентинське танго

01.10 Гра долі. Та, що поряд 

01.25 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Лариса 

Кадочникова, ч. 1

04.00 А. Касона. «Дерева 

помирають стоячи». 

Вистава Національного 

академічного театру 

російської драми 

ім. Лесі Українки

СТБ

06.20, 15.55 Все буде добре!

08.20 Зіркове життя

11.15 Битва екстрасенсів 15

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.30, 23.45 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.35 Україна має 

талант!-7

01.05 Танцюють всі!-9

ТОНІС

06.00, 19.50 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Ландшафтні гри

10.50, 21.10 Сумнозвісні місця

11.55, 21.55, 4.40 

Супервідчуття

14.00 Оглядач. LIVE

18.55 В гостях у Дмитра 

Гордона

23.00, 5.05 Д/ф «Нові 

технології війни»

00.00 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.10 Ніч чорних краваток

01.50 Життя на вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.15 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 14.20 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

08.50 Д/ф «Літаки Другої 

світової війни»

12.05, 15.15 Облом.UA.

12.30 Відеобімба

15.45, 23.45 Х/ф 
«Сонячний удар»

17.30, 19.25 Д/ф «Помста 

природи»

18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

20.00 Х/ф «Придорожній 
заклад»

22.00 Т/с «Вікінги-3»

01.20 Т/с «Загублений світ»

02.10 Х/ф «Чорна долина»

ФУТБОЛ 1

06.00 Австрія — Ірландія. 

Відбір до ЧС-2018

07.45 Румунія — Польща. 

Відбір до ЧС-2018

09.30 Моя гра

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.15 Франція — Швеція. 

Відбір до ЧС-2018

12.05 «Реал» — «Боруссія» 

(Д). Ліга чемпіонів 

УЄФА

13.55 «Еспаньйол» — 

«Депортіво». ЧІ

15.55 «Шальке» 

— «Зальцбург. Ліга 

Європи УЄФА

17.45 ЧІ. Огляд туру

18.40 «Сельта» — 

«Малага». ЧІ

20.30, 0.35 Топ-матч

20.40 «Рома» — «Шахтар». 

1/8 фіналу» (2010/2011 

рр.) Ліга чемпіонів 

УЄФА

22.45 «Вільярреал» — 

«Барселона». ЧІ

00.40 «Сельта» — «Аякс». 

Ліга Європи УЄФА

02.25 «Бетіс» — 

«Леганес». ЧІ

04.10 «Челсі» — «Евертон». ЧА

ФУТБОЛ 2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

16.15, 21.15, 23.20, 

1.25, 3.30, 5.30 Топ-

матч

06.10 «Вільярреал» — 

«Барселона». ЧІ 

08.10 «Сандерленд» 

— «Арсенал». ЧА 

10.10 «Шахтар» — «Брага» 

(2010/2011 рр.) Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.10 «Сосьєдад» — 

«Севілья». ЧІ 

14.00 Моя гра

14.30 «Селтік» — «Ман 

Сіті». Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.30 «Атлетік» — 

«Алавес». ЧІ

18.20 «LaLiga Docs» 

1 епізод». ЧІ 

19.25 «МЮ» — 

«Арсенал». ЧА 

21.30 Франція — Швеція. 

Відбір до ЧС-2018

23.35 Австрія — Ірландія. 

Відбір до ЧС-2018

01.40 Румунія — Польща. 

Відбір до ЧС-2018

03.40 «Лас-Пальмас» 

— «Спортінг». ЧІ 

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.50, 13.00 Правила життя

07.40 Правда життя

08.40, 19.50 Паралельний 

світ

09.40 Походження речей

10.30, 21.50 Мегазаводи

11.11 Мисливець і жертва

12.10 Довідник дикої 

природи

13.50 Містична Україна

14.40, 20.50 НЛО з минулого 

(Давні прибульці)

15.30 Смертельний двобій

16.20, 22.40 Загадки планети

17.20 Тварини-генії

18.10 Дика Шрі-Ланка

19.00 Навколо світу. Місця 

сили

23.40 Анатомія бою

00.30 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.20 Три сестри

12.10, 14.00, 15.00, 18.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

16.00 Файна Юкрайна

19.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 МультМікс

10.30 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Рапунцель»
12.10 Х/ф «Залізний 

Ганс»
14.00, 3.20 Віталька

15.50 Казки У

16.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

18.00 Рятівники

22.00 Країна У

00.00 Х/ф «З іншого боку 
ліжка»

01.45 Х/ф «Ця незручна 
мить»

05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 5.30 Новини

06.10, 6.40, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 6.45, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 7.05, 8.30 Смакота

07.15 Ранок

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 21.30 Новини. Спорт

09.15 Україна на смак

09.45 Х/ф «Суперник»
12.05 Д/ф «Сергій Корольов. 

Початок»

13.15 Слідство. Інфо

13.40 Надвечір’я. Долі

14.50 Спогади

15.25, 1.20 Біатлон. Кубок 

світу. V етап. Естафета 

4х6км. (жінки)

17.10 Школа Мері Поппінс

17.30 М/с «Попелюшка»

18.20, 22.50 З перших вуст

18.25 Новини. Світ

19.00 Новини. Культура

19.20, 5.00 Д/ф «Ганна 

Варпаховська. 

Повернення»

19.55 Схеми

20.30 Баклани на Балкани

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.35 Обличчя війни

ТРК «ЕРА»
23.00 Золотий гусак

23.15 Підсумки

23.35 На слуху

02.45 Зірки на Першому

03.10 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Міняю жінку-2

11.00, 12.20, 13.20, 20.15, 2.30 

Вечірній квартал

15.40 М/ф «Ріо»

17.20 Т/с «Кохання проти долі»

00.50 Х/ф «З Новим роком, 
мами!»

ІНТЕР

05.00, 20.00, 1.25 Подробиці

06.00 М/ф

06.20, 13.40 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 Давай одружимося

11.15, 12.25 Т/с «Анна-

детектив»

15.00, 3.20 Т/с «І все-таки я 

кохаю...»

18.00 Стосується кожного

21.00 Ювілейний вечір 

Раймонда Паулса

23.40 Х/ф «Молодята»
02.10 Х/ф «Іноземка»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.10, 16.10 Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 5.10 Зірковий шлях

11.20, 3.40 Реальна містика

13.20, 15.30 Т/с «Громадянин 

Ніхто»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00, 23.30 Т/с «Лінії життя»

23.00 Події дня

01.20 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.30 Дивитись усім!

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.45 Інсайдер

11.30, 13.20 Т/с «Пацики»

12.45, 15.45 Факти. День

15.05, 16.20 Х/ф «Голий 
пістолет-33 1/3. 
Остання образа»

17.05 Т/с «Бібліотекарі-2»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі

21.20 Дизель-шоу

23.20 Х/ф «40 днів і 40 
ночей»

01.05 Х/ф «Годинниковий 
механізм»

02.45 Провокатор

03.30 Стоп-10

04.15 Анекдоти по-українськи

НОВИЙ КАНАЛ

04.40 Зона ночі

05.43, 7.00 Kids Time

05.45 М/c «Турбо»

06.40 М/c «Історії Тома і 

Джеррі»

07.02 Ревізор

09.50 Пристрасті за ревізором

12.00 Х/ф «Книга 
джунглів»

14.15 Т/с «Бібліотекарі»

16.50 Х/ф «Знайомство з 
батьками»

19.00 Х/ф «Знайомство з 
Факерами»

21.10 Х/ф «Знайомство з 
Факерами-2»

23.10 Т/с «Гра престолів»

01.15 Х/ф «Хлопці будуть у 
захваті»

02.55 Х/ф «Відмінниця 
легкої поведінки»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

03.35 В кабінетах

04.25 Фактор безпеки

04.45 Невигадані історії

05.25 Будемо жити

05.55 Рандеву з Яніною 

Соколовою

НТН

05.05 Х/ф «Беремо все на 
себе»

06.30 Х/ф «Загін 
особливого 
призначення»

07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.35, 17.35 Т/с «Детективи»

11.55, 0.40 Т/с «Леді-детектив 

міс Фрайни Фішер»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «Гаваї 

5.0-6»

14.00, 19.00, 23.15, 2.35 

Свідок

15.35 Т/с «Служба 

розслідувань»

23.45 Т/с «Елементарно»

03.05 Випадковий свідок

03.20 Речовий доказ

03.50 Легенди бандитської 

Одеси

04.10 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Обереги. Марія 

Примаченко 

06.30 Історія рідного краю. 

Музей С. Корольова 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини. Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 Новини. 

Культура 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.50 Театр Гната Юри, або 

Майстер Часу, ч. 1 

09.10 Гуцульщина

09.20  Дійові особи 

10.15 Гра долі. Я кличу тебе 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Феодосій Гуменюк, ч. 2 

11.00 З року в рік. Мистецькі 

спомини 

12.05 Знамениті українці. 

Микола Гринько 

12.45 Земля і небо Ігоря 

Сікорського 

13.05 Аргентинське танго 

14.00, 02.00 Михайло 

Коцюбинський. 

«Сон»

14.50, 02.50 Українська хустка

15.30, 03.25 З Божого саду, 

ч. 2

16.00 Казки запорізькі від 

Санька Сита 

16.10 Майстер-клас 

«Аерозйомка, коптери»

16.35 Абстракція. Анастасія 

Романовська

17.00 Музей Івана Огієнка

17.40 Дзвонів чарівні голоси 

18.00 Д/ф «Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 

благодійних»

19.20, 00.20 Марія Левитська. 

Комплімент

20.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Феодосій Гуменюк, ч. 3

21.00 Lady Opera. Ольга 

Чубарєва

22.30 І божество, й натхнення, 

і любов. Народна 

артистка України 

— прима-балерина 

Олена Філіп’єва

23.20 Мистецький код 

Володимира Бовкуна

01.15 Українські голови в 

Баварії, ч. 2

01.25 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Лариса 

Кадочникова, ч. 2

04.00 Анатолій Крим. 

«Постіль брати 

будете?». Вистава 

Київської академічної 

майстерні театрального 

мистецтва «Сузір’я»

05.25 Земляки. Стежками 

Лесі Українки

СТБ

06.20 Зіркове життя

09.05 Х/ф «Будьте моїм 
чоловіком...»

10.50 Х/ф «Розум і 
почуття»

13.55 Х/ф «Джейн Ейр»
18.00, 22.00 Вікна-новини

18.30, 23.45 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.35 Україна має 

талант!-7

01.05 Танцюють всі!-9

ТОНІС

06.00, 19.55 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

7.00, 18.00 Алло, лікарю!

10.35 Сумнозвісні місця

11.15 Будьте здорові!

11.55 Супервідчуття

14.00 Оглядач. LIVE

18.55 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.20, 5.35 Відлуння

22.00 Концерт «Приречений 

на любов»

00.00 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.05 Ніч чорних краваток

02.20 Життя на вершині

02.50 Вихідний, після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.15 Кумири

04.25 Rock Time 

05.05 Микола Сивий. Пісня 

— моя любов

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 14.25 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

08.50, 17.30 Д/ф «Помста 

природи»

12.10 Облом.UA.

12.35 Відеобімба

15.15 Х/ф «Придорожній 
заклад»

18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

19.25 Х/ф «Бруклінські 
копи»

22.00 Т/с «Вікінги-3»

23.45 Х/ф «1408»
01.40 Т/с «Загублений світ»

02.25 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

ФУТБОЛ 1

06.00, 8.00, 20.05 Топ-матч

06.10 Хорватія — Ісландія. 

Відбір до ЧС-2018

08.10 Туреччина — Косово. 

Відбір до ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.15 Вельс — Сербія. Відбір 

до ЧС-2018

12.05 «Челсі» — «МЮ». ЧА

13.55 «Реал» — 

«Гранада». ЧІ

15.55 «Ейбар» — 

«Атлетіко». ЧІ

17.45 ЧІ. Передмова до туру

18.15 «Ліверпуль» — 

«Вотфорд». ЧА

20.10 «Шахтар» — «Рома». 

1/8 фіналу» (2010/2011 

рр.) Ліга чемпіонів 

УЄФА

22.00 Світ Прем’єр-ліги

22.45 «Челсі» — 

«Лестер». ЧА

00.35 Найкращі голи за 2016 

рік». ЧІ

01.10 «Вердер» 

— «Шахтар». Фінал 

(2008/2009 рр.) Кубок 

УЄФА

03.55 «МЮ» — «Баварія» 

(Фінал 1998/1999 рр.) 

Ліга чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ 2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

16.45, 3.35, 5.35 Топ-

матч

06.10 «Зірка» — 

«Шахтар». ЧУ

08.10 «Осасуна» — 

«Валенсія». ЧІ 

10.10 «Рома» — «Шахтар. 

1/8 фіналу» (2010/2011 

рр.) Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.10 «Борнмут» — 

«Ліверпуль». ЧА 

14.00 ЧІ. Огляд туру

14.55 «Сельта» — 

«Малага». ЧІ

17.00 Світ Прем’єр-ліги

17.30 «Тоттенгем» — «Вест 

Гем». ЧА 

19.15 «Реал» — 

«Гранада». ЧІ 

21.00 ЧІ. Передмова до туру

21.30 Хорватія — Ісландія. 

Відбір до ЧС-2018

23.20 Футбольні зірки України 

2016 р. Церемонія 

нагородження

00.50 «Барселона» — 

«Севілья». Суперкубок 

УЄФА 2015 р.

03.45 Туреччина — Косово. 

Відбір до ЧС-2018

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.50, 13.00 Правила життя

07.40 Правда життя

08.40, 19.50 Паралельний світ

09.40 Походження речей

10.30, 21.50 Мегазаводи

11.11 Тварини-генії

12.10 Довідник дикої природи

13.50 У пошуках істини

14.40, 20.50 НЛО з минулого 

(Давні прибульці)

15.30 Смертельний двобій

16.20, 22.40 Загадки планети

17.20 Мисливець і жертва

18.10 Таємниці Гвадалківіру

19.00 У пошуках пригод

23.40 Анатомія бою

00.30 Містична Україна

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.20 Три сестри

12.10, 14.00, 15.00, 18.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

16.00 Файна Юкрайна

18.00 Орел і решка

19.00, 1.50 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 КВК

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 МультМікс

10.30 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Т/с «Снігова королева»

14.20, 3.30 Віталька

15.50 Казки У

16.55 Одного разу під 

Полтавою

18.00 Рятівники

20.00 М/ф «Пінгвіни 

Мадагаскару»

21.40 Х/ф «Як вийти заміж 
за мільярдера»

23.10 Х/ф «Ця незручна 
мить»

01.05 Х/ф «Кохання і 
танці»

02.40 Країна У

05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 5.30 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 7.05, 8.25 Смакота

06.35, 23.35 На слуху

07.15 Ранок

08.35 Територія закону

08.40 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 21.30 Новини. Спорт

09.15 Україна на смак

09.45 Карнавальна феєрія

12.25 Д/ф «Маланка»

13.15 Схеми

13.40 Віра. Надія. Любов

14.50 Театральні сезони

15.40, 2.30 Біатлон. Кубок 

світу. V етап. Спринт 

10км. (чоловіки)

17.10 Як це?

17.30 М/с «Попелюшка»

18.20, 19.20 З перших вуст

18.25 Новини. Світ

19.00 Новини. Культура

19.30 Баклани на Балкани

21.50 Майбутнє нації

ТРК «ЕРА»
23.00 Золотий гусак

23.15 Підсумки

01.20 Музичне турне

03.55 Т/с «Роксолана»

05.00 Клуб
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КАНАЛ «1+1»

06.00 У мережі

07.00 Неділя з «Кварталом»

09.45, 19.30 ТСН

10.40, 23.00 Світське життя

11.40 Х/ф «Зимний сон»
13.40 Вечірній квартал

17.30 Т/с «Недотуркані»

18.30 Розсміши коміка-5

20.15, 2.30 ТСН. 20 років

00.00 Х/ф «Волл-стріт»

ІНТЕР

05.20, 20.00, 1.50 Подробиці

06.10 М/ф

06.50, 3.00 Х/ф «Шукайте 
жінку»

10.00 Д/ф «Мільйон червоних 

троянд. До ювілею 

Раймонда Паулса»

11.10 Х/ф «Старий Новий рік»
13.50 Х/ф «Дев’ять ознак 

зради»
15.30 Ювілейний вечір 

Раймонда Паулса

18.10, 20.30 Т/с «Повернешся 

— поговоримо»

22.20 Т/с «Лілії»

02.20 Док. проект «Клара 

Лучко. Три зустрічі»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.50 Події

07.10, 5.15 Зірковий шлях

09.15 Т/с «Лінії життя»

13.15, 15.20 Т/с «Мій»

17.30, 19.40 Т/с «Рідні серця»

22.00 Х/ф «Соло на 
саксофоні»

00.00 Реальна містика

02.30 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк»

ICTV

05.50 Факти

06.10 Х/ф «40 днів і 40 
ночей»

07.55 Дивитись усім!

08.50 Краще не повторюй!

09.50 Я зняв! 

11.40, 13.00 Х/ф 
«Дитсадковий 
поліцейський»

12.45 Факти. День

13.55 Т/с «Бібліотекарі-2»

18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Вікінги проти 
прибульців»

22.10 Х/ф «Повернення 
Супермена»

01.00 Х/ф «Червоний 
дракон»

03.05 Т/с «Код Костянтина»

НОВИЙ КАНАЛ

03.05 Зона ночі

05.49, 7.35 Kids Time

05.50 М/ф «Титан після 

Землі»

07.40, 15.00 Половинки

09.45 Ревізор

12.35 Пристрасті за ревізором

17.05 М/ф «Феї. Таємниця 

піратського острова»

18.40 Х/ф «Леді-яструб»
21.00 Х/ф «Зоряний пил»
23.20 Х/ф «Великий»

01.25 Х/ф «Знайомство з 
батьками»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15 Рандеву з Яніною 

Соколовою

06.35 Кордон держави

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.20, 22.15, 0.15 Бізнес-

час

08.30 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

10.30 Сімейний лікар

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up LIFE

13.10, 3.20 Кіно з Я. 

Соколовою

13.30 Історія успіху

13.40 Сучасний фермер

14.10, 4.15 Феєрія мандрів

14.30 Навчайся з нами

15.05 Полілог

15.30 Палата

16.10 Фінансовий тиждень

16.30 Особливий погляд

17.10 »За Чай.com»

18.15, 2.35 Фактор безпеки

19.25, 23.30 Машина часу

20.10, 0.20, 5.15 2Рандеву з Я. 

Соколовою

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 1.15, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час: Важливо

22.30 Д/ф «Окупація»

02.15 В кабінетах

04.35 Час інтерв’ю

НТН

06.10 Х/ф «Екіпаж машини 
бойової»

07.30 Х/ф «Зворотної 
дороги немає»

11.30 Речовий доказ

14.05 Склад злочину

15.35 Т/с «Детективи»

19.00, 3.45 Свідок

19.30 Х/ф «Люби мене»
21.30 Х/ф «Хрещений 

батько-3»
00.35 Х/ф «Щоденник 

кар’єристки»
02.15 Х/ф «Рудий пес»
04.15 Випадковий свідок

04.25 Легенди бандитської 

Одеси

04.50 Правда життя. Професії

 

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05  Православний 

календар 

06.15 Казки Запорізькі від 

Санька Сита 

06.30 Майстер-клас 

«Аерозйомка, коптери» 

06.55 Абстракція. Анастасія 

Романовська 

07.15 Музей Івана Огієнка 

07.50 Дзвонів чарівні голоси 

08.10 Д/ф «Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 

благодійних» 

08.35 Новини-Світ 

08.45 Новини 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Православний календар 

09.20 Марія Левитська. 

Комплімент 

10.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Феодосій Гуменюк, ч. 3 

11.00 Lady Opera. Ольга 

Чубарєва 

12.30 І божество, й натхнення, 

і любов. Народна 

артистка України 

— прима-балерина 

Олена Філіп’єва 

13.20 Мистецький код 

Володимира Бовкуна 

14.00, 02.00 Х/ф «Наталка 
Полтавка»  

15.20, 03.10 Містерія Різдва. 

Руслана Калина

16.05 Світ дітей. У ритмі 

спорту

16.15 Казки Лірника Сашка 

16.25 Дитячі таємниці

16.50 Галерея образів. 

О. Сластьон

17.00 Музичне виховання, ч. 1

17.30 Євген Шах. Людина з 

великої літери, ч. 1

17.55 Православний календар 

18.05 Роман Коваль. 

повернення правди. 

Юрій Горліс-Горський, 

ч. 1

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Тиждень

19.20, 00.20 Позиція. 

В’ячеслав Страннік. 

«Дивний Страннік»

19.45 Д/ф «Марія Капніст. 

Три свята»

20.30 Музика і музиканти. 

Новорічний Штраус-

концерт

21.00 В. Шекспір. «Зимова 

казка». Вистава 

Львівського 

академічного театру 

ім. Леся Курбаса, 2 дія

22.45 Будуймо нову 

європейську країну 

разом 

23.40 Мелодії гірського краю

00.50  З року в рік. Мистецькі 

спомини 

04.00 Х/ф «Мартин 
Боруля» 

05.35 Мамайчуки 

СТБ

06.10 ВусоЛапоХвіст

07.50 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

09.50 Україна має талант!-7

17.05 Х/ф «Дівчата»
19.00 Х/ф «Час кохати»
22.40 Х/ф «Я щаслива»
00.35 Х/ф «Будьте моїм 

чоловіком...»
02.05 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.10, 5.30 Цивілізація 

Incognita

06.25 Різдвяний вертеп в 

гостях у Івана Поповича

09.50 Шеф-кухар країни

11.00, 18.55 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

13.35 Іпостасі спорту

14.20 Завтра — сьогодні

15.40 Соціальний статус: 

ваша пенсія

16.25 Сироти дикої природи

17.00 Баскетбол. Суперліга. 

«Будівельник» (Київ) 

— «Черкаські Мавпи»

20.00 Ювілейний концерт 

Андрія Демиденка

00.00 Вихідний, після опівночі

01.10 Щоденники Червоного 

Черевичка

02.15 Ніч чорних краваток

02.45 Життя на вершині

03.45 Світські хроніки

04.10 Кумири

04.25 Rock Time 

05.00 Микола Сивий. Пісня 

— моя любов-2

05.50 Х/ф «Ругантіно»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

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

12.00 Top Gear

13.00, 23.25 Х/ф «Повний 
газ»

14.50 Х/ф «Атлантичний 
рубіж»

16.20 Х/ф «Джек Гантер. 
В пошуках скарбів 
Угаріта»

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

20.05 Х/ф «Джек Гантер. 
Небесна зірка»

22.00 Х/ф «Мисливець 
проти Чужого»

01.15 Т/с «Загублений світ»

02.05 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

ФУТБОЛ 1

06.00, 8.00, 21.25, 23.40, 1.40, 

3.40 Топ-матч

06.10 Люксембург — 

Нідерланди. Відбір до 

ЧС-2018

08.10 Іспанія — Македонія. 

Відбір до ЧС-2018

10.00, 16.30, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Україна — Фінляндія. 

Відбір до ЧС-2018

12.10 «Реал» — 

«Гранада». ЧІ

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.20 «Тоттенгем» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

16.50 «Свонсі» — 

«Арсенал». ЧА

19.00 Світ Прем’єр-ліги

19.25 «Атлетіко» — 

«Бетіс». ЧІ

21.40 «Депортіво» — 

«Вільярреал». ЧІ

23.50 «Лестер» — 

«Челсі». ЧА

01.50 «Барселона» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

03.55 «Леганес» — 

«Атлетік». ЧІ

ФУТБОЛ 2

06.00 «Сельта» — «Аякс. 

Ліга Європи УЄФА

07.45 «Вільярреал» — 

«Барселона». ЧІ 

09.30 ЧА. Передмова до туру

10.00 «Шахтар» — «Рома. 

1/8 фіналу» (2010/2011 

рр.) Ліга чемпіонів 

УЄФА

11.45 «Порту» — «Лестер». 

Ліга чемпіонів УЄФА

13.25 ЧІ. Передмова до туру

13.55 «Леганес» — 

«Атлетік». ЧІ 

15.55, 16.50, 19.10, 23.20, 

1.25, 3.30, 5.30 Топ-

матч

16.20 Світ Прем’єр-ліги

17.10 «Барселона» — «Лас-

Пальмас». ЧІ 

18.00 Футбол Tables

19.20 LIVE. Лестер» — 

«Челсі». ЧА 

20.15 Футбол NEWS. LIVE

21.30 Україна — Фінляндія. 

Відбір до ЧС-2018

23.35 Іспанія — Македонія. 

Відбір до ЧС-2018

01.40 Люксембург — 

Нідерланди. Відбір до 

ЧС-2018

03.40 «Атлетіко» — 

«Бетіс». ЧІ 

МЕГА

06.00, 0.40 Бандитська Одеса

07.00 Брама часу

08.40 Анатомія бою

09.30 Смертельний двобій

11.10, 21.40 Бойова залізниця

12.50 Загадки планети

14.50 Королівська кобра: 

обличчям до обличчя

15.40 Довідник дикої природи

16.40 Неймовірний риф

17.30 Навколо світу. Місця 

сили

18.10 Паралельний світ

21.00 Секретні історії

23.40 Дивовижна справа

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35, 13.20 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.15 Х/ф «Пригоди Бейлі: 
різдвяний герой»

12.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

15.10, 16.10 Орел і решка

16.10 Орел і решка

23.40 Х/ф «У коханні 
дозволено все»

01.45 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 М/с «Козаки. Футбол»

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 МультМікс

09.30 М/с «Барбі Дрімтопія»

10.45 М/ф «Врятувати Санту»

12.10 Х/ф «Холодне серце»
13.50 Х/ф «Попелюшка»
15.00, 3.55 Віталька

16.40 Х/ф «Як вийти заміж 
за мільярдера»

18.10 М/ф «Пінгвіни 

Мадагаскару»

19.50 Казки У

20.55 Одного разу під 

Полтавою

22.00, 2.15 Країна У

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Шпілівілі

01.25 Теорія зради

05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00 У просторі буття

06.35 Підсумки

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.20 Шеф-кухар країни

08.10 Смакота

08.35 Тепло. Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Х/ф «Вікторія і 
Альберт»

12.40 Щасливого Різдва

14.50 Книга.ua

15.25, 2.30 Біатлон. Кубок 

світу. V етап. Спринт 7, 

5км. (жінки)

16.55 Чоловічий клуб. 

Спорт

17.55 Чоловічий клуб

18.30 Х/ф «Казка про 
крисолова»

20.00 Баклани на Балкани

21.00, 5.30 Новини

21.30 Концертна програма

22.45 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.25 Єврошоу 

М.Поплавського

01.20 Музичне турне

04.00 Т/с «Роксолана»

05.00 Д/ф «Маланка»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 Х/ф «Волл-стріт»
08.10 Неділя з «Кварталом»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.05 ТСН

11.00 Світ навиворіт-8

16.00 М/ф «Турбо»

17.45 Х/ф «З Новим роком, 
мами!»

20.15 Х/ф «Міцний горішок-1»
23.00 Х/ф «Шерлок-4»
00.40 Х/ф «Шерлок-4  

«мовою оригіналу»
02.30 Світське життя

04.40 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

05.30, 20.00, 1.50 Подробиці

06.00 М/ф»

06.20 Х/ф «Старий Новий 
рік»

09.00 Готуємо разом»

10.00 Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож

11.00 Орел і решка. Шопінг

12.00 Навколо М

13.00 Х/ф «Молодята»
14.30 Т/с «Повернешся 

— поговоримо»

18.10, 20.30 Т/с «Секта»

22.20 Т/с «Лілії»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Події

07.40 Зірковий шлях

09.15 Х/ф «Соло на 
саксофоні»

11.20 Т/с «Рідні серця»

15.00 Х/ф «Дружина 
Штірліца»

17.00, 20.00 Т/с «Буде світлим 

день»

19.00, 5.50 Події тижня з 

Олегом Панютою

21.45 Т/с «Мій»

01.40 Т/с «Райське місце»

ICTV

05.25 Факти

05.55, 8.40 Великі авантюристи

09.25 Не дай себе обдурити!

11.15, 13.00 Стоп-5. Прем’єра

12.45 Факти. День

13.20 Х/ф «Вікінги проти 
прибульців»

15.25 Т/с «Бібліотекарі-2»

18.45 Факти. Вечір

19.15 Х/ф «Черепашки-
ніндзя»

21.05 Х/ф «Селфлес. Ціна 
безсмертя»

23.10 Х/ф «Червоний 
дракон»

01.25 Т/с «Код Костянтина»

НОВИЙ КАНАЛ

03.25 Зона ночі

06.30, 7.49 Kids Time

06.35 М/c «Турбо»

07.00 М/c «Історії Тома і 

Джеррі»

07.50 М/ф «Феї. таємниця 

піратського острова»

09.15 М/ф «Феї: фантастичний 

порятунок»

10.50 Т/с «Якось в казці»

14.10 Х/ф «Зоряний пил»
16.45 Х/ф «Хроніки Нарнії: 

підкорювач світанку»

19.00 Х/ф «Темний світ»
21.00 Х/ф «Темний світ: 

рівновага»
23.00 Х/ф «Сомнія»
01.00 Х/ф «Знайомство з 

Факерами»

5 канал

06.00, 9.30, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час: Важливо

06.15, 21.00, 1.15 Час: підсумки 

тижня з В. Гайдукевичем

06.25, 18.10, 0.20 Велика 

політика

06.55, 1.55 Огляд преси

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 00.00 

Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.25, 22.15, 0.15 Бізнес-

час

08.10 Гра інтересів

08.30, 3.15 Феєрія мандрів

09.10 Мотор

09.20 Автопілот-тест

09.25 Технопарк

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.10 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up BUSINESS

13.10 Модне здоров’я

13.35 Ваш лікар

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 «За Чай.com»

19.25 Невигадані історії

20.00 Д/ф 

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/ф «Окупація»

23.20 Фінансовий тиждень

02.15, 5.15 Машина часу

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.15 Х/ф «Інспектор 
карного розшуку»

08.00 Х/ф «Будні карного 
розшуку»

09.30 Т/с «Агентство НЛС-2»

13.15 Х/ф «Люби мене»
15.10 Х/ф «Королева 

бензоколонки-2»
16.50 Легенди карного 

розшуку

19.00 Т/с «Мережева 

загроза»

23.00 Х/ф «Мітка»
01.10 Х/ф «Убивча 

поїздка»
02.40 Х/ф «Хрещений 

батько-3»
05.20 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Галерея образів. 

О. Сластьон 

06.10 Музичне виховання, ч. 1 

06.40 Євген Шах. Людина з 

великої літери, ч. 1 

07.05 Роман Коваль. 

повернення правди. Юрій 

Горліс-Горський, ч. 1 

08.00 Чернігів. Княжий 

дитинець. Храмова 

архітектура XI ст. Спасо-

Преображенський собор

08.15 Казки Лірника Сашка 

08.25 Дитячі таємниці 

08.50 Світ дітей. У ритмі 

спорту 

09.00 Новини. Культура. 

Тиждень 

09.20 Позиція. В’ячеслав 

Страннік. «Дивний 

Страннік» 

09.45 Д/ф «Марія Капніст. Три 

свята» 

10.30 Музика і музиканти. 

Новорічний Штраус-

концерт 

11.00 В. Шекспір. 

«Зимова казка». 

Вистава Львівського 

академічного театру ім. 

Леся Курбаса, 2-га дія 

12.45 Будуймо нову 

європейську країну 

разом 

13.45 Мелодії гірського краю 

14.00, 02.00 Колізей. Ель-

Джем. Туніс

15.35, 03.35 Майстер-клас 

«Вітражний розпис»

16.00 Концерт «Мир заради 

дітей»

17.30 Євген Шах. Людина з 

великої літери, ч. 2

18.05 Д/ф «Сімдесятники. 

Рондо для лицаря. 

Віктор Гресь»

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Тиждень

19.20 Світ у прямокутнику. 

Фотококтейль від Наталії 

Компанцевої

20.10 Головна роль. Богдан 

Струтинський

21.00 В. Шекспір. 

«Зимова казка». 

Вистава Львівського 

академічного театру ім. 

Леся Курбаса, 2-га дія

22.45 Звук і Душа. Концерт 

квартету «Капріс-

Класік»

00.20 Світ у прямокутнику. 

Антон Петрусь, ч. 1

00.50 Коломийська 

кераміка

01.05 Головна роль. Валерія 

Чайковська про Миколу 

Мерзлікіна

04.00 Г. Квітка-Основ’яненко. 

«Сватання на 

Гончарівці». Вистава 

Київського академічного 

Молодого театру

05.20 Співає Ігор Борко

 

СТБ

07.05 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

10.10 Караоке на майдані

11.05 Україна має талант!-7

15.15 Х/ф «Час кохати»
19.00 Битва екстрасенсів

20.40, 3.15 Слідство ведуть 

екстрасенси

23.25 Х/ф «Джейн Ейр»

ТОНІС

07.50 Натхнення

09.50 Зцілення теплом

10.55 Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем

13.30 Будьте здорові!

14.00 Сироти дикої природи

15.05 Життя в цифрі

15.30 Соціальний статус: ваша 

пенсія

16.05 Х/ф «Ругантіно»
18.05 Концерт «Про любов»

21.10 Шеф-кухар країни

21.45 Євромакс

22.10, 4.15 Х/ф «Шляхетний 
венеціанець»

00.15 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.20 Ніч чорних краваток

02.20 Життя на вершині

02.50 Вихідний, після опівночі

03.50 Rock Time

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

10.00 Бушидо

11.00 Д/ф «Помста природи»

13.45 Х/ф «Нижче нуля»
15.20 Х/ф «Загін 

спеціального 
призначення»

17.20 Х/ф «Атлантичний 
рубіж»

19.00 Х/ф «Гра на 
виживання»

20.30 Х/ф «1408»
22.25 Х/ф «Бруклінські 

копи»
00.55 Т/с «Загублений світ»

02.30 Х/ф «Вишневі ночі»

ФУТБОЛ 1

06.00, 8.00, 16.00, 16.55, 19.10, 

21.25, 23.40, 1.40, 3.40 

Топ-матч

06.10 Португалія — Латвія. 

Відбір до ЧС-2018

08.10 Бельгія — Естонія. 

Відбір до ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Барселона — Лас-

Пальмас». ЧІ

12.05 «Лестер» — «Челсі». ЧА

13.55 «Атлетіко» — 

«Бетіс». ЧІ

16.15 Найкращі голи за 2016 

рік». ЧІ

17.10 «Сельта» — 

«Алавес». ЧІ

18.00, 20.15 Футбол Tables

19.25 «Гранада» — 

«Осасуна». ЧІ

21.40 «Севілья» — «Реал». ЧІ

23.50 «Евертон» — «Ман 

Сіті». ЧА

01.50 «Валенсія» — 

«Еспаньйол». ЧІ

03.55 «МЮ» — 

«Ліверпуль». ЧА

ФУТБОЛ 2

06.00, 20.00 Тоттенгем» 

— «Вест Бромвіч». ЧА 

07.50, 10.30, 12.35, 14.55, 

17.30, 1.25, 3.30, 5.30 

Топ-матч

08.10 «Депортіво» — 

«Вільярреал». ЧІ 

10.00 Світ Прем’єр-ліги

10.45 «Свонсі» — 

«Арсенал». ЧА 

12.55 «Валенсія» — 

«Еспаньйол». ЧІ 

15.20 «Евертон» — «Ман 

Сіті». ЧА 

17.45 Передмова до матчу 

«МЮ-Ліверпуль». ЧА 

17.50 «МЮ» — 

«Ліверпуль». ЧА 

21.50 Португалія — Латвія. 

Відбір до ЧС-2018

23.35 Бельгія — Естонія. 

Відбір до ЧС-2018

01.40 «Сельта» — 

«Алавес». ЧІ

03.40 «Гранада» — 

«Осасуна». ЧІ

МЕГА

06.00, 5.30 Бандитська Одеса

07.00 Містична Україна

08.40 Анатомія бою

09.30 Смертельний двобій

11.10, 21.40 Бойова залізниця

12.50 Загадки планети

14.50 Неймовірний риф

17.30 У пошуках пригод

18.10 Паралельний світ

21.00 Дивовижна справа

23.40 Секретні історії

00.30 Підроблена історія

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35, 10.10 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

12.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.25, 14.25 Орел і решка

14.25 Орел і решка

20.00 Х/ф «Дитина 
напрокат»

21.50 Вечірній квартал

23.45 КВК

02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 М/с «Козаки. Футбол»

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Елвін і бурундуки»

08.00 МультМікс

09.30 М/ф «Врятувати Санту»

10.55 М/ф «школа монстрів: 

великий монстровий 

риф»

12.15 Х/ф «Трубач»
14.05, 3.55 Віталька

16.40, 18.45, 22.00, 2.15 Країна 

У

17.40, 20.55 Одного разу під 

Полтавою

19.50 Казки У

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Шпілівілі

01.25 Теорія зради

05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00 Світ православ’я

06.35 Д/ф «Серцем і душею»

07.05 Тепло. Ua

07.20, 23.30 Золотий гусак

08.15 Смакота

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Х/ф «Милий друг»
11.15 Спогади

11.50 Театральні сезони

12.25, 2.20 Біатлон. Кубок 

світу. V етап. Гонка 

переслідування 12,5км. 

(чоловіки)

13.40 Мистецькі історії

14.15 Фольк-music

15.15 Твій дім

15.40, 3.10 Біатлон. Кубок 

світу. V етап. Гонка 

переслідування 10 км. 

(жінки)

17.00 Т/с «Епоха честі»

20.30 Перша шпальта

21.00, 5.30 Новини

21.30, 5.00 Спорт. Тиждень

21.55 Фільм Богдана Кутєпова 

«Життя і смерть у 

Гуцулії, або Про трьох 

братів, мандрівних музик 

і вуйка-небіжника»

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.20 Територія закону

01.20 Музичне турне

04.00 Т/с «Роксолана»
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«До середини ХІХ століття Санта 
Клауса і Діда Мороза не існувало...»
 ■ Пані Олено, звичай ставити ялинку 
якось пов’язаний з українськими тради-
ціями?
 — Ялинка сприймалася як ритуаль-
на, тому що в картині світу давньої лю-
дини в центрі світу розташоване так зва-
не світове дерево. Людині потрібні сим-
волічні координати для розуміння світу. 
Крона — це небо, стовбур — це світ лю-
дей, і корінь — підземний світ. Деякі на-
роди ставили ялинку на Різдвяні свята, 
а в нас обрядове деревце встановлювали 
на свято Івана Купала. На ньому чіпляли 
стрічки, свічечки, квіти. Різдвяне дерев-
це німці прикрашали спершу якимись 
екзотичними плодами — приміром, по-
мідорами чи загорнутими в «позолотку» 
картоплинами. На верхівці різдвяної 
ялинки встановлювали «вифлеємську» 
зірку.Тільки в середині ХІХ століття на 
Заході починається масове виробниц-
тво фабричних прикрас для ялинок. У 
цей час створюються нові умови для ко-
мунікації, поширюються залізниці. Від-
повідно, багато нової інформації потрап-
ляє на територію Російської імперії.
 ■ А Дід Мороз теж прийшов із Заходу?
 — Не зовсім. Цьому персонажу тро-
хи більше 100 років. До середини ХІХ 
століття таких понять, як Санта Клаус 
чи Дід Мороз, не існувало. Першим при-
думав цей образ англійський художник, 
підхопили американці й добряче його 
«вестернізували». Зобразили як веселу-
на, з мішком подарунків, одягненого в 
коротку червону куртку і кумедний ков-
пак — замість фіолетового священичого 
вбрання свого попередника Святого Ми-
колая. Святий Миколай, за переказами, 
таємно закинув гроші у відчинене вікно 
убогому чоловікові у своєму місті Мира 
Лікійська. Ні в Німеччині, ні в Англії 
взимку вікно на ніч ніхто б не відчиняв. 
Тому західноєвропейський Санта Кла-
ус кидає дарунки у димар. Це стародав-
ній символ поєднання світів — «цього» 
і «того». До речі, і в Україні люди, які 
щось чи когось загубили і хотіли знайти 
чи повернути, мали покликати це тричі 
у димар. І воно, згідно з переказам, неод-
мінно поверталося. 
 Американський Санта Клаус сподо-
бався і дітям, і дорослим. Це була епо-
ха, коли вважалося за добрий тон смія-
тися над собою, уже було поширене гас-
ло «бог помер», зроблено ставку на на-
уковий прогрес. Стає модним усе нове, 
усе, що протистоїть «старому світові». 
Усе це закінчується доволі трагічно, і 
Європа врешті знову повернулася до фі-
лософського осмислення християнства. 

«Морозе, морозе, іди до нас куті їсти!...»
 ■ Але російський Дід Мороз зовсім не 
схожий на Санту...
 — У Росії була зовсім інша історія. 
Тут творять образ казкового Мороза. 

Саме в цей час Микола Нєкрасов пише 
поему «Мороз-Красный Нос», а Олек-
сандр Островський складає розкішну 
казку про Снігуроньку, в якої мати — 
Весна, а батько — Мороз. І яка гине від 
сонячних променів і кохання. П’єса ста-
ла надзвичайно популярною. А тут іще 
Васнєцов малює картину «Снігуронька», 
а Римський-Корсаков пише однойменну 
оперу. Дід Мороз з’являється на листів-
ках, у журналах, на дитячих святах. 
На початку ХХ століття потроху почи-
нає виникати різдвяно-новорічна індус-
трія. У вітрині кав’ярні на Хрещатику 
виставляли механічного «Діда Мороза», 
і весь Київ сходився на нього дивитися. І 
тут — 1917 рік, більшовицький перево-
рот. І Різдво, і ялинка, і Дід підпадають 
під репресивну машину. 1922 року почи-
нається кампанія за перетворення Різ-
два Христового у «комсомольські свят-
ки». Але вона зазнала невдачі. Бо люди 
за віки святкування Різдва витворили 
обрядовість, кулінарний код. Про ко-
жен момент Різдва — кутю, сіно, зірку 
— є безліч переказів, уявлень, бо в кож-
ному селі, в містечку були свої звичаї й 
історичні події, пов’язані з цим святом. 
 ■ Відомо, що «антиріздвяні кам-
панії» першого десятиліття більшови-
цької влади зазнали краху. 
 — Так. Патрулі ходили селами й 
містечками й фіксували: в кого завіше-
не вікно — там святкують. Карали. І все 
одно не змогли викорінити. Залишалося 
тільки одне: підмінити. У 1935 році при-
йняли рішення повернути ялинку, звіс-
но ж, не різдвяну. Увінчана п’ятикутною 
червоною зіркою, вона стала неодмін-
ним атрибутом державного свята Ново-
го року. Блискавичне поширення нового 
«звичаю» свідчить про силу системи. 28 
грудня 1935 року газета «Правда» опуб-
лікувала статтю за підписом Павла Пос-
тишева — «Організуємо до Нового року 
дітям гарну ялинку». А вже 31 грудня по 
всій території Радянського Союзу — від 
Шепетівки до Курил — у «червоних ку-
точках» шкіл стояли ялинки. Уявляєте? 
Трьох днів вистачило! Прикрас, звісно, 
не було, все робили власноруч. Цікаво, 
що в усіх радянських букварях і читан-
ках вміщували сторінку, де було розпи-
сано, як зробити з паперу «ліхтарик» й 
іграшки на ялинку.
 ■ Тобто були чіткі продумані інструк-
ції, як усім дітям від Шепетівки до Ку-
рил забезпечити «єдиний інформацій-
ний простір»?
 — Звичайно. Було придумано нову 
історію про Діда Мороза. Вважаю, що з 
точки зору ідеології це один із найкра-
щих витворів радянської системи. Сю-
жет був дуже простий і чіткий. Пре-
красний Дід Мороз іде до дітей з вели-
ким мішком подарунків. І цей мішок 
крадуть вороги — вовки, лисиці, Баба-
Яга чи Кощій. Діти шалено люблять по-
дарунки і справедливо обурюються. По-

вернути мішок допомагають друзі — бі-
лочки, зайчики. Ведучий звертається 
до залу, щоб діти покликали Діда. І всі 
діти «в єдиному пориві» тричі (!!!) гука-
ють: «Дід Мороз, прийди!». До речі, у 
цій «конструкції» використано і давній 
український звичай. На Святвечір, коли 
вже на покуті поставили обмотаного пе-
ревеслами з червоною стрічкою дідуха, 
кутю та узвар і з першою зіркою лашту-
ються сідати до столу, господар після мо-
литви бере ложку куті, кладе в миску, 
виходить на поріг, відчиняє хатні двері 
і запрошує мороза: «Морозе, морозе, іди 
до нас куті їсти!». Ці звичаї досі існують 
на Поліссі, а бабуся мене змушувала ро-
бити це в київській квартирі — через 
кватирку. Причому «з жонкою, з мат-
кою й сестрою, зі сватом і братом». Мені 
це дуже подобалося! Якщо він не прихо-
дить — а так зазвичай і стається, то ха-
зяїн бере пугу, якою поганяють худобу, 
і каже: «Якщо ти сьогодні не прийшов, 
то й у Петрівку не приходь, щоб не помо-
розив нам жито, пшеницю, всяку паш-
ницю, наших ягняток і наших теляток» 
— і зачиняє двері. Родина розігрує міф 
про те, що в різдвяну ніч межа між сві-
том живих і мертвих зникає. Люди віри-
ли, що померлі приходять у цей час. Па-
раджанов у фільмі «Тіні забутих пред-
ків» чудово показав ці вірування гу-
цулів: вони дмухають на лаву, «щоб не 
присісти душечки». Різдво — це свято, 
коли збираються разом і мертві, і живі. 
Уся родина має зібратися на Святвечір. 
 Гуцули ще запрошують чорну бурю, 
ведмедя, вовка, градову хмару... Нега-
тивний світ, загрозливий для життя лю-
дини, треба нагодувати і задобрити. При-
чому в цей час усі мають бути однією ро-
диною. У нас із вами сьогодні егоїстичне 
антропоморфне сприйняття світу — 
ми, мовляв, у його центрі. А наші пред-
ки сприймали себе як частину космосу. 
Ті, хто живе в селі, відчувають, наскіль-
ки природа може бути агресивною. Особ-
ливо це видно зараз у Чорнобилі, де все 
вже заросло. Там починаєш розуміти, на-
скільки природа могутніша за людину. І 
коли ти в цьому живеш, і в тебе ще й не-
має бензопилки, телевізора і комп’ютера, 
— ти благатимеш, щоб та градова хмара, 
буря обійшла тебе стороною.

«Ланковою в полі мати урожай 
ростить багатий...»
 ■ Творці радянського «новорічного 
обряду» усе це мали знати, прорахува-
ти і вдало підмінити?

 — Звісно. Ніхто не може перекодува-
ти людські смаки. Їх можна тільки підмі-
нити. Замість куті з’явився салат олів’є, 
а замість узвару — «совєтскоє шампан-
скоє». Нові «обряди» поширили доволі 
швидко. Впровадили яскраву міфологію. 
Традиційно час появи першої зірки — це 
момент, коли можна своє бажання пере-
дати «туди». А в СРСР усі «знали», що за-
гадувати бажання треба з 12-м ударом ку-
рантів. Писали й поширювали нові «ко-
лядки». У 1987 році вийшла моя книжка 
«Календарно-обрядові пісні». Її не мож-
на було б видати, якби тут не було розділу 
«Пожовтневі колядки». Прочитаю ури-
вок однієї з них, щоб було зрозуміло, у 
якому світі ми жили:

А я знаю, хто є дома — 
сам господар коло столу.

Господиня біля нього, 
краща сонечка ясного.

Батько в цеху бригадиром, 
син у війську командиром, 

Ланковою в полі мати 
урожай ростить багатий.

 ■ Таке справді співали?
 — А куди ж було подітися? І в шко-
лах вчили. Формувалася подвійна мо-
раль, коли таємно святкували Різдво, а 
прилюдно — співали такі от «шедеври». 
Заввідділу фольклористики, блискучий 
науковець Михайло Пазяк розповідав 
мені, як він починав свою кар’єру фоль-
клориста з учителювання на Хмельнич-
чині. Директор школи, завмаг, завпош-
ти і фельдшерка — це була «бойова ком-
панія», що ходила по селу і ганяла коляд-
ників. І коли я спитала, як фольклорист 
міг таким займатися, він відповів: «А що 
було робити?. Робили вигляд, що ганяє-
мо, а насправді закривали на це очі». Але 
маю й багато записаних історій про пока-
рання за колядки. Скажімо, один чоловік 
розповів, що за те, що він ходив коляду-
вати, директор виголив йому на потилиці 
хрест. Уявіть, яке приниження для хлоп-
ця... Ми на сьогоднішній день навіть не 
уявляємо, у якій атмосфері ми жили й 
виховувалися в ті роки. 
 ■ Чим відрізняється традиційна куль-
тура від тієї, у якій живемо сьогодні?
 — У традиційному обрядовому дійстві 
кожен може бути і дідом, і міхоношею, і 
«козою». Це театр для себе. Кожна люди-
на — талановита, коли хтось виходить із 
ролі і тут же замість нього будь-хто стає 
«козою», міхоношею чи звіздарем. А сьо-
годні, у вік споживацтва, ми звикли ле-
жати на дивані і щоб нас хтось розважав. 
До речі, активна неспоживацька позиція 
формується в ранні роки. Коли я викла-
дала в Славістичному університеті, було 
дуже помітно різницю між студентами, 
які в школі вивчали народознавство, і 
тими, які після 1994 року були позбав-
лені цієї можливості. У перших на семі-
нарах було завжди змагання — хто буде 
відповідати. Вони їздили у власні експе-
диції і записували свідчення від бабусь, 
інсценували обряди, їм це було страшен-
но цікаво. Коли є вчитель-ентузіаст, то 
він це підтримує. А дітки в такому віці 
до народного мистецтва й обрядів дуже 
сприйнятливі. Вони вірять у казку і хо-
чуть бути її частиною. Недаремно за душі 
дітей точиться боротьба. ■

СВЯТО

Олена Чебанюк: Різдво 
— це свято, на яке 
збираються і мертві, і живі
Відома фольклористка — про особливості українського 
Святвечора, комуністичні підміни і повернення до витоків
Ярослава МУЗИЧЕНКО

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту мистецтво-
знавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Олена Чебанюк уп-
родовж десятиліть досліджує календарні обряди українців. Із фольклористичними 
експедиціями об’їздила всю Україну, упорядкувала й видала кілька академічних 
збірників календарно-обрядових пісень. Наразі особливу увагу звертає на зміни, що 
сталися з традиційною обрядовістю під впливом комуністичної ідеології, та на мож-
ливості повернення до першовитоків у сприйнятті народної культури. Працює над 
унікальною книгою про український народний календар, де вчителі, батьки, вихова-
телі дитячих садків і загалом усі охочі зможуть отримати відповіді на численні запи-
тання щодо наших свят у різних місцевостях та в різні часи. Сьогодні наша розмова 
— про Святвечір і Різдво та про те, звідки взявся Дід Мороз і що з ним зробила ра-
дянська влада. Адже питання «чи підлягають Дід Мороз і Снігуронька декомунізації 
як символи радянської епохи» — цікавить не лише журналіста й президентського 
радника Олега Медведєва...

■

Дід Мороз на ракеті. Радянська новорічна листівка.❙

Олена Чебанюк.❙
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Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Виконавець пісні, рядок якої ви-
несено у заголовок, — має уні-
кальний чудовий голос. Фемій 
Мустафаєв — володар широ-
кого вокального діапазону: від 
ліричного тенора до баритона. 
Будучи співаком академічно-
го плану, він включає до своїх 
концертних програм як класичні 
арії, так і українські народні піс-
ні, романси та сучасні пісні ук-
раїнських та зарубіжних авторів.
У численному творчому дороб-
ку Фемія Мустафаєва — диск 
«Солоспіви. Тарас Шевченко» 
із піснями на слова Кобзаря. 
А незабаром з’явиться новий 
— «Солоспіви. Іван Франко». 
У планах митця — звернутися 
ще й до творчості Лесі Україн-
ки. Про це й інше говоримо з 
народним артистом України 
Фемієм Мустафаєвим.

«Цю пісню ніхто з чоловіків 
раніше не співав»
 ■ Фемію, що надихнуло на 
створення «Солоспівів»? Як ви-
никла ідея?
 — Підготовча робота ство-
рення «Солоспівів. Тарас Шев-
ченко» йшла цілих п’ять років. 
У архівах, бібліотеках віднай-
шов ноти і тексти. Так нади-
бав на «Думу» з «Невольника». 
Цей твір, як правило, викону-
ють кобзарі, а мені захотілося 
заспівати під акомпанемент ор-
кестру. Потім  підготував «Ми-
нають дні». Далі «Гетьмани, 
гетьмани» і «Серенаду». Особ-
ливо зацікавила «У тієї Кате-
рини» на музику Миколи Ли-
сенка. Бо цю пісню ніхто з чо-
ловіків раніше не співав. Тобто 
я підбирав вірші Тараса Шев-
ченка, які рідко чи зов сім не 
виконувалися. І назбирав по-
над 30 творів, із них увійшли 
до альбому 26. Спершу співав у 
філармонійних залах України. 
Слухачі дуже тепло сприймали. 
Тоді й виникла думка записати 
цілий альбом. Я хочу, щоб яко-
мога більше людей почули Шев-
ченкове слово. Воно унікальне!
 Одночасно почав працювати 
над «Солоспівами. Іван Фран-
ко» і збирав пісні по закладах 
культури. Я вдячний тим лю-
дям, які допомогли віднайти 
ноти та зробити оркестровки. 
У грудні уже минулого року 
концертною програмою «Вже 
пора!» і закінчив свою більш як 
дворічну працю над творчістю 
Івана Франка. 
 ■ Які твори увійшли до збір-
ки «Солоспіви. Іван Франко»?
 — «Чого являєшся мені...», 
«Хтось добрим словом і мене 
згадає», «Оце тая стежечка», 
«Ой, жалю, мій жалю», «Зе-
лений явір» на музику різних 
композиторів. Скажімо, «Без-
межнеє поле» та «Вічний ре-
волюцьонер» — музичні твори 
Миколи Лисенка. «Ой ти, дів-
чино...», яку свого часу гарно 
співав Дмитро Гнатюк, на му-
зику Анатолія Кос-Анатольсь-
кого. Загалом у збірку увійшло 
15 пісень.
 ■ Як працювалося з музи-
кантами оркестру?
 — «Солоспіви. Іван Франко» 

— це співпраця з музикантами 
Академічного оркестру народ-
ної та популярної музики Ук-
раїнського радіо під керівниц-
твом Михайла Пікульського. 
 Акомпанував у «Солоспі-
вах. Тарас Шевченко» Націо-
нальний академічний оркестр 
народних інструментів Украї-
ни під керівництвом Віктора 
Гуцала. Здавалося, у супроводі 
бандури, цимбал укупі зі скрип-
ками, трубами й барабанами по-
езії Кобзаря звучали ще зви-
тяжніше, а часом пронизливо й 
гірко.

Родині дозволили оселитися 
не в Криму, а в Херсонській 
області
 ■ Звідки у вас така щира лю-
бов до пісні?
 — Гадаю, від мами, яка дуже 
любила життя; від батька, який 
добре грав на музичних інстру-
ментах; від діда, який вирощу-
вав виноград; від бабусі, яка не 
давала нам у дитинстві вбити 
навіть муху...
 ■ Що згадуєте з дитинства? 
 — Моє дитинство прой шло в 
Середній Азії. У нашому дворі 
проживали родини різних на-
ціональностей, але ми жили 
дуже дружно. Коли мені було 
15 років, батьки повернулися 
з Узбекистану в Україну. Але 
родині дали оселитися тільки в 
Херсонській області. Навіть не-
зважаючи на те, що депортацію 
татар уже було визнано актом 
несправедливості. Та родину в 
Крим так і не впустили...
 ■ Коли з’явилося бажання 
співати?
 — У 4-му класі. На Новий рік 
мене і ще одного хлопця з кла-
су вибрали заспівати. Я справив-
ся добре — заспівав гарно. Потім 
грав на духовому інструменті. 
Та згодом і забув, що співав. До 
музики повернувся, коли почув, 
як брат грав на гітарі. І самому 
захотілося щось зіграти. А вже 
коли навчався у Херсонському 
культурно-освітньому учили-
щі, мій товариш Володя Репало 
повів до педагога вокалу. Тоді й 
дізнався, що є голос... 
 ■ Ви добре володієте ук-

раїнською мовою. Я б сказала, 
вишуканою. Де вивчали?
 — У 10-му класі вчитель-
ка української мови, яка вже 
була в літах, порадила мені доб-
ре опанувати українську мову, 
мовляв, мені знадобиться. А 
коли розповів вірш «Яблука до-
спіли, яблука червоні! Ми з то-
бою йдемо стежкою в саду...» — 
вчителька ще раз нагадала: вчи 
мову! 

«Кращої землі, ніж Україна, 
немає ніде!»
 ■ Фемію, ще один ваш 
мистецький проект має назву 
«Та не однаково мені». Розка-
жіть про нього. 
 — Мені справді не однако-
во, що діється в Україні, яку я 

безмежно люблю. І я хочу, щоб 
українці нарешті пробудили-
ся, бо і так проспали більш як 
20 років. Із цим мистецьким 
проектом, так званим Шевчен-
ківським туром, я виступав пе-
ред населенням та військовими 
Луганської та Донецької облас-
тей. Упродовж двох тижнів ми 
побували у 15 містах.
 ■ Які пісні зазвичай просять 
виконати воїни?
 — Ліричні. А зазвичай пат-
ріотичні. Ви знаєте, там особли-
ва аудиторія, яка відчуває, на-
скільки ти з ними щирий. Дуже 
уважно слухають «Лист до Ма-
тері». Хлопці схиляють голо-
ви, а після виконання кілька 
секунд панує тиша. І лише піс-
ля цього — тихі оплески.

 ■ Там немає розкішних сцен. 
Де доводиться виступати?
 — У казармах, ангарах, за-
недбаних клубах. Зрештою, на 
вулиці. 
 ■ Із ким із поетів і компози-
торів частіше за все співпра-
цюєте?
 — Співпрацюю з такими відо-
мими українськими поетами, як 
Дмитро Павличко, Павло Мов-
чан, Олексій Довгий та з сучас-
ним українським композитором, 
заслуженим діячем мистецтв Ук-
раїни Анжелою Ярмолюк. 
 ■ Знаю, що ви співали у Сло-
вацькій опері в місті Кошиці 
і могли там залишитися. Але 
повернулись додому. В Україні 
краще? 
 — Справді, я міг залишити-
ся в Німеччині, Польщі, США. 
Але ностальгія... Та й скажу: 
кращої землі, ніж Україна, не-
має ніде! ■

Любов ЗАГОРОВСЬКА

 Питання про відкриття в Івано-Франківсь-
ку музею Івана Франка поставало протягом бага-
тьох років, і нарешті ця подія відбулася до 160-
річчя від дня народження видатного українця. 
Громадський краєзнавчий музей відкрили в од-
ному з найдавніших приміщень у центрі колиш-
нього Станіслава. Ініціатор створення музею, іс-
торик та краєзнавець Богдан Гаврилів розпові-
дає, що коли Іван Франко народився, цьому бу-
динку вже було 60 років.
 Експозиція музею — це близько 400 ілюстра-
тивних, текстових, книжкових матеріалів з осо-
бистої колекції Богдана Гавриліва. Краєзнавець 
пояснює, що це тільки початок, оскільки багато 
матеріалів про перебування Івана Франка в місті, 
названого на його честь, є недослідженими. За де-
якими підрахунками, на Прикарпаття Франко 
приїздив близько 90 разів. До речі, одним з ек-
спонатів музею є карта, на якій відзначено міс-
ця перебування письменника на Івано-Франків-
щині.
 Організатори відкриття музею-кімнати нага-
дують: місто вже 55 років носить ім’я Івана Фран-
ка, а отже, заслуговує на великий музей франко-
знавства. Але, найперше, місцева влада має знай-
ти для нього приміщення. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

На гостини до Каменяра
Відкрили музей-кімнату Івана Франка у місті його імені

■

Карта перебування Івана Франка у нинішньому 
Івано-Франківську.
Фото автора.

❙
❙
❙

ДІЙОВІ ОСОБИ

«О, соловію, чому я так 
співать не вмію?»
Співак Фемій Мустафаєв популяризує поезії Тараса Шевченка та Івана Франка

■ ДОСЬЄ «УМ»

Фемій Мустафаєв
 Відомий український співак крим-
ськотатарського походження, володар 
ліричного баритону, народний артист 
України, професор Київського універ-
ситету імені Бориса Грінченка, лауреат 
Міжнародної літературно-мистецької 
премії імені Григорія Сковороди.
 Народився 1 листопада 1952 року 
в Узбекистані. 
 У 15 років із батьками переїхав в 
Україну. Поселитися в Криму родині не 
дозволили, місцем проживання з 1967 
року стала Новоолексіївка Генічесько-
го району Херсонської області.
 Навчався в Херсонському культур-
но-освітньому училищі на відділі ду-
хових інструментів. Потім перейшов 
на відділення хорового диригування у 
Херсонське музичне училище. 
 Рік служив у ракетних військах, 
потім перейшов до військового ансам-
блю, де був солістом. 
 Із 1975 року навчався у Київській 
консерваторії.
 Після закінчення співав у Театрі 
оперети, державних оркестрах України 
— духовому та естрадно-симфоніч-
ному, в оперній студії консерваторії. 
Два сезони співав у Кошицькій опері у 
Словаччині. 
 Гастролював із симфонічним ор-
кестром та хором «Київ» по США, 
виступав у Європі, зокрема у Лейпци-
гу, Дрездені.

■

Фемій Мустафаєв вірить, що анексований Росією Крим знову буде український.
Фото з власного архіву.

❙
❙
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«Це чергове і, цілком можливо, останнє попередження для нас про 

серйозність ситуації навколо здійснення нашою державою антидопінгової 
програми і тестування атлетів. Претензії можуть бути пред’явлені не лише 

до легкої атлетики, а й до інших видів спорту».

Ігор Гоцул
президент Федерації легкої атлетики України,
заступник міністра молоді та спорту

УКРАЇНА МОЛОДА

Теніс
 Турнір ATP у Досі (Катар, призовий фонд — 1,2 млн. до-
ларів). Перший раунд. Карлович (Хорватія) — Марченко (Украї-
на) — 7:6, 7:6.
 Турнір ATP у Брісбені (Австралія, призовий фонд — 437 
тис. доларів). Перший раунд. Надаль (Іспанія) — Долгополов 
(Україна) — 6:3, 6:3. ■

ХРОНІКА■

Григорій ХАТА

 Перемога, котру в 11-му 
турі групового раунду Ліги 
чемпіонів здобув «Хімік», 
по суті, вже не може пози-
тивно вплинути на турнір-
ні перспективи южненсько-
го клубу.
 Зазнавши в попередніх 
десяти матчах дев’яти по-
разок, український чемпіон 
міцно засів на дні свого ок-
тету, неймовірно віддалив-
шись від першої четвірки ко-
манд, які, за регламентом, 
гарантовано отримують міс-
це в «плей-оф». Якщо точ-
ніше, то навіть володар під-
сумкової п’ятої позиції має 
хороші шанси зіграти в мат-
чах на виліт, оскільки лише 
представник однієї з п’яти 
груп — найгірший колектив 
із тих, що посядуть у своїх 
«пульках» місце №5, — не 
зможе продовжити боротьбу 
в дебютному розіграші ЛЧ. 
Утім можливостей підняти-
ся в групі «В» на п’ятий ща-
бель у «хіміків» практично 
не залишилося. 
 Для того, аби спробува-
ти зачепитися за «плей-оф» 
Ліги чемпіонів, підопічні Ві-
талія Степановського мають 

не тільки виграти заключні 
три поєдинки в групі, а й до-
чекатися повного провалу 
від конкурентів. Приміром, 
важко уявити, що нинішній 
володар умовно прохідного 
п’ятого місця — румунська 
«Орадеа» — не зможе в чо-
тирьох матчах здобути не-
обхідну для поперед ньої 
кваліфікації в «плей-оф» 
одну перемогу. 
 Значно ближче до на-
ступної стадії змагань ЛЧ, 
ніж «Хімік» із його двома 
тріумфами в активі, пере-
бувають російський «Авто-
дор» та ізраїльський «Мак-

кабі Медіа», котрі в десяти 
турах здобули чотири пере-
моги. Хоча, здається, в за-
ключних поєдинках групо-
вого раунду боротимуть-
ся ці колективи, радше, не 
за примарну перепустку до 
«плей-оф» суперліги, а за 
можливість узагалі продов-
жити єврокубкові баталії, 
котру отримають колекти-
ви, що посядуть шості міс-
ця в своїх октетах і відправ-
ляться до Кубка ФІБА Єв-
ропа.
 Зрештою, зіграти й у 
«плей-оф» цього турніру в 
«Хіміка» шансів не так бага-

то, хоча, без сумніву, потен-
ціал у найсильнішої коман-
ди України для цього є. Здо-
бута минулого вівторка гос-
тьова перемога з різницею 
«+15» над фінською «Ка-
таєю», що посідає в групі 
четверте місце, — яскраве 
тому підтвердження. Після 
домашнього фіаско в листо-
паді минулого року (82:88) 
команді Степановського 
вдалося взяти у фінів пе-
реконливий реванш, при 
тому, що до зустрічі з юж-
ненцями «Катая» виграла 
в ЛЧ чотири матчі поспіль. 
Для «Хіміка» ж успіх у Ка-
релії став першим гостьо-
вим тріумфом у розіграші. 
Залишається лише шко-
дувати, що чемпіон Украї-
ни так пізно знайшов свою 
гру. Хай там як, а новий 
рік «Хімік» розпочав із пе-
ремоги. І це, без сумніву, не 
може не тішити команду, 
котру на внутрішній арені 
чекає непросте випробу-
вання, пов’язане з захистом 
чемпіонського титулу. ■.

Інф. «УМ»

 Екс-захисник збірної Ук-
раїни В’ячеслав Шевчук, який 
завершив кар’єру футболіста, 
відверто розповів про причи-
ни, які призвели до невдало-
го виступ команди на чемпіо-
наті Європи 2016 року.
 «Перед Євро поча-
ло відбуватися щось дивне. 
З’явилися розмови про май-
бутнього головного тренера 
Шевченка, прибрали Заваро-
ва. Навіщо? Незрозуміло. Ко-
манда добилася результату, 
вийшла на Євро. Давайте всіх 
тоді поміняємо — і тренерів, 
і футболістів. Усе порушило-
ся. Фоменко був розгублений, 

узагалі не керував колективом 
уже», — сказав Шевчук.
 «Я завжди захищаю 
своїх тренерів. Фоменко — 
тим більше, занадто багато 
критики посипалося на ньо-
го. Футболісти теж повинні 
відповідати за результат, а 
не тільки він. Ми винні в пер-
шу чергу», — також зазна-
чив екс-футболіст в інтерв’ю 
Tribuna.com.
 Нагадаємо, у Франції 
збірна України програла всі 
три матчі групового етапу з 
загальним рахунком 0:5 і не 
зуміла вийти в «плей-оф».
 Як відомо, «Шахтар» 
запросив Шевчука на тре-
нерську роботу в клубі. ■

Григорій ХАТА

 Одним із останніх представників ук-
раїнської легкоатлетичної збірної, хто 
через допінг втратив свою олімпійську 
нагороду, став бронзовий призер пекінсь-
ких Ігор-2008 у стрибках із жердиною, 
донеччанин Денис Юрченко. Загалом же 
на вживанні заборонених стимуляторів 
спіймали чотирьох легкоатлетів — Юрія 
Білонога, Людмилу Блонську, Олексан-
дра П’ятницю, Дениса Юрченка — воло-
дарів дорогоцінного олімпійського мета-
лу з України, котрим довелося скласти 
з себе повноваження призера Ігор. При 
цьо му слід розуміти, що це лише верши-
на айсберга, адже допінгових дискваліфі-
кацій українських атлетів, не пов’язаних 
із медальними втратами, значно більше.
 Свого часу кількарічну дискваліфіка-
цію від міжнародних інстанцій за засто-
сування заборонених препаратів уже от-
римували спринтерки Єлизавета Бризгі-
на та Марія Ремень, молотобоєць Олек-
сандр Дриголь, метальник спису Роман 
Авраменко. Із останніх фармакологіч-
них промахів вітчизняної легкої атле-
тики, котрі ФЛАУ довелося виправляти 
власними силами, варто відзначити від-
сторонення від змагань на чотири роки 
досвідченої марафонки Тетяни Гамери-
Шмирко та молодого бігуна на 1500 м 
Олександра Шмідта, у яких було вияв-
лено відхилення у так званому біологіч-
ному паспорті. Трохи раніше за недотри-
мання антидопінгових правил Федерація 
легкої атлетики України дискваліфіку-
вала дискоболку Тетяну Маркову, мета-
льника молота Андрія Козира та бігун-
ку на 3000 м із перешкодами Світлану 
Шмідт.
 Слід визнати, вітчизняна легка ат-
летика таки стала заручницею допін-
гу. Вирішувати непросту проблему в ук-
раїнському спорті пообіцяли на держав-
ному рівні. Навесні минулого року в На-
ціональному олімпійському комітеті та 
Міністерстві молоді та спорту, зустрічаю-
чись із поважними гостями з Всесвіт ньої 

антидопінгової агенції, заявили про го-
товність системної боротьби з допінгом. 
Мовляв, розробили для цього законодав-
чу базу, а відповідну лабораторію, котра 
мала б міжнародну акредитацію, вже го-
тові запустити. Проте минув майже рік, а 
жодних змін у питаннях андидопінгового 
руху в Україні не відбулося. Через відсут-
ність у нашій країні необхідного для бо-
ротьби з допінгом фундаменту Міжнарод-
на федерації легкої атлетики (IAAF) пові-
домила ФЛАУ про можливість тотальної 
дискваліфікації нашої збірної. «В Ук-
раїні існує своя антидопінгова агенція й 
наша країна ратифікувала всі міжнарод-
ні документи, пов’язані з протидією до-
пінгу. Однак у нас і досі є антидопінговий 
закон, який давно не відповідає сучасним 
міжнародним зобов’язанням», — заявив 
президент ФЛАУ та заступник міністра 
молоді та спорту Ігор Гоцул. Щоб якось 
пожвавити процес, IAAF навіть зверну-
лася з листом до Голови Верховної Ради 
України Андрія Парубія, вкотре нагадав-
ши про можливість суворого покарання 
вітчизняних атлетів. Як інформує прес-
служба ФЛАУ, у зверненні, окрім іншо-
го, наголошувалося на необхідності ре-
алізації національної програми з допінг-
контролю. «Це чергове і, цілком можли-
во, останнє попередження для нас про 
серйозність ситуації навколо здійснен-
ня нашою державою антидопінгової про-
грами і тестування атлетів. Такі претен-
зії можуть бути пред’явлені не лише до 
легкої атлетики, а й до інших видів спор-
ту. І тому ми наполегливо працюємо над 

тим, щоб якнайшвидше розв’язати дану 
ситуацію», — наголосив пан Гоцул. Як 
видно, міжнародні органи втомилися 
слухати одні лише обіцянки й прагнуть 
побачити в Україні конкретні результа-
ти анитдопінгової діяльності. Інакше, 
не виключено, може повторитися іс-
торія, як із російськими легкоатлета-
ми, котрим повністю заборонили змага-

тися на міжнародних стартах.
 До речі, за підсумками фінальної 
фази незалежного розслідування, котре 
проводив Ричард Макларен щодо сис-
темного застосування допінгу в росій-
ському спорті, IAAF отримала від Все-
світньої антидопінгової агенції прізви-
ща 200 російських атлетів, пов’язаних 
із вживанням допінгу. ■

Отримавши чотирирічну дискваліфікацію за допінговою справою, 
марафонка Тетяна Гамера-Шмирко розпрощалася зі званням рекордсменки України.
Фото з сайта zn.ua
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Є ПРОБЛЕМА

Завуальована чистота
Через невідповідність української андидопінгової системи світовим вимогам 
вітчизняним легкоатлетам можуть заборонити міжнародні виступи

■

ВІДВЕРТО

Усе зіпсували 
інтриги...
Екс-гравець збірної України 
з футболу назвав ключову причину 
провалу команди на Євро-2016

■БАСКЕТБОЛ

Новорічний подарунок
У Фінляндії найсильніша чоловіча команда України 
перервала затяжну невдалу серію в Лізі чемпіонів

■

Упевнено здолавши в гостях фінську «Катаю», 
«Хімік» відсвяткував свою другу перемогу в груповому раунді
 дебютного розіграшу Ліги чемпіонів.
Фото з сайта БК «Хімік».
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ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Чоловіки. 
Груповий етап. Матч 11-го 
туру. Група В. «Катая» (Фін-
ляндія) — «Хімік» (Украї-
на) — 61:76 (Раннікко (23) — 
Конєв (19)).
 Турнірне становище: «Ле 
Ман», «Венеція» — 7 пере-
мог/3 поразки, «Карсіяка» — 
6/4, «Катая» — 6/5, «Орадеа» 
— 5/5, «Автодор», «Маккабі 
Медіа» — 4/6, «Хімік» — 2/9

■



КАЛЕЙДОСКОП
ВІДЗНАКА

Орденоносна Вікі
Британська королева відзначила дизайнерку 
лицарським орденом Британської імперії

■

ЧЕТВЕР—П’ЯТНИЦЯ, 5—6 СІЧНЯ 201716
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Грабунок біля каси
Національний банк України використовує маленькі хитрощі, аби отримати навар на пустому місці, 
а його очільниця чомусь уперто заплющує очі на найбільші проблеми у банківській сфері
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Один чоловiк запитує іншого:
 — Що таке стpaх?
 — Це коли ти лежиш на пляжі з 
тещею, раптом накочує хвиля і заби-
рає її в море.
 — А що таке жах?
 — Це коли другою хвилею її 
приносить назад.

* * *
 На автобусній зупинці стоїть ба-
буся з вузликом речей і тримає в ру-
ках мобільник. Повз iде молодик.
 — Внучку, допоможи написати 
есемеску.

 — Давайте, бабусю. Що писа-
ти?
 — Негідник, не шукай мене, я в 
мами.

* * *
 — Цилю, компот варять тільки 
з фруктів чи з овочів теж?
 — Моню, компот з овочів нази-
вається борщ.

* * *
 Якщо мою зарплату скласти з 
зарплатою якогось олігарха, а потім 
поділити на двох, то в середньому ми 
з ним на пару шикарно заробляємо.

По горизонталі:
 1. Приємна несподіванка. 5. 
Солі, які осідають на стінках чай-
ника після тривалого використан-
ня. 8. Гральна карта. 9. «Посада» 
матері князя Володимира при 
дворі княгині Ольги. 11. Росли-
на, корінь якої схожий на люди-
ну, яка в серії романів про Гаррі 
Поттера до того ж іще й голосно 
верещить. 12. Творчий псевдонім 
Івана Леонтійовича Мойсі. 14. 
Пряність і лікарська рослина, яка 
має чимало інших назв: грецьке 
сіно, пажитник, шамбала, фенуг-
рек, окладник, буркотина, чаман, 
грибна трава. 15. Перший альбом 
українських пісень, записаний ві-
домою американською співачкою 
українського походження. 17. Ім’я 
грузинської актриси, яка зіграла 
головну роль в екранізації опере-
ти «Небесні ластівки». 18. Пріз-
висько старшого сина Віктора 
Януковича. 21. Дуже швидко, не-
гайно. 22. Швидкий хід коня. 24. 
«Наша дума, наша пісня не вмре, 
не загине! Ось де, люди, наша ..., 
... України» (Тарас Шевченко). 25. 
Ацетилсаліцилова кислота.
По вертикалі:
 1. Біблійне місто, покаране 
Богом за розпусту. 2. Знаряддя 
праці, інвентар. 3. Літера грець-

кого алфавіту, якою позначають 
питому густину тіла. 4. Невели-
кий козацький гарнізон. 5. Як Зо-
лота Рибка може виконати бажан-
ня? 6. Раптове різке підвищен-
ня артеріального тиску. 7. Село, 
поблизу якого відбулася Битва 
під Берестечком. 10. ... Стрілка 
— найдовший піщаний пляж у Єв-
ропі. 13. «Вогняна» професія. 14. 
Міжнародна екологічна організа-
ція.  16. Давньогрецький глечик-
ваза.  19. Тасьма, вишита золоти-
ми або срібними нитками, атрибут 
парадного військового одягу. 20. 
Річка на Закарпатті. 23. Адмініст-
рація Президента.
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від 30—31 грудня 
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надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід -11…-16

 -11…-16

Північ -11…-16

 -11…-16

Центр -10…-15

 -10…-15

Схід -10…-15

 -10…-15

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь -10…-15

 -10…-15

У зв’язку з різдвяними святами і неробочими днями «Укрпошти» 
наступний номер «України молодої» вийде в середу, 11 січня.

з 9 до 15 сiчня
 Овен (21.03—20.04). Можливо, у вас 

буде стимул братися не за всі справи, проте 
за що ви все-таки візьметеся, буде для вас 
дійсно важливим. У вас буде час розставити 
пріоритети.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

 Телець (21.04—21.05). Прислухайтеся 
до своєї інтуїції, вона нiколи вас не пiдводила. 
Сприятливий час для грошових вкладень та 
інвестицій.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 13.

 Близнюки (22.05—21. Цей перiод 
підходить для ведення самостійного бізнесу, 
участі в громадських заходах і для занять 
спортом. А от у стосунках iз начальством слід 
бути обережнішим!
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Рак (22.06—23.07). Тиждень дуже вдалий 
для тих, чия робота пов’язана з розумовою пра-
цею. Зірки обіцяють посилення інтелектуальної 
активності та підвищену працездатність.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Лев (24.07—23.08). Не зайвим буде 
запам’ятати або записати всі ідеї, які спадуть 
вам на думку впродовж дня. Вони можуть 
виявитися досить цінними та корисними. 
Вдалими будуть діловi та фінансовi операцiї 
та розрахунки.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 15.

 Діва (24.08—23.09). Сміливо вирушай-
те в магазини — сьогодні шопінгом керувати-
муть не емоції, а тверезий розрахунок, так що 
ризик витратити гроші дуже мінімальний.
 Дні: спр. — 13; неспр. — немає.

 Терези (24.09—23.10). Попереду 
чимало проблем, насамперед це стосується 
спілкування з оточуючими. Будьте обережні, 
один невiрний крок, і як результат — конфлікт 
iз близькими людьми.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 11.

 Скорпіон (24.10—22.11). Утримуйтеся 
вiд критики, навіть справедливої, і бажання 
одним махом розібратися з усіма проблемами. 
Будьте уважнi з фiнансовими документами.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Стрілець (23.11—21.12). Ваш емоцiйний 
стан — це пружина, яка здатна випростатися в 
будь-який момент, виливаючись у несподівані 
вчинки. Щоб зняти напруження, займiться 
чимось приємним.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 12.

 Козеріг (22.12—20.01). Ви прагнете 
конкретики, тобто хочете розставити всі крапки 
над «i». Для досягнення цiлковитої гармонiї у 
стосунках iз колегами доведеться пiти на деякi 
поступки.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 13.

 Водолій (21.01—19.02). Вашi почуття 
здатні вилитися в конфлiкт з оточуючими. 
Намагайтеся стримувати емоцiї, щоб не 
доводити ситуацiю до скандалу.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

 Риби (20.02—20.03). У багатьох 
сферах життя сильні емоції здатні стати не 
перешкодою, а нагородою. З грошима будьте 
особливо обережнi, стримуйте раптові пориви, 
про які згодом шкодуватимете.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Вікторія Бекхем.❙

Аліса КВАЧ

 Колишня «перчинка», а нині — популяр-
ний стиліст і багатодітна мама Вікторія Бек-
хем давно завоювала своє місце на модному 
олімпі. А нещодавно стало відомо, що її за-
слуги в модній індустрії відзначила і сама 
королева Єлизавета ІІ, яка внесла ім’я Вікі 
до списку осіб, які цього року будуть нагоро-
джені лицарським орденом Британської ім-
перії. Також таким чином відзначено і бла-
годійну діяльність Вікі — дизайнерка уже 
не перший рік є послом доброї волі ООН і бо-
реться з поширенням ВІЛ у всьому світі.
 Для самої Вікторії це повідомлення 
стало таким сюрпризом, що вона одра-
зу порушила протокол. Річ у тім, що про 
участь у церемонії нагородження номінан-
тів попереджають заздалегідь, але вони 
зобов’язані тримати язик за зубами до са-
мої церемонії. Але яка жінка втримаєть-
ся, щоб не розповісти радісну звістку «по 
секрету» друзям? А там інформація доко-
тилася і до репортерів видання The Daily 
Mail, які не проминули нагоди розповісти 

про це всьому світу.
 Це вже другий такий орден у родині 
Бекхемів: у 2003 році таку ж нагороду за 
успіхи на футбольній арені отримав чо-
ловік Вікі Девід Бекхем. До речі, старо-
винним лицарським орденом Британсь-
кої імперії раніше нагороджували лише 
за військові заслуги. Зараз же цю наго-
роду щорічно вручають підданим Вели-
кобританії за значні досягнення в абсо-
лютно різних галузях: починаючи від 
мистецтва, закінчуючи спортом і ак-
тивною громадянською позицією. 
 Якщо вірити тим же репортерам 
із The Daily Mail, крім Вікторії Бек-
хем, до списку нагоро джених цьо-
го року включено ще щонайменше 
двох представників модної індустрії 
— головного редактора американсь-
кого журналу Vogue Анну Вінтур та 
дизайнерку Аню Гіндмарч. Причо-
му Анна Вінтур отримає ще й звання 
дами-командора, Аня Гіндмарч стане 
командором, а Вікі отримає звання офі-
цера Британської армії. ■

6 сiчня за прогнозами синоптиків

Очiкується рiзке зниження температури, а на пiвднi та сходi — 
ускладнення погодних умов!

Київ: хмарно, невеликий снiг. На дорогах ожеледиця. Вiтер 
пiвнiчний, 7-12 м/с. Температура вночi -13...-15, удень 
-11...-13.

Курорти Карпат: хмарно, невеликий снiг. Славське: вночi -
15...-17, удень -13...-15. Яремче: вночi -13...-15, удень -13...-
15. Мiжгiр’я: вночi -14...-16, удень -14...-16. Рахiв: -12...-14, 
удень -12...-14.

4 сiчня висота снігового покриву становила: Славське — 
30 см, Плай — 13 см, Мiжгiр’я — 20 см, Рахiв — 21 см, Івано-
Франкiвськ — 1 см, Яремче — 9 см, Пожежевська — 3 см.
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