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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,49 грн 

1 € = 29,32 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Чиї сини? 
Яких 
батьків? 
Українці готові завалити суди позовами з вимогою 
повернути в паспорт графу «національність»
стор. 4 »

І після всього, що пережили, ми повинні відмовитися від того, що ми українці? ❙
Колаж Олексія СОШНІКОВА. ❙

Українці масово 

занурюються 

в крижану воду на 

Водохреще
стор. 3 »

Йорданський 
заплив

«Маланка» 
крізь віки

Буковинці відзначають 

новоліття у масках і з 

дотепною критикою 

всього неідеального
стор. 13 »

Шаблі догори
У місті корабелів 

відкрили нову сучасну 

школу фехтування для 

дітей та підлітків
стор. 2 »
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«Ми домагалися відкриття подібної школи в Україні впродовж кількох 
останніх років поспіль. Тепер, коли це стало реальністю для мого 
рідного Миколаєва, я дуже щаслива, що перед нашою молоддю нарешті 
відкрилися найкращі перспективи для майбутніх перемог!»

Ольга Харлан
олімпійська чемпіонка з фехтування

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
планує про-
дати НБУ для 

стабілізації гривні. Нацбанк оголосив про 
проведення аукціону, щоб запобігти надмір-
ному коливанню курсу гривні, кажуть у прес-
службі державного регулятора.

100 млн.
гривень
зекономив 
Ощад банк за-

вдяки торгам на ProZorro. Їх буде спря-
мовано на подальшу модернізацію ме-
режі банку, переконаний голова прав-
ління Ощадбанку Андрій Пишний. 

доларів
вимагає росій-
ський «Газ-

пром» у «Нафтогазу» за газ, який не був от-
риманий чи замовлений українською стороною 
до рішення Стокгольмського арбітражу. Про це 
йдеться на сторінці «Нафтогазу» в Facebooк. 

боєприпасів
і набоїв планують закупити цього року для ЗСУ, 
поділилася інформацією речник Міністерства 
оборони України Оксана Гаврилюк. 

банківських 
відділень
припинили роботу в 

країні минулого року — такі цифри оп-
рилюднила прес-служба Національного 
банку України.
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50 млн. 5,3 млрд. Понад 3,5 млн. 1555

Олена КАПНІК

 Незважаючи на економічні санкції 
Європейського Союзу, США та Кана-
ди проти Росії, низка українських ви-
робників поставляє свою продукцію в 
анексований Крим. Свiй товар на пі-
вострів вони постачають через прикор-
донні пункти в Харківській області та 
зону АТО. 
 Кілька десятків магазинів компанії 
«Єва» продовжують працювати в Кри-
му в тому ж режимі, що й до окупації. 
У них можна придбати такі самі това-
ри, як і в магазинах мережі на матери-
ковій частині України. До слова, ук-
раїнські активісти вже давно заклика-
ли бойкоту вати магазин «Єва». Спів-
власник мережі Олександр Кофман 
два роки тому засвітився у скандаль-
ному відео, на якому російський актор 
Михайло Пореченков вів стрілянину 
по українських військових iз Донець-
кого аеро порту. Крім того, Кофман був 
довіреною особою екс-депутата Олега 
Царьова та балотувався на пост глави 
самопроголошеної «ДНР». 
 Магазин відомого бренду українсь-
кого дизайнера a.TaNbyAndreTan, хоч 

і не вказаний на офіційному сайті, роз-
ташований у Сімферополі. Знайти бу-
тик можна у торговельному центрі 
«Меганом», як і до окупації півостро-
ва. 
 Тим часом мережа супермаркетів 
«АТБ» лише змінила назви своїх ма-
газинів, але досі реалізує через них 
українські товари. У широкому асор-
тименті на полицях окупованого Кри-
му представлено продукцію таких ві-
домих українських торгових марок, 
як «Чумак», «Моршинська», «Оліс», 
«Біокон», «Верес» та інші.
 В обхід санкцій працюють в окупо-
ваному Криму гіпермаркети Metro й 
«Ашан». Товари німецького ритейле-
ра Metro і французького «Ашан» віль-
но продаються в кримських магази-
нах і доставляються через керченсь-
кий порт. У компаніях стверджують, 
що вони не порушують санкцій, бо ма-
газинами на півострові керують їхні 
дочірні компанії, що не підпадають під 
дію санкцій ЄС. Але парадокс у тому, 
що європейським компаніям заборо-
нено мати справи з керченським поро-
мом і портом через санкції ЄС, введені 
проти Росії після анексії Криму. ■

Іван БОЙКО

 Ворог значно знизив кількість об-
стрілів на східному фронті, утiм важка 
зброя загарбників не змовкає. 
 Так, упродовж останніх днів iз міно-
метів окупанти обстріляли Талаківку під 
Маріуполем, а поблизу окупованого Лу-
ганська — Новоолександрівку,  Троїцьке 
та Новозванівку. Тоді як на донецькому 
напрямку ворог гатив iз «легшої» зброї 
— гранатометів та кулеметів. 
 За даними штабу АТО, позаминулої 
доби внаслідок бойових дій жоден ук-
раїнський військовий не загинув, але 
двоє зазнали поранення.
 Речник Міноборони з питань АТО 
Олександр Мотузяник додає, що наразі 
найгарячіше на луганському напрям-
ку. Зокрема, згадане селище Троїцьке 
ворог обстріляв iз мінометів п’ять разів 
iз важкого озброєння.
 «Майже всі ворожі обстріли припа-
ли на Станично-Луганський i Попас-
нянський райони. Як і в минулі дні, го-
ловною «гарячою точкою» залишаєть-
ся Троїцьке — там відбулося п’ять ко-
роткотривалих мінометних обстрілів, а 
також низка дрібніших провокацій. Та-
кож противник неодноразово відкривав 
вогонь по району потенційного розве-

дення сил і засобів у Станиці Лугансь-
кій; при цьому обстріли тривали з пере-
рвами майже три години», — зазначає 
полковник Мотузяник.
 Серед іншого, за даними українсь-
кої військової розвідки, керівництво 
російсько-окупаційних військ перев-
дягає кадрових військових розвідни-
ків ГРУ в козацькі однострої, щоб при-
ховати їхню участь у бойових діях на 
Донбасі й видати за козачків-добро-
вольців. ☞

Ірина КИРПА
Миколаїв

 Корпус спеціалізованої дитячо-
юнацької спортивної школи олім-
пійського резерву збудували замість 
старої зруйнованої школи фехтуван-
ня, яка не пережила свій 120-річний 
ювілей. Влада південного міста так 
і не змогла знайти кошти на ремонт 
будівлі, що була в аварійному стані, 
тому фінансування нового корпу-
су з держбюджету стало приємною 
несподіванкою для всіх без винятку 
спортсменів Миколаєва.
 — Ми домагалися відкрит-
тя подібної школи в Україні впро-
довж кількох останніх років пос-
піль, — розповіла олімпійська чем-
піонка з фехтування Ольга Хар-
лан. — Дуже сподівалися, що хоча 
б у Києві з’явиться школа для фех-
тування такого рівня. Тепер, коли 
це стало реальністю для мого рідно-
го Миколаєва, я дуже щаслива, що 
перед нашою молоддю нарешті від-
крилися найкращі перспективи для 
майбутніх перемог!
 Відзначимо, що з Державного 
фонду регіонального розвитку під 
будівництво спортивного корпу-
су спеціалізованої дитячо-юнаць-
кої школи олімпійського резерву з 
фехтування було виділено понад 13 

млн. гривень. Народні депутати від 
Миколаївської області змогли за-
хистити проект будівництва фехту-
вальної школи спочатку в Кабміні, 
а потім — у бюджетному комітеті 
Верховної Ради. Відзначимо, що у 
2017 році в Миколаєві планують за-
вершити будівництво ще чотирьох 
ігрових майданчиків для міні-фут-
болу та волейболу. За словами ди-
ректора школи вищої спортивної 
майстерності Миколи Суслова, за-
гальна вартість будівництва стано-
витиме майже дев’ять мільйонів 
гривень. Із них тільки два мільйо-
ни гривень буде виділено з місцево-
го бюджету міста, а решту витрат 
візьме на себе Держфонд регіональ-
ного розвитку.
 — Фактично Миколаїв отримав 
найкращий в Україні комплекс iз 
фехтування, — розповів старший 
тренер iз фехтування Ігор Рощин. 
— Гарне оснащення зали дозволяє 
проводити там національні пер-
шості з фехтування та суміжних 
видів спорту.
 У новому залі для фехтуван-
ня встановили спеціальні аморти-
зовані доріжки, які допоможуть 
уникнути зайвого навантаження 
на спортсменів та вбережуть їх від 
травм. Також враховано всі вимо-
ги до освітлення в залі у відповід-

ності до норм навчально-тренуваль-
ної підготовки українських спорт-
сменів. Відвідувати змагання горо-
дяни зможуть безплатно. Крім того, 
всі тренування в залі для дітей, під-
літків та дорослих проводяться та-
кож на безоплатній основі.
 Планується, що новий корпус 
школи з фехтування стане відмін-
ною базою для проведення змагань 
всеукраїнського рівня. У середині 
січня на Миколаївщині стартував 
чемпіонат України з фехтування на 
шаблях серед кадетів iз жіночої та 
чоловічої шаблі. У лютому там же 
відбудеться чемпіонат України се-
ред юніорів. ■

«КРИМ НАШ»

Торг тут доречний
Українські компанії продовжують заробляти 
на анексованому пiвостровi

■ НА ФРОНТІ

Троїцьке у ворожому прицілі 
На Луганщині не вщухають ворожі мінометні обстріли 

■

А ТИМ ЧАСОМ... 

 Керівник Донецької військово-цивільної ад-
міністрації Павло Жебрівський сподівається, що 
війна на сході України завершиться впродовж 
року-півтора, після чого на Донеччину підуть ін-
вестори.
 «Ми зараз розпочали роботу над створенням 
чотирьох індустріальних парків: у Лимані, Кос-
тянтинівці, Маріуполі та Краматорську. Я так ро-
зумію, за рік-півтора ми їх підготуємо. Я переко-
наний, що за цей час війна закінчиться і бізнес 
прийде в ці індустріальні парки», — сказав пан 
Жебрівський.
 При цьому керівник Донеччини зазначає, що 
побудова нової інфраструктури на Донбасі може 
коштувати близько 20 млрд. доларів.

■

ОЛІМПІЙСЬКИЙ РЕЗЕРВ

Шаблі догори
У місті корабелів відкрили нову сучасну школу 
фехтування для дітей та підлітків

■

Майстри рапіри.❙

Двобій.❙
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новеньких 
вагонів
закупить цього року «Укрзалізниця». 

Крім того, у компанії планують модернізувати 200 
вагонів та відремонтувати не менше 2 тисяч наяв-
них. Про це розповів віце-прем’єр-міністр Володи-
мир Кістіон.

50
місце
зайняла наша країна серед 
найінноваційніших еконо-

мік світу. Згідно з рейтингом, Україна впала 
на одну позицію, інформує 2017 Bloomberg 
Innovation Index. 

відсотка
за минулий рік в Ук-
раїні скоротилося ви-

робництво автотранспортних засобів. За да-
ними Укравтопрому, в 2016 році Україна ви-
робила 5264 автотранспортні засоби. 

відсотка
у грудні збіль-
шилася кіль-

кість зареєстрованих безробітних в 
Україні, повідомляє Державна служ-
ба статистики України. 

відсотка
у 2016 році в порів-
нянні з 2015 роком 

зросло виробництво сільськогоспо-
дарської продукції. Про це свідчать дані 
Держстату.

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

42-ге На 36,5 На 15,7 На 6,1

НАПЕРЕДОДНІ

«ЕтноЗима» 
повертається
У суботу 
в Михайлівському 
Золотоверхому 
готуються 
до встановлення 
національного рекорду
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Ще три роки тому Михайлівський Золотоверхий 
монастир був одним з епіцентрів революційних подій. 
А найближчої суботи він перетвориться на майдан-
чик для заключного акорду різдвяних свят. Саме тут 
розгорнеться відроджений масштабний фестиваль 
«ЕтноЗима», який свого часу мистецька агенція «Те-
риторія А» проводила на Буковині, Полтавщині, Чер-
нiгівщині, Волині, Київщині. «Я думала, його вже ні-
коли не буде. Революція, війна. Цей фестиваль для 
мене — диво, яке ми створюємо своєю енергією, ба-
жанням єднати покоління, родини, християн різних 
обрядів. Цей проект ми взялися реалізовувати 20 
грудня. Хіба не диво — створити такий фестиваль 
без спонсорів за мі сяць?» — каже «УМ» ініціатор 
акції Анжеліка Рудницька.
 Масштаб, на який замахнулися організатори цьо-
горічної «ЕтноЗими», справді під силу лише волон-
терам. Починаючи з 10-ї години ранку, розгорнуть-
ся кілька фестивальних майданчиків. На літератур-
ній сцені у великій залі Богословської академії відо-
мі українські письменники читатимуть дітям різдвяні 
оповідання та вірші, розповідатимуть дивовижні іс-
торії і слухатимуть вірші у виконанні маленьких гос-
тей, а в аудиторіях — майстер-класи з народних ре-
месел: гончарства, лозоплетіння, прикрас зі стрічок 
та ілюстрування. Поблизу Михайлівського Золото-
верхого монастиря, біля фунікулеру, розгорнеться 
великий Різдвяний ярмарок.
 Але головним дійством фестивалю «ЕтноЗима» 
стане грандіозний марафон «Радуйся!», який iз 12-
ї до 15-ї транслюватиметься наживо в Ютубі та по 
«5-му каналу». «У марафоні візьмуть участь майже 
40 колективів і близько 300 учасників, які виконають 
упродовж трьох годин приблизно сотню колядок та 
щедрівок, жодна з яких не повториться. Цей марафон 
буде зафіксований, як рекорд України з найтривалі-
шого виконання колядок та щедрівок», — розпові-
дає Анжеліка Рудницька. Серед учасників марафону 
— Ніна Матвієнко, Ірина Шинкарук, Ілларія, Мари-
на Одольська, лідер гурту «Мандри» Сергій Фомен-
ко (Фома), Анатолій Гнатюк, Олександр Павлик, Та-
рас Компаніченко і «Хорея козацька», гурти «Врода», 
«Стодивниця», «Бурса фольклору», «ГуляйГород», 
TaRuta, «Королівна», «Кралиця», «Буття», хор люте-
ранської церкви Святої Катерини, хор Михайлівсько-
го Золотоверхого собору та інші. 
 Вхід на всі заходи фестивалю — вільний. Але 
Анжеліка Рудницька нагадала про тих, кому зараз ва-
жче, ніж нам, у кого війна забрала не лише дитинс-
тво, а й спокій. Тому в різних точках фестивалю сто-
ятимуть скринь ки для збору коштів, які підуть на під-
тримку дитячих будинків у Ново-Айдарі, Кремінній, 
Гірському на Луганщині. «Якщо зберемо достатньо 
грошей, то є ще кілька адрес», — зазначає Анжеліка 
Рудницька. Також кошти можна перерахувати на ра-
хунок: ФОП-Рудницька Анжеліка Миколаївна, ЄДПОУ 
2572913921, р/р 26004056207511 у Столичнiй філії 
ПАТ КБ Приватбанку МФО 380269.
 Загалом «ЕтноЗима» має всі шанси увійти в іс-
торію української культури нарівні з «Країною Мрій» 
чи «Трипільським колом». Тим більше що навколо 
нього зібралися справжні ентузіасти. «Фестиваль 
об’єднав дуже різних людей, які шанують народні 
традиції, підтримують українську культуру, українсь-
ку церкву і тих, кому зараз найважче. Дякую кожній 
людині, яка словом чи ділом підтримала фестиваль 
«ЕтноЗима». Особливо дякую патріарху Філарету за 
благословення», — говорить Анжеліка. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Учора українці відзначили Хрещен-
ня Господнє (народні назви свята — Йор-
дан, Водохреще). Купання в крижаній 
воді цього дня — давня й дуже попу-
лярна традиція. За біблійними розпові-
дями, 30-річний Ісус Христос прийняв 
хрещення (яке провів Іоан Хреститель) 
у теплих водах Йордану. Коли Ісус вий-
шов на берег, iз небес почувся голос Бо-
га-Отця, який назвав його своїм Сином. 
Вважається, що на Водохреще вода на-
буває цілющих властивостей і зберігає 
їх протягом року, лікуючи тілесні й ду-
ховні хвороби. Цього дня у всіх містах і 
селах, де є церкви, святять воду. Це ве-
лике свято, яке завершує різдвяно-но-
ворічний цикл, православні та грекока-
толики  відзначають 19 січня щороку.
 По всій Україні купання в ополонці 
на Водохреще щоразу здійснюють після 
вечірньої служби 18 січня і в ніч на 19 
січня. Крім того, скупатися у крижаній 
воді також можна вдень 19 січня. Учо-

ра люди також масово по всій країні від-
значали свято зануренням в ополонки, а 
багато хто ще й викладав фото дійства у 
соцмережі. Приміром, у зоні АТО 92-га 
окрема мехбригада ЗСУ, яка базується 
на Донбасі поблизу позицій бойовиків, 
зустріла Водохреще колективним пір-
нанням у крижану воду.
 У Києві основні заходи традиційно 
відбулися в Гідропарку: головне місце 
публічного купання було біля капли-
ці Хрещення Господнього — освячення 
дніпрових вод о 14 годині за відповідни-
ми регламентованими й встановленими 
канонами здійснив Предстоятель УПЦ 
КП патріарх Філарет. Купання в столи-
ці були також у Мамаєвій Слободі, Фе-
офанії, на озері Тельбін та багатьох ін-
ших місцях. 
 Деякі українські політики також 

справно дотримувалися традицій. 
Наймасовіші купання естеблішменту, 
щоправда, були за часів президентс-
тва Віктора Ющенка. Зараз активність 
політикуму на Водохреще дещо спала. 
Зокрема, Президент України Петро По-
рошенко та Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман привітали співвітчизників зі 
святом у «Фейсбуцi», однак не наважи-
лися взяти участь в обряді привселюд-
но. Минулими роками в крижаній воді 
на свято можна було побачити Леоні-
да Черновецького, Віктора Балогу, ко-
зака Гаврилюка, братів Кличків, Оле-
га Ляшка, Володимира Литвина, «сво-
бодівців» Ігоря Мірошниченка, Русла-
на Кошулинського та Юрія Сиротюка. 
 Цього року на свято Віктор Ющенко 
занурився в ополонку в селі Нові Безра-
дичі, що на Київщині. ■

Людмила НІКІТЕНКО 

 Сільські голови Черкащини б’ють на 
сполох. Вони кажуть: у наших селах було 
світло, та стане темно. Оскільки є реальна 
загроза, що населені пункти можуть зали-
шитися без вуличного освітлення, яке ми-
нулого року по всій області так старанно і 
з неабияким ентузіазмом монтували.
 Тому, приміром, сільські голови Смі-
лянського району вже написали листа до 
районної та обласної рад, а також зверну-
лися до «свого» народного депутата Сер-
гія Рудика.

 У тому зверненні вони наголошують, 
що постановою Національної комісії ре-
гулювання енергетики України за №2210 
від 15 грудня минулого року було ска-
совано постанову НКРЕ від 22 жовтня 
2004 року за №1030 «Про порядок дифе-
ренціювання за годинами доби тарифів 
на електроенергію, яка використовуєть-
ся для зовнішнього освітлення населених 
пунктів». 
 «Отож, одноосібно відмінивши пони-
жуючий коефіцієнт на тарифи вулично-
го освітлення в нічний час, НКРЄ 1січня 
цього року переклав непомірний тягар на 
плечі сільських бюджетів. Якщо торік 
вартість одного кВт для бюджетних уста-
нов складала 1грн. 44 коп., то тепер тре-
ба платити вже 2 грн. 23 коп.», — обурю-
ються сільські голови Черкащини. 
 У листі вони також зазначають, що 
минулий рік у Смілянському районі, як 
і в усій Україні, був роком впроваджен-
ня вуличного електричного освітлення. І 
всі дуже раділи цьому. Адже було розроб-
лено та впроваджено 77 проектів рекон-

струкції такого освітлення по всіх селах, 
на які витрачено з бюджетів iз різних рів-
нів та джерел, не заборонених законом, 
більше 7,2 млн. грн. Уже цього року, на-
голошують, розроблено та передбачено 
кошти ще на 38 проектів iз вуличного ос-
вітлення.
 «За січень за вуличне освітлення ми 
у своєму селі заплатили 13 тис. гривень, 
це удвічі більше, ніж у грудні. І така кар-
тина по всіх селах району», — говорить 
«Україні молодій» Віктор Кравченко, го-
лова Носачівської сільської ради, який 
очолює Смілянське районне відділення 
Всеукраїнської асоціації сільських, се-
лищних рад.
  «Ми не розуміємо принципу дії керів-
ництва НКРЕ  на доцільність впровад-
ження проектів вуличного освітлення 
взагалі, та залишаємо за собою право ско-
рочення часу роботи вуличного освітлен-
ня або відключення його повністю», — за-
являють сільські голови. І додають: а це, 
у свою чергу, відіб’ється на настроях і так 
вкрай стурбованого населення району. ■

Дар’я БАВЗАЛУК
Львівська область      

 Днями Головне управління На-
ціональної поліції у Львівській області 
оголосило конкурс на вакантні посади. 
Як виявилось, у поліції бракує слідчих, 
оперативників та дільничних. «Конкурс 
оголошується по трьох напрямах: на по-
сади слідчих — 40 вакансій, оперупов-
новажених кримінального блоку (20 ва-

кансій) та дільничних офіцерів — 60 
вакансій. Ми вже опублікували на сай-
ті ГУ НПУ у Львівській області порядок 
проведення конкурсу та вимоги до кан-
дидатів», — зазначив Валерій Середа, 
начальник Головного управління Націо-
нальної поліції у Львівській області.
 Як виявилося, поліція Львівщини 
недоукомплектована на 16,8% . З його 
слів, ситуація не однакова у різних від-
ділах поліції.

 «У середньому по 10% у кожному 
підрозділі. У міських відділках менший 
некомплект. Для прикладу, в Жидачеві 
суттєвий некомплект, у Cтрию, Сколе — 
менший», — додав Валерій Середа.
 За його словами, під час відбору кан-
дидатів будуть враховані недоліки попе-
редніх конкурсів. «Кандидати про йдуть 
повноцінну медкомісію, тестування і 
спецперевірку. Враховано проблему, що 
мала місце раніше, коли кандидат прохо-
див спецперевірку уже після приходу на 
службу. Умови відбору конкурсантів бу-
дуть більш жорсткими, будуть збільшені 
терміни роботи комісій: і медкомісії, і тес-
тування, і спецперевірки, і сподіваюсь, що 
ми разом із громадою відберемо на ці по-
сади достойних кандидатів», — зазначив 
Валерій Середа.
 Особам, які прийдуть працювати 
слідчими та оперативниками, пропону-
ють зарплати 7-10 тис. грн. У подаль-

шому ГУ НП у Львівській області пла-
нує оголосити конкурс на посади молод-
шого керівного складу. «Йдеться як про 
патрульну поліцію, так і про спецпідроз-
діли. Конкурс плануємо оголосити в бе-
резні-квітні», — розповів керівник Голо-
вного управління Нацполіції Львівщини.
 Як стало відомо «УМ», відбір пере-
дбачає шість етапів: заявка на участь у 
конкурсі, тестування, медичне обстежен-
ня, перевірка фізичної підготовки, пси-
хологічне тестування, співбесіда з полі-
цейською комісією та спеціальна пере-
вірка. «Кандидати запрошуються на на-
ступний етап лише за умови успішного 
проходження попереднього. Претенден-
ти, які без поважних причин не з’явились 
на конкурсний етап у призначений час, не 
допускаються до подальшої участі в кон-
курсі. Прийом анкет триватиме з 16-го до 
26 січня 2017 року», — наголосив також 
Валерій Середа. ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

КОПайте глибше
У поліції бракує слідчих, оперативників 
та дільничних

■

НЕДОРЕФОРМА

До лампочки
У селах було світло, 
а стане темно

■

ТРАДИЦІЇ

Йорданський 
заплив
Українці масово 
занурюються в крижану 
воду на Водохреще

■

Холодно, аж гаряче.❙
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ПАРЛАМЕНТ 

Безпека 
без 
Надії 
Профільний комітет 
виключив зі свого складу 
народного депутата 
Савченко 
Інна СТЕПАНЧУК

 Подразником спокою у парламен-
ті минулої середи вкотре стала народ-
ний депутат Надія Савченко. Комітет 
Верховної Ради з питань національної 
безпеки й оборони виключив її зі свого 
складу. Також Комітет звернеться до 
Генеральної прокуратури з проханням 
дати оцінку щодо того, чи є в діях Сав-
ченко ознаки державної зради.
 Невдоволення колег Надія Савчен-
ко викликала своїми заявами про те, 
що повернути окупований Донбас під 
контроль України мирним шляхом 
можна тільки у випадку «здачі» Росії 
Криму. Про це народна депутатка ска-
зала в ефірі каналу «112»: «Якщо це 
буде зроблено мирним шляхом, якщо 
Росія не витримає санкцій, це буде 
обов’язково здачею Криму». 
 На ці слова одразу ж відреагував 
голова Меджлісу кримськотатарсько-
го народу Рефат Чубаров, який на засі-
данні Верховної Ради звинуватив Сав-
ченко у державній зраді. Таке ж зви-
нувачення прозвучало й iз вуст члена 
депутатської фракції БПП Івана Вінни-
ка, який направив звернення до СБУ з 
проханням відкрити кримінальне про-
вадження щодо Савченко.
 Сама Надія не згодна з висунутими 
обвинуваченнями, що лунають на її ад-
ресу: «Я готова захищатися перед су-
дом, перед будь-ким. Я не порушувала 
жодних законів України». 
 Ця ситуація доводить, що народним 
депутатам варто бути стриманішими у 
своїх судженнях та оцінках не лише за 
трибуною ВР, а й перед телекамерами. 
«Крим на Донбас ми міняти не будемо. 
Й Донбас здавати не будемо теж. Ми бу-
демо вигризати кожен метр українсь-
кої землі. Ми будемо боротися за кож-
ного українця. Україна — це і Львів, і 
Київ, але і Крим, і Донецьк, і Луганськ. 
Не можна ставитися до території Ук-
раїни, як до свого виборчого округу — 
де підтримують, за тих боремося, де 
не сприймають, тих викреслюємо», — 
так прокоментувала цю ситуацію пер-
ший віце-спікер Ірина Геращенко, на-
голосивши, що нав’язати дискусію про 
«здачу Криму» нікому не вдасться. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Учора Верховна Рада ухвалила законопроект 
№5636, яким законотворці дозволили допуск 
військових підрозділів інших держав на тери-
торію України у 2017 році. Але лише для участі 
у військових навчаннях. Ідеться про «Сі Бриз-
2017», «Репід Трайдент-2017» та інші спільні 
міжнародні навчання. Згідно з цим документом, 
на територію України цьогоріч буде допущено 
до трьох тисяч військовослужбовців Збройних 
сил США, інших держав-членів НАТО та де-
ржав-учасників програми «Партнерство заради 
миру» з озброєнням і військовою технікою, се-
ред яких кораблі, літаки та вертольоти.
 Як зазначив народний депутат Андрій Те-
терук, якщо раніше під час багатонаціональних 
навчань досвідом з нами ділились військові 
НАТО, то тепер, маючи безцінний досвід у зоні 
проведення АТО, Україні теж є чим поділитися зі 
своїми заокеанськими колегами. 

■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

Питання самоідентифікації завжди 
гостро поставало перед будь-яким 
народом. А для українців воно особ-
ливо болюче через нашу непросту, 
трагічну історію. Мова, незалеж-
ність, самобутність, національність 
— принципові речі, за які пролито 
ріки крові. Тому повернути в паспорт 
графу про національність, яку колись 
вилучили, мотивуючи це «європей-
ською практикою» (а насправді нас 
просто обдурили!), це — не примха, 
а необхідність. 

Без роду й племені? 
 Це надважливе й актуальне питання 
вчергове було порушене в Києві в червні 
2015 року уповноваженими представ-
никами понад 20 політичних та громад-
ських організацій. Тоді на зборах під 
головуванням Героя України, генерал-
лейтенанта Григорія Омельченка було 
створено Координаційну раду громад-
ського руху «Українці — етнічна на-
ція», яка поставила за мету відновити 
графу «національність» в державних 
реєстраційних документах (у паспор-
ті, свідоцтві про народження, свідоц-
тві про шлюб та інших). Тоді ж до гро-
мадської ініціативи долучилися Спілка 
офіцерів України, Народний рух Украї-
ни, Конгрес українських націоналістів, 
УНСО, Українська партія, Українське 
козацтво, ВУТ «Просвіта»...
 На своїх сторінках неодноразово по-
рушувала цю актуальну тему й «УМ», 
зокрема у статтях: «Національність — 
Українець» (від 26 травня 2016 року) 
та «Усе свідоме життя мама і я відмо-
влялися від своєї національності» (від 
9 листопада 2016 року). Саме герої цих 
публікацій — українець Сергій Омель-
ченко й поляк Борис Кульчицький — 
стали тими «першими ластівками», 
які, попри бюрократичні перепони, 
вперто домагалися свого. І якщо Сер-
гій Омельченко таки отримав відповід-
ний запис про національність у своєму 
паспорті, то 88-річний Борис Кульчи-
цький поки що лише надіється, що 8 
лютого (а саме на цю дату вже вдруге 
перенесено засідання суду) він здобуде 
перемогу й побачить у своєму паспорті 
довгоочікуваний запис. 
 Приклад цих небайдужих і принци-
пових громадян України став правовим 
прецедентом. І це сигнал для наших 
можновладців якнайшвидше врегулю-
вати це питання. Адже тепер і україн-
ці, й представники інших національ-
ностей, які є громадянами України, 
можуть вимагати від органів Держав-
ної міграційної служби, аби до їхніх 
паспортів вносили записи про їхнє ет-
нічне походження. 
 Та й які ще треба аргументи, щоб 
цю проблему було вирішено в масш-
табах усієї України, а не через суди, 
в які звернулися найсвідоміші грома-
дяни нашої держави? Нагадаємо, що, 
згідно зі статтею 11 Конституції Украї-
ни, держава сприяє консолідації та роз-
виткові української нації, її історичної 
свідомості, традицій і культури, а та-
кож розвиткові етнічної, культурної, 
мовної та релігійної самобутності всіх 
корінних народів і національних мен-
шин України. Більше того, статтею 11 
Закону України «Про національні мен-
шини» ще від 25 червня 1992 року за 
№2494ХІІ передбачене право громадян 
України вільно обирати та відновлюва-
ти національність. 

 І як не погодитися з криком душі, 
який від імені всіх патріотів висловив 
офіцер і колишній нардеп Григорій 
Омельченко ще у липні 2015 року, звер-
таючись до можновладців: «Панове 
керманичі, не ганьбіть і не принижуй-
те українську націю. Пам’ятайте, що 
ціною життя національних героїв «Не-
бесної сотні» ви отримали владу і пере-
буваєте до цього часу при владі, дяку-
ючи кращим синам і донькам України, 
які захищають Батьківщину від росій-
ського агресора на чолі з Путіним у не-
оголошеній війні, яку ви, пане Прези-
денте, називаєте «вітчизняною». Серед 
загиблих «Небесної сотні» під час Рево-
люції гiдностi та військовослужбовців, 
правоохоронців і добровольців, які від-
дали своє життя за Україну на Східно-
му фронті, понад 86% — це українці за 
національністю! За дорученням Коор-
динаційної ради — представників ук-
раїнської нації — наполягаю розгляну-
ти наше звернення і в рамках повнова-
жень, наданих вам Українським наро-
дом, вжити невідкладних заходів для 
відновлення права українців та пред-
ставників національних меншин мати 
свою, успадковану від дідів-прадідів 
національність, яка повинна зазнача-
тись у державних реєстраційних доку-
ментах».

І покажем, що ми, браття, 
козацького роду!
 Додамо, що син офіцера Сергій 
Омельченко 29 жовтня 2015 року також 
звернувся з адміністративним позовом 
стосовно своїх дітей до заступника на-
чальника Солом’янського районного 
управління юстиції у м. Києві — на-
чальника відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану Лариси Гарамі-
ти. У позові Сергій просив зобов’язати 
відповідача внести зміни до книги за-
писів актів громадянського стану про 
народження своїх неповнолітніх дітей, 
а саме: доповнити відповідні актові за-
писи інформацією про національність 
батька Омельченка Сергія Григоро-
вича — «українець». А також просив 
зобов’язати відповідача видати нові сві-
доцтва про народження неповнолітніх 
дітей із зазначенням даних про націо-
нальність батька. 
 І таки домігся 6 жовтня 2016 року 

виконання своїх законних вимог щодо 
«українізації» у документах своїх дітей 
— завдяки рішенню головуючого суд-
ді Коробенка у Солом’янському райсуді 
Києва.
 Без перебільшення, таких, як Сер-
гій Омельченко, немало — абсолютна 
більшість громадян України хочуть 
мати у своїх документах запис про на-
ціональну належність. Зрештою, на-
віть для собаки важливо, якої вона по-
роди, чому ж із нас, корінних жителів 
цієї країни, намагаються зробити без-
породних дворняг? Прикметно, що в 
намірах повернути графу «національ-
ність» у документи громадян підтри-
мують численні патріотичні громадсь-
кі організації. Вони неодноразово на-
правляли відповідні звернення до ор-
ганів влади. Та влада чомусь мовчить 
і не поспішає вирішувати це наболіле 
питання глобально — на законодавчо-
му рівні. 
 Чому? Невже хтось у владному 
політикумі соромиться своєї націо-
нальності? А може, бездіяльність ук-
раїнських можновладців пояснюєть-
ся страхом... втрати влади? І як тут не 
провести паралелі й не згадати відомо-
го американського «совєтолога», про-
фесора Джері Гафа, який на запитан-
ня: «А чи могло б щось зупинити роз-
пад Радянського Союзу?» — незмінно 
відповідав: «Сталіну не треба було впи-
сувати «національність» у радянсь-
кий паспорт. Замість того, щоб вважа-
ти себе «радянськими людьми», гро-
мадяни продовжували ідентифікува-
ти себе з різними етнічними групами». 
Міжетнічний конфлікт, а відтак і роз-
пад імперії був закладений інституцій-
но — альтернативна радянській етніч-
на ідентичність була вкарбована у кож-
ний паспорт, і це була для імперії тра-
гічна помилка... 
 Але ж ми не імперія, а демократич-
на європейська країна! Чи ні?
 Сьогодні сотні тисяч громадян Ук-
раїни готові наслідувати приклад Сер-
гія Омельченка та Бориса Кульчицько-
го й повернути свою національність че-
рез суд. І закликають це робити інших: 
покажем, що ми, браття, козацького 
роду! Звісно, якщо влада не схаменеть-
ся та не виконає роботу над помилка-
ми...■

ПРИНЦИПОВА СПРАВА

Чиї сини? Яких батьків? 
Українці готові завалити 
суди позовами 
з вимогою повернути 
в паспорт графу 
«національність»

■
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«Причиною запровадження санкцій проти Росії були її дії в Україні. Для 

Сполучених Штатів важливо відстоювати фундаментальні принципи, за 
якими неприпустимо, щоб великі країни виходили за свої межі, втручалися 

в справи інших і залякували менші держави».

Барак Обама
президент США  (під час прощальної 
прес-конференції 18 січня)

УКРАЇНА МОЛОДА

РЕЙТИНГИ

Говорити 
— не ціпом 
махати 
Американці й поляки можуть 
вільно висловлюватися на 
будь-які теми, а українці — 
аж наприкінці списку  
Ігор ВІТОВИЧ

 Американський незалежний науко-
во-дослідницький інститут Pew Research 
Center iз штаб-квартирою у Вашингтоні 
діє з 2004 року і вважається одним із 
найавторитетніших американських осе-
редків із дослідження громадської дум-
ки. Він не пов’язаний iз жодною полі-
тичною партією і займається досліджен-
ням різних аспектів стану суспільства як 
у самих США, так і у світі: від демогра-
фії до стану ЗМІ. Щороку він подає «Рей-
тинг свободи висловлювання». Цьогоріч-
ний звіт на 59 сторінках  оприлюднено 
12 жовтня, хоча опитування проводило-
ся серед осіб вiд 18 років у квітні-травні 
минулого року. Укладачі опитали насе-
лення 38 країн світу стосовно ставлення 
до найрізноманітніших аспектів свобо-
ди висловлювання, а також враховували 
об’єктивні фактори життя в різних краї-
нах: від рівня освіти населення до навіть 
того, які моделі смартфонів домінують у 
тій чи іншій країні. 
 Але дослідників цікавило передусім 
ставлення населення конкретної країни 
до найрізноманітніших проявів свободи 
слова. Наприклад, чи люди вважають, 
що уряд можна критикувати за будь-які 
неправильні дії, чи все ж уряд має пра-
во приховувати свої певні вчинки? Чи 
можна критикувати економічну полі-
тику уряду та його помилки, якщо така 
критика може завдати шкоди країні? 
А чи влада має право заборонити таку 
критику? Чи можна критикувати віру-
ючих іншого віросповідання? Чи мож-
на відкрито говорити про певні збочен-
ня (наприклад сексуальні) та інші делі-
катні проблеми, чи їх краще замовчу-
вати? І ще багато подібних дражливих 
запитань. Тобто результати опитування 
змалювали не стільки політичну систе-
му чи дії влади конкретної країни, а рі-
вень толерантності самого суспільства. 
Тобто такий собі колективний портрет 
народу. 
 Відразу варто зазначити, що українці 
показали себе не кращим чином на тлі ін-
ших народів. Україна опинилася за рів-
нем свободи висловлювання на четвер-
тому з кінця місці у компанії з Буркіна-
Фасо, Пакистаном, Йорданією та Сене-
галом. Росія — на 10-му з кінця місці в 
оточенні Палестини та Туреччини. Сенса-
ційно, але Польща посіла другу позицію  
після лідера рейтингу США. Тож брати-
поляки виявилися значно розкутішими 
від нас, і у них зі свободою висловлюван-
ня все в порядку. 
 До першої десятки рейтингу країн iз 
найкращою свободою висловлювання та-
кож увійшли Іспанія, Мексика, Венесу-
ела, Канада, Австралія, Аргентина, Пів-
денно-Африканська Республіка та Ар-
гентина. Як бачимо, здатність вільно 
висловлюватися аж ніяк не пов’язана 
з матеріальним благополуччям. Важко 
сказати, бути лідером у цьому списку по-
чесно чи ганебно. З одного боку, люди-
на може говорити що хоче, а, з іншого, 
свобода висловлюватися — це також сво-
бода ненависті чи образ. У світі головни-
ми ареалами свободи висловлення є Пів-
нічна Америка, частина Європи та Авс-
тралія. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Сьогодні у Вашингтоні 
відбудеться інавгурація 45-
го президента США Дональ-
да Трампа. Сотні тисяч аме-
риканців візьмуть участь у 
церемонії приведення пре-
зидента до присяги, а та-
кож  концертах, балах та па-
раді з цієї нагоди. Урочисті 
заходи розпочалися ще вчо-
ра. Дональд Трамп разом iз 
майбутнім віце-президен-
том Майком Песом поклали 
вінок на військовому цвин-
тарі в Арлінгтоні, потім 
Трамп відвідав концерт біля 
пам’ятника Аврааму Лін-
кольну, де виголосив промо-
ву. Увечері відбулось кілька 
балів, організованих при-
хильниками Трампа. 
 Сьогодні на Капітолії До-
нальд Трамп складе прися-
гу на вірність Конституції 
США, після чого відбуде до 
Білого дому, звідки огляда-
тиме урочистий парад. 
 На інавгурацію нового 
президента прибули амери-
канці з усіх штатів. Деякі з 
них зарезервували авіаквит-
ки та місця в готелях ще рік 
тому.  Організатори споді-
ваються, що на сьогодніш-
ню інавгурацію у Вашинг-
тоні збереться 900 тисяч лю-
дей. Приблизно стільки ж, 
як на інавгурацію президен-
та Джорджа Буша-молодшо-
го, але значно менше, ніж 
на інавгурацію Барака Оба-
ми, свідками якої були два 
мільйони американців.
 Не всі прибудуть до Ва-
шингтона, аби привітати 
Трампа. Навпаки, на акції 
протесту проти нового пре-
зидента планують вийти до 
400 тисяч учасників. По-
рядок та безпеку охороня-
тимуть 28 тисяч поліцейсь-
ких. Американська поліція 
та спецслужби вжили надз-

вичайних заходів безпеки в 
центрі американської столи-
ці, яка в ці дні перетворилася 
на справжню фортецю: мета-
леві бар’єри, бетонні блоки,  
металошукачі,  поліцейські 
пости, солдати зі зброєю та 
вантажівки, які блокують ву-
лиці. До стану повної готов-
ності приведено агентів ФБР,  
Таємної служби та інших міс-
цевих і федеральних агенцій 
безпеки, запрова джено обме-
ження руху наземного транс-
порту та повітряних польотів 
над Вашингтоном. Загаль-
ні кошти, витрачені на спец-
заходи під час інавгурації на 
східцях Капітолію та пара-
ду Пенсильванською алеєю, 
перевищують 100 млн. до-
ларів. 
 Останні опитування гро-
мадської думки засвідчили, 
що президент Барак Обама 
йде з посади з рейтингом під-
тримки американців у 58%, 
а Дональд Трамп заступає на 
посаду з одним із найнижчих 
рейтингів у новітній амери-
канській історії. У коман-

ди майбутнього президента 
США навіть виникли про-
блеми зі згодою іменитих 
митців виступити на кон-
цертах після церемонії інав-
гурації. Проти Трампа опол-
чилися зірки популярної му-
зики та голлівудські актори. 
Згоду виступити на концер-
тах дали лише окремі пред-
ставники музики кантрі, 
тобто «сільської» чи «народ-
ної» музики в американсько-
му варіанті. Саме вони попу-
лярні в американській про-
вінції, яка й обрала Трампа 
президентом. 
 Згладити ситуацію спро-
бував керівник інавгурацій-
ного комітету Трампа Том 
Баррак, зауваживши, що 
захід радше буде «поетич-
ним», а не «подібним до цир-
ку святкуванням». «Замість 
того, щоб оточувати його 
(Трампа. — Ред.) тими, кого 
люди вважають належними 
до списку «А», ми оточимо 
його м’якою чуттєвістю, — 
сказав Баррак і додав: — Ми 
щасливі, що у нас є найви-

датніша в цілому світі знаме-
нитість, і це — обраний пре-
зидент». Артисти — це одне, 
але значно дошкульнiшим 
для Трампа буде те, що це-
ремонію інавгурації бойко-
туватимуть більше 50 аме-
риканських конгресменів-
демократів, які вважають  
республіканця загрозою де-
мократії.
 Президент України Пет-
ро Порошенко заявив у вчо-
рашньому інтерв’ю газеті 
«Уолл Стріт Джорнел», що 
сподівається на подальшу 
підтримку з боку нової аме-
риканської адміністрації: 
«Я абсолютно впевнений, що 
продовження нашого спів-
робітництва зi США буде 
дуже ефективним». Також 
він повідомив, що планує ві-
зит до Вашингтона та зустріч 
iз Дональдом Трампом уже 
наступного місяця. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Кандидат від правоцентристської 
Європейської народної партії (ЄНП) 
Антоніо Таяні набрав 18 січня в остан-
ньому, четвертому, раунді голосуван-
ня 351 голос і став новим президен-
том (спікером) Європарламенту. Дру-
гим «фіналістом» став італійський со-
ціаліст Джанні Пітелла — 282 голоси.
 Раніше Антоніо Таяні був віце-пре-
зидентом Єврокомісії у справах про-
мисловості та підприємництва. Таяні 
був також прес-секретарем екс-прем’єра 
Італії Сільвіо Берлусконі. Його партія 
«Вперед, Італіє» увійшла до складу Єв-
ропейської Народної партії. ЄНП — най-
численніша фракція Європарламенту, 
членами якої є керівники Європейської 
комісії та Європейської ради Жан-Клод 

Юнкер і Дональд Туск.
 Голова Європарламенту обираєть-
ся на 2,5 року. У листопаді про відмо-
ву від цієї посади оголосив німецький 
соціаліст Мартін Шульц, який висло-
вив бажання повернутися до німецької 
політики.
 Новообраний президент Європарла-
менту може виявитися поборником діа-
логу з Росією. До сфери політичних ін-
тересів Таяні у Європарламенті Украї-
на ніколи не входила. Проте на посаді 
він дотримуватиметься проукраїнської 
позиції своєї партії, вважають експер-
ти. За останні роки Європарламент став 
для Києва тією європейською інститу-
цією, де на рівні керівництва українсь-
ким інтересам надавалася широка під-
тримка. Прихід на цю посаду пред-
ставника Європейської народної пар-

тії (ЄНП) 63-річного італійця Антоніо 
Таяні в експертному середовищі спри-
йняли з обережним оптимізмом. Аналі-
тики вважають, що в особі колишнього 
президента ЄП Мартіна Шульца Украї-
на втратила впливового адвоката в єв-
роструктурах, проте сподіваються, що 
Антоніо Таяні, хоча й менш відкрито, 
продовжуватиме підтримку євроінтег-
раційних прагнень України.
 Також обрано 12 віце-спікерів Євро-
парламенту, серед них і двох представ-
ників від Польщі, які, як сподівають-
ся, також будуть стояти на позиціях 
підтримки України. ■

Антоніо Таяні. ❙

ВІДДІЛ КАДРІВ 

Європа на свіжу голову 
Новим керівником Європарламенту обрано італійця 
Антоніо Таяні

■

ІНАВГУРАЦІЯ

ТРАМПлін у Білий дім
Сьогодні у Вашингтоні складе присягу 45-й президент США

■

Заспівати для Трампа відмовилися більшість іменитих зірок. ❙

ДО РЕЧІ

 «Украй дезінтегрованою» і та-
кою, що «не відповідає міжна-
родним стандартам», вважають 
ви борчу систему США в ОБСЄ, 
повідомляє «Німецька хвиля». 
На думку директора Бюро з де-
мократичних інститутів і прав 
людини ОБСЄ Міхаеля Лінка, в 
кожному штаті діє різне вибор-
че законодавство і різна прак-
тика використання нових техно-
логій, а в багатьох штатах в’язні 
та екс-ув’язнені зовсім позбав-
лені ви борчого права. Також пот-
рібно зробити фінансову систе-
му виборчої кампанії прозорішою, 
йдеться у звіті, підготовленому 
командою спостерігачів ОБСЄ за 
підсумками виборів у США. Крім 
того, пан Лінк розкритикував об-
раного президента США Дональ-
да Трампа: на його думку, той 
«свідомо і неодноразово пору-
шував межі риторики ненависті». 
«Те, що він при цьому зміг домог-
тися успіху, створює небезпечний 
прецедент», — наголосив Лінк.

■



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 12.20, 5.10 Спеціальний 

випуск. «Вечірній 

квартал»

13.00 Комедія «Джентльмени 

удачі»

14.50 Вечірній квартал

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.15 Комедія «Обережно! 

Предки в хаті»

22.15, 1.10 Світ навиворіт-8

23.20, 2.10 Х/ф «Шерлок-2: 
собаки Баскервіля»

ІНТЕР

04.30 Подробиці тижня

06.00 М/ф

06.20, 13.30 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Х/ф «Казка про жінку 
та чоловіка»

11.10, 12.25 Х/ф «Варенька»
15.15 Чекай на мене

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 1.25 Подробиці

21.00 Т/с «Райські яблучка»

23.40 Т/с «Варенька. 

Випробування любові»

02.15 Війна всередині нас

03.00 Х/ф «Топінамбури»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

05.50 Події тижня

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.30 Події

09.15, 3.20 Зоряний шлях

11.00, 4.30 Реальна містика

12.00 Х/ф «Подаруй мені 
трохи тепла»

13.50, 15.30 Т/с «Жінки в 

любові»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45, 2.20 Говорить Україна

21.00 Т/с «За законами 

воєнного часу»

23.00 Події дня

23.30 Х/ф «Смертельна 
гонка-2»

05.20 Т/с «Адвокат»

ICTV

05.30 Служба розшуку дітей

05.35, 4.45 Провокатор

06.25 Дивитись усім!

07.20, 4.20 Факти

07.50, 19.20 Надзвичайні 

новини

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.00 Антизомбі

10.55 Секретний фронт

11.50, 13.20 Х/ф «Біла 
імла»

12.45, 15.45 Факти. День

14.00 Х/ф «Куля в лоб»
16.10 Х/ф «Стартрек. 

Відплата»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.20 Т/с «На трьох»

22.20 Свобода слова

00.25 Х/ф «Адреналін. 
Висока напруга»

02.05 Т/с «Код Костянтина»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.25 Зона ночі

04.40, 18.00 Абзац

05.33, 8.10 Kids Time

05.35 М/с «Турбо»

07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.15 Х/ф «Ямакасі, або 
Нові самураї»

10.00 Х/ф «Погоня»

12.05 Х/ф «Елізіум»
14.10 Х/ф «Явище»
16.00, 19.00 Ревізор

21.00 Пристрасті за 

ревізором

00.10 Х/ф «27 весіль»
02.20 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок з 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 подорожей

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.50 Т/с «Смертельний 

танець»

08.25, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.00, 17.25 Т/с «Детективи»

11.30 Т/с «Леді-детектив міс 

Фрайні Фішер»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «Гаваї 

5.0-6»

14.00, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

15.35 Т/с «Служба 

розслідувань»

23.45 Т/с «Елементарно-2»

00.40 Т/с «Детектив Босх»

02.55 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

03.35 Легенди бандитської 

Одеси

03.55 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 М. Лукадо. «Ти 

особливий». Вистава 

Київського академічного 

театру на Липках 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35 Новини. Культура. 

Тиждень 

07.50 Зі щитом соборності 

08.25 Ранок iз «Культурою»

09.00 Музей Української 

Народної Республіки 

09.20 Д/ф «Винниченко без 

брому» 

10.05 Головна роль. Тамара 

Трунова 

11.00 Д/ф «На порозі історії. 

Михайло Грушевський 

11.40 Леся Дичко 

«Джерело». «Моя 

Україна» 

12.30 Юрій Федькович. 

«Запечатаний двірник». 

Вистава Чернівецького 

академічного обласного 

українського музично-

драматичного театру 

(12+) 

13.50 М. Скорик. «Карпатська 

рапсодія» 

14.00 Привид опери. Микола 

Ворвулєв

14.45 Музей «Кирилівська 

церква»

15.25 Концерт капели 

бандуристів КНУКіМ

16.00 Азбука ремесел 

16.20 Земляки. Жива роса 

Володимира Шкурупія 

17.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Володимир 

Вернадський

17.30 Незвідане Закарпаття. 

Іконопис

18.00 Під знаком 

Кримського

18.20 Новинний блок

19.00 Новини. Культура

19.20 Київський цирк у 

просторі часу, ч. 2

19.50 Д/ф «Злети молодого 

Сікорського» 

20.05 Передчуття. Вечір 

пам’яті Богдана Ступки

21.00 Джузеппе Верді. 

«Макбет». Вистава 

Національної опери 

України

23.10 Анатолій Шевченко. 

Той, що з’єднав світи

00.00 Новини. Культура 

00.20 «Подружжя». 

Листування Івана 

Франка та Ольги 

Хоружинської

01.05 Передчуття. Валерія 

Демченко, ч. 2

02.00 Привид опери. Микола 

Ворвулєв 

02.45 Музей «Кирилівська 

церква»

03.25 Концерт капели 

бандуристів КНУКіМ 

04.00 Різдвяний концерт 

Ірини Федишин 

«Україна колядує»

05.35 Есе без слова. Григорій 

Ксьонз

 

СТБ

06.40, 15.50 Все буде добре!

08.45 Зіркове життя

09.45 Х/ф «Маша»
11.40 Х/ф «Дружина за 

контрактом»
13.25 Битва екстрасенсів-14

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.30, 23.15 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 Україна має 

талант! Діти

00.50 Х-Фактор-7

ТОНІС

06.00 Тарапунька: аншлаг 

довжиною в життя

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

07.55, 13.40, 18.55, 21.10 

Шеф-кухар країни

09.50, 4.00 Цивілізація 

Incognita

10.45 Завтра — сьогодні

11.55, 21.55, 4.40 

Супервідчуття

14.00 Оглядач

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.00 Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем

21.15 PR-проект «Співаючий 

ректор як технологія»

23.00, 5.10 Божевільний світ

00.00 Щоденники Червоного 

Черевичка

00.55 Ніч чорних краваток

02.00 Життя на Вершині

02.35 Після опівночі

03.35 Світські хроніки

04.15 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Рейд у 
пустелю»

12.40, 19.25 Д/п «Помста 

природи»

18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

20.00 Х/ф «Таємні агенти»
22.05 Х/ф «Хороша 

людина»
00.05 Х/ф «Чуваки й 

дракони»
02.05 Х/ф «Лісова пісня»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 18.45, 1.35, 3.35, 

5.35 Топ-матч

06.10 «Саутгемптон» 

— «Лестер». ЧА

08.10 Матч

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Еспаньйол» — 

«Гранада». ЧІ

12.05 «Арсенал» — 

«Бернлі». ЧА

13.55 «Реал» — 

«Малага». ЧІ

16.00 ЧІ. Огляд туру

16.55 «Челсі» — «Халл 

Сіті». ЧА

18.50 «Ейбар» — 

«Барселона». ЧІ

20.40 «Сток Сіті» — 

«МЮ». ЧА

22.50 ЧА. Огляд туру

23.45 «Алавес» — 

«Леганес». ЧІ

01.45 «Лестер» — «Порту». 

Ліга чемпіонів УЄФА

03.45 «Ліверпуль» — 

«Свонсі». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 14.25, 

16.30, 19.25, 21.30, 

2.25, 5.25 Топ-матч

06.10 «Лестер» — «Порту». 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.10 «Ейбар» — 

«Барселона». ЧІ

10.15 «Ліверпуль» — 

«Свонсі». ЧА

12.05 Світ Прем’єр-ліги

12.35 «Атлетік» — 

«Атлетіко». ЧІ

14.40 «Сток Сіті» — 

«МЮ». ЧА

16.40 «Сосьєдад» — 

«Сельта». ЧІ

18.30 ЧА. Огляд туру

19.40 «Ман Сіті» — 

«Тоттенгем». ЧА

21.45 Матч

23.35 ЧІ. Огляд туру

00.35 «Арсенал» — 

«Бернлі». ЧА

02.40 «Реал» — 

«Малага». ЧІ

04.30 ЧА. Огляд туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 13.10 Правила життя

08.10 Правда життя

09.10, 19.50 Паралельний світ

10.10, 21.40 Диво-винаходи

11.10, 17.50 Мисливець та 

жертва

12.10, 18.50 Неймовірний риф

14.10 Містична Україна

15.10, 20.50 НЛО з минулого 

16.00, 23.40 Смертельний 

двобій

16.50, 22.40 Загадки планети

00.30 Бандитський Київ

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

11.00 Т/с «Ти — моє життя»

12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 1.35 Орел 

і решка

16.00 Файна Юкрайна

19.00 Розсміши коміка

22.00 М/ф «Планета 51»

23.50 Т/с «Сонна Лощина»

03.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 МультМікс

09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.45 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

12.25, 18.55 Панянка-селянка

13.25, 14.30 Одного разу під 

Полтавою

13.55, 21.00 Танька і 

Володька

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 4.30 Віталька

16.50, 22.00, 2.50 Країна У

17.50, 23.00 Розсміши 

коміка

20.00 Рятівники

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35 У ТЕТа тато!

02.00 Теорія зради

05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00 

Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.35 На слуху

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Біатлон. Кубок світу. VІ 

етап. Мас-старт 15 км. 

(чоловіки)

09.55 Біатлон. Кубок світу. VІ 

етап. Естафета 4х6 км. 

(жінки)

11.30 Спорт. Тиждень

11.55 Орегонський путівник

12.25 Суспільний університет

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15 Борхес

14.00 Д/ф «Іван Драч. Крізь 

час і слово»

15.30 Фольк-music

16.40 Т/с «Анна Піль»

17.30 Твій дім

17.50 Вікно в Америку

18.20 Новинний блок

19.00 Новини. Культура

19.20 Перша шпальта

19.55 Вересень

20.20 Про головне

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.35 Обличчя війни

22.55 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 5.20 Спеціальний випуск. 

«Вечірній квартал»

12.20 Хочу у віа гру

14.50 Вечірній квартал

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.15 Комедія «Усі у захваті 

від Мері»

22.30, 1.25 Світ навиворіт-8

23.35, 2.20 Х/ф «Шерлок-
2: Рейхенбахський 
водоспад»

ІНТЕР

05.00, 20.00, 1.25 Подробиці

06.00 М/ф

06.20, 14.10 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Райські 

яблучка»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00 Стосується кожного

23.40 Т/с «Варенька. 

Випробування любові»

02.15 Війна всередині нас

02.50 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 16.10, 5.20 Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.20, 3.45 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях

11.20, 4.30 Реальна містика

13.20, 15.30, 21.00 Т/с «За 

законами воєнного часу»

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 «Смертельна 
гонка-2»

ICTV

05.30 Дивитись усім!

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Більше ніж правда

11.05, 13.20 Х/ф «Убойний» 
футбол»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Динотопія»
15.20, 16.20, 21.25 Т/с «На 

трьох»

17.45 Т/с «Життя і пригоди 

Мішки Япончика»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Громадянська оборона

23.20 Х/ф «Залізний лицар»

01.40 Х/ф «Еверлі»
03.05, 4.45 Провокатор

04.10 Служба розшуку дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.00, 18.00 Абзац

05.00, 6.40 Kids Time

05.02 М/с «Турбо»

06.42 Т/с «Клініка»

08.50 Київ вдень та вночі

11.00 Серця трьох

14.00 Хто зверху

19.00 Любов на виживання

22.50 Т/с «Гра престолів»

01.00 Х/ф «Район №9»

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 з 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 Агрокраїна

22.30 Державний кордон

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія подорожей

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.00 Х/ф «Загін особливого 
призначення»

06.10 Х/ф «Ранкове шосе»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.25, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «Гаваї 

5.0-6»

14.00, 19.00, 23.15, 2.20 Свідок

15.40 Т/с «Служба 

розслідувань»

23.45 Т/с «Елементарно1-2»

00.40 Т/с «Детектив Босх»

02.50 Випадковий свідок

02.55 Речовий доказ

03.20 Легенди бандитської 

Одеси

03.45 Правда життя. Професії

04.15 Д/ф «...якого любили всі»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Володимир 

Вернадський 

06.35 Незвідане Закарпаття. 

Іконопис 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35 Новинний блок 

08.10 Новини. Культура 

08.25 Ранок iз «Культурою»

09.00 Під знаком Кримського 

09.20 Київський цирк у 

просторі часу, ч. 2 

09.50 Д/ф «Злети молодого 

Сікорського» 

10.05 Передчуття. Вечір пам’яті 

Богдана Ступки 

11.00 Джузеппе Верді. 

«Макбет». Вистава 

Національної опери 

України 

13.10 Анатолій Шевченко. Той, 

що з’єднав світи 

14.00 Висоцький «Мир вашому 

дому», ч. 1

15.10 Кароль Шимановський. 

Українські стежки 

польського генія

16.00 Обереги. Від Говерли до 

Прута, ч. 2

16.20 Борис Антоненко-

Давидович. Штрихи до 

портрета

17.00 Невигадані історії з 

життя одного театру, 

ч. 20

17.20 Православний календар 

17.30 Кримський фоліант

18.00 Мандри. Берестечко

18.20 Новинний блок 

19.00 Новини. Культура

19.20 Олекса Захарчук. Земне 

причастя небом

20.10 Вільгельм Котарбінський 

20.30 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Останній отаман 

Київщини, ч. 1

21.00 Фольк-music 

22.05 Георгій Якутович. Кіно

22.35 Кінолітопис. Д/ф «Гори 

мої, високії»

23.20 Сергій Радченко. 

Спогади про музиканта

00.00 Новини. Культура 

00.20 Київська муніципальна 

академія естрадного та 

циркового мистецтв

01.20 Місто біля Раю 

02.00 Висоцький «Мир вашому 

дому», ч. 1 

03.10 Кароль Шимановський. 

Українські стежки 

польського генія 

04.00 Сучасні українські 

композитори 

05.30 І кров століть, і гул віків… 

05.45 Гуцульщина

 

СТБ

07.10, 15.50 Все буде добре!

09.15 Х/ф «Мріяти не 
шкідливо»

11.10 Битва екстрасенсів-14

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 22.45 Україна має 

талант!-5

23.55 Х-Фактор-7

ТОНІС

06.00 Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

07.55, 13.40, 18.55, 23.30 Шеф-

кухар країни

09.50 Будьте здорові!

10.45 Teen-клуб

11.55 Супервідчуття

14.00 Оглядач

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

19.50, 5.10 Відлуння

20.20 Жертви радянської 

естради

21.30 Баскетбол. Ліга чемпіонів

23.35 Дикі тварини

00.10 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.10 Ніч чорних краваток

01.45 Життя на Вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.15 Rock Time 

05.40 Модні історії 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 10.55 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

08.30 Облом.UA.

08.55, 17.30, 19.25 Д/п «Помста 

природи»

15.40 Х/ф «Шах і мат»
18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

20.00 Х/ф «Максимальний 
термін»

21.55 Х/ф «Останній легіон»
23.50 Х/ф «Апокаліпсис у 

Вегасі»
01.15 Т/с «Інспектор Алекс»

02.05 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 18.30, 20.30, 1.35, 

3.35, 5.35 Топ-матч

06.10 «Атлетік» — 

«Атлетіко». ЧІ

08.10 «Ман Сіті» — 

«Боруссія» (М). Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Саутгемптон» 

— «Лестер». ЧА

12.05, 22.50 ЧІ. Огляд туру

13.00 «Ейбар» — 

«Барселона». ЧІ

14.45 ЧА. Огляд туру

16.00 LaLiga Files. ЧІ

16.40 «Ман Сіті» — 

«Тоттенгем». ЧА

18.40 Матч

20.40 «Арсенал» — 

«Бернлі». ЧА

23.45 «Сосьєдад» — 

«Сельта». ЧІ

01.45 «Боруссія» (Д) — 

«Реал». Ліга чемпіонів 

УЄФА

03.45 «Челсі» — «Халл 

Сіті». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 23.45, 1.50, 

3.50 Топ-матч

06.10 «Боруссія (Д)» 

— «Реал. Ліга чемпіонів 

УЄФА

08.10 «Челсі» — «Халл 

Сіті». ЧА

10.15 ЧА. Огляд туру

11.10 «Ліверпуль» — 

«Свонсі». ЧА

13.00 Матч

14.50 «Вільярреал» — 

«Валенсія». ЧІ

16.40 «Реал» — «Малага». ЧІ

18.30 ЧІ. Огляд туру

19.25 «Саутгемптон» 

— «Лестер». ЧА

21.15 LaLiga Files». ЧІ

21.55 «Олімпік» — 

«Дніпро». ЧУ

00.00 «Ман Сіті» — 

«Тоттенгем». ЧА

02.00 «Лас-Пальмас» 

— «Депортіво». ЧІ

04.00 «Еспаньйол» — 

«Гранада». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 13.10 Правила життя

08.10 Правда життя

09.10, 19.50 Паралельний світ

10.10, 21.40 Диво-винаходи

11.10, 17.50 Мисливець та 

жертва

12.10 Неймовірний риф

14.10 Містична Україна

15.10, 20.50 НЛО з минулого 

16.00, 23.40 Смертельний 

двобій

16.50, 22.40 Загадки планети

18.50 Дивовижні миті життя

00.30 Гордість України

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

11.00 Т/с «Ти — моє життя»

12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

16.00 Файна Юкрайна

19.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Елвін і бурундуки»

08.00 МультМікс

09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.45 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

12.25, 18.55 Панянка-селянка

13.25, 14.30 Одного разу під 

Полтавою

13.55, 21.00 Танька і Володька

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 4.30 Віталька

16.50, 22.00, 2.50 Країна У

17.50, 23.00 Розсміши коміка

20.00 Рятівники

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35 У ТЕТа тато!

02.00 Теорія зради

05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00 

Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.30 Смакота

07.25, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.30 Ювілейний концерт 

Віктора Павлика

11.15 Д/ф «Свята Софія. 

У фокусі драми та 

воскресіння»

11.45 Орегонський путівник

12.15 Суспільний університет

12.40, 21.30 Новини. Спорт

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15 Уряд на зв’язку з 

громадянами

14.00 Книга.ua

14.30 Вересень

15.30 Театральні сезони

15.55 Спогади

16.25 Мистецькі історії

16.40 Т/с «Анна Піль»

17.30 Хто в домі господар?

17.50 М/с «Попелюшка»

18.20 Новинний блок

19.00 Новини. Культура

19.55 Наші гроші

20.20 Про головне

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.55 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 20—21 СІЧНЯ 2017
24 січня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

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

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,

до кінця півріччя — 201 грн. 96 коп.,

до кінця року — 504 грн. 90 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,

до кінця півріччя — 281 грн. 96 коп.,

до кінця року — 704 грн. 90 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,

до кінця півріччя — 73 грн. 64 коп.,

до кінця року — 184 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 49497

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

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

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 12.20, 5.10 Спеціальний 

випуск. «Вечірній 

квартал»

12.45 Хочу у ВІА ГРу

14.50 Вечірній квартал

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.15 Х/ф «Диявол носить 
«Prada»

22.20, 1.15 Світ навиворіт-8

23.25, 2.10 Х/ф «Шерлок-3: 
порожній катафалк»

ІНТЕР

05.00, 20.00, 1.30 Подробиці

06.00 М/ф

06.20, 14.10 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.10, 12.25, 21.00 Т/с 

«Райські яблучка»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

23.40 Т/с «Варенька. 

Наперекір долі»

02.15 Війна всередині нас

03.00 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 16.10, 5.20 Т/с 

«Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.20 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 2.10 Зоряний шлях

11.20 Реальна містика

13.20, 15.30, 21.00 Т/с «За 

законами воєнного 

часу»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45, 2.40 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

10.05 Громадянська оборона

11.05, 17.45 Т/с «Життя 

і пригоди Мішки 

Япончика»

12.05, 13.20 Т/с «Відділ 44»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Динотопія»
15.20, 16.20, 21.25 2Т/с «На 

трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.20 Х/ф «Залізний 
лицар-2»

01.25 Х/ф «Залізний 
лицар»

03.20, 4.45 Провокатор

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.05 Зона ночі

04.35, 18.00 Абзац

05.30, 7.03 Kids Time

05.32 М/с «Турбо»

07.05 Т/с «Клініка»

09.10 Київ вдень та вночі

11.10 Серця трьох

14.00 Любов на виживання

19.00 Хто зверху

22.50 Т/с «Гра престолів»

01.05 Х/ф «Мушкетер»

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 з 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 подорожей

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.20 Х/ф «Розвідники»
06.35 Х/ф «Екіпаж машини 

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

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.35, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «Гаваї 

5.0-6»

14.00, 19.00, 23.15, 2.10 

Свідок

15.40 Т/с «Морський 

патруль-4»

22.20 Т/с «CSI: Маямі-8»

23.45 Т/с «Елементарно-2»

00.40 Т/с «Детектив Босх»

02.40 Випадковий свідок

02.50 Речовий доказ

03.40 Легенди бандитської 

Одеси

04.25 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Невигадані історії з 

життя одного театру, 

ч. 20 

06.30 Кримський фоліант 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35 Новинний блок 

08.10 Новини. Культура 

08.25 Ранок iз «Культурою»

09.00 Мандри. Берестечко 

09.20 Олекса Захарчук. Земне 

причастя небом 

10.10 Вільгельм 

Котарбінський 

10.30 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Останній отаман 

Київщини, ч. 1 

11.00 Фольк-music 

12.05 Георгій Якутович. Кіно 

12.35 Кінолітопис. Д/ф «Гори 

мої, високії» 

13.20 Сергій Радченко. 

Спогади про музиканта 

14.00 Висоцький «Мир 

вашому дому», ч. 2

15.20 Національний музей 

історії України. ХV-XIX ст. 

15.50 Православний календар 

16.00 Олександр Олесь «І 

задзвеніли в серці 

звуки…»

16.45 Історія однієї картини. 

Художник Іван 

Айвазовський

17.00 Лариса Кадирова. Моя 

Марія Заньковецька, 

ч. 2

17.40 Д/ф «А льон цвіте...» 

18.00 Логос

18.20 Новинний блок 

19.00 Новини. Культура 

19.20 Д/ф «Блукаюча зірка 

Ісаака Бабеля»

20.00 Національний центр 

народної культури. 

Музей Івана Гончара

20.30 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Останній отаман 

Київщини, ч. 2

21.00 Вечір пам’яті Василя 

Попадюка-старшого 

«Ану, хлопці, веселої!»

22.40 «Я знайду тебе, 

тому що кохаю!». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру за мотивами 

п’єси Вільяма Сарояна 

«Гей, хто-небудь!»

23.30 Хресна дорога митця 

00.00 Новини. Культура 

00.20 Д/ф «Сімдесятники. 

Воскові крила Ікара. 

Микола Мащенко»

00.45 Дім Булгакових-

Турбіних

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Феодосій Гуменюк, ч. 1

02.00 Висоцький «Мир 

вашому дому», ч. 2 

03.20 Національний музей 

історії України. 

ХV—XIX ст. 

03.50 Православний 

календар 

04.00 Звітний концерт 

ансамблю естрадно-

класичного танцю 

«Лілея»

05.40 Кшиштоф Беднарський. 

«Привид бродить»

 

СТБ

07.05, 15.50 Все буде добре!

09.10 Зіркове життя

11.10 Битва екстрасенсів-14

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 22.45 Україна має 

талант!-5

00.00 Х-Фактор-7

ТОНІС

06.00 П’єр Рішар. Блазень чи 

король?

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

07.55, 13.40, 18.55, 21.15 

Шеф-кухар країни

09.50 Цивілізація Incognita

10.45 Євромакс

11.55, 22.15 Дикі тварини

14.00 Оглядач

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.00 Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем

21.30 Сумнозвісні місця

21.45, 4.40 Глобал-3000

22.50, 5.10 Божевільний світ

23.50 Натхнення

00.00 Щоденники Червоного 

Черевичка

00.55 Ніч чорних краваток

02.05 Життя на вершині

02.35 Після опівночі

03.35 Світські хроніки

04.05 Кумири

04.15 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Облом.UA.

08.55 Секретні матеріали

10.55 Відеобімба

15.35 Х/ф «Останній 
легіон»

17.30, 19.25 Д/п «Помста 

природи»

18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

20.00 Х/ф «Пограбування 
казино»

21.50 Х/ф «За лінією 
вогню»

23.40 Х/ф «Атака 
Юрського періоду»

01.05 Т/с «Інспектор Алекс»

01.55 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 1.20, 3.20 Топ-

матч

06.10 «Ейбар» — 

«Барселона». ЧІ

08.10 «Олімпік» — 

«Дніпро». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Сток Сіті» — 

«МЮ». ЧА

12.10, 22.50 LaLiga Files. ЧІ

12.50 «Вільярреал» — 

«Валенсія». ЧІ

14.40 ЧІ. Огляд туру

16.00, 22.00, 5.20 Сіткорізи

16.30 «Осасуна» — 

«Севілья». ЧІ

18.20 «Ліверпуль» — 

«Свонсі». ЧА

20.10 «Реал» — 

«Малага». ЧІ

23.30 «Саутгемптон» 

— «Лестер». ЧА

01.30 «Севілья» — «Ліон». 

Ліга чемпіонів УЄФА

03.30 «Сосьєдад» — 

«Сельта». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 21.30, 

23.35, 1.45, 2.50 Топ-

матч

06.10 «Севілья» — «Ліон». 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.10 «Арсенал» — 

«Бернлі». ЧА

10.15, 4.50 ЧІ. Огляд туру

11.10 «Сосьєдад» — 

«Сельта». ЧІ

13.00 «Саутгемптон» 

— «Лестер». ЧА

14.50 «Ейбар» — 

«Барселона». ЧІ

16.40 Матч

18.30 LaLiga Files». ЧІ

19.10 Сіткорізи

19.40 «Челсі» — «Халл 

Сіті». ЧА

21.45 «Ман Сіті» — 

«Боруссія» (М). Ліга 

чемпіонів УЄФА

23.55 «Атлетік» — 

«Атлетіко». ЧІ

01.55 ЧА. Огляд туру

03.00 «Ман Сіті» — 

«Тоттенгем». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 13.10 Правила життя

08.10 Правда життя

09.10, 19.50 Паралельний 

світ

10.10, 21.40 Диво-винаходи

11.10, 17.50 Мисливець та 

жертва

12.10 Око Атаками

14.10, 0.30 Містична Україна

15.10, 20.50 НЛО з минулого 

16.00, 23.40 Смертельний 

двобій

16.50, 22.40 Загадки планети

18.50 Дивовижні миті життя

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.20 Три сестри

11.00 Т/с «Ти — моє життя»

12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

16.00 Файна Юкрайна

19.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 МультМікс

09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.45 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

12.25, 18.55 Панянка-селянка

13.25, 14.30 Одного разу під 

Полтавою

13.55, 21.00 Танька і Володька

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 4.30 Віталька

16.50, 22.00, 2.50 Країна У

17.50, 23.00 Розсміши коміка

20.00 Рятівники

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35 У ТЕТа тато!

02.00 Теорія зради

05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00 

Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.30 Х/ф «Брехати, аби 
бути ідеальною»

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15 Наші гроші

14.00 Війна і мир

15.30 Світло

16.10 Путівник прочанина

16.25 На пам’ять

16.40 Т/с «Анна Піль»

17.30 Хочу бути

17.50 М/с «Попелюшка»

18.20 Новинний блок

19.00 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Воскові крила 

Ікара»

19.55 Слідство. Інфо

20.20 Про головне

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.40 Мегалот

22.55 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 20—21 СІЧНЯ 2017
25 січня
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 12.20, 4.50 Спеціальний 

випуск. «Вечірній 

квартал»

12.45 Хочу у ВІА ГРу

14.50 Вечірній квартал

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.15 Комедія «Знову ти»

22.15, 0.55 Світ навиворіт-8

23.15, 1.50 Х/ф «Шерлок-3: 
ознаки третього»

ІНТЕР

05.00, 20.00, 1.30 Подробиці

06.00 М/ф

06.20, 14.10 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.10, 12.25, 21.00 Т/с 

«Райські яблучка»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

23.40 Т/с «Варенька. 

Наперекір долі»

02.15 Війна всередині нас

03.00 Х/ф «Бережіть жінок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 16.10, 5.20 Т/с 

«Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.20 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 2.10 Зоряний шлях

11.20 Реальна містика

13.20, 15.30, 21.00 Т/с «За 

законами воєнного 

часу»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45, 2.40 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

10.05 Секретний фронт

11.05, 17.40 Т/с «Життя 

і пригоди Мішки 

Япончика»

12.00, 13.20 Т/с «Відділ 44»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30 Х/ф «Динотопія»
15.05, 16.20, 21.20 Т/с «На 

трьох»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.20 Х/ф «Пункт 
призначення»

01.10 Х/ф «Залізний 
лицар-2»

03.00, 4.45 Провокатор

04.10 Служба розшуку 

дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.55 Служба розшуку 

дітей

03.05 Зона ночі

04.30, 18.00 Абзац

05.23, 7.00 Kids Time

05.25 М/с «Турбо»

07.02 Т/с «Клініка»

09.10 Київ вдень та вночі

11.10 Серця трьох

14.00 Хто зверху

19.00 Любов на виживання

22.40 Т/с «Гра престолів»

00.50 Х/ф «27 весіль»

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 з Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія подорожей

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.55 Х/ф «Поїзд поза 
розкладом»

06.10 Х/ф «Вантаж без 
маркування»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

13.45 Т/с «Гаваї 5.0-6»

14.00, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-8»

15.40 Т/с «Морський 

патруль-4»

23.45 Т/с «Елементарно-2»

00.40 Т/с «Детектив Босх»

02.55 Випадковий свідок

03.00 Речовий доказ

03.50 Легенди бандитської 

Одеси

04.35 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Лариса Кадирова. 

Моя Марія 

Заньковецька, ч. 2 

06.40 Д/ф «А льон цвіте...» 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35 Новинний блок 

08.10 Новини. Культура 

08.25 Ранок iз «Культурою»

09.00 Логос 

09.20 Д/ф «Блукаюча зірка 

Ісаака Бабеля» 

10.00 Національний центр 

народної культури. 

Музей Івана Гончара 

10.30 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Останній отаман 

Київщини, ч. 2 

11.00 Вечір пам’яті Василя 

Попадюка-старшого 

«Ану, хлопці, веселої!» 

12.40 «Я знайду тебе, 

тому що кохаю!». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру за мотивами 

п’єси Вільяма Сарояна 

«Гей, хто-небудь!» 

13.30 Хресна дорога митця 

14.00 Іван Франко. «Для 

домашнього вогнища»

15.25 Гурт «Рокаш»

16.00 Весь світ Шекспір, ч. 2

16.25 Зелений бум. 

Стороженець

17.00 Театр Гната Юри, або 

Майстер Часу, ч. 3

17.30 І належить прибути Вам 

18.00 Національний Києво-

Печерський історико-

культурний заповідник

18.20 Новинний блок 

19.00 Новини. Культура

19.20 Дійові особи. Юрій 

Мажуга

20.15 Гра долі. Геній сміху 

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Василь 

Клічак, ч. 1

21.00 Януш Гловацький 

«Антигона у Нью-

Йорку». Вистава 

Харківського 

академічного 

драматичного театру ім. 

Т. Шевченка

23.45 Ервін Шульгоф. 

«Соната для флейти та 

фортепіано»

00.00 Новини. Культура 

00.20 Дійові особи. Юрій 

Мажуга 

01.15 Гра долі. Я кличу тебе 

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Феодосій Гуменюк, ч. 2

02.00 Іван Франко «Для 

домашнього вогнища»

03.25 Гурт «Рокаш» 

04.00 «Шукаю людину». 

Вистава майстерні Лева 

Сомова за повістю 

К. Сергієнка 

«Прощавай, яр»

05.20 Леся Дичко. «Червона 

калина»

СТБ

07.15, 15.50 Все буде добре!

09.25 Зіркове життя

11.20 Битва екстрасенсів-14

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 22.45 Україна має 

талант!-5

00.05 Х-Фактор-7

ТОНІС

06.00, 20.00 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

07.55, 10.00, 13.40, 21.15 

Шеф-кухар країни

09.45 Ландшафтні ігри

10.50, 22.00 Сумнозвісні 

місця

11.55, 22.20 Дикі тварини

14.00 Оглядач

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.20, 4.40 Відлуння

22.55, 5.10 Божевільний світ

00.00 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.10 Ніч чорних краваток

01.55 Життя на Вершині

02.55 Після опівночі

04.00 Світські хроніки

04.25 Цивілізація 

Incognita

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 10.55 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

08.30 Облом.UA.

08.55 Д/п «Зброя»

15.40 Х/ф «За лінією 
вогню»

17.30, 19.25 Д/п «Помста 

природи»

18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

20.00 Х/ф «Атака 
Юрського періоду»

21.40 Х/ф «Справжнє 
правосуддя -2: 
відплата»

23.30 Х/ф «Філадельфійський 
експеримент»

01.15 Т/с «Інспектор 

Алекс»

02.05 Х/ф «Страчені 
світанки»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 Матч

08.10 «Габала» — «Майнц». 

Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Реал» — 

«Малага». ЧІ

12.05 «Челсі» — «Халл 

Сіті». ЧА

13.55 «Атлетік» — 

«Атлетіко». ЧІ

16.00 LaLiga Docs. ЧІ

17.05 «Сток Сіті» — 

«МЮ». ЧА

18.55 «Еспаньйол» — 

«Гранада». ЧІ

20.40 «Ман Сіті» — 

«Тоттенгем». ЧА

22.50 Сіткорізи

23.20 «Ейбар» — 

«Барселона». ЧІ

01.10 ЧІ. Огляд туру

02.05 «Наполі» 

— «Бенфіка». Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.55 «Арсенал» — 

«Бернлі». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 21.25, 23.35 

Топ-матч

06.10 «Наполі» 

— «Бенфіка». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.10 «Вільярреал» — 

«Валенсія». ЧІ

10.05 LaLiga Files». ЧІ

10.45 «Арсенал» — 

«Бернлі». ЧА

12.35 «Еспаньйол» — 

«Гранада». ЧІ

14.20, 1.40 Сіткорізи

14.50 «Саутгемптон» 

— «Лестер». ЧА

16.40 «Ейбар» — 

«Барселона». ЧІ

18.30 LaLiga Docs. ЧІ

19.35 «Осасуна» — 

«Севілья». ЧІ

21.45 «Габала» — «Майнц». 

Ліга Європи УЄФА

23.50 «Сток Сіті» — 

«МЮ». ЧА

02.10 Матч

04.00 «Лас-Пальмас» 

— «Депортіво». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 13.10 Правила життя

08.10 Правда життя

09.10, 19.50 Паралельний 

світ

10.10, 21.40 Диво-винаходи

11.10, 17.50 Мисливець та 

жертва

12.10 Смугасте життя

14.10 Містична Україна

15.10, 20.50 НЛО з минулого 

16.00, 23.40 Смертельний 

двобій

16.50, 22.40 Загадки планети

18.50 Дивовижні миті життя

00.30 Війна всередині нас

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.20 Три сестри

11.00 Т/с «Ти — моє життя»

12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

16.00 Файна Юкрайна

19.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 МультМікс

09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.45 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

12.25, 18.55 Панянка-селянка

13.25, 14.30 Одного разу під 

Полтавою

13.55, 21.00 Танька і Володька

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 4.30 Віталька

16.50, 22.00, 2.50 Країна У

17.50, 23.00 Розсміши коміка

20.00 Рятівники

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35 У ТЕТа тато!

02.00 Теорія зради

05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00 

Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 23.00 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.30 Смакота

07.25, 23.35 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.30 Х/ф «Повне 
беззаконня»

11.30, 16.25 На пам’ять

11.45 Орегонський путівник

12.15 Суспільний університет

12.40, 21.30 Новини. Спорт

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15 Слідство. Інфо

14.00 Д/ф «Рондо для 

лицаря. Віктор Гресь»

15.30 Надвечір’я. Долі

16.40 Т/с «Анна Піль»

17.30 Школа Мері Поппінс

17.50 М/с «Попелюшка»

18.20 Новинний блок

19.00 Новини. Культура

19.20 Борхес

19.55 Схеми

20.20 Про головне

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.35 Обличчя війни

22.55 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 20—21 СІЧНЯ 2017
26 січня

ТБ-ЧЕТВЕР УКРАЇНА МОЛОДА 9



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 12.20 Спеціальний 

випуск. «Вечірній 

квартал»

12.45 Хочу у ВІА ГРу

14.50, 22.10 Вечірній квартал

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.15 Вечірній Київ 2016

00.05 Комедія «Службовий 

роман»

02.55 Неділя з «Кварталом

05.10 Драма «Артур Ньюман»

ІНТЕР

05.00, 20.00, 2.40 Подробиці

06.00 М/ф

06.20, 14.10 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.10, 12.25 Т/с «Райські 

яблучка»

15.50, 16.45 Речдок

18.00 Стосується кожного

21.00 Чорне дзеркало

23.00 Х/ф «Трест, який 
луснув»

03.30 Х/ф «Капітан 
«Пілігрима»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 16.10 Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

3.15 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 5.30 Зоряний шлях

11.20, 4.00 Реальна містика

13.20, 15.30, 21.00, 23.30 

Т/с «За законами 

воєнного часу»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

01.50 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

10.00 Інсайдер

11.00, 17.45 Т/с «Життя 

і пригоди Мішки 

Япончика»

12.00, 13.20 Т/с «Відділ 44»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30 Х/ф «Геракл. 
Відродження 
легенди»

15.20, 16.20 Т/с «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.45 Х/ф «Пункт 
призначення-4»

01.10 Х/ф «Пункт 
призначення»

02.45 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.30 Зона ночі

04.45, 18.00 Абзац

05.40, 7.00 Kids Time

05.42 М/с «Турбо»

07.02 Т/с «Клініка»

09.40 Київ вдень та вночі

11.40 Від пацанки до 

панянки

19.00 Хто зверху

22.50 Т/с «Гра престолів»

01.00 Х/ф «Явище»

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 з 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 «Кримінальний 
талант»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-8»

14.00, 19.00, 23.15, 2.20 

Свідок

15.35 Т/с «Морський 

патруль-4»

23.45 Т/с «Елементарно-2»

00.40 Т/с «Детектив Босх»

02.50 Випадковий свідок

03.00 Речовий доказ

03.25 Легенди бандитської 

Одеси

03.45 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Театр Гната Юри, або 

Майстер Часу, ч. 3 

06.30 «І належить прибути 

Вам» 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35 Новинний блок 

08.10 Новини. Культура 

08.25 Ранок iз «Культурою»

09.00 Національний Києво-

Печерський історико-

культурний заповідник 

09.20 Дійові особи. Юрій 

Мажуга 

10.15 Гра долі. Геній сміху 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Василь 

Клічак, ч. 1 

11.00 Януш Гловацький. 

«Антигона у Нью-

Йорку». Вистава 

Харківського 

академічного 

драматичного театру ім. 

Т. Шевченка 

13.45 Ервін Шульгоф. 

«Соната для флейти та 

фортепіано» 

14.00 Примара Бабиного Яру 

14.55 Є. Станкович. 

«Каддиш-Реквієм 

«Бабин Яр»

15.50 Православний календар 

16.00 Душі криниця. Григорій 

Гаркуша

17.00 Справа Бейліса 

17.35 Володимир Білінський. 

Москва ординська, ч. 2

18.00 Д/ф «Сутність». Борис 

Мозолевський 

18.20 Новинний блок 

19.00 Новини. Культура 

19.20 Театральні силуети. 

Задушевний актор. 

Валерій Сивач

19.55 Д/ф «Олександра 

Шулежко. Доля 

праведниці»

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Василь 

Клічак, ч. 2

21.00 Ф. Міттерер. 

«Жінки Моцарта». 

Вистава Київського 

академічного театру 

«Колесо»

22.40 Іван Їжакевич. 

Живописець епохи

23.05 «Як тебе не любити, 

Києве мій…» Вистава 

Театру ім. І. Франка

00.00 Новини. Культура 

00.20 Марія Левитська. 

Комплімент

01.15 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Феодосій Гуменюк, ч. 3

02.00 Примара Бабиного Яру 

02.55 Є. Станкович. 

«Каддиш-Реквієм 

«Бабин Яр»

03.50 Православний 

календар 

04.00 Михайло 

Коцюбинський. «Сон»

04.50 Українська хустка

05.30 З Божого саду, ч. 2

СТБ

06.30 Зіркове життя

08.30 Х/ф «На мосту»
10.35 Х/ф «Особисте життя 

лікаря Селіванової»
18.00, 22.00 Вікна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 22.45 Україна має 

талант!-5

23.50 Х-Фактор-7

ТОНІС

06.00, 20.00 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

07.55, 13.40, 21.15 Шеф-кухар 

країни

10.30 Сумнозвісні місця

10.45 Дикі тварини

11.20 Будьте здорові!

12.00 Teen-2клуб

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.20, 4.30 Відлуння

22.05 Х/ф «Серед 
коршунів»

00.00 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.05 Ніч чорних краваток

02.20 Життя на Вершині

02.50 Вихідний, після 

опівночі

03.55 Світські хроніки

04.20 Кумири

05.05 Rock Time 

05.40 Модні історії

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Облом.UA.

08.55, 17.30 Д/п «Помста 

природи»

10.55 Супероблом.UA.

15.45 Х/ф «Чорна буря»
18.30 Спецкор

19.00 ДжеДАІ

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

21.15 Х/ф «Справжнє 
правосуддя -2: 
чорний янгол»

23.00 Змішані єдиноборства. 

UFC.

01.20 Секретні матеріали

02.15 Х/ф «Чорна долина»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 5.25 Топ-матч

06.10 «Осасуна» — 

«Севілья». ЧІ

08.10 «Олександрія» 

— «Ворскла». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Матч

12.05 «Сосьєдад» — 

«Сельта». ЧІ

13.50 «Ліверпуль» — 

«Свонсі». ЧА

16.00 ЧІ. Передмова до туру

16.30 «Реал» — «Малага». ЧІ

18.15 «Арсенал» — 

«Бернлі». ЧА

20.05, 2.00 LaLiga Docs. ЧІ

21.10, 4.55 ЧІ. Передмова до 

туру

21.40 «Осасуна» — 

«Малага». ЧІ

23.40 Світ Прем’єр-ліги

00.10 «Челсі» — «Халл 

Сіті». ЧА

03.05 «Атлетіко» 

— «Баварія». Ліга 

чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 22.10, 5.30 

Топ-матч

06.10 «Атлетіко» 

— «Баварія». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.10 «Сток Сіті» — 

«МЮ». ЧА

10.15 LaLiga Docs. ЧІ

11.20 «Вільярреал» — 

«Валенсія». ЧІ

13.10 «Челсі» — «Халл 

Сіті». ЧА

15.00, 4.50 LaLiga Files. ЧІ

15.40 «Ман Сіті» — 

«Тоттенгем». ЧА

17.30 Світ Прем’єр-ліги

18.00 «Ейбар» — 

«Барселона». ЧІ

19.50, 2.30 Сіткорізи

20.20 «Ліверпуль» — 

«Свонсі». ЧА

22.20 «Олександрія» 

— «Ворскла». ЧУ

00.10 ЧІ. Передмова до туру

00.40 «Сосьєдад» — 

«Сельта». ЧІ

03.00 «Саутгемптон» 

— «Лестер». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 13.10 Правила життя

08.10 Правда життя

09.10, 19.50 Паралельний світ

10.10, 21.40 Диво-винаходи

11.10, 17.50 Мисливець та 

жертва

12.10, 16.50, 22.40 Загадки 

планети

14.10 Містична Україна

15.10, 20.50 НЛО з минулого 

16.00, 23.40 Смертельний 

двобій

18.50 Хижа Арктика

00.30 Холодний Яр

01.10 Володимир Івасюк

02.00 Леонід Биков

02.50 Ролан Биков

03.40 Володимир Басов

04.30 Таємниці пірамід

05.10 Секретні історії

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.20 Три сестри

11.00 Т/с «Ти — моє життя»

12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

16.00 Файна Юкрайна

19.00, 1.25 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 КВК

02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 МультМікс

09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.45 Х/ф «Перші сім 
років»

12.25, 18.55 Панянка-селянка

13.25, 14.30 Одного разу під 

Полтавою

13.55 Танька і Володька

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 4.30 Віталька

16.50, 23.30, 2.50 Країна У

17.50 Розсміши коміка

20.00 М/ф «Зачарований 

будинок»

21.40 Х/ф «Молодята»
00.00 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35 У ТЕТа тато!

02.00 Теорія зради

05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00 

Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 23.35 Від першої особи

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.00 На слуху

08.35 Територія закону

08.40 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Бабин Яр. Без права на 

існування

09.10 Д/ф «Ангел помсти»

09.40 Х/ф «Повернення»
13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15 Схеми

14.00 Д/ф «Привид Бабиного 

Яру»

15.30 Віра. Надія. Любов

16.30 90 років від дня 

народження Олекси 

Тихого

16.35 Перша студія

17.10 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка 

— вектор визначено»

18.20 Новинний блок

19.00 Новини. Культура

19.25 Війна і мир

20.20 Про головне

21.30 Новини. Спорт

21.45 Д/ф «Одного разу 60 

років потому»

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки
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КАНАЛ «1+1»

07.05, 19.30 ТСН

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00, 23.10 Світське життя

11.00 Мелодрама «Чоловіча 

інтуїція»

13.05 Голос країни-7

15.30, 21.15 Вечірній квартал

17.30 Комедія «Недотуркані»

18.30 Розсміши коміка

20.15 Українські сенсації

00.10, 5.05 Трилер «Області 

темряви»

02.05 Вечірній Київ

ІНТЕР

05.00 Чекай на мене

06.50 М/ф

07.40 Х/ф «За сірниками»
09.00 Х/ф «Самогонники»
09.20 Х/ф «Пес Барбос та 

незвичайний крос»
09.30 «Леонід Гайдай. 

Незвичайний крос»

10.20 Х/ф «Іван Васильович 
змінює професію»

12.15 Т/с «Гордіїв вузол»

15.50, 20.30 Т/с «Серафима 

Прекрасна»

20.00 Подробиці

22.30 Х/ф «Ніч закритих 
дверей»

00.25 Х/ф «Харві Мілк»
02.50 Х/ф «Трест, який 

луснув»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.30 Події

07.10, 5.00 Зоряний шлях

09.10 Т/с «Будинок без 

виходу»

13.00, 15.20 Т/с «Понаїхали 

тут»

17.00, 19.40 Т/с «Право на 

любов»

21.30 Х/ф «Прикмета на 
щастя»

23.30 Реальна містика

02.15 Т/с «CSI. Місце злочину»

ICTV

05.05 Факти

05.25 Великі авантюристи

07.00 Дивитись усім!

07.55 Краще не повторюй!

08.55 Я зняв!

10.45 Х/ф «Гудзонський 
яструб»

12.45 Факти. День

13.00 Х/ф «Брати Грімм»
15.00 Х/ф «Геракл. 

Відродження 
легенди»

16.45 Х/ф «Людина 
листопада»

18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Ілюзія обману»
22.05 Х/ф «Хранителі»
01.05 Х/ф «Пункт 

призначення-4»
02.25 Т/с «Код Костянтина»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

05.40, 7.00 Kids Time

05.45 М/с «Турбо»

07.02 Половинки 

08.50 Ревізор

12.45 Пристрасті за 

ревізором

16.00 М/ф «Реальна білка»

17.40 М/ф «Панда Кунг-Фу-2»

19.20 Х/ф «13-й район»

21.00 Х/ф «13-й район: 
ультиматум»

23.00 Х/ф «Вовк з Волл-
Стріт»

5 канал

06.00 Час-Тайм

06.15 Рандеву з Яніною 

Соколовою

06.35 Державний кордон

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 подорожей

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 Рандеву 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

05.45 Х/ф «Ще до війни»
08.10 Х/ф «Дорога в 

пекло»
11.30 Речовий доказ

13.50 Склад злочину

15.15 Т/с «Детективи»

19.00, 2.55 Свідок

19.30 Х/ф «Бомжиха»
21.20 Х/ф «Останній 

легіон»
23.15 Х/ф «Онг Бак: 

тайський воїн»
01.10 Х/ф «Зграя»
03.25 Випадковий свідок

03.40 Легенди бандитської 

Одеси

04.25 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Душі криниця. Григорій 

Гаркуша 

07.00 Справа Бейліса 

07.35 Володимир Білінський. 

Москва ординська, ч. 2 

08.00 Д/ф «Сутність». Борис 

Мозолевський 

08.25 Новинний блок 

09.00 Новини. Культура 

09.20 Театральні силуети. 

Задушевний актор. 

Валерій Сивач 

09.55 Д/ф «Олександра 

Шулежко. Доля 

праведниці» 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Василь 

Клічак, ч. 2 

11.00 Ф. Міттерер. 

«Жінки Моцарта». 

Вистава Київського 

академічного театру 

«Колесо» 

12.40 Іван Їжакевич. 

Живописець епохи 

13.05 «Як тебе не любити, 

Києве мій…». Вистава 

Театру ім. І. Франка

14.00 Четвертий міжнародний 

музичний фестиваль, 

ч. 2

15.05 «Портрет iз літаючим 

годинником. Марк 

Шагал «Моє життя» 

— ілюстрації». 

Вистава Полтавського 

академічного обласного 

театру ляльок (16+)

16.00 Казки Лірника Сашка 

16.10 Світ дітей

16.20 Дитячі таємниці

16.45 Галерея образів. Г. Цисс

17.00 Феномен «Дитячої 

опери», ч. 1

17.30 Богдан Мазур, ч. 1. 

 Народився я в 

майстерні... 

17.50 Ліна Костенко. Поезія 

18.00 Бравісимо, Леонід 

Каденюк! Ч. 1

19.00 Новини. Культура. 

Тиждень

19.20 Позиція. Формула 

безмежності. Валерій 

Сушкевич

19.50 Життєві відчуття 

Євгена Ройтмана

20.30 Музика і музиканти. 

Герман Макаренко 

21.00 Замосць. Протистояння, 

що об’єднує

21.55 Сцена-доля Степана 

Олексенка, ч. 1

22.45 Джаз Коло. У колі 

друзів, ч. 1

23.30 Д/ф «Гайдамацьким 

шляхом»

00.00 Новини. Культура. 

Тиждень 

00.20 Позиція. Формула 

безмежності. Валерій 

Сушкевич 

00.45 Д/ф «Марія Капніст. 

Три свята»

01.30 Музика і музиканти. 

Новорічний Штраус-

концерт

02.00 Четвертий міжнародний 

музичний фестиваль, 

ч. 2 

03.05 «Портрет iз літаючим 

годинником. Марк 

Шагал «Моє життя» 

— ілюстрації». 

Вистава Полтавського 

академічного обласного 

театру ляльок (16+) 

04.00 Х/ф «Наталка 
Полтавка» 

05.10 Містерія Різдва. 

Руслана Калина

СТБ

05.50 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

09.55 Україна має талант!-5

17.05 Х/ф «Мама 
напрокат»

19.00 Х/ф «Вітер в 
обличчя»

23.00 Х/ф «Лабіринти 
кохання»

00.45 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.15 Х/ф «Серед 
коршунів»

07.55, 9.55, 10.30, 12.25, 16.05 

Шеф-кухар країни

11.05, 20.10 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

13.40 Іпостасі спорту

14.10 Завтра — сьогодні

15.30 Соціальний статус: 

ваша пенсія

16.15 Дикі тварини

17.00 Життя в цифрі

17.10 Формула Пруста

17.45 Концерт

21.20, 5.20 Божевільний світ

22.20 Х/ф «Черниці-
втікачки»

00.00 Вихідний, після опівночі

01.10 Щоденники Червоного 

Черевичка

02.20 Ніч чорних краваток

02.50 Життя на Вершині

03.50 Світські хроніки

04.15 Кумири

04.30 Rock Time 

05.00 Модні історії 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Облом.UA.

10.15 Х/ф «Подорож до 
центру Землі»

12.00 Top Gear

13.05 Х/ф «Чорна буря»
14.50 Х/ф «Філадельфійський 

експеримент»
16.35 Х/ф «10 000 днів»
18.15 Х/ф «Чорна кобра»
20.00 Х/ф «Залишені»
22.05 Х/ф «Каральний 

загін»
00.00 Х/ф «Пулбой: 

тамуючи лють»
01.40 Секретні матеріали

02.30 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 15.35, 21.25, 

23.40, 1.40, 3.40 Топ-

матч

06.10 «Вільярреал» — 

«Валенсія». ЧІ

08.10 «Боруссія» (Д) — 

«Легія». Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 ЧІ. Передмова до туру

10.50 «Ейбар» — 

«Барселона». ЧІ

12.40, 18.45 LaLiga Docs. ЧІ

13.45 «Ман Сіті» — 

«Тоттенгем». ЧА

16.00 Світ Прем’єр-ліги

16.30 «Саутгемптон» 

— «Лестер». ЧА

18.15 Сіткорізи

19.25 «Ейбар» — 

«Депортіво». ЧІ

20.15 Футбол Tables

21.40 «Леганес» — 

«Сельта». ЧІ

23.50 «Кристал Пелес» 

— «Ліверпуль». ЧА

01.50 «Селтік» — «Ман 

Сіті». Ліга чемпіонів 

УЄФА

03.55 «Вільярреал» — 

«Гранада». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Селтік» — «Ман 

Сіті». Ліга чемпіонів 

УЄФА

07.45 «Реал» — «Малага». ЧІ

09.30, 3.15 Світ Прем’єр-ліги

10.00 «Челсі» — «Халл 

Сіті». ЧА

11.45, 23.25 «Осасуна» 

— «Малага». ЧІ

13.25 ЧІ. Передмова до туру

13.55 «Вільярреал» — 

«Гранада». ЧІ

15.55, 19.10, 21.15, 23.15, 

1.15, 5.35 Топ-матч

16.05 LaLiga Docs. ЧІ

17.10 «Алавес» — 

«Атлетіко». ЧІ

18.00 Футбол Tables

19.25 Матч

21.25 «Боруссія» (Д) — 

«Легія». Ліга чемпіонів 

УЄФА

01.25 «Ейбар» — 

«Депортіво». ЧІ

03.45 «Свонсі» — «МЮ». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30 Паралельний світ

08.20, 18.20 У пошуках істини

10.00 Смертельний двобій

11.40 Літаки, що змінили світ

14.20 Загадки планети

16.20 Дивовижні миті життя

21.00 Неймовірний космос

23.50 Метеоритна загроза

00.50 Україна: забута історія

05.30 Холодний Яр

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.15 Х/ф «Пригоди Бейлі: 
ніч у Коутауні»

12.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.25 Х/ф «Любий Джон»
15.30, 16.30 Орел і решка

00.00 Т/с «Сонна Лощина»

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

09.50 М/с «Дора-мандрівниця»

10.45 М/ф «Чарівна 

карусель»

12.10 Х/ф «Повернення на 
острів Нім»

13.50, 4.30 Віталька

16.20 Х/ф «Молодята»
18.10 М/ф «Зачарований 

будинок»

19.50 Одного разу під 

Полтавою

20.55 Танька і Володька

22.00, 2.50 Країна У

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35 Шпілівілі

02.00 Теорія зради

05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00 У просторі буття

06.35 Підсумки

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.20 Шеф-кухар країни

08.10 Смакота

08.35 Тепло. Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Книга джунглів»

09.55 Хто в домі господар?

10.20 Хочу бути

11.00 Фольк-music

12.10 Х/ф «Марко Поло»

15.35 Книга.ua

16.00 Український корт

16.40 Чоловічий клуб. Спорт

17.50 Чоловічий клуб

18.30 Х/ф «Останній танець 
Кармен»

20.00 Баклани на Балкани

21.00 Новини

21.30 Д/ф «Жива ватра»

22.20 Д/ф «Гайдамацьким 

шляхом»

22.45 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.25, 23.50 Золотий гусак
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КАНАЛ «1+1»

07.00 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.05 ТСН

11.00 Світ навиворіт-8

16.00 Комедія «Службовий 

роман»

19.30, 5.15 ТСН-тиждень

21.00 Голос країни-7

23.15, 1.50 Драма «За 

взаємною згодою»

01.10 Аргумент кiно

04.55 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

05.00 Х/ф «Трест, який луснув»
06.00 М/ф

06.35 Подробиці

07.00 Х/ф «Іван Васильович 
змінює професію»

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. 

Навколосвітня подорож

11.00 Орел і решка. Шопінг

12.00 Х/ф «Ніч закритих 
дверей»

13.50 Т/с «Серафима Прекрасна»

20.00 Подробиці тижня

21.30 Т/с «Гордіїв вузол»

01.25 Х/ф «Капітан «Пілігрима»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Події

07.40 Зоряний шлях

09.20 Т/с «Понаїхали тут»

13.00 Т/с «Право на любов»

16.50, 20.00 Т/с «Я поруч»

19.00, 5.50 Події тижня 

21.25 Т/с «Будинок без виходу»

01.10 Т/с «Райське місце»

05.00 Реальна містика

ICTV

05.40 Факти

06.10, 8.00 Великі авантюристи

08.55 Не дай себе обдурити!

10.40, 13.00 Стоп-10

12.45 Факти. День

13.40 Х/ф «Хранителі»
16.40 Х/ф «Ілюзія обману»

18.45 Факти. Вечір

19.15 Х/ф «Годзила»
21.50 Х/ф «Згадати все!»

23.55 Х/ф «Ніндзя: тінь 
сльози»

01.40 Т/с «Код Костянтина»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

06.00, 7.40 Kids Time

06.02 М/с «Турбо»

06.40 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.42 Т/с «Одного разу в 

казці»

12.00 Х/ф «Останній 
кіногерой»

14.50 М/ф «Панда Кунг-Фу-2»

16.30 Х/ф «13-й район»
18.00 Х/ф «13-й район: 

ультиматум»
20.00 Х/ф «Хітмен»
22.00 Х/ф «Механік»

23.50 Х/ф «12 раундів»
02.00 Х/ф «Ямакасі, або 

Нові самураї»

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 

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 подорожей

09.10 Мотор

09.20 Автопілот-Тест

09.25 Технопарк

10.10 Державний кордон

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 Док. проект

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

05.50 Х/ф «Провінційний 
анекдот»

06.35 Х/ф «Бережіть жінок»
09.00 Т/с «Агентство НЛС-2»

12.50 Х/ф «Бомжиха»
14.40 Х/ф «Принцеса на 

бобах»
16.45 Легенди карного 

розшуку

19.00 Т/с «Я повернуся»

23.00 Х/ф «Вороги серед 
нас»

00.45 Х/ф «Пилка-2»
02.20 Х/ф «Останній легіон»
04.00 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Галерея образів. Г. Цисс 

06.15 Феномен «Дитячої 

опери», ч. 1 

06.45 Богдан Мазур, ч. 1. 

 Народився я в 

майстерні… 

07.05 Ліна Костенко. Поезія 

07.15 К. Драгунська. 

«Догоридригом». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках

08.15 Казки Лірника Сашка 

08.25 Світ дітей 

08.35 Дитячі таємниці 

09.00 Новини. Культура. 

Тиждень 

09.20 Позиція. Формула 

безмежності. Валерій 

Сушкевич 

09.50 Життєві відчуття Євгена 

Ройтмана 

10.30 Музика і музиканти. 

Герман Макаренко 

11.00 Замосць. Протистояння, 

що об’єднує 

11.55 Сцена-доля Степана 

Олексенка, ч. 1 

12.45 Джаз Коло. У колі друзів, 

ч. 1 

13.30 Д/ф «Гайдамацьким 

шляхом» 

14.00 А. Чехов. «Чайка». 

Вистава Львівського 

академічного духовного 

театру «Воскресіння»

15.15 Є. Станкович. «Сільська 

опера»

16.00 О. Рибніков. «Пригоди 

Буратіно». Вистава 

Київського національного 

академічного театру 

оперети

17.30 Богдан Мазур, ч. 2. Мій 

батько — друг і вчитель

18.00 Бравісимо, Леонід 

Каденюк! Ч. 2

19.00 Новини. Культура. 

Тиждень

19.20 Світ у прямокутнику. 

Олександр Задірака 

— Риба за гороскопом

20.05 Головна роль. Ярослава 

Кравченко

21.00 Д/ф «Герої України. 

Крути. Перша 

незалежність»

21.55 Сцена-доля Степана 

Олексенка, ч. 2

22.45 Хорея Козацька. Про 

Свободу

00.00 Новини. Культура. 

Тиждень 

00.20 Світ у прямокутнику. 

Фотококтейль від Наталії 

Компанцевої

01.10 Головна роль. Богдан 

Струтинський

02.00 А. Чехов. «Чайка». 

Вистава Львівського 

академічного духовного 

театру «Воскресіння» 

03.15 Є. Станкович. «Сільська 

опера» 

04.00 Колізей. Ель-Джем. Туніс

05.35 Майстер-клас 

«Вітражний розпис»

 

СТБ

07.05 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

09.55 Караоке на майдані

10.50 Україна має талант!-5

15.00 Х/ф «Вітер в обличчя»
19.00, 0.45 Слідство ведуть 

екстрасенси

22.55 Х/ф «Мама напрокат»

ТОНІС

06.15, 22.10 Х/ф «Прекрасна 
мельничиха»

07.50 Натхнення

08.00, 12.25, 21.00 Шеф-кухар 

країни

09.55 Формула Пруста

11.00 Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем

13.40 Будьте здорові!

14.00 Дикі тварини

15.10 Життя в цифрі

15.30 Соціальний статус: ваша 

пенсія

16.10 Х/ф «Черниці-втікачки»
18.00 Тетянин день

20.00 Цивілізація Incognita

20.15 Кумири

20.35, 4.00 Світські хроніки

21.40 Євромакс

00.00 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.20 Ніч чорних краваток

02.25 Життя на Вершині

02.55 Вихідний, після опівночі

04.35 Х/ф «Сорочинський 
ярмарок»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Роби бізнес

09.00 Бушидо

11.00 Д/п «Помста природи»

14.35 Х/ф «10 000 днів»
16.15 Х/ф «Залишені»
18.20 Х/ф «Старскі та 

Гатч»
20.15 Х/ф «Обман»
22.00 Х/ф «Справжнє 

правосуддя-2: чорний 
янгол»

23.50 Змішані єдиноборства. 

UFC

01.55 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 21.25, 23.40, 1.40, 

3.40 Топ-матч

06.10 «Алавес» — «Атлетіко». ЧІ

08.10 «Спарта» — «Інтер». 

Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Тоттенгем» — «Вест 

Гем». ЧА

12.10 «Ейбар» — 

«Депортіво». ЧІ

13.55 «Фіорентина» 

— «ПАОК». Ліга Європи 

УЄФА

16.00 «Леганес» — 

«Сельта». ЧІ

17.40 «Арсенал» — «ПСЖ». 

Ліга чемпіонів УЄФА

19.25 LIVE. Атлетік» — 

«Спортінг». ЧІ

20.15 Футбол Tables

21.40 «Реал» — 

«Сосьєдад». ЧІ

23.50 «Лестер» — «Ман 

Сіті». ЧА

01.50 «Баєр» — «Тоттенгем». 

Ліга чемпіонів УЄФА

03.55 «Бетіс» — 

«Барселона». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Баєр» — «Тоттенгем». 

Ліга чемпіонів УЄФА

07.45 «Ліверпуль» — 

«Вотфорд». ЧА

09.30 «Леганес» — 

«Сельта». ЧІ

11.10 «Боруссія» (Д) — 

«Легія». Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.55 «Бетіс» — 

«Барселона». ЧІ

14.55 Світ Прем’єр-ліги

15.25 «Олімпік» — 

«Динамо». ЧУ

17.10 «Еспаньйол» — 

«Севілья». ЧІ

18.00 Футбол Tables

19.10, 21.15, 23.15, 1.15, 5.35 

Топ-матч

19.25 «Челсі» — 

«Евертон». ЧА

21.25 «Спарта» — «Інтер». 

Ліга Європи УЄФА

23.25 «Бешикташ» 

— «Бенфіка». Ліга 

чемпіонів УЄФА

01.25 «Атлетік» — 

«Спортінг». ЧІ

03.15 Сіткорізи

03.45 «Арсенал» — «ПСЖ». 

Ліга чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00, 0.50 Бандитська Одеса

07.30 Містична Україна

08.20, 18.20 У пошуках істини

10.00 Смертельний двобій

11.40 Неймовірний космос

14.20 Загадки планети

16.20 Дивовижні миті життя

17.20 Око Атаками

21.00 Літаки, що змінили світ

23.50 Мандрівка у себе

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.00 Х/ф «Любий Джон»
12.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.25, 14.25 Орел і решка

20.00 Х/ф «А ось і вона»
21.50 Вечірній квартал

23.40 КВК

01.50 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

09.20 М/ф «Чарівна 

карусель»

10.45 Х/ф «Повернення на 
острів Нім»

12.25 Х/ф «Перші сім 
років»

14.05, 4.30 Віталька

16.50, 18.50, 22.00, 2.50 

Країна У

17.50, 19.50 Одного разу під 

Полтавою

20.55 Танька і Володька

23.00 Розсміши коміка

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35 Шпілівілі

02.00 Теорія зради

05.25 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.00 Світ православ’я

06.35 На слуху

07.05 Тепло. Ua

07.20, 23.30 Золотий гусак

08.15 Смакота

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/ф «Герої України. 

Крути. Перша 

незалежність»

10.10 Д/ф «Українська 

революція»

11.30 Спогади

12.00 Театральні сезони

12.30 Х/ф «Десять 
заповідей»

15.50 Твій дім

16.15 Т/с «Епоха честі»

20.30 Перша шпальта

21.00 Новини

21.30 Спорт. Тиждень

21.55 Д/ф «Легенди тофу»

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.20 Територія закону
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Ярослава МУЗИЧЕНКО

«Маланка» у Вашківцях уже не така, як 
колись!» — казали мені одні. «Саме у 
Вашківці треба поїхати, щоб побачити 
справжню Маланку!» — переконували 
інші. З’ясувалося, що і ті, й ті мали ра-
цію: «Маланка» в цьому буковинському 
містечку перманентно інакша, ніж торік, 
і завжди неповторна і справжня. Звісно, 
банального, профанованого й «глобалі-
зованого» тут не бракує. Утім серед шу-
мовиння клоунів, губатих огрядних дам 
у коротких спідницях, піратів і «упирів», 
які приєднуються до урочистої ходи «ма-
ланкарів» у перший день старого Ново-
го року, глибинно-радісно відгукуються 
постаті традиційних обрядових персона-
жів — кумедних Діда й Баби, могутньої 
Маланки, Козака, Лікаря, Ведмедя...

Гості з «потойбіччя»
 У ніч iз 13-го на 14 січня вулицями 
Вашківців курсують дивовижні «фаето-
ни», прикрашені гірляндами, з прониз-
ливими сиренами. На великих платфор-
мах розміщуються перебрані в дивовиж-
ні костюми і маски вашківчани. Кожен 
iз п’яти кутків містечка зазвичай малан-
кує в себе, ватаги обходять домівки кож-
ного зі своїх членів. А на подвір’я Василя 
Столяра, який забезпечує мало не все міс-
течко масками, приходить ватага за вата-
гою. У темряві до мене підходить Дід iз 
розкiшною бородою з овечої вовни, щось 
говорить, але маска глушить звук і чуєть-
ся лише якесь потойбічне буркотіння. А 
Баба з віником уже вривається до хати — 
цієї ночі все зле слід вимести з домівки, а 
все добре і чисте поблагословити на при-
множення. Василь Столяр, його дружи-
на Лідія і двоє дітей-школярів у захваті 
від дійства. Пан Василь ще дитиною захо-
пився «Переберією», а кілька років тому 
навчився робити маски: старенький май-
стер помер, хтось мав продовжити його 
справу. На грубці в пана Василя сушить-
ся з десяток ганчір’яних основ. Він спер-
шу робить гіпсовий зліпок, а потім у кіль-
ка шарів накладає на нього білі полот-
нинки, скріплюючи їх клеєм ПВА і по 
ходу додаючи особливої форми то носу, 
то губам. Коли маски підсихають, дру-
жина Лідія їх розмальовує. «Я не роблю 
ніяких секретів, усім охочим розповідаю 
технологію виготовлення маски, — каже 
Василь Столяр. — Але мало хто хоче цим 
займатися, бо це складний процес».
 Кілька масок роботи Василя Столяра 
зберігаються відтепер у Музеї «Маланки», 
який відкрили у Вашківцях цьогоріч. Та-
кож представлено близько 30 костюмів 
персонажів, які водять Маланку, і 100 
оригінальних традиційних масок, які ви-
готовляють лише у Вашківцях. Тут також 
можна побачити понад 200 фото — від кін-
ця ХІХ століття до наших днів. «Удавни-
ну маску робили з цілого шматка ткани-
ни, її шили об’ємною. Ніс нашивали, очі 
прорізали, малювали вуса. Також робили 
маски зі шкіри, овеча вовна слугувала во-
лоссям, бородою і вусами. Зсередини об-
шивали тканиною, щоб лице не подряпа-
ти», — розповідає «УМ» завідувач Музею 
«Маланки» Наталя Хачман.

Купіль для Козаків
 Надвечір 13 січня у Вашківцях водять 
ще й «Козу», щоб було багатство у господі. 
Роблять голову Кози з дерева, вона клацає 
щелепою. А 14 січня — купання. «Вашків-
ці діляться на кути: Горішній, Долішній, 
Затеплишний, Гнатишний і Старий кут. У 
кожному кутi свої гурти водять свою Ма-
ланку, — розповідає Наталя Хачман. — 
За Козаками і Маланкою ходять Ведмеді 
з Циганами. Ведмідь перебирається в шта-
ни й сорочку з овечої шкури, на ногах ма-
ють бути перевесла і міцний солом’яний 
ланцюжок на сорочці. 13-го ввечері відбу-
вається «борінка» — зустрічаються Вед-

меді з Горішнього кута і з Гнатишного та 
йдуть стіною одні на одних. При цьому не 
б’ються, а лише пхаються. Перемагає той 
кут, в якому сильніші хлопці. А під вечір 
14 січня, як сонечко сідає, в Горішньому 
куті перебрані Ведмеді, Цигани та інші 
ловлять Козаків і купають у річці Тепли-
ця. По дорозі всі колядують, спіавають!». 
Пані Наталя показує фото: по два ведмеді 
ведуть кожного козака у річку просто в 
одязі. А річка ця дивовижна: навіть за 20-
градусного морозу не замерзає.
 Образ Козака у вашківецькій «Пе-
реберії» не надто давній. За словами ди-
ректора Навчально-методичного центру 
культури Буковини Миколи Шкрібляка, 
Козак став персонажем обрядового дійс-
тва на початку ХХ століття. Тоді в Гали-
чині були створені Січі — так звані спор-
тивно-пожежні товариства, що виховува-
ли молодь у національно-патріотичному 
дусі.«Ідея Січей — бути разом з великою 
Україною, з усім українським народом, — 
каже пан Микола. — І коли хлопці з Ма-
ланкою приходили на подвір’я дівчини, 
то танцювали спершу буковинський ар-
кан, а потім — гопак. Перед цим лунала 
важлива фраза: «Дайте волю козакам!».
 Учитель історії вашківецької школи 
Олексій Попович показує фото Козаків-
маланкарів iз вашківецької Січі початку 
ХХ століття. «Коли почалася Перша сві-
това війна, хтось із них пішов воювати в 
австрійську армію, хтось — у Легіон Сі-
чових стрільців. Утім і тоді, і надалі для 
вашківецької Маланки використовува-
ли тільки костюм Бук-Шандора і Коза-
ка. В уніформу радянської чи румунсь-
кої армії ніколи не перебиралися».

Стежечками — від КДБ
 «Чи був такий рік, щоб «Маланку» у 
Вашківцях не водили?» — питаю у заві-
дувачки Музею «Маланки» Наталі Хач-
ман. «Не було! — відповідає. — Навіть у 
радянські часи, коли не дозволяли пере-
вдягатися, наші маланкарі все одно пе-
ребиралися і ходили кутами, городами, 
бо на центральній дорозі міліція їх лови-
ла, саджала на 15 діб. Маланкарі в рідно-
му місті всі стежечки знають, а міліція 
машиною не проїде». 
 За словами голови Вижницької «Про-
світи» Дмитра Никифоряка, з наближен-
ням дати маланкування до Вашківців 
зганяли міліцію з Чернівців та з різних 
районів області. Переодягнуті в цивіль-
ний одяг працівники КДБ вивідували 
прізвища вашківчан, що брали участь у 
«Переберії». Однак навіть у ті часи до-
тепні буковинці використовували обряд, 
щоб підтримати один одного в надії на 
визволення і на створення Української 
держави. «Вашківчанам дуже не подо-
балася радянська пропаганда «войовни-
чого атеїзму», — розповідає «УМ» Дмит-
ро Никифоряк. — Якби вони виступали 
проти цього відкрито, їх відразу б аре-
штували й ізолювали від суспільства. А 
в ході Переберії, під прикриттям масок, 
можна було сказати і дотепне слово, і го-
стре, і натяком закликати берегти свою 
мову, віру і звичай. Люди розуміли це з 

півслова, з вигуку, з костюму й маски». 
 Про «Маланку» хотів зняти фільм Іван 
Миколайчук. Але, зважаючи на цензуру, 
зміг показати лише її фрагмент у філь-
мі «Така пізня, така тепла осінь». «Ми-
колайчук не визнавав сучасних масок, 
у фільмі лише стародавні, — згадує зна-
ний культурний діяч, виконавчий дирек-
тор фестивалю «Вашківецька Маланка» 
Орест Сірецький. — Ми ще пам’ятаємо, 
як звідусіль зносили костюми і з яким за-
хопленням говорив він про «її величність 
«Переберію». Як згадують вашківчани, 
режисер і сам полюбляв перебиратися. До 
речі, у тутешньому музеї Маланки є посто-
ли, в які Миколайчук був взутий, і цимба-
ли, на яких він грав, коли знімався у філь-
мі «Білий птах із чорною ознакою».

Нематеріальний скарб
 У «Вашківецькій Маланці» щоро-
ку відображаються настрої суспільства, 
ставлення до політичних подій у країні 
і різних проявів життя місцевої грома-
ди. На початку 1990-х, коли вже за «Ма-
ланку» ніхто не переслідував, здавалося, 
що Україна от-от стане прекрасною євро-
пейською державою. Потім цей ентузіазм 
став помалу згасати, і невдовзі, як і в ра-
дянські часи, перебрані вашківчани тон-
ким народним гумором висміювали те, 
що не є ідеальним у нашому суспільстві. 
На жаль, за словами Миколи Шкрібляка, 

традицію маланкування в останні роки 
починають сприймати лише як розва-
жальне дійство. «Ми забуваємо, що Ма-
ланка не просто розважалася, вона ви-
вертала на світ Божий все недоладне, а на 
наступний день віддавала стихіям, яки-
ми очищувалися наші предки ,— вогню і 
воді. Хтось спалював маски, хтось ішов 
до річки, щоб очиститися водою. Покін-
чували з тим, що перешкоджало людині 
розвиватися і зростати».
 Цього року в славетному буковинсь-
кому містечку вперше відбулася міжна-
родна конференція «Вашківецька Ма-
ланка», участь в ній узяли фольклорис-
ти й етнологи з Литви, Польщі, Мол-
дови, Угорщини, Румунії, з Києва та 
інших міст України. До резолюції вне-
сено сміливу мету — сприяти тому, щоб 
вашківецька «Переберія» була визна-
на об’єктом нематеріальної культурної 
спадщини ЮНЕСКО. А для цього, звіс-
но, потрібно «очистити» й сам обряд від 
того, що не відповідає його суті. «Вашкі-
вецька Маланка» — це феномен не лише 
буковинської, української культури, а й 
світової, — переконаний Орест Сірець-
кий. — Перебуваючи під різними держа-
вами, наші вашківчани зуміли зберегти 
ідентичність і щороку показували своє 
ставлення до всього наносного, неваж-
ливого. Та чи оцінили ми скарб, який 
отримали від наших дідів-прадідів?» ■

ТРАДИЦІЇ

«Маланка» крізь віки
Буковинці відзначають новоліття у масках і з дотепною критикою 
всього неідеального

■

Щаслива пара.
Фото автора.

❙
❙

Наталя Хачман демонструє найстарішу 
маску в музеї «Вашківецької Маланки».

❙
❙

Маскар Василь Столяр — в образі Баби.❙Такі-от Ведмеді ходять у ніч iз 13-го на 14 січня «на борінку».❙

м. Вашківці,
Вижницький район,
Чернівецька область
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Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Коли перечитуєш поезiю Наталки Пок-
лад, завжди відкриваєш нові грані її 
таланту. У творчості цієї жінки органіч-
но переплiтаються ліричні й патрiотичнi 
мотиви. Дехто навіть вважає, що вона 
«більше трибун, нiж лiрик». Пані Натал-
ка — відома українська поетеса, пуб-
ліцист, фольклорист, етнограф, автор 
понад півтора десятка книг, у тому числі 
для дітей.
Член Національної спілки письменників 
України, лауреат літературних премій 
імені Євгена Маланюка та Михайла Ко-
цюбинського, «Благовіст», імені Наталі 
Забіли, Олександра Олеся та Воляників-
Швабінських (США). Запитаємо у Натал-
ки Поклад про її життя і творчість.

«Розчарувань — вже ой вистачає»
 ■ Наталко, то які мотиви переважа-
ють у вашій творчості: ліричні чи пат-
ріотичні?
 — Справді, так було, як пише Ва-
лерій Герасимчук: «більше трибун, ніж 
лірик»; і книжка мого вибраного «Голос 
криці» це засвідчує. Однак що старшою 
стаєш, то фокус обстеження й бачення 
часу і світу ближчає, сказати б — конк-
ретизується. Заперечувати те, що дієть-
ся навколо, і, тим більше, воювати з ним 
— на це треба чимало сили. А розчару-
вань, якщо чесно, — вже ой вистачає. 
 Та й не слухають нині трибунів: за-
галові (не кажу — народові), коли пог-
лянути, стали більше подобатись шоу 
і блазні, причому якомога голосніші й 
розпіареніші. Такий якийсь непевний 
час... Тому я поволеньки зійшла зі своєї 
вежі-дзвіниці й зайнялась тим, що сію 
квіти, поливаю дерева та вчу онуків лю-
бити цей недосконалий і такий любий 
світ. Може, вони будуть сильнішими й 
мудрішими за нас і наведуть Божий лад. 
Проте іноді таки не витримую — і знову 
б’ю у свого втомленого дзвона: почують 
— не почують, то вже не моя справа, але 
мушу застерегти, вдарити тривогу...
 Свого часу дехто претензійно заки-
дав мені цю акцентованість-трибун-
ність як великий ґандж: мовляв, пиши, 
жінко, лірику... Тож, аби трохи зрівно-
важити для публіки ці два свої начала, 
я видала книжку жіночої лірики «Риту-
альний танець волі». Вона дуже швидко 
розійшлась, друге її видання ось недав-
но вийшло, має назву «Поезії», і мене 
навіть назвали хранителькою українсь-
кої лірики...
 ■ Хто з митців вплинув на вашу твор-
чість?
 — Насамперед Іван Макарович Гон-
чар — скульптор, художник, етнолог, 
збирач української народної культури, 
громадський діяч. Доля так розпоряди-
лась, що мій новий київський дім вия-
вився якраз неподалік садиби цього ди-
вовижного чоловіка. Наприкінці літа 
1972-го я переїхала до столиці, а перед 
тим, у січні, влада почала боротьбу-роз-
праву з Іваном Макаровичем як із націо-
налістом (бо, бачте, мав домашній му-
зей української традиційної культури і 
вів просвітницьку роботу серед відвіду-
вачів)... Про той період мого життя та 
про самого Івана Макаровича я видала 
книжку «У всесвіті Івана Гончара». 

 А ще значний вплив на мій світогляд 
мала творчість Василя Симоненка (його 
заборонені вірші присилала мені в пед-
училище подруга) та відкрита згодом, 
уже в Києві, поезія Євгена Плужника і 
Євгена Маланюка.

І «Запах кропу» Гуцала
 ■ У ваших віршах також тонко відчу-
вається любов до природи. Звідки її чер-
паєте?
 — Це вже, напевно, такий склад 
душі: не вмирають у мені сільські гени. 
Дуже люблю, особливо весною, коли 
пробуджується все живе, — садити-сія-
ти щось у землю. Те почуття радості й 
сили, зв’язку людини із землею таки не-
передаване, його сильно й поетично ви-
повів у своїй новелі «Запах кропу» Єв-
ген Гуцало. Природа для мене — часто-
чка мене, а я відчуваю себе невід’ємною 
часточкою її, тому й пишу про це.
 ■ То весна ваша, улюблена пора 
року? 
 — Осінь! Молоденька осінь. Межо-
ва пора підсумків, спогадів, подяки — і 
надії. Ще все — твоє: буяння недавньо-
го літа, сила сонця й землі, та вже вітри 
про зиму лебедять... Хіба ж є у світі той, 
кого не зворушує багрянець дерев, роз-
слаблена після врожаю, мов жінка піс-
ля пологів, нива; і небеса, у яких ведуть 
свої вічні траєкторії перелітні птахи?!.
 ■ Якось у розмові ви сказали, що лю-
бите писати вірші під стукіт коліс елек-
тричок. Чому?
 — Загалом я рухлива особа (була 
раніше). Більшість моїх творів написа-
на в дорозі, навіть проза чи публіцисти-
ка. А біля столу потім уже йде лише «до-
робка». Поки була жива мама, я 35 років 
майже щомісяця їздила до неї на Він-
ниччину — чи автобусом, чи перебіжка-
ми-електричками. О-о, то ціла епопея — 
ті нічні електрички, ті вузькоколійки... 

Мама не раз бідкалась: «Скільки ж ти за 
весь час на дорогу витратила?! Люди за 
ці гроші машини купують чи кварти-
ри». «Якби невістчила в сусідньому селі 
— ходила б до вас пішки», — сміялась я. 
Крім усього — любила й люблю мандру-
вати, хоч із різних причин це випадає ро-
бити все рідше. Тож мені дуже знайомий 
той блаженний стан думання під моно-
тонне погойдування та перестук коліс. 
Зараз я живу неподалік від залізничної 
колії, і пісні електричок та поїздів мимо-
волі навівають багато спогадів, прикли-
кують-начакловують рими та строфи.
 ■ У ваших перших віршах переважа-
ли сільські мотиви...
 — Звісно, про село та його людей — 
бо я таки з села; про маму й наші поділь-
ські традиції і звичаї, які понині люблю; 
про осмислення своєї життєвої дороги й 

жіночої долі. Я рано рушила з дому — 
зразу після 8 класу подалась у педучи-
лище в сусідню область, а невдовзі — й 
до столиці, бо вийшла заміж за киянина. 
То були страшні 70-ті роки — переслі-
дування та арешти інакомислячих, бо-
ротьба з усім українським, повний конт-
роль КДБ над суспільством... Однак зорі 
в небі світили, життя не спинялося, і в 
ньому були свої радощі та відкриття, лю-
бов і народження дітей.

Не черкаська, а вінницька Маньківка
 ■ Серед книжок поезії у вас є й фоль-
клорні видання, зокрема «Маньківське 
весілля». Про що йдеться?

 — Йдеться про традиційний весіль-
ний обряд на Поділлі, в селі над Півден-
ним Бугом, що зветься Маньківка. Коли 
черкащани бачать цю книжку на книж-
кових ярмарках, радісно вигукують: 
«Наша!» Бо в них є райцентр Маньків-
ка. Заперечую і розчаровую: «Ні, це — 
Вінниччина, це моя Маньківка...» 
 Ще студенткою Балтського педучи-
лища я стала записувати деякі народ-
ні пісні, що їх співала моя мама. І якось 
сама собою прийшла думка про весіль-
ний обряд — він у нас особливий, зберіг-
ся майже до кінця 80-х, і я його дуже 
любила. Бо саме в цій дзвінкій багато-
денній драмі яскраво видно характер 
народу, його різнобічні таланти і щед-
ру непоневолену душу... За моїх приїз-
дів мама згадувала то ту, то іншу части-
ну обряду, а часом і в листах присилала 
пісню, яка запульсувала в її пам’яті. 
 Те згадування-записування трива-
ло не один рік, бо час і недоля притруси-
ли в маминій пам’яті багато чого. Але, 
на диво, вона запам’ятала те, що давно 
забули навіть старші за неї: «Бо коли 
ж ми, дитино, то все співали? Вивітри-
лось...» Як з’явився у мене диктофон, 
мама вже слабіючим голосом потроху 
наспівала раніше записані на папір піс-
ні. Копії чотирьох дисків я віддала в Ін-
ститут етнології імені Максима Рильсь-
кого, а паперовий текст вибудувала у ре-
альній послідовності самого обряду і ви-
дала книжкою. Дуже горджусь нею.

«...нерідко маєш від того лише 
сприкреність»
 ■ Ви також пишете вірші для малень-
ких читачів. Про що вони?
 — Про світ навколо — знаний і незна-
ний, про природу і людей, їхні закони і 
красу, звичаї та заповіти... А загалом — 
про радість жити й відкривати все нав-
коло, любити його — і ставати від того 
сильнішим та мудрішим.
 ■ Письменниця Наталка Поклад у 
вільний час які читає книжки?
 — Хочеться не пропустити чогось 
вартісного з творчості молодих авто-
рів, та, якщо чесно, нерідко маєш від 
того лише сприкреність. Тому повер-
таюся до класики — вона вже не зра-
дить... Полюбила мемуаристику. Особ-
ливо цікавить мене нині література, 
яка осмислює пережите моїм поколін-
ням: застій 80-х, злам минулої системи 
— і прихід нової. Все було нібито на на-
ших очах, за нашої безпосередньої ак-
тивної участі — але не про все закуліс-
ся, не раз потворне й страшне, не про всі 
його фатальні таємниці ми знали. Тож 
і висновків не зробили. Може, тому те-
пер і такі збої.
 ■ Є у вас найулюбленіший свій 
вірш?
 — Знаєте, це якась загадка: те, що 
любить сам автор — як своє найкраще, 
не завжди виявляється найкращим для 
читача. Бо в кожного — свій смак, своя 
філософія. Люблю ті свої твори, де вда-
лося точно й стримано виповісти най-
сокровенніше. Скажімо, як ось в остан-
ньому вірші зі збірки «Голос криці».
 ■ Яке ваше творче кредо?
 — Допомогти людині відкрити і збе-
регти в собі Людину. «Хай благословить-
ся все, що — від любові...»

 ■ Ми з вами мешкаємо в одному з 
найбільших за територією районів Киє-
ва — Солом’янському. Який куточок 
Солом’янки вам подобається, може, і 
твориться саме там?
 — Люблю вулицю Ушинського, при 
нагоді гуляємо з онуком на валу понад 
залізничною колією. Дуже подобається 
парк на Мартиросяна — пробігаю його й 
думаю: «От би посидіти, поміркувати...» 
Але там завжди людно, а я волію тишу й 
самоту. Хоч восени під сутінки таки ви-
бираюсь туди — поблукати між береза-
ми. А найулюбленішим був п’ятачок за 
Кадетським гаєм — однак тепер той рай, 
на жаль, донищують. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Наталка Поклад: 
І знову б’ю у свого 
втомленого дзвона...
Відома письменниця розповідає про вплив на її становлення Івана Гончара, 
поїздки в електричках і весільний обряд на Вінниччині

■

«Та й не слухають нині трибунів: загалові (не кажу — народові), 
коли поглянути, стали більше подобатись шоу і блазні, причому 
якомога голосніші й розпіареніші».

Наталка Поклад.
Фото з власного архіву.

❙
❙
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«Уроки ми отримуємо кожного дня, а не лише після поразок».Новак Джокович
сербський тенісист, друга ракетка рейтингу АТР

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Як і в командних видах спор-
ту, у великому тенісі протисто-
яння «давида» з «голіафом» за-
вершуються доволі прогнозова-
но, проте сенсації, коли аутсай-
дер несподівано долає фаворита, 
тут трапляються все ж частіше, 
ніж, скажімо, у футбольних ба-
таліях.
 На цьогорічній Відкритій 
першості Австралії «зорепад» 
розпочався доволі рано, при цьо-
му «на вихід» уже попросили пе-
реможця минулорічного турні-
ру у чоловіків — серба Новака 
Джоковича. У другому раунді 
«АО»-2017 друга ракетка плане-
ти поступився 117-му тенісисту 
планети Денису Істоміну з Узбе-
кистану.
 Попри те, що наприкінці ми-
нулого року Джокович розпро-
щався з титулом найсильнішо-
го на планеті, до «Аустреліен 
оупен» він підходив з максималь-
ними амбіціями. За тиждень до 
старту австралійського «шлема» 
в Катарі Новак у фіналі змагань 
переграв нового лідера чоловічо-
го тенісу — британця Енді Мар-
рея. Тож і в Мельбурні від нього 
очікували великих звершень.
 Утім, як видно, здача сер-
бом минулого року чільної по-
зиції в рейтингу АТР була не-
випадковою. Відкритий чемпіо-
нат Австралії є найулюблені-
шим турніром Ноло. За останні 
дев’ять років у «Мельбурн пар-
ку» він шість разів вигравав го-
ловний трофей. Починаючи з 
2008 року, Джокович стабільно 
й без особливих проблем потрап-
ляв до «топ-8» «АО». Утім цьо-
го року в Мельбурні 29-річний 
серб спіткнувся вже на другому 
бар’єрі, поступившись у п’яти 
сетах супернику (7:6 (10:8), 7:5, 
6:2, 6:7 (5:7), 4:6), котрому рані-

ше жодного разу не програвав. 
До речі, поразку Джоковича во-
лодарю «уайлдкард» Істоміну 
організатори «АО» назвали од-
ним із найбільших потрясінь де-
сятиріччя.
 Без сумніву, на сенсацію 
розраховували й шануваль-
ники 69-ї ракетки планети — 
Олександра Долгополова, котро-
му в другому колі «АО» випало 

змагатися з шостим «сіяним» — 
французом Гаелем Монфісом. У 
часи, коли найсильнішому тені-
систу України не докучали трав-
ми, від нього можна було очіку-
вати спортивного дива. Проте 
останні місяці Сашко присвя-
тив «зализуванню ран», тож на 
«АО»-2017, вочевидь, прибув 
далеким від своїх оптимальних 
кондицій.

 До слова, заключний у про-
тистоянні з представником еліт-
ної «десятки» Монфісом сет Дол-
гополов «здав» узагалі без бо-
ротьби, програвши «під нуль» 
заключну на турнірі партію. За-
галом же знаний француз доз-
волив українцеві в їхньому дво-
бої виграти лише один сет — 6:3, 
6:4, 1:6, 6:0. «Долгополов силь-
ний гравець, і з ним грати завж-

ди непросто. Він це наглядно 
продемонстрував у третій пар-
тії. Проваливши її, довелося пе-
реглянути тактику та план на 
гру», — прокоментував свою пе-
ремогу Монфіс.
 Після вильоту Долгополо-
ва з розіграшу в австралійсько-
му «одинаку» залишилася лише 
Еліна Світоліна, котра в ста-
тусі 11-ї «сіяної» доволі упевне-
но долає стартові раунди турні-
ру. У другому колі 22-річна оде-
ситка, як і на старті змагань, у 
двох сетах переграла американ-
ку Джулію Бусеруп — 6:4, 6:1. 
«Не відчуваю жодного тиску че-
рез свої позиції в рейтингу. Ба-
гато дівчат забиралися високо в 
юному віці, але це не заважало 
їм продовжувати грати в хоро-
ший та якісний теніс», — наго-
лосила перша ракетка України, 
котрій в наступному раунді про-
тистоятиме росіянка Анастасія 
Павлюченкова, володарка 24-го 
номеру посіву.
 До речі, не обійшлося без ран-
ніх зіркових втрат і в жіночій сітці 
на «АО»-2017. Іще в перший зма-
гальний день «Мельбурн парк» 
залишила четверта ракетка тур-
ніру, румунка Сімона Халеп, слі-
дом за якою прослідувала третя 
«сіяна» — Агнешка Радванська з 
Польщі. Неочікувано рано зійти з 
дистанції її змусила 79-та тенісис-
тка планети — хорватка Мір’яна 
Лучич-Бароні — 6:3, 6:2. ■

Незапланована поразка Джоковича сплутала всі карти організаторам Відкритої першості Австралії.
Фото з сайта allsportsintheworld.com.
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ТЕНІС

Потрясіння десятиріччя
Після вильоту з «Аустреліен оупен» Олександра Долгополова боротьбу в його «одинаку» 
продовжує лише найсильніша тенісистка України

■

Григорій ХАТА

 Попри доволі м’який регламент гру-
пового раунду Ліги чемпіонів, згідно з 
яким можливість продовжити своє по-
дальше існування в баскетбольних єв-
рокубках мають шість iз восьми команд 
кожного з октетів, южненський «Хімік» 
достроково попрощався з єврокубко-
вим «плей— оф». Програвши турецькій 
«Каршияці» передостанній матч у групі 
В, український чемпіон втратив навіть 
теоретичну нагоду на вихід з октету.
 Із шансами на участь у стикових поє-
динках Ліги чемпіонів «хіміки» роз-
прощалися ледь не на екваторі групової 
стадії, коли один за одним програючи свої 
поєдинки, міцно загрузли на дні турнір-
ної таблиці. Щоправда, коли на початку 
нового року вони здобули дві поспіль пе-
ремоги, можливість зачепитися за «плей-
оф» іншого турніру — Кубка ФІБА, куди 
потрапляють шості колективи октетів, 
— набула реальних обрисів, хоча й мали 
вони вельми розмиті контури. Без «до-
помоги» суперників потрапити на шос-
ту сходинку в «пульці» «Хіміку» взагалі 
було неможливо. Утім перед поєдинками 
передостаннього туру теоретична мож-
ливість кваліфікуватися до Кубка ФІБА 
у нашого клубу все ж була. Але для по-
чатку мусили підопічні Віталія Степа-
новського переграти турецьких візаві.

 Однак здивувати баскетбольну Єв-
ропу підопічним Віталія Степановсько-
го не вдалося. Невдача в Туреччині ста-
ла, по суті, закономірним підсумком за-
галом невдалого дебюту «хіміків» у Лізі 
чемпіонів. Поступившись турецьким ві-
заві з рахунком 70:77, український чем-

піон зазнав десятої поразки в 13 матчах 
групового етапу й розпрощався з надія-
ми позбутися статусу останньої команди 
групи «В».
 Власне, та навіть якби «Хімік» і пе-
реміг «Каршияку», решта конкурен-
тів українського колективу в боротьбі 

за шосту сходинку в «пульці» осічок не 
припустилася, зробивши таким чином 
марними сподівання южненців на про-
довження єврокубкового сезону. Хоча, 
відверто кажучи, шансів на успіх у Ту-
реччині в колективу Степановського не 
було. Лише на старті поєдинку гості 
мали незначну очкову перевагу, проте 
надалі на майданчику домінували лише 
господарі, змусивши опонента вести 
безрезультатне переслідування. Тради-
ційно кращими в складі «Хіміка» були 
темношкірі американці Джейсон Лав та 
Джеймс Сміт. Останній став найрезуль-
тативнішим гравцем матчу, щоправда, 
його 25 очок виявилося замало для під-
сумкового успіху. ■

Футбол
 Донецький «Шахтар» офіційно оголосив про 
підписання 3,5-річного контракту з аргентинцем Гус-
таво Бланко-Лещуком, попереднім клубом якого були 
львівські «Карпати». Зазначимо, що в поточному се-
зоні прем’єр-ліги південноамериканський форвард 
забив сім голів.

Хокей
 Чемпіонат України. «Дженералз» — «Білий 
барс» — 1:7, «Донбас» — «Кременчук» — 0:3. ■

БАСКЕТБОЛ

Нереалістичні очікування
Южненський «Хімік» достроково розпрощався з надіями на продовження 
єврокубкового сезону

■

Баскетболісти «Хіміка» вже не зможуть позбутися статусу однієї з найгірших команд 
групового раунду Ліги чемпіонів.
Фото з сайта khimik.com.ua
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ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Груповий раунд. 13-й тур. 
Група В. «Каршияка» (Туреччина) — «Хімік» 
(Україна) — 77:70 (22:13, 12:13, 22:22, 21:22; 
Саммерс (17) — Сміт (25)).
 Турнірне становище: «Ле Ман» — 9 пе-
ремог/4 поразки, «Каршияка», «Венеція» — 
8/5, «Орадея», «Автодор», «Катайя», «Маккабі 
Медіа» — 6/7, «Хімік» — 3/10.

■

ХРОНІКА■
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 — Синку, коли ти вже виправиш 
свої оцінки?
 — Тату, я намагаюся, але вчи-
телька ні на хвилину не залишає 
журнал без нагляду.

* * *
 — Фімо, чому ти такий сумний?
 — Моя Софа з дітьми їде до 
моря на цілих три тижні!
 — Щось я тебе не розумію.
 — Так якщо я не буду сумним, 
вона ж передумає.

* * *
 Абрам приходить на корабель 
влаштовуватися матросом. Йому 
показують членів екіпажу:
 — Це боцман, це штурман, це 
мічман.

 — Та тут же всі свої! Моє пріз-
вище Кацман!

* * *
 Зустрічаються два чоловiки на 
вулиці.
 — Як твої справи?
 — Так погано. Вчора був у 
поліклініці — тиск 120/80 і пульс 
60.
 — Так і повинно бути!
 — Розумієш, молода лікарка 
бере мене за руку. А в мене ні тиск, 
ні пульс не піднімаються!

* * *
 — А ви ризикували коли-небудь 
життям заради коханої жінки?
 — Я це роблю кожен день — їм 
те, що вона готує.

По горизонталі:
 1. Великий хижий птах роди-
ни яструбиних з довгими крилами 
і загнутим дзьобом. 4. Кручена ко-
льорова шерстяна пряжа. 7. При-
лад для вимірювання кутів, з допо-
могою якого до XVIII століття визна-
чали положення небесних світил на 
небо схилі. 8. «... моя вечірняя, зійди 
над горою. Поговорим тихесенько в 
неволі з тобою» (Тарас Шевченко). 
9. Український політик та дипломат, 
який очолив Народний Рух України 
після смерті В’ячеслава Чорновола. 
11. Порожнина, заглиблення між 
тканинами організму або його орга-
нами. 13. Відбиток на папері зобра-
ження, зробленого художником або 
майстром-гравером. 16. Художній 
засіб, що будується на переносно-
му значенні слова або виразу. 18. 
Продукт бджільництва, який дуже 
цінується православною церквою.  
19. Примусове виселення особи або 
цілого народу із країни чи займаної 
території. 20. Давня одиниця об’єму 
сипких тіл місткістю від 16 до 25 кг. 
21. Тонкі дощечки, які набивають на 
стіни чи стелю під штукатурку.
По вертикалі:
 1. Старовинний чоловічий одяг в 
талію, іноді без рукавів, що у XVII—
XVIII століттях заміняв жилетку. 2. 
Вимощена бруківкою чи покрита ас-
фальтом широка дорога, призначена 

для проїзду транспорту. 3. Іспансь-
ка національна розвага, бій тореадо-
ра з биком. 4. Легковажний чоловік, 
що любить гулянки та розваги. 5. Єв-
рейський священик. 6. Різдво, Вели-
кдень, Трійця. 7. Зрошувальний ка-
нал у країнах Азії. 9. Спеціальний 
одяг службовця чи представника 
фірми. 10. Хрещений дитини для її 
батьків. 12. «Слава» по-латині. 13. 
Міністр економіки в уряді Конрада 
Аденауера. 14. Окрема пісня в опе-
рі чи опереті. 15. Церковне покаран-
ня за злочини або гріхи. 16. Ввічли-
ве звертання до одруженої францу-
женки. 17. Американська травоїд-
на тварина, схожа на свиню, але з 
хоботом. 18. Міфологічна істота із 
розряду мавок чи русалок, яка вміє 
літати. ■

Кросворд №5
від 13—14 січня
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Аліса КВАЧ

 Рекламний бізнес — це 
таки бізнес. І, вкладаючи кош-
ти в «оренду» симпатичних дів-
чат-моделей, фірми точно зна-
ють, що не прогадають: ті при-
несуть їм не менші прибутки. 
Принаймні від точності «пот-
рапляння в ціль» залежить ба-
гато в чому фінансовий успіх са-
мої фірми.
 Одним із лідерів серед брен-
дів, які зробили ставку саме на 
жіночу красу, є, безперечно, фір-
ма з виробництва жіночої білиз-
ни Victoria’s Secret. Їхні тради-
ційні шоу у світі моди не менш 
очікувані, ніби «Оскар» у кіно, 
а красунь-манекенниць назива-

ють «янголами». Паралельно з 
цим і серед самих красунь пос-
тійно точиться невидима бороть-
ба, хто для фірми найцінніший.
 Днями аналітики консалтин-

гової компанії D’Marie, що зай-
мається моніторингом трендів у 
соціальних мережах, оприлюд-
нили новий рейтинг «ангелів», 
оцінивши красунь за 24 пара-

метрами, серед яких: вплив мо-
делей на фактичні продажі, 
впізнаваність бренду в соціаль-
них мережах, популярність рек-
ламних кампаній тощо. У під-
сумку рейтинг очолила 35-річ-
на бразильська манекенниця 
Адріана Ліма, яка співпрацює з 
брендом із 1999 року.
 Друге місце в рейтингу було 
віддано ще одній не менш відо-
мій уродженці Бразилії Алессан-
дрі Амбросіо, а третьою стала 20-
річна Тейлор Хілл. За ними йдуть 
імена 23-річної Жозефін Скрівер 
і 31-річної Лілі Олдрідж.
 До речі, обидві бразилій-
ки у такому ж порядку очолили 
й останній рейтинг найзаможні-
ших моделей світу, складений 
експертами журналу  Forbes. 
За їхніми підрахунками, Адріа-
на Ліма минулого року зароби-
ла 75 млн. доларів, а Алессанд-
ра Амбросіо — 60.
 Цікаво, що, крім світського 
життя та участі у фешн-акціях, 
Адріана Ліма займається благо-
дійністю. Зокрема, вона зробила 
грошову пожертву на розширен-
ня дитячого будинку Caminhos 
da Luz («Шляхи світла») у своє-
му рідному місті Салвадор, а та-
кож неодноразово купувала одяг 
для дітей з убогих родин цього 
міста. Так що у Салвадорі її вва-
жають справжнім янголом. ■

Із 23 до 29 сiчня

 Овен (21.03—20.04). Ви гідно зможете 
оцінити дружбу та підтримку впливових покро-
вителів. А невдовзi й самі станете пiдтримува-
ти iнших людей. Ваш досвiд стане в пригодi бага-
тьом колегам i друзям.
 Дні: спр. — 29; неспр. — немає.

 Телець (21.04—21.05). Декому з вас до-
ведеться змiнити мiсце проживання. Друзi та 
близькi допоможуть вирiшити бiльшiсть про-
блем. Вiльний час придiлiть фiзичним вправам.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 28.

 Близнюки (22.05—21). Вам потрібно буде 
взяти на себе чималу відповідальність за чужi тур-
боти. На цьому тижнi вас порадують перші плоди ва-
шої діяльності, прийде загальний успіх і визнання.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.

 Рак (22.06—23.07). Виникнуть деякі про-
блеми з родиною. А з діловими партнерами, 
навпаки, вiдносини значно покращаться. Уни-
кайте сумнiвних оборудок.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Лев (24.07—23.08). Може намітитися 
криза у сімейних питаннях. Розумним посе-
редником між вами і сім’єю стануть друзi. Саме 
вони допоможуть подолати проблеми цього пе-
ріоду.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 27.

 Діва (24.08—23.09). Ваша репутація опи-
ниться під загрозою. Можливі суперечки та кон-
фліктні ситуації. Однак не піддавайтеся панiцi та 
не йдіть на поводу у пліткарів.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 28.

 Терези (24.09—23.10). Приймайте ви-
важені, мудрі рішення. Займіться справами ді-
тей, візьміть участь у їхньому житті, розділіть 
їхнi турботи та радощі. Можливі зміни в роботі 
й у коханні. 
 Дні: спр. — 29; неспр. — немає.

 Скорпіон (24.10—22.11). На допомогу 
прийдуть друзі, їхню підтримку ви вiдчувати-
мете постiйно. До кiнця тижня можуть виникну-
ти фінансові втрати та непередбачені витрати.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Стрілець (23.11—21.12). Цей тиждень 
являє собою нову хвилю сімейних негараздів 
і суспільних проблем. Близькi стануть на ваш 
бік, а от начальство, навпаки, шукатиме недолi-
ки у вашiй роботi.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 26.

 Козеріг (22.12—20.01). У цей час ви не 
контролюватимете ситуацію. Не варто за будь-
яку ціну бути лiдером, адже це може обернути-
ся проти вас.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Водолій (21.01—19.02). Це перiод 
втрат і змін не на вашу користь. Можливi 
витрати, крадіжки, втрати через незалежнi 
від вас обставини. Також доведеться вiдда-
вати борги.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 28.

 Риби (20.02—20.03). Цей тиждень може 
порадувати отриманням спадщини, новими за-
робітками. І це лише вдалий початок низки тих 
подій, які активно входитимуть у ваше життя.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 27. ■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

РЕЙТИНГИ

Найдорожчий янгол
Адріану Ліму 
визнали 
«найціннішим 
ангелом» марки 
Victoria’s Secret

■

Адріана Ліма минулого року заробила 75 млн. доларів.❙

21—22 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. На дорогах 
мiсцями ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Тем-
пература вночi -2...-4, удень 0...+2. Пiслязавтра вночi -5...-7, 
удень -1...-3.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних 
опадiв. Славське: вночi -5...-7, удень -3...-5. Яремче: вночi 
-4...-6, удень +1...+3. Мiжгiр’я: вночi -6...-8, удень -1...-3. 
Рахiв: уночi -8...-10, удень -2...-4.

19 сiчня висота снігового покриву становила: Славське — 
49 см, Плай — 43 см, Мiжгiр’я — 29 см, Рахiв — 32 см, 
Івано-Франкiвськ — 4 см, Яремче — 11 см, Пожеже-
вська — 20 см.
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