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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,86 грн. 

1 € = 33,00 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Тільки в п’ятницю й суботу ще можна передплатити «Україну молоду» на 2018 рік »СТОР. 7

«Додому поверталися 
пішки через тайгу — 
таким було їхнє весілля»
Новітня історія України була б іншою, якби у 1991 році Президентом став Чорновіл. 
Напередодні 80-річчя В’ячеслава Максимовича його сестра Валентина розповіла 
«Україні молодій» про дитинство та особисте життя свого знаменитого брата
стор. 5 »

Щур 
у Кабміні

Контррозвідка 

СБУ затримала 

перекладача 

Володимира 

Гройсмана
стор. 2 »

«Важливо дати щеплення 
Україною молоді»

Глава обласної військово-

цивільної адміністрації 

Павло Жебрівський — 

про виклики і перспективи 

розвитку Донеччини
стор. 4 »

Ой снігу-снігу 
білого...

Опади спричинили 

транспортний 

колапс і відсутність 

електропостачання
стор. 3 »

І в політиці, і поза нею Чорновіл був особливою людиною. (На фото — 1 травня 1990 року Львів провів марш за Незалежність України). ❙
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«Тiльки політика національного відродження, політика національного 
становлення є найкращою відповіддю агресії Путіна, 
тому що цілісна нація непереможна». Віктор Ющенко

Президент України (2005—2010)

УКРАЇНА МОЛОДА

Іван БОЙКО

 Напередодні новоріч-
но-різдвяних свят небез-
пека ескалації з боку аг-
ресора зростає, але Ук-
раїна готова до будь-яко-
го сценарію, наголошує 
Президент Петро Поро-
шенко. Під час зустрічі 
з представниками ініціа-
тивної групи «Перше 
грудня» та іншими ав-
торитетними представ-
никами української ін-
телігенції глава держави 
повідомив, що наразі не-
проста ситуація на лінії 
фронту. Це і перші за ба-
гато днів ворожі удари 
по українських позиціях 
із систем залпового вог-
ню «Град», і збільшення 
кількості загиблих за-
хисників України.
 Секретар РНБО 
Олександр Турчинов до-

дає, що вихід російських 
офіцерів iз СЦКК може 
бути пов’язаний iз на-
мірами РФ активізува-
ти військові дії на Дон-
басі. «Це відразу мож-
на пов’язати з тією ес-
калацією, яка відбулася 
на фронті. Були дуже по-
тужні обстріли, у т.ч. iз 
використанням важкої 
артилерії та реактивних 
систем залпового вогню 
в напрямку цивільних 
населених пунктів. Ми, 
безумовно, посилюва-

тимемо наші позиції на 
фронті», — сказав сек-
ретар Ради нацбезпеки і 
оборони.
 Зазначимо, що за ос-
танні дні на Донбасі в 
боях з окупантами за-
гинуло троє захисни-
ків України, ще десять-
ох було поранено. Зокре-
ма, двоє бійців загинули 
минулого вівторка. Під 
час ворожого обстрілу 
в районі Новотошківсь-
кого від смертельних ос-
колкових поранень за-

гинув один український 
військовий, ще один за-
гинув унаслідок підриву 
на вибухо вому пристрої 
біля Верхньо торецького. 
Минулої середи внаслі-
док обстрілів iз боку бой-
овиків біля Кам’янки за-
гинув ще один українсь-
кий боєць. За даними 
штабу АТО, російські 
окупанти обстрілюють 
позиції ЗСУ переважно 
у темну пору доби з ар-
тилерії і важких міно-
метів. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Сенсаційним став вечір 
середи: контррозвідка СБУ 
припинила діяльність одно-
го з посадовців секретаріа-
ту Кабміну, який обґрунтова-
но підозрюється у співпраці 
з російськими спецслужбами. 
«Чиновник мав доступ до до-
статньо вузької інсайдерської 
інформації Кабінету Міністрів. 
Він користувався повагою. Він 
дуже відповідально, старанно 
та творчо працював на росій-
ські спецслужби», — роз-
повів начальник департамен-
ту контррозвідки СБУ генерал 
Олексій Петров біля будівлі 
КМУ журналістам телеканалу 
«Прямий», які стали свідками 
виведення чиновника в кай-
данках оперативниками. 
 Згодом у прес-центрі СБУ 

зазначили, що «чиновник був 
завербований російськими 
спецслужбами під час довгот-
ривалого закордонного відряд-
ження. Оперативники СБУ задо-
кументували, що посадовець за 
завданням російських кураторів 
збирав за допомогою спеціаль-
ного обладнання інформацію 
про діяльність урядових струк-
тур. Отримані дані зловмис-
ник передавав кураторам через 
електронні канали зв’язку». За-

триманому оголошено про пі-
дозру в скоєнні злочину.
 З’ясувалося, що СБУ кіль-
ка місяців «вела» співробіт-
ника Кабміну Станіслава Єжо-
ва (який працював і пере-
кладачем під час офіційних 
зустрічей) за згодою Прем’єр-
міністра Володимира Грой-
смана для документування 
його контактів із російськими 
спецслужбами. Підозрюваний 
був затриманий після того, як 

у СБУ з’явилася інформація, 
що він може втекти.
 За законом, суд має обра-
ти Станіславу Єжову запобіж-
ний захід через 72 години з 
моменту затримання, тобто до 
вечора суботи.
 До речі, коли Віктор Яну-
кович став до керма, а Кабмін 
очолив пан «Азіров», — одразу 
відбулася тотальна чистка сек-
ретаріату Кабміну. Тоді зi 1200 
працівників секретаріату КМУ 
було звільнено майже 700 не-
угодних, а залишили — частко-
во вихідців зі сходу, лояльно на-
лаштованих до «Партії регіонів» 
і, як виявилося, «щурів». Утво-
рений вакуум посад тоді нова 
влада потихеньку заповнювала 
однодумцями, фактично знову 
довівши чисельність урядово-
го секретаріату до попереднь-
ої кількості. ■

ПИТАННЯ РУБА

Ляшко — 
депутатам: Не 
говорiть зверхньо 
про корів!
Фракція Радикальної партії вимагає 
від парламенту максимальної 
підтримки аграрного сектору держави

■

Наталія ЛЕБІДЬ

 Останній голосувальний четвер у Вер-
ховній Раді почався вчора з відкликання 
проекту закону «Про Антикорупційний суд» 
№6011, зареєстрованого раніше кількома 
депутатами на чолі з Єгором Соболєвим. 
За відповідне рішення цього разу проголо-
сували 235 нардепів iз 226 мінімально не-
обхідних. Згідно з регламентом, цю законо-
давчу ініціативу треба було відкликати для 
того, щоб Президент України зміг внести свій 
варіант закону про Антикорупційний суд. 
 Наразі питання вирішено, проте в тер-
міни, на яких наполягають наші західні 
партнери, народні обранці не вкладаються. 
Вранці 21 грудня народний депутат Муста-
фа Найєм на своїй сторінці у «Фейсбуцi» 
написав про те, що Порошенко має намір 

внести в четвер у Верховну Раду законопро-
ект про Антикорупційний суд, а Міжнарод-
ний валютний фонд, у свою чергу, наполя-
гає, щоб документ був затверджений до 25 
січня 2018 року в першому та другому чи-
таннях. Однак, як уже писала «УМ», 25 січ-
ня парламент тільки повернеться до роботи 
в пленарному режимі. 
 Є й інша проблема: концепція законо-
проекту, його основні положення та бачен-
ня Президента невідомі. Нагадаємо, що 6 
листопада представник Президента у Вер-
ховній Раді Ірина Луценко заявила про те, 
що Петро Порошенко готовий за два тиж-
ні внести до парламенту свій варіант зако-
нопроекту про Антикорупційний суд, якщо 
за цей час у Верховній Раді не буде створе-
на робоча група для напрацювання консен-
сусного проекту такого закону. Два тижні 

минули, проте обіцяних напрацювань від 
глави держави ніхто так і не побачив. 
 Раніше голова «Центру протидії ко-
рупції» Віталій Шабунін наголошував на 
тому, що своїми пропозиціями створити в 
парламенті робочу групу для напрацюван-
ня закону Порошенко лише затягує час і 
намагається перекласти відповідальність 
на народних обранців. У кожному разі, за-
раз м’яч — на полі Президента, і від ньо-
го залежить подальша доля як цього зако-
нопроекту, так і того формату, в який вил-
лється подальша співпраця України з між-
народними структурами. 
 Також у четвер, 21 грудня, Верхов-
на Рада України схвалила перехід ауди-
торської діяльності та звітності на стандар-
ти Європейського Союзу (ЄС). «Законом 
уточнено механізм фінансування органу 
суспільного нагляду, Аудиторської палати 
(перехід на змішану модель фінансування 
за рахунок фіксованого внеску). Крім того, 
законом приведено у відповідність інші за-
кони щодо визначення вимог до суб’єктів 
аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності, в тому числі обов’язковий аудит 
державних унітарних підприємств та гос-
подарських товариств, у статутному капі-
талі яких більше 50% акцій належать де-
ржаві, політичних партій», — повідомляє 
прес-служба парламенту. ■

доларiв
— на таку суму Україна придбала російських 
товарів за 10 місяців цього року, зазначає Де-
ржавна служба статистики України.

5,5 млрд.
гривень
комунальних субсидій отримали українці 
з початку року, повідомляє Держстат.

гривень
потрібно Києву 

на модернізацію тепломереж міста, заявив 
перший заступник голови КМДА Петро Пан-
телеєв.

євро
— такий 

кредит Україна взяла у міжнародної кор-
порації на реалізацію проекту «Вища ос-
віта України», прозвітував Мінфін.

осіб
— природне скорочення населення України в 
січні-жовтні 2017 року, згідно з даними Держ-
стату. 
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3,68 млрд. 30 млн. 171,153 тис.600 млн.

Після заборони використання пальмової олії тримати корів 
знову стане вигідно, переконаний Олег Ляшко.

❙
❙

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Заборонити використан-
ня пальмової олії в молоч-
них продуктах, запровади-
ти аграрно-сировинний збір 
та врегулювати питання 
власності землі — такі ви-
моги ставлять Олег Ляшко 
та його соратники перед де-
путатами.
 «Я просив би вас iз ве-
ликою повагою ставитись 
до людей праці та селян, бо 
тільки завдяки їм ви сидите 
в цій залі. Завдяки їм краї-
на має продовольчу безпе-
ку. Також не говоріть звер-
хньо про корів. Вам, як ді-
тям асфальту, звісно, ко-
рови байдужі. Але з вашою 
політикою в селі їх уже не 
знайдеш. Бо ви довели фер-
мерів «до ручки», і вони 
своїх корів повирізали. 
Сьогодні в Україні корів 
менше, ніж при Гітлері. У 
45-му році було 2,5 мільйо-
на голів великої рогатої ху-
доби, а зараз — 1,8 мільйо-
на», — звернувся до парла-
ментаріїв Олег Ляшко.
 На думку лідера РПЛ, 
пальмова олія шкодить не 
тільки здоров’ю українців, 
а й економіці.
 «З-за кордону за копій-
ки завозять пальмову олію, 
якою труяться українці. 
Вони йдуть потім з ракови-
ми захворюваннями до лі-
карів, продаючи останнє. 
Українці мають їсти нату-
ральну продукцію. Тому 
потрібно прийняти наш за-
кон про заборону пальмової 
олії. Тоді буде вигідно три-
мати і корів на селі», — на-

голосив Ляшко.
 Також фракція Ради-
кальної партії вимагає за-
провадити аграрно-сировин-
ний збір, а вилучені від ньо-
го кошти спрямовувати на 
підтримку тваринництва. 
«З України минулого року 
вивезли майже 40 мільйонів 
тонн зерна замість того, щоб 
вивозити макарони, крупи, 
борошно. Ми годуємо весь 
світ, а потім втричі дорож-
че платимо за іноземні бу-
лочки. Із запровадження 
аграрно-сировинного збору 
Україна отримуватиме 7 мі-
льярдів гривень додатково. 
Ці кошти треба спрямувати 
на відновлення тваринниц-
тва та підтримку українсь-
ких фермерів», — пояснив 
політик.
 Крім того, Олег Ляшко 
пропонує назавжди зняти 
питання продажу землі — 
закріпити її за українськи-
ми селянами та фермера-
ми. «Представники БПП 
кажуть, що ринок землі іс-
нує. Він-то існує, як і ри-
нок наркотиків, проститу-
ції чи зброї, але незаконно. 
Кримінальний ринок зем-
лі, який влада за підтрим-
ки олігархів запроваджує в 
Україні, — це грабунок се-
лян. Ми пропонуємо при-
йняти зміни до статті №41 
Конституції, де записати, 
що основою аграрного ус-
трою країни є фермерські 
господарства, та раз і на-
завжди поставити крапку 
в питанні, чия земля. Зем-
ля має належати українсь-
ким селянам!» — підсуму-
вав Ляшко. ■

ГУЧНА СПРАВА

Щур у Кабміні
Контрозвідка СБУ затримала 
перекладача Володимира Гройсмана

■

ПАРЛАМЕНТ

Дедлайн для рiшень
Верховна Рада відкликала депутатський 
законопроект про Антикорупційний суд — 
тепер Президент може вносити свій

■

НА ФРОНТІ

Сумні сценарії до свят 
ЗСУ готові до нових ворожих провокацій на 
Донбасі й посилюють свою оборону

■
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гривень
— приблизна зарплата 

очільника Державного бюро розслідувань Украї-
ни, повідомив Роман Труба, який нещодавно очо-
лив вітчизняний аналог американського ФБР — 
зі штатом у півтори тисячі спеціалістів. 

51 тис. нових 
вагонів 

невдовзі поповнять парк ПАТ «Укрзалізниця», 
заявив на засіданні уряду в. о. голови правлін-
ня цього відомства Євген Кравцов.

одиниць
техніки та 

понад 1600 працівників задіяно для опе-
ративного забезпечення проїзду в Україні 
дорожніми організаціями, повідомляє Укр-
автодор.

габаритно-вагових 
комплексів 

закуплено в Україні, повідомляє прес-
служба Державної служби України з без-
пеки на транспорті.

— на стільки «фрук-
товий кошик» у поля-

ків дешевший, ніж в Україні, зазначив 
гендиректор Української асоціації пос-
тачальників торговельних мереж Олек-
сій Дорошенко.

10 тис. Понад  900 78  17%
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Лариса САЛІМОНОВИЧ 

 Тема фінансування 
реконструкції звіринцю, 
що обговорювалася на 
останній сесії Харківсь-
кої міськ ради, виклика-
ла жваву суспільну дис-
кусію. Причина криється 
просто-таки в нечуваній 
щедрості, яку виявили де-
путати при голосуванні за 
цей проект. «Будівництво 
в зоопарку «Королівства 
слонів» обійдеться місту 
в 142 мільйони, що прак-
тично вдвічі більше, ніж 
виділено на ремонт усіх 
медичних закладів міс-
та у 2018 році, — озвучив 
дивну статистику незгод-
ний з таким розподілом 

депутат Ігор Черняк. — 
Будівництво там же «Вод-
ного світу» (це найдорож-
чий об’єкт) — 272 мільйо-
ни, що на 100 мільйонів 
більше, аніж передбачено 
на всі пологові будинки і 
спеціалізовані відділен-
ня для новонароджених. 
Якщо ми будемо порів-
нювати оці цифри, то по-
бачимо, що бюджет міста 
— це бюджет реконструк-
ції Харківського зоопар-
ку. Реш та фінансується 
за надлишковим принци-
пом». 
 На цей закид мер Ген-
надій Кернес відповів, 
що міськ рада виділяє до-
статньо коштів на жит-
лово-комунальне гос-

подарство та інші сфе-
ри життя. А відтак міс-
то може собі дозволити 
й таку розкіш, як сучас-
ний звіринець. «А чому 
ми повинні позбавляти 
наших дітей можливості 
бачити риб, слонів, жи-
рафів та бегемотів?» — 
резюмував він, додавши, 
що вхід фактично до всіх 
тваринячіх «королівств» 
та «Планети мавп» буде 
безкоштовним. Спробу 
ж розкритикувати таку 
схему розподілу громад-
ських коштів мер тра-

диційно назвав «чистим 
піаром». 
 Як свідчить тривала 
історія цього питання, 
кошторис ремонту Хар-
ківського зоопарку росте, 
мов на дріжджах. «Ще 
минулого року йшлося 
про 50 мільйонів гривень, 
— прокоментувала ситуа-
цію громадська активіст-
ка Олена Рофе. —  Цього 
року виділили вже май-
же 742 мільйони. Загаль-
на ж сума реконструкції 
сягнула 1 мільярда 878, 9 
мільйона гривень». ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Днями на Черкащині співробіт-
ники СБУ під час спецоперації за-
тримали агента Служби зовніш ньої 
розвідки Російської Федерації. За 
словами оперативників, їм удало-
ся встановити, що уродженець Са-
мари, який тривалий час проживав 
на території Черкащини та отримав 
тут українське громадянство, був 
завербований службою зовнішньої 
розвідки РФ ще у 1996 році. 
 Із часу  початку російської аг-
ресії куратори поставили агенту за-
вдання стати учасником громадсь-

ко-політичних структур патріотич-
ного спрямування.
 Співробітники СБ України задо-
кументували, що чоловік здійсню-
вав підривну діяльність не лише на 
Черкащині, а й у Києві. Отриману 
інформацію агент передавав росій-
ським спецслужбам. Він також вер-
бував найманців для участі у бойо-
вих діях на боці терористичних ор-
ганізацій «Д/ЛНР». 
 При обшуку за місцем  прожи-
вання правоохоронці виявили мо-
більні пристрої з контактами кура-
торів та комп’ютерну техніку з до-
казами передачі інформації спец-

службам РФ.
 Затриманий агент каже, що не 
визнає свою вину, бо діяв правиль-
но,  в інтересах  своєї батьківщини 
— Росії.
 Затриманому   оголошено про 
підозру в скоєнні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 Кримінально-
го кодексу України. Триває досудо-
ве слідство.
 До речі, є фото, на якому  цей  
російський агент у кабінеті руч-
кається тепер уже з екс-нардепом 
України від Партії регіонів Вади-
мом  Колесніченком, який народив-
ся в Умані.■

НЕГОДА

Ой снігу-снігу 
білого...
Опади спричинили транспортний 
колапс і відсутність електропостачання 

■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Нового оберту набрала в по-
неділок епопея у «справі Онищен-
ка», котрого звинувачують у дер-
жавній зраді, організації злочин-
ного угруповання та корупції — 
суддя Солом’янського суду Києва 
Олександр Бобровник ухвалив рі-
шення, котре нарешті дозволяє 
проводити заочне розслідування 
щодо розшукуваного в Україні нар-
депа Олександра Онищенка, який, 
до слова, у зрілому віці змінив ім’я, 
хоча був Алєксандром Раджабови-
чем Кадировим і є уродженцем 
Ростовської області. 
 Слідство наполягає на за-
очному розслідуванні, про що 
заявив прокурор Андрій Перов, 
оскільки підозрюваний перехо-
вується від правоохоронців за 
кордоном. Утік від українських 
правоохоронних органів у Євро-
пу Онищенко ще влітку 2016 року 
й мешкав у Бельгії та Німеччині. 
Лише після втечі парламентарії 
зняли з колеги депутатську не-

доторканність. За останньою ін-
формацією, наразі він перебу-
ває в Іспанії, де також триває су-
довий процес, який розпочався 
1 грудня, щодо його можливої 
екстрадиції, хоча сам Онищенко 
заявив, що ця країна надала йому 
політичний притулок, так само, як 
і його матері — Інесі Кадировій.
 «Газовому королю», як нази-
вають Онищенка поза очі,  слідс-
тво інкримінує те, що в період із 

січня 2013-го по червень 2016 
року члени його злочинної ор-
ганізації протиправно заволоді-
ли коштами, отриманими від ре-
алізації газу (який вони купували 
в держкомпаній і перепродавали 
своїм же фірмам за заниженими 
цінами), на суму понад 1,6 млрд., 
унаслідок чого Укргазвидобуван-
ня зазнало збитків на понад 740 
млн. грн. Клопотання про прове-
дення спеціального досудово-

го (заочного) розслідування сто-
сується також п’яти ймовірних 
поплічників Онищенка, зокрема 
і його матері.
 Минуле Онищенка-Кадиро-
ва досить промовисте. Він майс-
тер спорту з боксу, за інформа-
цією ЗМІ, має кримінальне мину-
ле: входив до банди «Киселя», 
був «бригадним» — збирав ре-
кетирську «данину» на Володи-
мирському ринку Києва. Наразі 
входить у рейтинг 200 найбагат-
ших людей України, за даними на 
2013 рік, мав статки, не менші за 
65 млн. доларів.
 Додамо, що адвокати Они-
щенка були проти заочного роз-
слідування: «Така процедура бу-
ла передбачена для трохи іншо-
го складу злочинів. Але потім чо-
мусь законодавець його вирішив 
розширити. Як на мене, це було 
помилкою. Я прошу відмовити 
у задоволенні такого клопотан-
ня», — сказав один із захисни-
ків гривневого мільярдера Олег 
Іщенко. ■

Ірина КИРПА

 Сніг — дітям радість, а 
дорослим часто  велика проб-
лема. Після снігопадів по-
над 800 фур застрягли на зле-
денілих дорогах Одеської та 
Житомирської автотрас при 
в’їзді до столиці України. У 
прес-службі ДСНС України 
розповіли про те, що зі сні-
гового полону звільнили 691 
транспортний засіб, а також 
надали допомогу 1412 грома-
дянам.
 За одну лише добу в Києві 
та області випала півмісячна 
норма снігу, рятувальники 
змушені працювати в авраль-
ному режимі, але їх не виста-
чає для того, щоб своєчасно 
прийти на допомогу всім, хто 
потребує. Спеціальна техні-
ка не витримує  навантажен-
ня та навіть застряє на доро-
гах.
 На занесеній снігом 
Одеській трасі, у Стави-
щенському районі Київсь-
кої області (170 кілометрів 
від Києва), застряг автобус 
iз юнацькою збірною Украї-
ни з таеквондо. Як розповіла 
президент спорткомплексу 
«Максимум» Вікторія Гон-
чарук, українська збірна по-
верталася зі змагань у Греції. 
П’ятдесят дітей віком від 
восьми до п’ятнадцяти років 
разом iз викладачами та тре-
нерами дві доби мерзли в ав-
тобусі, аж поки на допомогу 
їм не прийшли волонтери та 
рятувальники. Ця історія за-
кінчилася щасливо винятко-
во завдяки соціальним мере-
жам, через які Вікторія Гон-
чарук звернулася до людей із 
проханням надати допомогу 
дітям.
 — Найбільше скупчення 
фур спостерігається на 117—
130-му кілометрах дороги 
Київ—Одеса, для їх розбло-
кування залучено близько 50 
екіпажів патрульної поліції, 
— повідомив заступник на-
чальника Департаменту пат-
рульної поліції Олексій Біло-
шицький. — Закликаємо всіх 
автоперевізників та власни-
ків автотранспорту утримати-
ся від руху по цьому напрям-
ку, дати нам можливість роз-
чистити магістраль.
 Не краща ситуація й 
на дорогах Києва, де на ви-
ручку людям прийшла ко-
манда однодумців iз клу-
бу поза шляховиків Offroad 
Maniacs.
 — Ми вже не вперше  до-
помагаємо киянам вибира-
тися зі снігового полону, а 
от 19-20 грудня отримали 
рекордну кількість дзвінків 
iз проханням про допомогу, 
— розповів засновник клубу 

Віталій Гребенюк. — Най-
більш проблемними місця-
ми на цей раз стали підйом 
біля станції метро «Сирець» 
та вулиця Теліги. Витягали 
кілька фур, які водії просто 
не встигли «перевзути» в зи-
мову гуму.
 Тим часом люди, що за-
мерзають на зупинках гро-
мадського транспорту, скар-
жаться на бездіяльність ко-
мунальних служб, які не 
поспішають розчищати   тро-
туари.
 КМДА доручила створи-
ти пункти обігріву для без-
домних та пригрозила, що 
підприємства, які не приби-
рають сніг на своїй території, 
заплатять штраф у 1,7 тисячі 
гривень.
 — Усi сили кинуті на за-
безпечення нормального рит-
му руху магістральних трас 
на під’їзді до Києва, — роз-
повів головний інженер КП 
ШЕУ Голосіївського райо-
ну столиці Євген Картенко. 
— Саме там рух найбільш ін-
тенсивний та виникають ве-
ликі проблеми. Снігові за-
вали на дорогах столиці роз-
чищають шістсот одиниць 
спецтехніки. Тротуари, зу-
пинки транспорту та двори 
рятують від снігу понад 4 ти-
сячі робітників.
 А  синоптики знову на-
гадують про штормове по-
передження для мешканців 
усієї України: на півночі та 
заході країни — заметіль i 
штормовий вітер, а от на пів-
дні та сході — ожеледь. Ста-
ном на 20 грудня 147 насе-
лених пунктів нашої краї-
ни залишилися без електро-
енергії, зі снігових заметів 
рятувальники ДСНС Украї-
ни витягли понад 260 легко-
виків. У Закарпатській об-
ласті перекрили рух на трьох 
ділянках доріг через піднят-
тя рівня  води у річках.
 — Потужні снігопади в 
Києві та області пов’язані 
з переміщенням циклону з 
території Західної України 
до північних регіонів цент-
ру нашої країни, — розповів 
директор Укргідрометцент-
ру Микола Кульбіда. — Крім 
столиці, снігопади обруши-
лися на Чернігівську, Пол-
тавську, Сумську, Черкась-
ку, Кіровоградську, Одесь-
ку та Миколаївську області. 
А от схід та частково південь 
країни заливають проливні 
дощі.
 За повідомленням Де-
ржавного агентства автомо-
більних доріг України, об-
меження на рух великован-
тажного транспорту поки 
що триває відразу в семи ре-
гіонах нашої країни. ■

ГУЧНА СПРАВА

Син за матір 
не відповідає
Суд дозволив розслідувати 
справу Олександра Онищенка 
без присутності підозрюваного

■

ШПИГУНСТВО

Громадянство — не батьківщина
На Черкащині  затримали агента  із  20-річним стажем

■

БЮДЖЕТ

Слони не винні
На реконструкцію зоопарку 
Харківська міськрада виділила 
загалом майже 2 мільярди гривень

■

«Золотий» зоопарк.❙
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Геннадій КАРПЮК

На початку цієї зими творчі шляхи-
доріжки вкотре завели на Донбас. На 
відтинок траси від Ізюма до Слов’янська 
наше авто втрапило пізнього вечора. Але 
це навіть посилило несподівано отрима-
не естетичне задоволення від видовища: 
десятки прожекторів освітлювали, напев-
но що цілодобову, роботу дорожників, 
котрі вкладали свіжесенький асфальт 
на попередньо підготовлене й висушене 
полотно. За дві доби тими враженнями 
від оновленого парадного в’їзду до До-
неччини ми поділилися з очільником об-
ласної військово-цивільної адміністрації 
Павлом Жебрівським, коли зустрілися з 
ним у Маріуполі. Він підтвердив: поба-
чені дорожні роботи справді тривали на-
віть уночі. На цю трасу, до речі, держава 
надала майже 200 мільйонів гривень. 
Павло Іванович додав, що наступного 
року планується зробити багато доріг 
у краї — вже розроблено й деякі про-
екти. Але ще потрібно знайти під ці 
плани компанії, які виконають роботу. 
«Цьогорічні майже 800 мільйонів гри-
вень переходять на рік наступний — ми 
просто їх не використали, бо не було 
відповідної компанії, готової масштабно 
відновлювати наші дороги. А на 2018-й 
уже знайшли компанію, що візьметься 
будувати і ремонтувати дороги. Загаль-
ний фінансовий вимір обсягу тих робіт 
становить рекордні 4 мільярди гривень! 
Регіон і ми всі дуже очікуємо на поча-
ток цього процесу», — реагує на нашу 
оповідку про нічне «видовище» на трасі 
обласний очільник. Отже, про перспек-
тиви розвитку Донеччини, шляхи вирі-
шення глобальних викликів і співпрацю 
з військовими — наша розмова.

«Дехто і справді очікував приходу 
міфічного «бандери» 
 ■ Наскільки активно й плідно співпра-
цюєте зі Збройними силами?
 — Мій водій повсякчас налаштовує 
приймач на передачі військового радіо 
«Армія Fm», яке я постійно i з задоволен-
ням слухаю. Він слідкує за тим, аби доро-
гою вчасно крутити перемикач, адже від 
міста до міста змінюються хвилі, на яких 
працює військове радіо.
 Спершу про частини, що постійно дис-
локуються на Донеччині. Ми практично 
домовилися із командувачем ВМС Украї-
ни віце-адміралом Ігорем Воронченком, 
що 2018-го закінчимо проектну докумен-
тацію будівництва сучасної бази одного з 
підрозділів морської піхоти. Для цієї мети 
консолідовано скеровуємо приблизно 70 
мільйонів гривень. Половину цих кош-
тів надає Міноборони, 17,5 мільйона — 
обласна військово-цивільна адміністра-
ція і стільки ж — міська влада. Днями я 
зустрічався з керівником іншої бригади 
морської піхоти, розташованої в районі 
Маріуполя. Ми домовилися про передачу 
деяких приміщень під розміщення її шта-
бу і структур забезпечення частини.
 Неймовірне задоволення отримав, 
коли був у звільнених нашим війсь-
ком селищах Травневе і Гладосове. Там 
мав розмову з командиром бригади, яка 
зробила цю шляхетну справу. Це бойо-
вий офіцер, інтелектуал. Він аналізує і 
знає, що робиться в усьому світі та Ук-
раїні, тверезо оцінює ті здобутки, які є 
у нашого ворога, що допомагає у плану-
ванні заходів протидії. Так от, домовле-
но, що їхній пункт постійної дислокації 
ми облаштуємо в Бахмуті. І зробимо все 
для якісного й комфортного перебуван-
ня там частини. Так само співпрацюємо 
із 81-ю десантно-штурмовою бригадою, 
якій раді допомогти всім, чим можемо. 
Добрі стосунки загалом у нас склали-
ся з усіма частинами, які тут воювали. 
Зокрема, і з 72-ю механізованою брига-
дою імені Чорних Запорожців, де я не-
одноразово бував, адже вона перебува-
ла на найгарячішому напрямку обо-
рони. Дуже вдячний за ту справу, яку 
зараз виконують наші звитяжці на пере-
довій, за їхню, можна сказати, гумані-
тарну місію. Приміром, офіцери цивіль-
но-військового співробітництва, щойно 
в них виникав доступ до звільнених сіл, 
не очікуючи приїзду представників вла-
ди, розпочинали роботу з обленерго й ін-
шими структурами. До прикладу, Трав-
неве і Гладосове: військові інженери до-

помагають вимостити там дороги. Бо 
шлях до Травневого і Гладосового йде че-
рез Гольмівське й тимчасово окуповані 
землі. Щоб місцеві жителі могли потра-
пити на велику Україну, ми там віднов-
люємо сполучення.
 ■ Як люди відреагували на те, що в 
них замайоріли українські прапори?
 — По-різному... У перші хвилини 
спілкування відчувалася певна наїжа-
ченість, дехто і справді очікував при-
ходу міфічного «бандери». Але коли ти 
нормально з цими людьми спілкуєшся, 
багато з них «тануть» і навіть спокійно 
переходять на українську мову. Якщо 
говорити про власні спостереження, то 
мені видається, що в Травневому люди 
прихильніше налаштовані: там є перс-
пектива встановлення хорошої комуні-
кації з громадою. Тим паче, бойовики 
контролювали лише половину села. Але 
і в Гладосовому, яке повністю перебува-
ло під окупантом, ми теж ситуацію пок-
ращимо. Тут особливість у тім, що це село 
було своєрідною колективною заміською 
дачею Горлівки, де зараз живе чимало 
людей старшого віку. Я не маю на увазі 
те, що вони не сприймають Україну, ні. 
Просто в них виявилися додаткові не-
зручності у спілкуванні зі своїми рідни-
ми, які переважно лишилися на теренах 
ОРДО. Їм варто допомогти вирішити ці 
незручності. Звісно, найоптимальніший 
варіант — повернути під контроль Украї-
ни Горлівку, Доломітне, Гольмівське...
 Також думаємо над проблемами до-
ставки туди продуктів харчування, офор-
млення і видачі пенсій та соцвиплат, допо-
моги в медзабезпеченні. Приміром, у Гла-
досовому дехто вже починав оформлюва-
ти російську пенсію. І ми скерували до 
Верховної Ради подання, щоби підпоряд-
кувати це село Бахмутському району. Тоді 
ми відновимо оформлення пенсій. Це пи-
тання варто пришвидшити, аби люди від-
чули поліпшення свого матеріального ста-
новища. Як і те, що в Україні значно кра-
ще, ніж під «гібридною» окупацією.

«Наші хлопці не ховаються, 
а йдуть служити Україні»
 ■ Нещодавно ви зауважували, що в 
Краматорську планують відкрити вій-
ськовий ліцей. З якою метою?
 — Той, хто думає, що все кардиналь-
но змінилося за ці чотири роки, глибоко 
помиляється. Ми тільки на порозі еволю-
ційних змін — це «гра у довгу». Тому вар-
то мати стратегічне бачення розв’язання 
більшості проблем, які є на Донеччині. От 

зараз я бачу, що деінде «ватники» таки 
піднімають голову — ця проблема не 
зникла. І дітям, які хочуть пов’язати своє 
майбутнє з українською армією, потріб-
на певна підготовка. У Донецьку колись 
діяв військовий ліцей. Нині ж на контро-
льованій українською владою Донеччині 
такого закладу немає. Ми вже провели ро-
боту з перепрофілювання одного з інтер-
натів. Бачили б ви, наскільки неймовір-
но вдалий, принаймні ескізно, є проект 
його перетворення на військовий ліцей, 
розрахований на 240 ліцеїстів! Його архі-
тектурний екстер’єр виконано з елемен-
тами українського бароко ХVІІІ століт-
тя. Додам, що проектно-кошторисну до-
кументацію нам пообіцяли фактично по-
дарувати. Дуже хочу, щоб усе  встигнули 
зробити до 1 вересня 2018-го й відкрили 
ліцей за участю Верхового Головнокоман-
дувача. То має бути найкращий військо-
вий ліцей України!
 ■ Донеччина — лідер за виконанням 
призову до війська. Про що це свідчить?
 — А про те, що наші хлопці не хова-
ються, а йдуть служити Україні, це потен-
ційні контрактники. Відкрию маленький 

«донбаський секрет» — ми не влаштовує-
мо облав на призовників! Я так і казав вій-
ськовому комісару області, що результат 
призову й кількість та якість людей, які 
уклали контракти із ЗСУ, є похідними від 
вашої роботи. Переконаний: кожна бри-
гада, кожен військовий підрозділ мають 
проводити у школах уроки мужності, зви-
тяги. Така робота триває, але чим більше 
її буде — тим краще! Маємо належним 
чином ставитися і до тих, хто відслужив. 
Приміром, контролювати надання атов-
цям земельних ділянок повинен не просто 
певний посадовець чи мій заступник, на 
моє переконання, а саме військком. Якщо 
цих хлопців і дівчат справді по-державни-
цькому опікувати, то i в інших виникне 
бажання служити.
 До речі, у нас діє проект «ВДВ», що оз-
начає «Воїни — до влади». От, деякі атов-
ці — учасники проекту працюють і в об-
ладміністрації. А чимало учасників ін-
шої схожої ініціативи — «Український 
донецький куркуль» — отримали гранти 
й сформували власний невеличкий бізнес. 
Зібрали ми і хорошу атовську громадську 

організацію, де не крикуни беруть верх, 
а люди з цікавими й реальними пропози-
ціями. Вони ставлять непрості запитання, 
але це не критиканство! Існують конкрет-
ні проблеми, які ми спільно вирішуємо.

«Потрібно перемогти в боротьбі 
за молодь» 
 ■ Що у вашій роботі зараз найго-
ловніше?
 — Перемогти в боротьбі за молодь. Ми 
робимо ставку саме на неї. Буквально з ди-
тячих садочків. Я прагну зробити наші 
опорні школи найкращими у державі. 
Вдалося спорудити 85 спортмайданчиків 
зі штучним покриттям та 200 антиван-
дальних відкритих спортмістечок. Знає-
те, важко перевиховати людей у віковій 
категорії 50+, але важливо дати щеплен-
ня Україною молоді. І зауважте, що 47% 
бюджету розвитку Донецької ВЦА спря-
мовано на нашу юнь. Потрібна лагідна ук-
раїнізація цього краю, що має низку особ-
ливостей. Серед найвиразніших — висо-
кий ступінь патерналізму. Але в тому є 
перевага. Приміром, якщо начальство 
й керівництво заводів розмовлятиме ук-
раїнською, то, повірте, всі одразу згада-
ють солов’їну. Це не нав’язування, а по-
вернення до першоджерел. Іще на по-
чатку 1970-х більшість шкіл Маріуполя 
були україномовними. Згодом їх знищи-
ли. Повноцінне повернення Донеччини до 
українського простору — моя мета, над 
якою я працюю.
 ■ Який наразі медійний простір на 
Донеччині?
 — Нині телебачення в Маріуполі на-
лежить компаніям Ріната Ахметова, в 
інших містах — теж певному бізнесу, ви-
світлюючи погляд на події крізь призму 
не бачення, а вигоди. У нас існував теле-
канал «ДоТеБе», але Зураб Аласанія чо-
мусь вирішив, що його доцільно приєд-
нати до телеканалу ЛОТ на Луганщині. 
Напевно, це не зовсім чесно. Тому пра-
цюємо над створенням обласного телеба-
чення. Його редакція не залежатиме від 
влади, але це буде команда, що розуміє 
специфіку регіону. Важливо, що ми по-
даватимемо інформацію і на схід від лінії 
розмежування.
 Центральні телеканали надто багато 
оповідають про Донеччину й Луганщину 
у фарбах крові, смерті, безвиході. А нам 
потрібна перспектива. Буквально в кож-
ній новині ми повинні клонувати й пока-
зувати моделі виходу, зростання. 
 ■ Безпековий спектр, він є наслідком 
гуманітарної політики держави?
 — Мета моєї команди — повернення 
Донеччини в єдиний український про-
стір. Це ідеологічне завдання. І через гу-

манітарні речі ми дійдемо й до безпеко-
вих... Чому Польща успішна? А тому, що 
має єдину мову, спільну релігію, культу-
ру. Спершу він поляк, а вже потім — лі-
вий, правий, зелений чи блакитний. Тому 
нам, і не тільки тут, потрібно викохати 
політичну націю. Не через коліно, але до-
помогти їй. Це винятково еволюційний 
шлях. У багатьох українців є певне роз-
чарування, що ці речі не прискориш. Але 
тут поганяти батогом не варто...
 Колись Віктору Ющенку я казав, що за 
10 років можна українізувати Крим. По-
чинав би із модернових, класних українсь-
ких дитсадочків з українськими піснями, 
традиціями, казками, мультиками, книж-
ками. Потім — школи і виші. Знаєте, зму-
сити офіцера Чорноморського флоту Росії 
слухати щось українське практично не-
можливо. А коли онучок прийде до дідуся 
й попросить прочитати українську казоч-
ку... словом, куди він дінеться. Потрібен 
час, аби виросло покоління, яке приведе 
своїх батьків та дітей у модернову Украї-
ну не на налигачі, а добровільно. Це і ста-
не точкою неповернення... ■ 

З ПЕРШИХ ВУСТ 

«Важливо дати щеплення
■

«Треба, щоб люди відчули поліпшення свого матеріального становища. 
Як і те, що в Україні значно краще, ніж під «гібридною» окупацією».

Павло Жебрівський.❙

Україною молоді»
Глава обласної військово-цивільної адміністрації 
Павло Жебрівський — про виклики 
і перспективи розвитку Донеччини
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«Батьки нас ніколи не били»
 ■ Родинне коло, сім’я є визначальним 
фактором у формуванні особистості. Пані 
Валентино, розкажіть про своїх батьків.
 — В’ячеслав Чорновіл став таким, 
яким його знають, не в останню чергу за-
вдяки відповідному вихованню в сім’ї. У 
нашій родині був репресований батьків 
брат — Петро Йосипович, ймовірно, тому 
тато боявся про нього щось «зайвого» ка-
зати В’ячеславу. Забрали дядька у 1937 
році, хоча він був комуністом (єдиний в на-
шій родині), й подальша його доля невідо-
ма... Він був заввідділом народної освіти в 
Умані, якийсь час і в Тальному працював: 
був чесним і фаховим освітянином. Арешт 
для нього став шоком, адже, як і багато ін-
ших, дядько вірив у ті радянські гасла: 
«Земля — селянам, фабрики — робітни-
кам!». У нашій рідні про цю трагедію зна-
ли, водночас старалися її не ворушити. 
 Наші батьки родом із Черкащини. 
Мама Килина, яка належала до одного з 
відгалужень славного роду цукрозаводчи-
ків і меценатів Терещенків, — з села Віль-
ховець Звенигородського району (там за-
раз музей Чорновола). Це село було колись 
поміщицьке, і оцей кріпацький дух у Віль-
ховець, як на мене, на жаль, зберігся й до-
нині: бояться всього й усіх... Згадую, як 
передавала у Вільховець під музей бать-
ківську хату, яка вже руйнувалася, — до 
цього нікому не було діла. А тато Максим 
походив із давнього козацького роду Чор-
новолів, він — з цього ж району, із села 
Юрківка, яке було свого часу козацьким. 
 Після одруження батьки вчителювали 
і у Вороному (поблизу Жашкова), і в селі 
Шаулиха (Тальнівського району, де наро-
дився в 1933 році наш старший брат Борис, 
(який помер ще маленьким), і в Єрках (тут 
народився В’ячеслав). Усі ці переїзди були 
пов’язані з тим, що директори шкіл не 
хотіли мати в себе брата «ворога народу». І 
через це тавро татові пропонувати залиши-
ти ту чи іншу школу зі словами: «Йди звід-
си, бо рано чи пізно за тобою прийдуть...» 
Мама була вчителькою молодших класів, а 
тато викладав українську мову та літерату-
ру — працював чесно й самовіддано. Зізна-
юся, що батьки нас ніколи не били.
 Під час війни батька не мобілізували, 
оскільки мав хворі легені. Ми повернулися 
до Вільховця й жили з маминими батька-
ми. Їхня хата стояла при самій дорозі, й під 
час боїв дах і стіни були пошкоджені, адже 
Корсунь-Шевченківська битва проходила 
й через наше село. При німцях тато працю-
вав «на колгоспі». Мама розповідала мені, 
як під час обстрілів вони ховалися з ма-
леньким Славком (я ж на десять років мо-
лодша) у підвалі сусідки. А згодом дід неда-
леко в лісі викопав землянку, й частенько 
родина переховувалася там, коли бої були 
дуже інтенсивними й затяжними. 
 Пригадую одну з розповідей моєї бабці 
Ганни по маминій лінії. Одного разу забіг 
у хату німець, аби щось узяти з їжі (як це 
часто робили згодом і наші солдати). І саме 
в цей час Славко читав (дід Харитін учив 
його з чотирьох років) «Війну i мир» Толс-
того. А в радянські часи на першій сторін-
ці, не залежно від книги, обов’язково був 
портрет Сталіна. Німець підійшов і почав 
гортати книжку — в бабусі й мами в душі 
все похололо: злякалися, що через Сталі-

на постріляє. Але солдат почав розказува-
ти, що в нього теж є вдома діти, погладив 
Славка по голові й пригостив шоколад-
кою... Цей випадок, мабуть, і був причи-
ною того, що невдовзі всю велику бібліо-
теку від гріха подалі прикопали в садку. 
Зрозуміло, що потім від тих книжок зали-
шилося... 
 У 1944 році, коли фронт уже пішов 
далі, тата призначили директором у 
сусіднє село Гусакове (де я й народила-
ся) — «піднімати» школу. А десь у 1948 
році повернувся колишній директор цієї 
школи, комуніст-фронтовик, який напи-
сав записку (вона й досі у мене зберігаєть-
ся), аби батько за 24 години залишив шко-
лу й вибрався зі шкільної квартири. Тож 
возом, на якому були ми зі Славком і «тлу-
маки», батьки повернулися у Вільховець, 
де в місцевій школі тато пропрацював, 
зокрема й завучем, до кінця життя.

«Батько змусив Славка з’їсти 
цигарки»
 У школу Славко пішов ще в Гусаково-
му в 1946 році одразу до другого класу, бо 
вчителі сказали, що в першому йому нічо-
го робити, адже читати, рахувати й писа-
ти вже вмів. У Вільховці продовжив нав-
чання у восьмирічній школі, а потім бать-
ко забрав до себе в десятирічну (село вели-
ке й мало три школи). 
 Згадую з розповідей мами, як одно-
го разу батько виховував Славка. Якось 
спробував курити, а хлопці одразу й до-
несли на Славка батькові-завучу, який 
дуже лаяв їх за куріння. Тато вивернув 
кишені сину, знайшов цигарки й... заста-
вив їх з’їсти — після цього В’ячеслав уже 
ніколи не курив (навіть в ув’язненні). 
 Школу В’ячеслав закінчив із золотою 
медаллю. Був дуже старанний і працьо-
витий учнем, завжди виконував домаш-
ні завдання й притримувався режиму: у 
його кімнатці, пам’ятаю, висів розклад із 
розпорядком дня. Він займався спортом: 
бігом, плаванням. Якось, уже студентом, 
йому довелося несподівано замінити на 
змаганнях зі спортивної ходьби людину, 
яка захворіла, — і Славко зайняв призо-
ве місце. Перебуваючи в ув’язнені, робив 
фізичні вправи й навіть певний час зай-
мався йогою. 
 ■ В’ячеслав Максимович мав хобі?
 — Пам’ятаю його з вудочкою — хлоп-
цем частенько любив ловити рибу (й їсти): 
у нас була копанка, яку зробив наш дід, 
з’єднавши її з річечкою неподалік садиби. 
А ще любив збирати гриби. Якось була з 
ним кілька разів у Карпатах, і щоразу, 
поки всі ще спали в наметах, він ранень-
ко обходив ліс і приносив цілу торбу гри-
бів, i ми мали що їсти. До речі, він чудово 
орієнтувався на місцевості: завжди міг «і 
завести, і вивести». Також йому дуже по-
добалося збирати польові квіти...

«Славко казав, що в нього троє дітей»
 ■ Мабуть, В’ячеслав Максимович лю-
бив дарувати квіти і своїм дружинам. 
Розкажіть про його супутниць життя... 
 — Уперше В’ячеслав одружився у 
Львові, куди після закінчення Київсько-
го держуніверситету поїхав працювати 
на Львівській студії телебачення спочат-
ку редактором, а потім старшим редакто-

ром передач для молоді. Він жив на квар-
тирі й познайомився з донькою господарів 
Іриною, у 1962 році в них народився син 
Андрій. Але, на жаль, сімейне життя не 
склалося, ініціатором розлучення був не 
В’ячеслав: він навіть на певний час пішов 
у гуртожиток і дав можливість дружині 
подумати. Але... Тож Андрій виріс фак-
тично без батька; після розлучення Ірина 
навіть змінила прізвище сину. 
 Другою дружиною була Олена — у 
1964 році в них народився Тарас. Олена 
була позитивною жінкою, навколо неї в 
будинку на вул. Спокійна, 13 (тут вони 
мешкали з В’ячеславом у її батьків) завж-
ди «крутилася» львівська інтелігенція. 
Але сімейне життя знову не склалося, ви-
никли певні непорозуміння й, мабуть, не 
в останню чергу через ув’язнення Славка в 
1965-1969 роках. (А перше серйозне «про-
тистояння» із радянською системою було 
трохи раніше: за те, що В’ячеслав відмо-
вився давати свідчення на закритому суді 
над братами Горинями, його засудили до 
трьох місяців примусових робіт).
 Із Атеною Пашко В’ячеслав познайо-
мився в київському помешканні відомого 
українського дисидента Івана Світлично-
го. Побралися в 1969 році в Якутії, де Чор-
новіл відбував заслання (Атена вдягнула 
вишиванку, В’ячеслав подарував їй вели-
кого гуцульського персня, а додому повер-
талися пішки через тайгу — таким було 
їхнє весілля). Атена писала вірші, хоча за 
фахом була інженером. Свого часу батько 
заборонив їй іти на філологічний факуль-
тет — боявся за доньку, знаючи про її «за-
надто» патріотичні погляди. Родом вона 
з Дрогобицького району, а її перший чо-
ловік товаришував із багатьма відомими 
львівськими художниками, тож Атена 
була постійно в оточенні мистецької боге-
ми. Із нею я познайомилася в Карпатах, 
під час одного з туристичних походів твор-
чої інтелігенції. Вона часто їздила до Ан-
тоненка-Давидовича, була добре знайома 
із Михайлиною Коцюбинською. 
 ■ А як вона ставилася до В’ячесла-
вових синів?
 — Намагалася мати нормальні стосун-
ки, адже була інтелігентною людиною. 
Після другого В’ячеславового ув’язнення 
(1980-1985 років) хлопці приходили до 
них у Львові в гості, але потім, коли Слав-
ка «кинуло» в політику, життя дещо всіх 

порозкидало... В’ячеслав завжди казав, 
що в нього троє дітей, бо вважав Атенину 
доньку від першого шлюбу своєю.

«Відро води на голову за «канєшно» та 
«навєрно»
 — До речі, Славко, хоч народився 24 
грудня, але батьки чомусь записали його 
1 січням. І якось до нас прийшли його од-
нокласники святкувати і Новий рік, і день 
народження. А я ще була мала й купила 
карамельки-подушечки й при всіх його 
тим сірим паперовим пакетиком привіта-
ла з іменинами. Мені чомусь досі соромно 
за той випадок. (Сміється). 
 Уже студентом Славко часто приїздив 
на канікули — і сам, і з друзями. Я до тих 
зустрічей завжди готувалася, старалася, 
щоб було затишно в хаті — поприбираю, 
поставлю квіти. Під час одного з таких 
гостювань В’ячеслав дуже швидко навчив 
мене чистоті мови, і методи в нього були не 
такі ліберальні, як використовують зараз. 
(Сміється). Ми стояли на дворі біля уми-
вальника: мию руки, Славко щось роз-
питує, я відповідаю, вживаючи такі сло-
ва, як «канєшно», «навєрно», як у нас в 
селі повсякчас казали. А він саме тягнув 
воду з криниці, налив у відро води й... ви-
лив мені на голову. Це був мені урок на все 
життя! Коли подорослішала, ми стали ду-
ховно дуже близькими. ■

РОЗСЛІДУВАННЯ

 ■ Вам важко про це говорити, але чи є 
якийсь прогрес у розслідуванні реальних 
причин автокатастрофи, в якій загинув Чор-
новіл?
 — Якщо справу лишать, як вона є (хоча пару 
років тому ми подали апеляцію), тобто зупинять-
ся на версії, що то була звичайна ДТП, ми готові 
пройти всі інстанції, аж допоки не дійдемо до Єв-
ропейського суду. Аби бодай там побачили, які 
порушення в цій «темній» справі (наприклад, до-
кази зникли). І таким чином, надіюсь, випливе 
вина держави, адже попередні суди неправиль-
но вели слідство, бо, очевидно, треба було щось 
тримати в таємниці. І я прекрасно розумію, що в 
нас жоден слідчий не буде розкривати цю спра-
ву, допоки ще живі замовники! Але те, що то було 
вбивство, не сумніваюся! Три місяці читала ма-
теріали слідства й навіть своїм юридично неоз-
броєним оком бачила чимало неузгодженостей...

■

ЮВІЛЕЙ

 ■ Президент підписав 1 грудня указ про відзначення 80-річчя від дня народження Чорновола. 
Поза цим які заходи вже проводилися?
 — Ще на початку року я почала підштовхувати всіх у зв’язку з майбутнім ювілеєм брата, аби допомог-
ли організувати якісь заходи, та це мені не дуже вдавалося, і я навіть із цим змирилася. Тому й почала 
сама робити, що могла, бо побачила, що на державному рівні допомоги немає... Та й нема вже тих людей-
соратників Чорновола, які могли добитися чогось «нагорі». 
 Із початку року лише Львівщина та Черкащина оголосили 2017-й роком Чорновола. Наприклад, у Шполі 
ще навесні на рівні держадміністрації були проведені заходи. Потім я була в Скадовську: до краєзнавчого 
музею передала десятитомник творів Чорновола, й там назвали одну з вулиць його іменем (він неоднора-
зово бував у тому місті, де було ціле товариство шістдесятників).
 А в листопаді передала документи та фото з родинного архіву, вишиту сорочку для виставки до ювілею 
в музеї Шевченка на Чернечій горі, яка діятиме до кінця року. Вдячна завідувачці науково-дослідним від-
ділом «Історія Шевченкової могили» Людмилі Чорній, яка допомогла все організувати, а також провести 
«круглий стіл» (до слова, Славко неодноразово бував на Тарасовій горі, вперше — із батьком у середині 
1950-х років). Працівники музею – молодці, чудово все оформили, доповнили виставку мистецькими робо-
тами соратників брата — Алли Горської й Опанаса Заливахи. 

■

ЛЮДИНА-ЛЕГЕНДА

«Додому поверталися пішки через 
тайгу — таким було їхнє весілля»

■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

Новітня історія України була б іншою, якби у 1991 році Президентом став В’ячеслав 
Чорновіл, котрий через вісім років загинув в автокатастрофі за нез’ясованих обставин. 
Напередодні 80-річчя з дня його народження, яке відзначатимемо 24 грудня, «УМ» поп-
росила Валентину Чорновіл розповісти про маловідомі факти з життя брата — видат-
ного журналіста, політика-державотворця, Героя України, лауреата Національної премії 
України ім. Т. Шевченка, «зеківського генерала», як називали його поза очі. На тендітні 
плечі цієї маленької жінки випав теж нелегкий життєвий тягар: переживання за свого 
чоловіка — багаторічного в’язня-дисидента Миколу Плахотнюка, поїздки до брата на 
побачення в табори й вивезення звідти заборонених матеріалів, а як не стало В’ячеслава, 
їй довелося впорядковувати його літературну спадщину, яка вилилася у десятитомник.

В’ячеслав Чорновіл та Атена Пашко.❙
Валентина Чорновіл.
Фото Тараса ЗДОРОВИЛА.

❙
❙

Напередодні 80-річчя В’ячеслава Чорновола його сестра Валентина розповіла 
«Україні молодій» про дитинство та особисте життя свого знаменитого брата



КАНАЛ «1+1»

07.05 Мелодрама «Остання 

роль Рити»

09.15 Мелодрама «Зимовий 

сон»

11.30 Комедія «Чудо»

19.30, 5.30 ТСН

20.15 Мелодрама «Двигун 

внутрішнього згоряння»

00.25 Х/ф «Джекі Браун»

05.15 М/ф

ІНТЕР

05.55 М/ф

06.10, 23.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 12.25 Х/ф «Екіпаж»
13.20 Концерт «Моя душа...»

16.00 «Жди меня»

18.00, 19.00, 4.15 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 5.00 «Подробиці»

20.40 Т/с «Той, хто не спить»

00.50 «Freedom Ballet. Життя 

як танець»

03.05 «Скептик»

03.35 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30 Події тижня з Олегом 

Панютою

07.45, 3.10 Зоряний шлях

09.00, 4.00 Реальна містика

11.10 Х/ф «Зведені 
сестри»

13.20, 15.20 Т/с «Коли 

повертається минуле»

15.00, 19.00, 2.15 Сьогодні

18.00 Т/с «Доктор 

Ковальчук»

19.50 Т/с «Громадянин 

Ніхто»

00.00 Х/ф «Судно ніч»
01.45 Телемагазин

04.45 Агенти 

справедливості

ICTV

05.10, 4.05 Скарб нації

05.20, 4.10 Еврика!

05.30 Служба розшуку дітей

05.35, 4.45 Т/с «Відділ 44»

06.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

07.15 Факти тижня. 100 

хвилин

09.20 Спорт

09.25 Я зняв!

11.25, 13.30, 0.40 Х/ф 
«Сім’янин»

12.45 Факти. День

14.45 Х/ф «Макс Пейн»
16.45 Х/ф «Джон Вік»
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Т/с «Нюхач»

22.30 Х/ф «Джуніор»

02.50 Т/с «Слідчі»

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.55 Зона ночі

04.40 Абзац

06.40, 7.00 М/С «Том і Джеррі 

шоу»

09.20 М/Ф «Лісова братва»

11.00 Х/ф «16 кварталів»
13.00 Х/ф «Токарєв»
14.50 Х/ф «Пророк»

16.50 Хто зверху

19.00 Ревізор (прем’єра)

21.10 Пристрасті по Ревізору 

(прем’єра)

00.00 Х/ф «Крутий 
хлопець»

01.50 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд 

преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.35 Фінансовий тиждень

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55, 22.55 

Погода в світі

19.30 Час можливостей

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

05.50 Т/с «Анна-детективъ»

09.40 Х/ф «Відпустка за 
власний рахунок»

12.10 Х/ф «Небезпечно 
для життя!»

13.55 Х/ф «Любов на 
асфальті»

16.05 Х/ф «Дитина 
напрокат»

17.50 Х/ф «Приборкання 
норовливого»

19.40 Х/ф «Вечори на 
хуторі біля Диканьки»

21.30 Т/с «Перетинаючи межу»

23.20 Т/с «Служба 

розслідувань»

01.30 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

01.45 «Випадковий свідок»

01.55 «Речовий доказ»

02.55 «Легенди бандитської 

Одеси»

03.45 «Правда життя. 

Професії»

04.45 Х/ф «Шалена баба»

UA.Культура

06.05 Мовою мистецтва

06.30 Сценограй 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.15 Фольк-music діти 

09.00 Мистецькі історії 

09.15 Ранок із «Культурою»

10.00 Нічна Різдвяна Літургія 

під проводом Святішого 

Отця Франциска в 

Базиліці святого Петра

12.00 Д/ф «Кардинал Мар’ ян 

Яворський»

12.55 Різдвяне привітання 

і Апостольське 

благословення для 

Риму і цілого світу 

Святішого Отця 

Франциска з площі 

святого Петра у Римі

13.50 Надвечір’я. Долі 

14.45 Хто в домі хазяїн? 

15.05 Хочу бути 

15.25 Євген Станкович 

«Майська ніч». 

Вистава Київського 

муніципального 

академічного театру 

опери і балету для дітей 

та юнацтва

16.40 Суспільний університет 

17.10 Первісний авангард

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

19.00 Діалог Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Моренець. 

Київська легенда

19.25 Дмитро Гонтаренко. 

Героям слава

19.55 Вечірня казка

20.10 Д/ф «Життя і смерть у 

Гуцулії...»

21.00 Д/ф «Срібна земля. 

Хроніка Карпатської 

України»

22.25 Д/ф «Українська 

рапсодія» 

23.00 Музичне турне 

00.00 Євген Станкович 

«Майська ніч». 

Вистава Київського 

муніципального 

академічного театру 

опери і балету для дітей 

та юнацтва

01.15 Фольк-music 

02.25 Первісний авангард

03.25 Надвечір’я. Долі 

04.25 Д/ф «Борхес» 

05.05 Розсекречена історія

 

СТБ

06.05, 15.25 «Все буде 

добре!»

08.05 «Все буде смачно!»

09.05 Х/ф «Небезпечно 
для життя!»

11.00 Х/ф «Дівчата»
13.00 «Битва екстрасенсів 17»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «Хата на тата»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15 Ранок. «Новий 

день» з Анатоліем 

Анатолічем та Юлією 

Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

08.15 Ранок. «Новий день» з 

Анатоліем Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал» з 

Олександром Лірчуком

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

з Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» з Світланою 

Орловською

21.20 «Події» вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Він, Вона і телевізор»

12.20 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса 2»

16.00 Х/ф «Облога»
18.15 «Спецкор»

18.45 «ДжеДАІ»

19.20 Т/с «Одинак»

21.10, 23.00 Т/с «Кістки 4»

00.50 «Помста природи»

01.50 Х/ф «Камінна душа»
03.25 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 20.30, 3.50 Топ-

матч

06.15 «Евертон» — «Челсі». 

ЧА

08.15 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Хетафе» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

12.05 «Бернлі» — 

«Тоттенгем». ЧА

13.55 «Леванте» — 

«Леганес». ЧІ

15.55 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру. Прем’єра

16.50 «Арсенал» — 

«Ліверпуль». ЧА

18.40 «Реал» — 

«Барселона». ЧІ

20.40 «Ман Сіті» — 

«Борнмут». ЧА

22.45 «Сіткорізи»

23.15 «Сосьєдад» — 

«Севілья». ЧІ

01.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

02.00 «Лестер» — «МЮ». ЧА

04.00 «Ейбар» — «Жирона». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 13.00 Топ-

матч

06.10 «Депортіво» — 

«Сельта». ЧІ

08.10 «Ман Сіті» — 

«Борнмут». ЧА

10.15, 19.45, 5.00 Чемпіонат 

Іспанії. Огляд туру

11.10 «Реал» — 

«Барселона». ЧІ

13.10 «Лестер» — «МЮ». ЧА

15.00 «LaLiga Files» 9-й 

епізод. ЧІ. Прем’єра

15.40 «Валенсія» — 

«Вільярреал». ЧІ

17.25 «Сіткорізи». Прем’єра

17.55 «Евертон» — «Челсі». 

ЧА

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

22.00 «Еспаньйол» — 

«Атлетіко». ЧІ

23.50 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

00.45 «Бернлі» — 

«Тоттенгем». ЧА

02.35 «LaLiga Files» 9 епізод. 

ЧІ

03.15 «Алавес» — «Малага». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.50, 18.20 Прихована 

реальність

10.30 Смертельний двобій

12.20 Древній Єгипет

14.20 Земля приматів

15.20 Морські парки

19.10 Скарб.UA

21.00 Подорож на край 

всесвіту

23.00 Мандрівка у себе

00.00 Путівник 

неприємностей

00.40 Україна: забута історія

03.10 Код доступу

К1

05.10 «Рецепти щастя»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 М/с «Таємна служба 

Санта-Клауса»

09.15 «Красуні»

10.30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»

12.20 Х/ф «Людина-Ельф»
14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Ювілейний сезон»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

16.10 «Вечірній квартал»

18.00 «Розсміши коміка»

19.00 «Орел і решка. На краю 

світу»

22.00 «Вірю не вірю»

23.00 «КВН»

01.40 Х/ф «12 Різдвяних 
бажань»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.10 Байдиківка

06.35 ТЕТ Мультиранок

10.45 М/ф «Енчантімалс»

12.00 Х/ф «Доктор 
Дуліттл 5»

14.00 Х/ф «Доктор 
Дуліттл 4»

15.30 Х/ф «Доктор 
Дуліттл 3»

17.00 Х/ф «Доктор Дуліттл»
18.30 Х/ф «Доктор 

Дуліттл 2»
20.00 Одного разу під Полтавою

21.00 Танька і Володька

22.00 Країна У

23.00 Казки У

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

02.50 Панянка-селянка

03.40 Віталька

05.20 Казка з татом

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 1.55 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Нічна Різдвяна Літургія 

під проводом Святішого 

Отця Франциска в 

Базиліці святого Петра

12.05 Концерт «Larissa» 

Ouverture»

12.55 Різдвяне привітання 

і Апостольське 

благословення для 

Риму і цілого світу 

Святішого Отця 

Франциска з площі 

святого Петра у Римі

13.50 Х/ф «Святий 
Августин»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.05 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20, 21.30, 1.25, 2.25 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 До справи

19.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

20.15 Війна і мир

21.50, 2.40 Новини. Спорт

22.15 Роздягалка

22.50 Д/с «Дика планета»

23.30 Розсекречена історія

00.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

03.00 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

04.05 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.45 «Міняю жінку»
12.20 Мелодрама «Зимовий 

сон»
14.20 Комедія «Острів везіння»
16.00 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»
17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»
20.15 Комедія «Діамантова 

рука»
22.15 Х/ф «Убити Білла»
00.25 Драма «Діагноз»
01.25 Т/с «Сила кохання 

Феріхи»

ІНТЕР

05.40 М/ф
06.10, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Той, 
хто не спить»

12.50 Х/ф «Людина-
амфібія»

14.50, 3.30 «Речдок»
18.00, 4.15 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 2.25, 5.00 «Подробиці»
00.50 Х/ф «Мій улюблений 

клоун»
03.05 «Скептик 2»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.00 Сьогодні

09.30, 2.55 Зоряний шлях
11.00, 3.50 Реальна містика
13.10, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Доктор 

Ковальчук»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Громадянин 

Ніхто»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин

ICTV

05.30, 20.20 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.15 Більше ніж правда
11.10, 17.30, 21.25 Т/с 

«Нюхач»
12.15, 13.30 Х/ф «Джуніор»
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.15 Т/с «Третього не 

дано»
16.45 «На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.45 Х/ф «Дитсадковий 

поліцейський»

00.55 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
02.30 Т/с «Слідчі»
03.55 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі
03.20 Т/с «Татусеві дочки»

04.40 Абзац
06.40, 7.00 М/С «Том і Джеррі 

шоу»
09.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
16.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Любов на виживання 

(прем’єра)

21.00 Аферисти в мережах
22.00 Пацанки. Нове життя 

(прем’єра)
23.10 Вар’яти

5 канал

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

Огляд преси
06.45, 18.40, 2.15 Місцевий час
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 
бізнесу

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

07.50 Будівельний стандарт
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 
16.15, 17.15, 18.15 
Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55, 22.55 

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

Час: Важливо
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.40, 5.15 Машина часу
02.30 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.20 Не перший погляд

НТН

06.20 Х/ф «Кін-дза-дза!»
08.45 Х/ф «Вечори на 

хуторі біля Диканьки»
10.35 «Кримінальні справи»
12.15 «Легенди карного 

розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
15.05, 21.30 Т/с «Перетинаючи 

межу»
17.00, 1.45 Т/с «Суто 

англійські вбивства»
19.30 Т/с «Кулагін та 

партнери»
23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»
03.00 «Випадковий свідок»
03.05 «Речовий доказ»
03.35 «Легенди бандитської 

Одеси»
04.40 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.05 Діалог Василь 
Герасим’юк — 
Володимир Моренець. 
Київська легенда 

06.30 Дмитро Гонтаренко. 
Героям слава 

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

Української повстанської 
Армії. 1942-1954» , ч. 1

11.05 Мистецькі історії 
11.20 Музичне турне 
12.30 Фольк-music
13.45 Д/ф «Борхес» 
14.15 Надвечір’я. Долі 
15.10 Радіо. День
15.30 Хто в домі хазяїн? 
15.50 Хочу бути 
16.10 Радіо. День
16.50 Суспільний університет 
17.20 Як дивитися кіно 
17.50 Новини. Світ 
18.05 Новини 
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура 
18.50 Лайфхак українською 
18.55 Д/ф «Золотий вересень. 

Хроніка Галичини 1934-
1941рр.»

19.50 Вечірня казка
20.00 Розсекречена 

історія. 150 річчя 
з дня народження 
Грушевського

21.00 Д/ф «ФЕДІР СТРИГУН. 
АБРИСИ ДОЛІ» 

21.50 Візитівки Карпат
22.05 Абетка життя Григорія 

Епіка
22.30 Книга.ua 
23.00 Музичне турне 
00.00 Радіо. День
00.50 Новини. Культура 
01.05 Мистецькі історії 
01.15 Фольк-music 
02.20 Радіо. День
03.25 Надвечір’я. Долі 
04.25 Д/ф «Борхес» 
05.05 Розсекречена історія
 

СТБ

05.45, 15.25 «Все буде добре!»
07.45 «Все буде смачно!»
08.45 «Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 «МастерШеф — 7»
23.20 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 
«Новий день» з 
Анатоліем Анатолічем та 
Юліей Шпачинською

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

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 
Ранок. «Ми всі...» з 
Мариною Леончук і 
Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 
Василісою Фроловою і 
Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал» з 
Олександром Лірчуком

17.15 «Ситуація» з Тарасом 
Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 
з Ганапольским, 
Кисельовим, 
Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 
Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 
територія» з Світланою 
Орловською

21.20 «Події» вересня
22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 13.05 «Він, Вона і 

телевізор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05 «Загублений світ»
13.25 Х/ф «Кікбоксер-2: 

Дорога назад»
15.15 Х/ф «Кікбоксер-3: 

Мистецтво війни»
17.15 Прем’єра! «Загублений 

світ»
19.20 Т/с «Одинак»
21.10, 23.00 Т/с «Кістки 4»
00.50 Т/с «Атлантида 2»
01.45 «Помста природи»
02.10 Х/ф «Чорна долина»
03.40 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 19.00 «Європейський 
WEEKEND»

07.20 «Реал» — 
«Барселона». ЧІ

09.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

10.00, 16.30, 22.30 Футбол 
NEWS

10.15 «Лестер» — «МЮ». ЧА
12.05 «Сіткорізи»
12.35 «Алавес» — «Малага». 

ЧІ
14.20 LIVE. «Тоттенгем» 

— «Саутгемптон». ЧА
15.25 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА
16.50 LIVE. «МЮ» — 

«Бернлі». ЧА
20.20, 22.20, 3.50 Топ-матч
20.30 «Еспаньйол» — 

«Атлетіко». ЧІ
22.45 Світ Прем’єр-Ліги
23.15 «Ман Сіті» — 

«Борнмут». ЧА
01.05 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру
02.00 «Бетіс» — «Атлетік». ЧІ
04.00 «Челсі» — 

«Брайтон». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Бетіс» — «Атлетік». ЧІ
07.45, 16.20 «Сіткорізи»
08.15 «Евертон» — «Челсі». ЧА
10.05, 14.15, 19.00, 0.00, 2.00 

Топ-матч

10.20 «Європейський 
WEEKEND»

11.35 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

12.25 «Арсенал» — 
«Ліверпуль». ЧА

14.30 «Шахтар» — 
«Ворскла». ЧУ

16.50 LIVE. «Челсі» — 
«Брайтон». ЧА

19.20 LIVE. «Ліверпуль» 
— «Свонсі». ЧА

21.30 «LaLiga Files» 9 епізод. 
ЧІ

22.10 «Тоттенгем» — 
«Саутгемптон». ЧА

00.10 «Ейбар» — «Жирона». 
ЧІ

02.10 «МЮ» — «Бернлі». ЧА
04.00 «Депортіво» — 

«Сельта». ЧІ

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитський Київ
07.20, 1.20 Дзеркало історії
08.20 Правда життя
09.20 Смугасте життя
10.20, 16.50 Дика Бразилія
11.20 Там, де нас нема
12.20 Ризиковане життя

13.20 Брама часу
14.10, 3.40 Містична Україна
15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання
16.00, 20.50 Скарби зі сховищ
17.50, 22.40 Загадки планети
19.50, 23.40 Смертельний 

двобій
00.30 Путівник неприємностей
02.20 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.10 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 М/с «Таємна служба 

Санта-Клауса»
09.15 «Красуні»
10.00 «Орел і Решка. Шопінг»
12.00, 23.00 Т/с «Секс у 

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

краю світу»
14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Ювілейний сезон»
15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 
подорож»

16.10 Т/с «Беверлі-Хілс, 
90210»

18.00 «Розсміши коміка»
22.00 «Вірю не вірю»
00.10 Т/с «Доктор Хаус»
02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Принц Єгипту»
12.00, 19.00, 2.50 Панянка-

селянка
13.00, 23.00 Казки У
14.00 Країна У. Новий рік
15.00, 22.00 Країна У
15.30 Віталька. Новий рік
17.00, 18.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою
17.30, 18.30, 21.00 Танька і 

Володька
00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка 
вампірів»

01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
03.40 Віталька
05.20 Казка з татом

УТ-1

06.00, 19.25 Д/с «Розповіді 

про Хансік»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 1.55 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Д/ф «Життя і смерть у 

Гуцулії»

10.50 Т/с «Серце океану»

13.00, 15.00, 18.05 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30 Радіо. День

13.55, 22.15 Складна 

розмова

15.15 Фольк-music

16.45 Діти Z

17.15 М/с «Чорний Джек»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.25 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Перший на селі

20.25 Наші гроші

21.50, 2.40 Новини. Спорт

22.50 Д/с «Дика планета»

23.30 Розсекречена історія

00.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

03.00 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

04.05 Т/с «Роксолана»
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити 
«Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 55 грн. 51 коп.,
на квартал — 166 грн. 53 коп.,
на півроку — 333 грн. 06 коп.,
на рік — 666 грн. 12 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 75 грн. 51 коп.,
на квартал — 226 грн. 53 коп.,
на півроку — 453 грн. 06 коп.,
на рік — 906 грн. 12 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 20 грн. 13 коп.,
на квартал — 60 грн. 39 коп.,
на півроку — 120 грн. 78 коп.,
на рік — 241 грн. 56 коп.

Передплатний iндекс — 49497

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

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Нині вже закінчується передплата на «Ук-
раїну молоду» на 2018 рік.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в опера-
ційних залах поштамтів, у пунктах при-
ймання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми 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
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.35 ТСН

09.30, 10.40 «Чотири весілля»

11.40, 12.20 Мелодрама 

«Остання роль Рити»

14.10 Комедія «Діамантова 

рука»

16.05 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.15 Комедія «Іван 

Васильович змінює 

професію»

22.10 Х/ф «Убити Білла 2»
00.50 Драма «Діагноз»

01.50 Т/с «Сила кохання 

Феріхи»

ІНТЕР

05.40 М/ф

06.10, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Той, 

хто не спить»

12.50 Х/ф «Приходьте 
завтра»

14.50, 3.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 4.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.40, 5.15 «Подробиці»

00.50 Х/ф «Міміно»
03.20 «Скептик 2»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні

09.30, 2.55 Зоряний шлях

11.00, 3.50 Реальна містика

13.10, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Доктор Ковальчук»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Громадянин 

Ніхто»

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.30 Телемагазин

ICTV

05.30, 10.15 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.15, 17.25, 21.25 Т/с «Нюхач»

12.30, 13.30 Х/ф 
«Дитсадковий 
поліцейський»

12.45, 15.45 Факти. День

15.10, 16.15 «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.40 Х/ф «Стій! Бо моя 
мама буде стріляти»

00.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»

02.00 Т/с «Слідчі»

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.55 Зона ночі

04.40 Абзац

06.40, 7.00 М/С «Том і Джеррі 

шоу»

09.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00 Пацанки. Нове життя

17.00 Хто зверху

19.00 Вар’яти (прем’єра)

21.00 Аферисти в мережах

22.10 Пацанки. Нове життя 

(прем’єра)

23.10 Зоряні яйця

02.50 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.50 Драйв

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55 Погода в 

світі

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

05.40, 19.30 Т/с «Кулагін та 

партнери»

07.00 Х/ф «Остання 
субота»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Любов на 
асфальті»

11.10 «Кримінальні справи»

13.00 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»

15.05, 21.30 Т/с 

«Перетинаючи межу»

17.00, 1.50 Т/с «Суто 

англійські вбивства»

23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»

03.05 «Випадковий свідок»

03.15 «Речовий доказ»

03.45 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.05 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.05 Д/ф «Золотий 

вересень. Хроніка 

Галичини 1934-

1941 рр.» 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок із «Культурою»

10.05 Д/ф «Хроніка 

Української 

повстанської Армії. 

1942-1954», ч. 2

11.05 Мистецькі історії 

11.20 Музичне турне 

12.30 Фольк-music

13.45 Д/ф «Борхес» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 Радіо. День

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 Радіо. День

16.50 Суспільний університет 

17.20 Книга.ua 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Джерела з минулого

19.25 Грецький слід у Києві

19.50 Вечірня казка

20.00 Розсекречена історія

21.00 Д/ф «Казка для 

дорослих»

21.50 Візитівки Карпат

22.05 Д/ф «Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 

благородних»

22.30 Культурна афіша 

здорової людини 

23.00 Музичне турне 

00.00 Радіо. День

00.45 Новини. Культура 

01.00 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

02.20 Радіо. День

03.25 Надвечір’я. Долі 

04.25 Д/ф «Борхес» 

05.05 Розсекречена історія

 

СТБ

06.45, 15.25 «Все буде 

добре!»

08.45 «Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00 «МастерШеф — 7. 

Фінал. Оголошення 

переможця»

22.45 «МастерШеф — 7. 

Невідома версія»

23.10 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатоліем Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал» з 

Олександром Лірчуком

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

з Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» с 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» з Світланою 

Орловською

21.20 «Події» вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.05 «Він, Вона і 

телевізор»

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05 «Загублений світ»

15.20 Х/ф «Тактичний 
напад»

17.15 Прем’єра! «Загублений 

світ»

19.20 Т/с «Одинак»

21.10, 23.00 Т/с «Кістки 4»

00.50 Т/с «Атлантида 2»

01.45 «Помста природи»

02.10 Х/ф «Страчені світанки»
03.40 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 18.25, 21.25 Топ-

матч

06.15 «Валенсія» — 

«Вільярреал». ЧІ

08.15 «Маріуполь» — 

«Зоря». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15, 2.10 Ліверпуль» 

— «Свонсі». ЧА

12.05 «Депортіво» — 

«Сельта». ЧІ

13.50 «МЮ» — «Бернлі». ЧА

15.55, 1.30 «LaLiga Files» 9 

епізод. ЧІ

16.35 «Реал» — 

«Барселона». ЧІ

18.40 «Тоттенгем» — 

«Саутгемптон». ЧА

20.30 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

21.35 LIVE. «Ньюкасл» 

— «Ман Сіті». ЧА

23.45 «Хетафе» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

04.00 «Леванте» — 

«Леганес». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Арсенал» — 

«Ліверпуль». ЧА

07.50 «Ель Класіко». ЧІ

08.45 «Шлях до Ель Класіко». 

ЧІ

09.25, 3.20 «Реал» — 

«Барселона». ЧІ

11.15, 18.00 Чемпіонат Іспанії. 

Огляд туру

12.10 «Челсі» — «Брайтон». 

ЧА

14.00, 16.00, 20.45, 22.50, 

0.50, 5.40 Топ-матч

14.10 «Олімпік» — «Зоря». 

ЧУ

16.10 «Ліверпуль» — 

«Свонсі». ЧА

18.55 «Сосьєдад» — 

«Севілья». ЧІ

21.00 «МЮ» — «Бернлі». ЧА

23.00 «Валенсія» — 

«Вільярреал». ЧІ

01.00 «Тоттенгем» — 

«Саутгемптон». ЧА

02.50 «Сіткорізи»

05.10 Світ Прем’єр-Ліги

МЕГА

06.00, 3.40 Бандитська Одеса

07.20, 1.20 Дзеркало історії

08.20 Правда життя

09.20 Земля приматів

10.20 Морські парки

11.20 Фестивалі планети

12.20 Ризиковане життя

13.20 Брама часу

14.10 Містична Україна

15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

16.00, 20.50 Скарби зі сховищ

16.50 Дика Бразилія

17.50, 22.40 Загадки планети

18.50 Бандитський Київ

19.50 Смертельний двобій

23.40 Людство: наша історія

00.30 Путівник неприємностей

02.20 Смарт-шоу

К1

05.10 «Рецепти щастя»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 М/с «Таємна служба 

Санта-Клауса»

09.15 «Красуні»

10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»

12.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

13.10, 19.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Ювілейний сезон»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

18.00 «Розсміши коміка»

22.00 «Вірю не Вірю»

00.10 Т/с «Доктор Хаус»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.10 Байдиківка

06.35 ТЕТ Мультиранок

10.45 Х/ф «Розумна 
селянська донька»

12.00, 19.00, 2.50 Панянка-

селянка

13.00, 23.00 Казки У

14.00 Країна У. Новий рік

15.00, 22.00 Країна У

15.30 Віталька. Новий рік

17.00, 18.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

17.30, 18.30, 21.00 Танька і 

Володька

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

03.40 Віталька

05.20 Казка з татом

УТ-1

06.00, 19.25 Д/с «Розповіді 

про Хансік»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 1.55 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Країна на смак

11.55 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

13.00, 15.00, 18.05 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 Радіо. День

13.55 Наші гроші

14.30 52 вікенди

15.15 До справи

15.50 Твій дім

16.45 М/с «Чорний Джек»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.25 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00, 23.30 Культурна афіша 

здорової людини

20.25 Слідство. Інфо

21.50, 2.40 Новини. Спорт

22.15 Світло

23.25 Мегалот

00.00 Розсекречена історія

03.00 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

04.05 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.30 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.45, 12.20 «Міняю жінку»

13.45 Комедія «Іван Васильович 

змінює професію»

15.45 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.15 Комедія «Операція «И» 

Та інші пригоди Шурика»

22.10 Х/ф «Кримінальне 
чтиво»

01.10 Драма «Діагноз»

02.10 Т/с «Сила кохання 

Феріхи»

ІНТЕР

05.55 М/ф

06.10, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10 «Той, хто не спить»

12.25, 20.40 Т/с «Той, хто не 

спить»

13.00 Х/ф «Три плюс два»
14.50, 3.40 «Речдок»

18.00, 19.00, 4.25 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.30, 5.10 «Подробиці»

00.50 Х/ф «Рецепт її 
молодості»

03.10 «Скептик 2»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні

09.30, 2.55 Зоряний шлях

11.00, 3.50 Реальна містика

13.10, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Доктор 

Ковальчук»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Громадянин 

Ніхто»

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.30 Телемагазин

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.15 Секретний фронт

11.15, 17.35, 21.25 Т/с 

«Нюхач»

12.25, 13.30 Х/ф «Стій! 
Бо моя мама буде 
стріляти»

12.45, 15.45 Факти. День

14.45, 16.15 «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

22.55 Х/ф «Брехун, брехун»

00.40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»

02.10 Т/с «Слідчі»

03.50 Скарб нації

04.00 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

04.40 Абзац

06.40, 7.00 М/С «Том і Джеррі 

шоу»

09.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00 Пацанки. Нове життя

17.00 Хто зверху

19.00 Зоряні яйця (прем’єра)

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Пацанки. Нове життя 

(прем’єра)

23.00 Любов на виживання

02.45 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.15, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий 

час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 8.20, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.50 Мотор

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.35 Капітал

08.45 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 

12.25, 13.15, 14.15, 

15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55 Погода в 

світі

18.15 ПроУкраїнське

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

05.05, 19.30 Т/с «Кулагін та 

партнери»

06.45 Х/ф «Кому вгору, 
кому вниз»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Акселератка»
10.40 «Кримінальні справи»

12.20 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»

15.05, 21.30 Т/с 

«Перетинаючи межу»

17.00, 1.50 Т/с «Суто 

англійські вбивства»

23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»

03.05 «Випадковий свідок»

03.20 «Речовий доказ»

03.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.10 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.05 Джерела з минулого 

06.30 Грецький слід у Києві 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок із «Культурою»

10.05 Д/ф «Світ Максима» 

10.55 Мистецькі історії 

11.20 Музичне турне 

12.30 Фольк-music

13.45 Д/ф «Борхес» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 Радіо. День

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 Радіо. День

16.50 Суспільний 

університет 

17.15 Культурна афіша 

здорової людини 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Дійові особи. Олексій 

Кужельний

19.50 Вечірня казка

20.00 Розсекречена історія 

21.00 Д/ф «Юрій 

Рибчинський. Музика 

слів» 

21.50 Візитівки Карпат

22.05 Д/ф «Олександр 

Богомолець. В опозиції 

до смерті»

22.30 52 уїк-енди

23.00 Музичне турне 

00.00 Радіо. День 

00.50 Новини. Культура 

01.05 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

02.20 Радіо. День

03.25 Надвечір’я. Долі 

04.25 Д/ф «Борхес» 

05.05 Розсекречена історія

СТБ

06.45, 15.25 «Все буде 

добре!»

08.45 «Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00 «Зважені та щасливі 

— 7. Фінал»

22.45 «Зважені та щасливі 

— 7. Оголошення 

переможця»

00.40 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатоліем Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал» з 

Олександром Лірчуком

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

з Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» з Світланою 

Орловською

21.20 «Події» вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.05 «Він, Вона і 

телевізор»

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05 «Загублений світ»

14.55 Х/ф «Облога»
17.15 Прем’єра! «Загублений 

світ»

19.20 Т/с «Одинак»

21.15, 23.05 Т/с «Кістки 4»

00.55 Т/с «Атлантида 2»

01.50 «Помста природи»

02.15 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

03.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 1.15, 3.20, 5.25 

Топ-матч

06.15, 1.30 МЮ» — «Бернлі». 

ЧА

08.15 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 «Футбол 

NEWS

10.15 «Тоттенгем» — 

«Саутгемптон». ЧА

12.05 «Сосьєдад» — 

«Севілья». ЧІ

13.50 «Ньюкасл» — «Ман 

Сіті». ЧА

15.55 «Світ Прем’єр-Ліги

16.25 «Ейбар» — «Жирона». 

ЧІ

18.15, 22.45 «LaLiga Files» 9 

епізод. ЧІ

18.55 «Челсі» — «Брайтон». 

ЧА

20.45 «Реал» — 

«Барселона». ЧІ

23.25 «Алавес» — «Малага». 

ЧІ

03.35 «Еспаньйол» — 

«Атлетіко». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.50, 

0.00, 2.00 Топ-матч

06.10 «Хетафе» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

08.10 «Ньюкасл» — «Ман 

Сіті». ЧА

10.10 «Леванте» — 

«Леганес». ЧІ

12.10 «Ліверпуль» — 

«Свонсі». ЧА

14.10 «Маріуполь» — 

«Зоря». ЧУ

16.10 «Депортіво» — 

«Сельта». ЧІ

18.00 «Тоттенгем» — 

«Саутгемптон». ЧА

20.00 «Бетіс» — «Атлетік». ЧІ

21.50 LIVE. «Кристал Пелес» 

— «Арсенал». ЧА

00.10 «Сосьєдад» — 

«Севілья». ЧІ

02.10 «Челсі» — «Брайтон». 

ЧА

04.00 «Валенсія» — 

«Вільярреал». ЧІ

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитський Київ

07.20, 1.20 Дзеркало історії

08.20, 2.20 Правда життя

09.20 Земля приматів

10.20 Морські парки

11.20 Фестивалі планети

12.20 Код доступу

13.20 Брама часу

14.10 Містична Україна

15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

16.00, 20.50 Скарби зі сховищ

16.50 Дика Бразилія

17.50, 22.40 Загадки планети

19.50 Смертельний двобій

23.40 Кібервійни

00.30 Путівник неприємностей

03.40 Війна всередині нас

К1

05.00 «Рецепти щастя»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 М/с «Таємна служба 

Санта-Клауса»

09.15 «Красуні»

10.10 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»

12.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

13.10, 19.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Ювілейний сезон»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

16.15 «Вечірній квартал»

18.00 «Розсміши коміка»

22.00 «Вірю не вірю»

00.10 Т/с «Доктор Хаус»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.10 Байдиківка

06.35 ТЕТ Мультиранок

10.45 Х/ф «Гіббі»
12.00, 19.00, 2.50 Панянка-

селянка

13.00, 23.00 Казки У

14.00, 22.00 Країна У. Новий рік

15.00 Країна У

15.30 Віталька. Новий рік

17.00, 18.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

17.30, 18.30, 21.00 Танька і 

Володька

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

03.40 Віталька

05.20 Казка з татом

УТ-1

06.00, 17.15 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 1.55 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Країна на смак

10.50 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

13.00, 15.00, 18.05 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30 Радіо. День

13.55 Слідство. Інфо

15.15 Надвечір’я. Долі

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.25 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 #ВУКРАЇНІ

19.25 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

20.25 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою

21.50, 2.40 Новини. Спорт

22.15 Книга.ua

22.50 Д/с «Дика планета»

23.30 Розсекречена історія

00.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

03.00 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

04.05 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.45, 12.20 «Міняю жінку»

13.45 Комедія «Операція 

«И» та інші пригоди 

Шурика»

15.45 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.15 «Ліга сміху 2017»

22.20 «Вечірній київ 2017»

00.25 Комедія «Чотири 

кімнати»

02.20 Драма «Діагноз»

05.40 М/ф

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20 «Той, хто не спить»

12.25 Т/с «Той, хто не спить»

13.10 Х/ф «Карнавальна ніч»
14.50 «Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

20.00, 1.55 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Джентльмени 
удачі»

22.20 Т/с «Бюро легенд 2»

02.25 Х/ф «Ніч питань»
04.00 Х/ф «Принцеса цирку»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 4.15 Сьогодні

09.30, 5.45 Зоряний шлях

11.00, 2.20, 4.55 Реальна 

містика

13.10, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Доктор Ковальчук»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Громадянин Ніхто»

23.20 По слідах

0.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.50 Телемагазин

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.15 Інсайдер

11.15, 17.20 Т/с «Нюхач»

12.25, 13.30 Х/ф «Брехун, 
брехун»

12.45, 15.45 Факти. День

14.40, 16.15, 0.25 «На 

трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

00.45 Х/ф «Близнюки»

02.35 Факти

02.55 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»

04.15 Т/с «Слідчі»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.10 Зона ночі

03.25 Абзац

05.10 М/С «Том і Джеррі 

шоу»

06.20, 21.40 Любов на 

виживання

08.20 Пацанки. Нове життя

16.20 Топ-модель по-

українськи

19.00 Топ-модель по-

українськи (прем’єра)

23.40 Х/ф «Спокуса»

02.00 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.50 Драйв

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 

14.15, 15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55, 22.50 

Погода в світі

18.15 ЕнергоНезалежність

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

05.10, 19.30 Т/с «Кулагін та 

партнери»

06.55 Х/ф «Миленький ти 
мій...»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Тридцять три»
10.30 «Кримінальні справи»

12.15 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»

15.05, 21.30 Т/с 

«Перетинаючи межу»

17.00, 1.40 Т/с «Суто 

англійські вбивства»

23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»

02.55 «Випадковий свідок»

03.05 «Речовий доказ»

04.05 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.05 Дійові особи. Олексій 

Кужельний 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок із «Культурою»

10.05 Д/ф «Ловець слів»

10.55 Мистецькі історії 

11.20 Музичне турне 

12.30 Фольк-music

13.45 Д/ф «Борхес» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 Радіо. День

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 Радіо. День

16.50 Суспільний університет 

17.20 52 вікенди 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Територія Кіно

19.25 Антракт Супер четвірка

19.50 Вечірня казка

20.00 Розсекречена історія

21.00 Д/ф «Сміхотворець 

Павло Глазовий»

21.50 Візитівки Карпат

22.05 Д/ф «Персона ґрата. 

Іван Фундуклей» 

22.30 #ВУКРАЇНІ «Сваловичі 

— село вдів»

23.00 Музичне турне 

00.05 Радіо. День 

00.50 Новини. Культура 

01.05 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

02.20 Радіо. День

03.25 Надвечір’я. Долі 

04.25 Д/ф «Борхес» 

05.05 Розсекречена історія

СТБ

06.50 Х/ф «Джентльмени 
удачі»

08.35 Х/ф «Кавказька 
полонянка, або Нові 
пригоди Шурика»

10.10 Х/ф «Службовий 
роман»

13.25 Х/ф «Іронія долі, або 
З легкою парою!»

17.30 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55 Х/ф «Шлях крізь сніги»
22.00 «Вікна. Підсумки року»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатоліем Анатолічем 

та Юлією 

Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал» з 

Олександром Лірчуком

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

з Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» с 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» з Світланою 

Орловською

21.20 «Події» вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.05 «Він, Вона і 

телевізор»

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05 «Загублений світ»

15.20 Х/ф «Земний 
Апокаліпсис»

17.15 Прем’єра! «Загублений 

світ»

19.20 Х/ф «Горець: 
Джерело»

21.20 Х/ф «Загнаний»
23.10 Прем’єра! «Змішані 

єдиноборства. UFC»

01.45 «Помста природи»

02.10 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

03.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 20.30, 3.50 Топ-

матч

06.15 «Кристал Пелес» 

— «Арсенал». ЧА

08.15 «Олімпік» — «Зоря». 

ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Ньюкасл» — «Ман 

Сіті». ЧА

12.05 «Бетіс» — «Атлетік». 

ЧІ

13.50 «Челсі» — «Брайтон». 

ЧА

15.55 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру. Прем’єра

16.50 «Валенсія» — 

«Вільярреал». ЧІ

18.40 «МЮ» — «Бернлі». ЧА

20.40 «Депортіво» — 

«Сельта». ЧІ

22.45 «Світ Прем’єр-Ліги

23.15 «Ліверпуль» — 

«Свонсі». ЧА

01.05 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

02.00 «Сосьєдад» — 

«Севілья». ЧІ

04.00 «Тоттенгем» — 

«Саутгемптон». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 23.05, 

1.10, 5.35 Топ-матч

06.10 «Леванте» — 

«Леганес». ЧІ

08.10 «МЮ» — «Бернлі». ЧА

10.10 «Еспаньйол» — 

«Атлетіко». ЧІ

12.10 «Тоттенгем» — 

«Саутгемптон». ЧА

14.10 «Ворскла» — 

«Олександрія». ЧУ

16.10, 1.25 «Кристал Пелес» 

— «Арсенал». ЧА

18.00 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

18.30 «Реал» — 

«Барселона». ЧІ

20.20 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

21.15 «Ньюкасл» — «Ман 

Сіті». ЧА

23.20 «Бетіс» — «Атлетік». 

ЧІ

03.15 Світ Прем’єр-Ліги

03.45 «Ейбар» — «Жирона». 

ЧІ

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитська Одеса

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20 Правда життя

09.20 Земля приматів

10.20 Морські парки

11.20 Фестивалі планети

12.20 Код доступу

13.20 Брама часу

14.10, 1.20 Містична Україна

15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

16.00, 20.50 Скарби зі сховищ

16.50 Жирафи: вартові 

савани

17.50, 22.40 Загадки планети

19.50 Людство: наша історія

23.40 Бойові сили

03.40 Скептик

К1

05.00 «Рецепти щастя»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 М/с «Таємна служба 

Санта-Клауса»

09.15 «Красуні»

10.00 «Орел і Решка. Шопінг»

13.10, 19.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Ювілейний сезон»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

16.15 «Вечірній квартал»

18.00, 1.45 «Розсміши 

коміка»

22.00 «Вірю не вірю»

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.10 Байдиківка

06.35 ТЕТ Мультиранок

10.45 Х/ф «Бременські 
музиканти»

12.00, 19.00, 2.50 Панянка-

селянка

13.00 Казки У

14.00 Країна У. Новий рік

15.00 Країна У

15.30 Віталька. Новий рік

17.00, 18.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

17.30, 18.30 Танька і Володька

21.00 Х/ф «Великий 
дружній велетень»

23.00 Х/ф «Хочу як Бріджет»
01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

03.40 Віталька

05.20 Казка з татом

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 1.55 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Країна на смак

10.50 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

13.00, 15.00, 18.05 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30 Радіо. День

13.55 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою

15.15 Світло

16.45 М/с «Чорний Джек»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.25 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Твій дім

19.25 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

19.55, 22.50 Д/с «Дика 

планета»

20.25 Перша шпальта

21.50, 2.40 Новини. Спорт

22.15 ЧереЩур (Late night 

show)

23.30 Розсекречена історія

00.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

03.00 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

04.05 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

06.45, 19.30 ТСН

07.30, 23.20 «Світське життя»

08.30 Мелодрама «Дівчина з 

персиками»

12.10 Мелодрама «Двигун 

внутрішнього згоряння»

16.30 «Вечірній квартал 

2017»

18.30 «Розсміши коміка 

2017»

20.10 Казка «Три горішки для 

попелюшки»

21.55 «Концерт «Monatik. 

Вітамін d»

00.20 «Світське життя. 

Новорічний карнавал 

2017»

04.20 Комедія «Чотири 

кімнати»

ІНТЕР

06.35 М/ф

07.20, 20.00, 2.00, 5.25 

«Подробиці»

08.10 «уДачний проект»

09.10 Х/ф «Три плюс два»
11.00 Х/ф «Шукайте жінку»
14.00 Х/ф «За двома 

зайцями»
16.10 Х/ф «Заміж у Новий 

рік»
18.10, 20.30 Х/ф 

«Службовий роман»
22.00 Х/ф «Наречена на 

замовлення»
00.10 Х/ф «Ніч закритих 

дверей»
02.30 Х/ф «Дівчина з 

гітарою»
03.55 Х/ф «Висота»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.30 

Сьогодні

07.15, 15.20 Т/с «Громадянин 

Ніхто»

16.15, 19.40 Т/с «Мама для 

Снігуроньки»

21.00 Новорічне Шоу Братів 

Шумахерів

01.00 Реальна містика

02.00 Телемагазин

03.10 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

05.50 Зоряний шлях

ICTV

06.00 Скарб нації

06.10 Еврика!

06.15 Факти

06.35 Більше ніж правда

08.05 Я зняв!

09.50 Дизель-шоу

11.00 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

15.00 М/ф «Як упіймати перо 

Жар-Птиці»

16.10 М/ф «Три богатирі на 

далеких берегах»

17.20 М/ф «Три богатирі і 

Шамаханська цариця»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.00 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий Вовк»

21.35 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий Вовк-2»

22.50 Х/ф «Тупий і ще 
тупіший»

00.40 Х/ф «Тупий і ще 
тупіший-2»

02.20 Х/ф «Близнюки»
04.00 Труба містера Сосиски

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.10 М/С «Лунтік та його 

друзі»

06.10 Пацанки. Нове життя

07.10 Ревізор

09.20 Пристрасті по Ревізору

12.10 Топ-модель 

по-українськи

14.50 Вар’яти

16.50 Зоряні яйця

18.50 Х/ф «Попелюшка»
21.00 Х/ф «Історія 

Попелюшки»

23.00 Х/ф «Історія 
Попелюшки 3»

00.50 Х/ф «Спокуса»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 5.15 Рандеву

06.55, 17.55 Погода в світі

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 0.00 Час новин

07.10, 8.50, 9.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 0.45 

Погода на курортах

07.30 Невигадані історії

07.50, 8.55, 22.15, 0.10 Час 

бізнесу

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.50 Погода в Україні

08.10 Путівник прочанина

08.20 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

09.45 Натхнення

10.10 Модне здоров’я

10.30 Історія успіху

10.40 Сучасний фермер

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою

13.30, 4.15 Феєрія мандрів

14.10, 2.15 Відкрита церква

14.35 Навчайся з нами

15.15 Фінансовий тиждень

15.30 Особливий погляд

16.05 Полілог

17.10, 1.15 «За Чай.com»

18.10 Про військо

18.25 Фактор безпеки

19.25 Машина часу

21.00, 0.15 Велика політика

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.30 Документальний 

проект

23.25 Національний актив

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.35 Будемо жити

04.35 Час інтерв’ю

НТН

05.05 Х/ф «Хазяїн тайги»
06.30 Х/ф «Зникнення 

свідка»
08.15 Х/ф «Чорний 

трикутник»
12.00 «Легенди шансону»

13.00, 2.50 «Речовий доказ»

14.50 «Свідок. Агенти»

15.30 «Склад злочину»

17.00 «Круті 90-ті»

19.00, 2.20 «Свідок»

19.30 Х/ф «Три плюс два»
21.15 Х/ф «Високий 

блондин у чорному 
черевику»

23.00 Х/ф «База»
00.55 Т/с «Великі почуття»

01.55 «Мисливці за 

привидами»

03.20 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.25 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.05 Територія Кіно 

06.30 Антракт Супер четвірка 

07.00 Новини. Світ 

07.15 Новини 

07.30 Тема дня 

07.45 Новини. Культура 

08.00 Казки Лiрника Сашка

08.20 Школа Мері Поппінс 

08.35 Хочу бути 

08.55 Хто в домі хазяїн? 

09.25 Як це? 

10.10 Суспільний університет 

11.00 Естрадно-циркова 

шоу-вистава «Академія 

Манежу» 

12.10 Музичне турне

12.55 Фольк-music 

14.55 Мистецькі історії 

15.20 Д/ф «Наталья Сумська. 

Перевтілення» 

15.50 Д/ф «Юрій 

Рибчинський. Музика 

слів»

16.35 Лайфхак українською 

16.45 Надвечір’я. Долі 

17.40 Д/ф «Жива Ватра»

19.00 Новорічна позиція. Три 

бажання Діда Мороза 

19.25 Музика і музиканти. 

Вікторія Зотова, ч.1

20.00 Концерт симфонічного 

оркестру K&K 

Philharmoniker 

(Австрія). Klavierkonzert 

Nr-1 C-Dur op.7 Larissa, 

Ouverture Der Priest

20.50 Проект «RadiоHor UA»

22.00 Д/ф «Борхес» 

22.25 Д/ф «Сміхотворець 

Павло Глазовий» 

23.00 Музичне турне 

01.15 Фольк-music 

03.25 Надвечір’я. Долі 

04.20 Первісний авангард

05.05 Т/с «Чорна Рада», 9 с., 

заключна

СТБ

06.10 Х/ф «Джентльмени 
удачі»

08.00 «Караоке на Майдані»

09.00 «Все буде смачно!»

10.20 Х/ф «Діамантова 
рука»

12.20 Х/ф «Іван Васильович 
змінює професію»

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

16.15 Х/ф «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор — 8. Гала-

концерт. Оголошення 

переможця»

23.10 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 

«Репортер». Новини

09.15, 14.15 «Золотий гусак». 

NEW

10.15, 15.00 Концерт

11.15, 16.15, 19.15 «Територія 

позитиву» з Сніжаною 

Єгоровою

12.15, 17.15, 22.00 «Ехо 

України» с Матвієм 

Ганапольським

13.15 Прямий ефір з 

Наталкою Фіцич

18.15 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня з Тарасом 

Березовцем та Пітером 

Залмаевим

20.00 «Закрита зона»

21.00 «Світські хроніки»

23.00 «Кримінал» з 

Олександром Лірчуком

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

09.00 «Цілком таємно»

10.00 «Загублений світ»

13.00 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса 2»

17.00 Х/ф «Загнаний»
18.50 Х/ф «У тилу ворога 

2: Вісь зла»
20.45 Х/ф «У тилу ворога: 

Колумбія»
22.35 Х/ф «Біжи не 

озираючись» Черв. 
Круг

00.50 «Помста природи»

02.15 Х/ф «Чотири листи 
фанери»

03.35 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 10.00, 19.00, 

21.00, 23.00 Топ-матч

06.15 «Ньюкасл» — «Ман 

Сіті». ЧА

08.15 «ПСЖ» — 

«Баварія». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.20 «Халатний футбол»

10.50 «Реал» — 

«Барселона». ЧІ

12.40 «Кристал Пелес» 

— «Арсенал». ЧА

14.30 «Бетіс» — «Атлетік». 

ЧІ

16.20 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

16.50 LIVE. «Челсі» — «Сток 

Сіті». ЧА

19.10 «Шахтар» — «Наполі». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

21.10 «Динамо» — 

«Шкендербеу». Ліга 

Європи УЄФА

23.10 «МЮ» — 

«Саутгемптон». ЧА

01.00 Світ Прем’єр-Ліги

01.30 «Атлетік» — «Зоря». 

Ліга Європи УЄФА

03.20 «LaLiga Files» 9-й 

епізод. ЧІ

04.00 «Наполі» — «Ман 

Сіті». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Челсі» — «Брайтон». 

ЧА

07.45 «Шальке» — «Аякс. 

1/4 фіналу» (2016 р. / 

2017 р.). Ліга Європи 

УЄФА

09.55 «МЮ» — «Бернлі». ЧА

11.45 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

12.15 «Валенсія» — 

«Вільярреал». ЧІ

14.00 «Халатний футбол»

14.30 «Тоттенгем» — 

«Реал». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

16.15 «Ньюкасл» — «Ман 

Сіті». ЧА

18.05 «LaLiga Files» 9-й 

епізод. ЧІ

18.45, 21.30, 1.50, 3.45 Топ-

матч

18.50, 23.30 Світ Прем’єр-Ліги

19.20 LIVE. «МЮ» — 

«Саутгемптон». ЧА

21.40 «Зоря» — «Герта». 

Ліга Європи УЄФА

00.00 «Челсі» — «Сток Сіті». 

ЧА

01.55 «Феєнорд» 

— «Шахтар». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

03.55 «Аустрія» — «Мілан». 

Ліга Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.00 Прихована реальність

09.00 Там, де нас нема

10.00 Кібервійни

11.00 Бойові сили

13.40 Морські парки

14.20 Берег Африки

15.20 Дика Канада

16.30 Фестивалі планети

17.30 Ролан Биков

18.30 Юрій Нікулін

19.20 Два Миронових

20.10 Мерилін Монро

21.00 Фабрика погоди

00.50 Ілюзії сучасності

04.30 Містична Україна

К1

05.00 «Рецепти щастя»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 М/с «Таємна служба 

Санта-Клауса»

09.20 М/ф «Таємна місія 

Санти»

11.00 Х/ф «Мій друг Дід 
Мороз»

12.40 «Ух ти show»

14.10 «Орел і решка. Шопінг»

15.10 «Орел і решка»

22.10 «Їже, я люблю тебе!»

00.10 Х/ф «Машина часу в 
джакузі»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.10 Байдиківка

06.35 ТЕТ Мультиранок

10.45 М/ф «Зачарований 

будинок»

12.15 Віталька. Новий рік

14.00 Казки У

16.00 Х/ф «Хочу як 
Бріджет»

18.00 Х/ф «Великий 
дружній велетень»

20.00 М/ф «Святкові історії 

від Шрека, Панди та 

друзів з Мадагаскару»

22.30 Країна У. Новий рік

00.30 Х/ф «Сватання на 
Гончарівці»

02.00 БарДак

02.50 Віталька Новий рік

05.20 Казка з татом

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новини

09.40 Країна на смак

10.30 Діти Z

11.00 Фольк-music. Діти

11.50 Лайфхак українською

12.05 Хто в домі хазяїн?

12.55 Х/ф «Маленька 
Фадетта»

15.05 Д/с «Смак Дзяннаня»

15.40 Х/ф «Червоний колір 
Бразилії»

19.55, 22.05 Д/с «Дика 

планета»

20.25 Роздягалка

21.35 Д/с «Супервідчуття»

22.35 Війна і мир

23.25 Мегалот

23.30 Надвечір’я. Долі

01.35 Світло

02.30 Фольк-music

03.35 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

04.05 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.55 М/ф

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея 

«Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і 

Ведмідь»

09.50 «Світ навиворіт»

11.10 Комедія «Дівчата»

13.10 Казка «Три горішки для 

попелюшки»

15.00 Комедія «Сам удома»

17.00 Комедія «Сам удома 

— 2»

20.15, 0.00 «Новорічний 

вечірній квартал 2017»

23.55 «Новорічне привітання з 

новим 2018 роком»

00.15 «Новорічний вечірній 

квартал 2016»

03.30 «Міс україна 2017»

ІНТЕР

05.55 М/ф
06.25 Х/ф «Снігуроньку 

викликали?»
07.55 Х/ф «Карнавальна ніч»
09.20 «Готуємо разом»
10.20, 11.20 «Орел і решка. 

Зірки»
12.20 Х/ф «Пес Барбос та 

незвичайний крос»
12.45 Х/ф «Самогонники»
13.00 Х/ф «Джентльмени удачі»
14.50 Х/ф «Службовий роман»
18.00, 20.30 Х/ф «Іронія долі, 

або З легкою парою!»
20.00 «Подробиці»
22.30, 0.00 «На ІНТЕРі — Головна 

ялинка країни»
23.55 Новорічне привітання 

Президента України 
Петра Порошенка

01.45 «Новорічний вогник. 
Повір у мрію»

04.20 Х/ф «За двома зайцями»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 19.00, 4.00 Сьогодні

07.45 Зоряний шлях

09.00, 4.45 Великий 

новорічний концерт

11.10 Т/с «Мама для 

Снігуроньки»

15.00 Новорічне Шоу Братів 

Шумахерів

20.00 Велика Новорічна 

пригода

23.55 Привітання Президента 

України Петра 

Порошенка з Новим 

роком!

00.10 Концерт. Музична 

платформа

02.10 Аліса в країні чудес. 

Мюзикл

ICTV

05.35 Скарб нації
05.45 Еврика!
05.55 Факти
06.25 Більше ніж правда
08.00 Я зняв!
08.50 М/ф «Пригоди 

Паддінгтона»
10.25 М/ф «Монстри проти 

прибульців»
12.00, 13.00 М/ф «Як упіймати 

перо Жар-Птиці»
12.45 Факти. День
13.25 М/ф «Три богатирі на 

далеких берегах»
14.35 М/ф «Три богатирі і 

Шамаханська цариця»
15.55 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий Вовк»

17.30 М/ф «Іван Царевич і 
Сірий Вовк-2»

18.45 Факти тижня. 60 хвилин
19.50, 0.00 Дизель-шоу. 

Новорічний концерт
23.55 Поздоровлення Новим 

роком Президента 
України Петра 
Порошенка

00.30 Х/ф «Тупий і ще 
тупіший»

02.15 Х/ф «Тупий і ще 
тупіший-2»

04.00 Труба містера Сосиски

НОВИЙ КАНАЛ

03.05 Зона ночі
06.00 Т/с «Татусеві дочки»
07.00 Топ-модель по-

українськи
09.50 М/Ф «Геркулес»
11.40 М/Ф «Красуня і 

чудовисько»
13.40 Х/ф «Щоденники 

принцеси»
15.50 Х/ф «Щоденники 

принцеси 2: 
Королівські заручини»

18.00 М/Ф «Заплутана 
історія»

20.00 М/Ф «Холодне серце»

22.00 Х/ф «Чаклунка»
00.00 Зоряні яйця

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.20 Погода у світі
06.25, 18.15 Велика політика
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 
Час новин

07.10, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
16.55, 17.55, 0.55 Погода 
на курортах

07.30 Відкрита церква
07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час бізнесу
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 

Погода в Україні
08.15 Автопілот-тест

08.20 Технопарк
08.25, 3.15 Феєрія мандрів
08.45 Натхнення
09.10 Гра інтересів
10.05 Кордон держави
10.20 Будемо жити
10.30 Драйв
10.35 Капітал
11.10 Рандеву
12.15 Сімейні зустрічі
12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО
13.05 Модне здоров’я
13.25 ЕнергоНезалежність
14.10 Агрокраїна
14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх
15.30 Національний актив
16.05 В кабінетах
16.30 Акцент
17.10 «За Чай.com»
19.25, 0.20, 1.15 Невигадані 

історії
20.05, 2.15, 5.15 Машина часу
21.40, 3.00 Час-Time
22.30 Документальний проект
23.30 Фінансовий тиждень
01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо
01.55 Огляд преси
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.25 М/ф «Як їжачок і ведмежа 
зустрічали Новий рік»

05.30 М/ф «Таємниця третьої 
планети»

06.30 М/ф «Капітошка»
07.35 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»
07.50 Х/ф «Міміно»
09.45 Х/ф «Ти — мені, я — тобі»
11.25 Х/ф «Три плюс два»
13.00 Х/ф «Сто грамів» для 

хоробрості...»
14.35 Х/ф «Добре сидимо!»
16.00 «Правда життя. Професії»
16.40 Х/ф «Високий блондин 

у чорному черевику»
18.30 «Свідок. Агенти»
19.00 «Свідок. Підсумки року»
20.00 Х/ф «Сорочинський 

ярмарок на НТН»
21.50 «Добрий вечір. З Новим 

роком!»
22.45, 0.00 «Дискотека 80-х»
23.55 «Новорічне привітання 

Президента України 
Петра Порошенка»

01.30 Концерт «Ріки кохання». 
«Бі-2»

03.00 Концерт «Ляпис 
Трубецькой». «Клоуна нет!»

UA.Культура

06.05 Новорічна позиція. Три 
бажання Діда Мороза 

06.30 Музика і музиканти. 
Вікторія Зотова, ч.1 

07.00 Д/ф «Борхес» 
08.00 Казки Лiрника Сашка
08.20 Школа Мері Поппінс 
08.35 Хочу бути 
08.55 Хто в домі хазяїн? 
09.25 Як це? 
10.05 Естрадно-циркова шоу-

вистава «Академія Манежу» 
12.15 Фольк-music діти 
13.00 Фольк-music 
14.05 Дитячі таємниці
14.40 Д/ф «Мерехтливі оздоби 

ялинкової ночі»
15.10 Радіо. День 
15.45 Концертна програма «Ти 

мій неспокій» .Мар’ян 
Гаденко

17.45 Первісний авангард
18.45 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка
19.00 Мовою мистецтва 
19.25 Сценограй 
20.00 Як дивитися кіно 
20.30 Концерт «Lady opera 

«EUROPA»
22.05 ТНМК та Оркестр 

Слобожанський 
23.50 Новорічне привітання 

Президента України 
00.00 Гімн України у виконанні 

симфонічного оркестру 
«Українського радіо»

00.00 Концертна програма 
«UA.МУЗИКА»

00.55 Фольк-music. 
Новорічний випуск 

01.55 Фольк-music. З Новим 
роком! 

03.35 Концертна програма 
«Пісні від ЧереЩур»

04.20 Триб’ют-концерт гурту 
«Брати Гадюкіни» «Я 
вернувся домів»

 
СТБ

05.45 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на Майдані»
11.00 Х/ф «Москва сльозам 

не вірить»
14.00 Х/ф «Рецепт кохання»
17.55 Х/ф «Іронія долі, або 

З легкою парою!»
21.50, 0.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
23.50 «Новорічне привітання 

Президента України 
П.Порошенка»

23.55 «З Новим роком!»
01.00 «Х-Фактор — 8. Гала-

концерт. Оголошення 
переможця»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 19.00 
«Репортер». Новини

09.15 «Закрита зона»
10.15, 18.15 «Світські хроніки»
11.15, 16.15, 19.15 «Територія 

позитиву» з Сніжаною 
Єгоровою

12.15 Споживач
13.15 Прямий ефір з Наталкою 

Фіцич

14.00, 20.10 «Кисельов. 
Авторське»

15.15 «Золотий гусак.» NEW
17.00 Концерт
21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня з Тарасом 
Березовцем та Пітером 
Залмаєвим

22.00 «Ехо України» с Матвієм 
Ганапольським

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Бокс
09.10 «Новорічне шалене 

відео по-українськи»
10.50 Т/с «Терра Нова»
14.15 Х/ф «У тилу ворога 2: 

Вісь зла»
16.10 Х/ф «У тилу ворога: 

Колумбія»
18.00 Прем’єра! «Він, Вона і 

телевізор 2»
20.10 Т/с «Разом назавжди»
23.50 Новорічний виступ 

Президента України
00.00 «Новий рік 2012. 

Дискотека 90-х»
01.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Динамо» — «Янг 
Бойз». Ліга Європи УЄФА

07.45 Світ Прем’єр-Ліги
08.15 «Ман Сіті» — 

«Монако». 1/8 фіналу 
(2016 р. / 2017 р.). Ліга 
Чемпіонів УЄФА

10.00, 10.55, 13.35, 18.15, 5.40 
Топ-матч

10.20 «Халатний футбол»
11.05 «Реал» — «Баварія». 

1/4 фіналу (2016 р. / 
2017 р.). Ліга Чемпіонів 
УЄФА

13.50 LIVE. «Кристал Пелес» 
— «Ман Сіті». ЧА

16.00 Football Funnies. ЧА. 
Прем’єра

16.10 «Шахтар» — «Динамо. 
Фінал (2016 р. / 2017 р.) 
Кубок України

18.30 «Аякс» — «МЮ. Фінал 
(2016 р. / 2017 р.). Ліга 
Європи УЄФА

20.45 Showboats. ЧА. Прем’єра

20.55 «Ювентус» — «Реал. 
Фінал (2016 р. / 2017 р.). 
Ліга Чемпіонів УЄФА

23.05, 3.30 «Football Funnies». 
ЧА

23.15 «Моя гра» В. Леоненко
23.50, 5.30 Showboats. ЧА
00.00 Футбольні зірки України 

2017 р. Церемонія 
нагородження

01.40 «Шахтар» — «Феєнорд». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

03.40 «Вест Бромвіч» 
— «Арсенал». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.25, 
22.55, 5.55 Топ-матч

06.10 «Селтік» — «ПСЖ». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

08.10 «Кристал Пелес» 
— «Арсенал». ЧА

10.10 «Тоттенгем» 
— «Боруссія» (Д). Ліга 
Чемпіонів УЄФА

12.10 «МЮ» — 
«Саутгемптон». ЧА

14.00 «Халатний футбол»
14.35 «ПСЖ» — «Селтік». 

Ліга Чемпіонів УЄФА
16.30 «Україна» 

— «Словаччина. 

Контрольна гра
18.20 LIVE. «Вест Бромвіч» 

— «Арсенал». ЧА
20.30 Football Funnies. ЧА
20.40 «Шахтар» — «Динамо. 

Суперкубок України 
Фокстрот

23.05 «Реал» — «МЮ. 
Суперкубок УЄФА 2017 р.

01.25 Showboats. ЧА
01.35 «Аякс» — «МЮ. Фінал» 

(2016 р. / 2017 р.) Ліга 
Європи УЄФА

03.45 «Ювентус» — «Реал. 
Фінал» (2016 р. / 2017 р.) 
Ліга Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
06.30 Ролан Биков
07.20 Юрій Нікулін
08.10 Два Миронових
09.00 Мерилін Монро
09.50 Бойові сили
11.30, 21.00 Цікаво.com
14.20 Дика Шрі-Ланка
17.20 Фестивалі планети
18.20 Там, де нас нема
19.20 Скарб.UA
00.00 Містична Україна
01.40 Телеформат

К1

05.10 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 М/с «Таємна служба 

Санта-Клауса»
09.15 «Мультфільми»
11.00 М/ф «Таємна місія Санти»
12.20 Х/ф «Мій друг Дід 

Мороз»
14.00 Х/ф «Дитина напрокат»
16.00 «Ух ти show»
17.00 «Орел і решка»
00.00 Х/ф «Блеф»
02.10 «Вечірній квартал»
03.20 «Розсміши коміка»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Барбі. Магія 

дельфінів»
12.00, 3.30 Віталька. Новий рік
14.00 Казки У
16.00 Країна У. Новий рік
18.00 Танька і Володька
21.00 Одного разу під 

Полтавою
02.00 #кращийконцертроку
05.20 Казка з татом

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 
Білосніжку»

06.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго 
ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новини
09.40 Х/ф «Милий друг»
12.10 Перший на селі
13.00 Фольк-music. З Новим 

роком!
15.10 Країна на смак
20.00, 3.40 Концертна програма 

«UA:МУЗИКА»
22.15 ЧереЩур (Late night 

show)
23.50 Новорічне привітання 

Президента України
00.00 Фольк-music. 

Новорічний випуск
01.10 Концертна програма 

«Пісні від ЧереЩур»

01.45 Триб’ют-концерт гурту 
«Брати Гадюкіни» «Я 
вернувся домів»

04.30 ТНМК та Оркестр 
Слобожанський
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Злазьте, 
приїхали...
Суд Євросоюзу визнав Uber 
транспортною компанією, а не 
«інформаційним сервісом»
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Суд Євросоюзу в середу, 20 грудня, визнав Uber 
транспортною компанією, повідомляє «Франс 
Пресс». Uber, зі свого боку, наполягав на збере-
женнi статусу «інформаційного сервісу», тобто 
додатку. Але суд у Люксембурзі вирішив, що сер-
віс, який зв’язує непрофесійних водіїв і пасажи-
рів, є звичайною транспортною компанією і пови-
нен підпорядковуватися законам, які передбачені 
для таких компаній у країнах ЄС. Рішення суду не 
підлягає оскарженню.  
 Представник Uber заявив, що визнання ком-
панії «транспортною» не змінить правила, яких 
Uber і так дотримується у більшості європейських 
країн, але в компанії вважають, що судове рішен-
ня шкодить запровадженню інновацій.
 Нагадаємо, що Uber — це американська ком-
панія, що створила однойменний мобільний дода-
ток для пошуку, виклику та оплати таксі або при-
ватних водіїв. Додаток доступний у більш ніж 200 
великих містах у 67 країнах світу, включно з Ук-
раїною.
 Судовий розгляд на рівні Євросоюзу був ініці-
йований після того, як асоціація водіїв таксі Бар-
селони, обурена незаконною конкуренцією,  три 
роки тому висунула вимогу до Uber дотримува-
тися місцевого законодавства. Раніше цього року 
Uber закрив в Іспанії версію свого сервісу UberPop, 
у якому могли реєструватися непрофесійні водії, 
і залишив лише версію UberX для ліцензованих 
таксистів. 
 Uber зiштовхується з проблемами не лише в 
Іспанії. У Франції також заборонено версію сер-
вісу UberPop. У Лондоні компанію позбавили лі-
цензії в жовтні, зокрема, тому що на думку місь-
кої влади, Uber не перевіряє в правоохоронних ор-
ганах, чи водії, з якими він укладає контракт, не 
порушили закон. Упродовж восьми років існуван-
ня американська компанія неодноразово ставала 
предметом різноманітних суперечок. 
 Відтепер компанії Uber для продовження 
діяльності необхідно отримувати відповідні лі-
цензії і дозволи згідно з національними норма-
ми країн-членів Євросоюзу. На практиці рішен-
ня суду в Люксембурзі означає, що для продов-
ження діяльності Uber буде змушений створити 
складні адміністративні механізми з ліцензуван-
ня, контролю профвідповідності та норм напрацю-
вання водіїв, що зробить ціни послуг компанії ви-
щими. Щоправда, України ці новації наразі не за-
чеплять. ■

■

Буде Україні летальна зброя! 
 Видання Washington Post опублікувало інформацію про те, що 
уряд США схвалив поставки летальної зброї в Україну. З’ясувалося, 
що Державний департамент схвалив комерційну ліцензію, що доз-
воляє експорт снайперських систем Model M107A1, боєприпасів і 
пов’язаних iз ними комплектуючих та аксесуарів в Україні на суму 
41,5 млн. доларів. Однак у Держдепі наголосили, що державної 
програми з поставки зброї Україні немає, а вказаний контракт сто-
сується приватної компанії. При цьому про експорт більш важкої 
зброї, запитуваної українським урядом, такої, як протитанкові ра-
кети Javelin, не йшлося. Видання назвало це рішення першим iз 
часів президентства Барака Обами дозволом на продаж Україні ле-
тального озброєння. «Ми перетнули Рубікон, це летальна зброя, і 
я передбачаю, що буде ще», — сказав один iз представників кон-
гресу виданню.

У Мельбурні автівка в’їхала в натовп 
 В австралійському Мельбурні водій навмисне скерував позаш-
ляховик на пішоходів. У результаті аварії, за попередніми даними, 
постраждало 15 осіб, серед них — щонайменше одна дитина.
 «На даному етапі ми вважаємо, що це був навмисний акт. І я 
повторюю, це висновок на даний момент. Однак ми не знаємо мо-
тивів, оскільки розслідування тільки почалося», — заявив пред-
ставник поліції Рассел Барретт, інформує «Євроньюз». Інцидент 
стався на жвавому перехресті поряд із залізничною станцією Флiн-
дерс-стріт. За словами очевидців, водій білого позашляховика не 
зупинився на перехресті і проїхав на червоний сигнал світлофора, 
збиваючи людей. Більшість поранених госпіталізовано. Решта от-
римали медичну допомогу на місці. На знак солідарності з пост-
раждалими влада Мельбурна скасувала світлові різдвяні шоу. ■

Ігор ВІТОВИЧ

Президент Польщі Анджей Дуда підпи-
сав у середу, 20 грудня, два нові зако-
ни, які є частиною суперечливої судової 
реформи. Вони стосуються Національ-
ної ради суддів та Верховного суду. За 
словами Дуди, «демократичний харак-
тер судової системи буде посилено». 
Але польська опозиція та Брюссель так 
не вважають. Цього ж дня ЄС привів у 
дію санкційну процедуру проти країни 
через запущені зміни в системі юстиції, 
які створюють загрозу обмеження вер-
ховенства права.

Суд як яблуко розбрату 
 Цим рішенням комісари на засі-
данні в Брюсселі схвалили пропозицію 
віце-президента Європейської комісії. 
Франс Тіммерманс посилався на пра-
вові експертизи Єврокомісії, а також 
на негативні оцінки Венеціанської ко-
місії, що стосувалися реформи пра-
восуддя, та попередні, відносно змін 
у Конституційному трибуналі (тобто 
Конституційному суді Польщі).
 Направлення запиту до Ради ЄС оз-
начає, що рішення в цій справі Євро-
пейська комісія залишає країнам-чле-
нам. Відтак клопотання обговорять на 
своєму засіданні міністри в європейсь-
ких справах. Болгарія, яка з січня ке-
руватиме роботою ЄС, вирішить, коли 
міністри розглянуть цю справу — в січ-
ні чи в лютому. Щоб ствердити існуван-
ня серйозної загрози верховенству пра-
ва в Польщі, необхідна одностайність 
22 країн ЄС та згода Європарламенту.
 Закон, який стосується Національ-
ної ради суддів, котра має гарантувати 
незалежність судової системи, перед-
бачає, що 15 її членів відтепер обира-
тимуться не іншими суддями, а ниж-
ньою палатою парламенту, в якому 
нині домінує правляча націоналіс-
тично-консервативна партія «Пра-
во і справедливість» («ПіС»). До того 
ж буде запроваджено так звану «спе-
ціальну скаргу» на вироки судів попе-
редніх 20 років, щоб «ПіС» могли пере-
кроїти судові рішення попередніх двох 
десятиліть та увігнати держану систе-
му Польщі у потрібні їй рамки.
 Що стосується Верховного суду 
Польщі, пенсійний вік суддів буде зни-
жено з 70 років до 65. Однак при цьо-
му президент матиме право обирати 
суддів, яким буде дозволено обіймати 
посаду у Верховному суді до досягнен-
ня 70-річного віку. Зрозуміло, що ви-
няток робиться для довірених «своїх» 
суддів. За цим законом, Верховний суд 
має підпорядковуватися міністерству 
юстиції. Зокрема, міністр зможе само-

стійно, без консультацій із представ-
никами органів правосуддя, призна-
чати голів апеляційних та окружних 
судів.
 Запущена Єврокомісією санкційна 
процедура є безпрецедентною за всю іс-
торію ЄС, стаття 7.1 Договору про ут-
ворення Європейського Союзу засто-
совується вперше. Процедура може 
застосовуватися щодо членів ЄС, які 
«систематично порушують правила 
ЄС». Ідеться не лише про два закони, 
підписані президентом Дудою позав-
чора, а загалом про 13 нових законів, 
які дозволять польському уряду «сут-
тєво втручатися» у роботу судових ор-
ганів, наголошують в Єврокомісії. 
Дисциплінарний процес, розпоча-
тий Єврокомісією, може зрештою при-
звести до втрати країною права голосу 
в Євросоюзі. Цю норму, до речі, також 
раніше ніколи не застосовували.

Що стоїть за «сваркою»?  
  Наразі ж Польщі дали три місяці 
на те, аби відреагувати на ці застере-
ження.
 Утім польський консервативний 
уряд навряд чи зробить відповідні вис-
новки, бо вже назвав це рішення «полі-
тичним». Влада країни каже, що «ре-
форми» необхідні, аби подолати нее-
фективність та корупцію. На «ПіС» 
та її лідера Ярослава Качинського не 
справляє враження навіть те, що про-
ти закону про Верховний суд, ухвале-
ного польським сенатом, протестували 
тисячі людей по всій країні. На думку 
критиків цієї законодавчої ініціативи, 
запропоновані нововведення порушу-
ють конституційний принцип поділу 
влади.
 Наразі ж влада від «ПіС» займає 
кругову оборону та розпочинає пошук 

союзників у «війні» з Брюсселем. Ба-
жання Варшави «посваритися» з Брюс-
селем може також бути пов’язаним 
iз тим, що з наступного року Євросо-
юз суттєво скоротить дотації для всіх 
країн Східної Європи, включно з Поль-
щею, яка впродовж багатьох років 
була головним отримувачем десятків 
мільярдів євро з Брюсселя. Тобто гро-
ші закінчуються, а обов’язки залиша-
ються, що стає Польщі нецікавим. 
    9 січня польський прем’єр-міністр 
Матеуш Моравецький зустрінеться з 
головою Єврокомісії. Жан-Клод Юн-
кер запросив очільника польського 
уряду «на килим», щоб обговорити від-
криття процедури проти Польщі.
    Запуск 7-ї статті в перспективі 
може означати призначення санк-
цій проти Польщі, в тому числі поз-
бавлення права голосу під час нарад 
на форумі ЄС. Проте такий сценарій є 
малоймовірним, тому що в цьому ви-
падку необхідна одностайність усіх 27 
країн Євроспільноти. Ось чому Вар-
шава розпочала шукати союзників, 
щоб не допустити «одностайності». І 
вже знайшла. Віце-прем’єр Угорщи-
ни Жолт Шем’єн задекларував, що 
його країна захистить Польщу від «не-
справедливого, показового політич-
ного провадження». Шем’єн заявив 
на прес-конференції в Брюсселі, що 
угорсько-польська дружба зобов’язує 
його країну протистояти Єврокомісії. 
На запитання, чи Угорщина висловить 
своє вето у випадку дій проти Польщі, 
віце-голова угорського уряду відповів 
ствердно. Угорський уряд, який скла-
дається з таких самих націоналістів, 
що й польський, уже кілька разів де-
кларував, що підтримає Польщу, і за-
певняв, що в разі потреби заради Вар-
шави заявить про своє вето. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Приголомшливу новину поширила Бі-Бі-Сі: з 
ембріона, який заморозили майже чверть століт-
тя тому, народилася дитина. Можливо, це най-
довший розрив між зачаттям та народженням за 
всю історію штучного запліднення, зазначається 
на сайті Британської телерадіомовної компанії.
 Зародок пожертвувала сім’я зi США. Він став 
першою дитиною для жінки, якій був усього один 
рік, коли дитину зачали. Ембріон, який став Ем-
мою Рен Гібсон, помістили до матки її мами Тіни 
Гібсон у березні. Емма народилася у листопаді.
 «Ви усвідомлюєте, що мені всього 25 років? 
Цей ембріон і я могли б стати найкращими дру-
зями», — сказала у коментарі Сі-Ен-Ен пані Гіб-
сон зі східного Техасу. «Я просто хотіла дитину. 
Мені байдуже, світовий це рекорд чи ні», — до-
дала вона.
 В американському Національному центрі по-
жертвування ембріонів, який надав запліднений 
зародок, лікарі називають таких малят «сніго-
вими дітьми» — через те, що їх довго утриму-
ють замороженими. Організація заохочує пари, 
які не хочуть більше дітей, жертвувати ембріони, 

аби інші пари могли відчути радість батьківства.
 Жоден з батьків у даному випадку біологічно не 
є пов’язаним з їхньою новонародженою донечкою.
Тіна та Бенджамін Гібсони звернулися до організа-
ції після того, як виявили, що чоловік має проблеми 
з зачаттям власних дітей. «Емма — чудове диво», 
— сказав пан Гібсон. «Я думаю, що вона виглядає 
ідеально, якщо врахувати, що була замороженою усі 
ці роки», — додав новоспечений батько. За даними 

медиків,  ембріон, з якого з’явилася на світ Емма, був 
кріоконсервований у жовтні 1992 року та зберігався 
довше, ніж будь-який інший живий людський емб-
ріон. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

«Снігова» Емма та її батьки. ❙

ПРОРИВ

Мати і народжена нею 
дитина — ровесники
З ембріона, який 
заморозили 24 роки тому, 
народилося немовля

■

КОНФЛІКТ 

Брюссель образився на Варшаву 
Єврокомісія запустила безпрецедентну за всю історію ЄС санкційну 
процедуру щодо Польщі

■

Польща довго випробовувала терпіння Євросоюзу…❙
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 На виставці можна побачити унікаль-
ний іконопис раннього Михайла Бойчу-
ка, періоду його навчання у Краківській 
академії красних мистецтв, та його так 
звану світську ікону «Двоє під деревом» 
(дехто називає картину «Два ангели»). 
Львівська мисткиня Ярослава Музика 
(Стефанович) упродовж років перехову-
вала 52 роботи репресованого митця. Спо-
чатку вона наглядала за львівською май-
стернею художника, а пізніше перенес-
ла збережений спадок до власного жит-
ла. Рішенням Особливої наради при МДБ 
СРСР від 18 червня 1949 року Музику 
Ярославу Львівну за «активну участь в 
антирадянській банді українських націо-
налістів» було засуджено до ув’язнення 
у ВТТ строком на 25 років iз перебуван-
ням в особливому таборі № 7 біля міста  
Братськ. Коли її запроторили до радянсь-
ких таборів, заборонений «бойчукізм» 
переховував її чоловік Максим Музика, 
замурувавши між дверима двох сусід-
ніх квартир. (Смерть Сталіна посприяла 
звільненню пані Ярослави у 1955-му). 
 Усього з власного доробку Михайла 
Бойчука збережено 78 робіт (із них закін-
чених робіт — близько десяти). Навіть у 
1952 році спалювали як «антисоветскую 
и националистическую» спадщину ху-
дожника з фондів Львівського держав-
ного музею українського  мистецтва, за 
офіційним розпорядженням.
 Зали «Мистецького арсеналу» ство-
рюють особливе відчуття простору і часу. 
Тому фахово облаштована виставка вираз-
но показує не лише творчість бойчукістів, 
яку кожен відвідувач домальовує у своїй 
уяві, а й контекст — історичний період від 
зародження мрії про незалежність Украї-
ни на початку ХХ століття до безпощад-
ної розправи над проукраїнськими мит-
цями — вже через пару десятків років і 
буквально до розвалу СРСР.
 Кого й чого боялася радянська влада, 
настирливо знищуючи бойчукізм?
 Михайло Бойчук родом із Тернопіль-
щини. У Львові молодий художник отри-
мував допомогу від Наукового товарист-
ва ім. Шевченка. У 1899 році навчався 
у Віденській академії мистецтв. Згодом 
— Краківській, а потім удосконалював 
уміння ще і в Мюнхенській. Велику роль 
у його житті відіграв митрополит Анд-
рей Шептицький. У 1910 році Михайло 
Бойчук з іншими здивував вибагливий 
Париж, виставивши твори в «Салоні не-
залежних». Темпера замість олії, колек-
тивна творчість замість індивідуальної, 
повернення до історичної спадщини за-
мість її заперечення, сконденсованість 
художньої форми замість реалістично-
го відтворення. Французи назвали ці но-
вації Renovation Byzantine — серед нау-
ковців вона відома як школа українсько-
го монументалізму або бойчукізм. Новий 
український стиль мав стати національ-
ним.
 У Київському художньому інституті 
у 1920-ті роки професор Бойчук з учня-
ми утворили ніби середньовічний цех, де 
спільним був процес творення — від виго-
товлення фарб і пензликів до закінчених 
творів. Вони амбітно називали себе «зод-
чими Всесвіту», які творять великий на-
ціональний стиль. Проте більшовицькі 
ідеологи швидко поклали край мистець-
ким пошукам — утверджуючи соціаліс-
тичний реалізм, не гребували безпощад-
ним терором.

 Іван Падалка — професор живопи-
су Київського художнього інституту, у 
1925-1934 роках викладав у Харківсько-
му художньому технікумі, а потім худож-
ньо-промисловому інституті — створив, 
зокрема, графічні малюнки до «Слова о 
полку Ігоревім», серію гравюр «Дніпре-
льстан», ілюстрував книжки українсь-
ких і зарубіжних письменників. Оформ-
ляв палітурки «Кобзаря» Тараса Шевчен-
ка, творів Франка, Котляревського, Копи-
ленка. З особливою теплотою і любов’ю 
працював над дитячими книжками, ніби 
передчуваючи близьке навічне прощання 
з єдиним маленьким сином.
 Перед початком розгортання масо-
вих репресій, наприкінці вересня 1936-
го, Івана Падалку заарештували і кинули 
у підвали Жовтневого палацу — головної 
катівні енкаведистів у Києві. Художни-
ка оголосили «ворогом народу», звинува-
тивши у «шпигунстві й підривній діяль-
ності». Згодом його участь розділили Ми-
хайло Бойчук, його дружина Софія Нале-
пинська-Бойчук, Василь Седляр, інші.
 Наступного дня після оголошення 
вироку Івана Падалку розстріляли. Тіла 
жертв більшовицького «правосуддя» з 
палацу нишком вивозили критими автів-
ками у Биківнянський ліс, що під Киє-
вом. Десь серед тих тисяч убієнних поко-
яться останки й художника-бойчукіста.
 Ілюстрації до «Кобзаря» (видання 
1931 і 1933 років) Василя Седляра стали 
однією з причин звинувачення у тому, що 
він був «активным участником национал-
фашистской террористической организа-
ции...» Він — учень Михайла Бойчука, 
керував Межигірським мистецько-кера-
мічним технікумом, чоловік Оксани Пав-
ленко, розстріляний у 1937-му.
 На виставці «Бойчукізм. Проект «Ве-
ликого стилю» є цікавезна робота Окса-
ни Павленко (вона одна з небагатьох бой-
чукістів, хто пережив сталіномор; за-
лишила спогади «Промовте — життя 
моє — і стримайте сльози»; померла у 
1991 році). Рисунок «В полі» (1930-31) 
художниця зробила на шпальті друко-
ваної тогочасної газети, де з одного краю 
проглядається пропагандистський напис 
«Да здравствует...» Ще одна з найвідомі-
ших робіт Оксани Павленко «Пишуть 
гасло», датована ще 1921 роком, з напи-

сом на плакаті: «Наша политика есть по-
литика мира»...
 І Антоніна Іванова вчилася у майстер-
ні монументального живопису, якою ке-
рував професор Михайло Бойчук в Ук-
раїнській академії мистецтв (заснували 
її 18 грудня 1917 року, статут затверджу-
вала Українська Центральна Рада). За де-
коративну композицію на Міжнародній 
виставці у Парижі (1925) Антоніна Іва-
нова «отримала право на золоту медаль» 
(нагороджена срібною). На виставці не 
можна не звернути увагу на її «Прялю» 
(1920 р.)  До речі, цивільного чолові-
ка художниці (яка в іншосвіт відійшла 
у Москві в 1972 році) скульптора Дмит-
ра Водопьянова (він же — Михайло Лез-
вієв), теж учня Бойчука — розстріляли.
 Художники-бойчукісти спочатку сла-

вили Україну (10-20-ті), а потім малюва-
ли і мавзолей, і Леніна, зокрема (30-ті). 
Але перше було сильнішим, бо саме ук-
раїнство (і в творчості, і в діяльності) ра-
дянська влада не могла пробачити бой-
чукістам, розстрілявши Бойчука, Па-
далку, Седляра; намагалася знищити всі 
роботи, переслідувала послідовників. Ві-
зуалізація на виставці «Бойчукізм. Про-
ект «великого стилю» картинами, кера-
мікою, плакатами, ескізами сценічних 
костюмів і навіть театральними лялька-
ми, цитатами й поданою інформацією дає 
змогу реальніше відчути час від початку 
ХХ століття і донині.
 «Стосовно бойчукізму існує кілька сте-
реотипів, — каже Ольга Мельник, керів-
ник відділу музейної справи «Мистець-
кого арсеналу», співкураторка виставки. 
— По-перше, що це обов’язково великий 
форматний стінопис. Насправді, мону-
менталізм — це, в першу чергу, особли-
ва організованість образу, в процесі тво-
рення якого відкидається випадкове і не-
суттєве, дозволяє перетворити на мону-
ментальні навіть малі художні форми. У 
нашій експозиції, наприклад,  ми пред-
ставимо цілком «монументальні» ексліб-
риси. 
 Стереотип другий, бойчукізм — це ви-
нятково вияв  пролетарської  пропаган-
ди.  Насправді у творах бойчукістів до-
мінує селянська тема, і їхня модель гар-
монійного життя побудована, так би мо-
вити, на селянському ґрунті. Коли вже у 
1930-ті роки під тиском політичних об-
ставин вони починають пропагувати нові 
сенси, пов’язані з індустріалізацію, «ге-
гемонією пролетаріату», пролетарським 
інтернаціоналізмом відбувається дегра-
дація стилю. Розписи Червонозаводсь-
кого театру в Харкові 1933-1935 років за 
мистецьким рівнем не витримують порів-
няння  з оздобленням Луцьких казарм у 
Києві 1919 року  та Селянського сана-
торію в Одесі 1928 року.  У цьому поля-

гала генетична запрограмованість, на-
ціональна своєрідність школи Михайла 
Бойчука. Це чудово розуміли більшови-
ки, звідси й  небачене навіть для часів ве-
ликого терору  тотальне винищення бой-
чукістів разом з їх мистецькою спадщи-
ною. Звідси таке важке повернення на-
віть після політичної реабілітації». 
 Ольга Мельник констатує: «Пер-
ший прецедент публічного експону-
вання творів бойчукістів після їхньої 
політичної реабілітації відбувся лише в 
1967 році і був досить дивним —  до ек-
спозиції Державного музею українсь-
кого образотворчого мистецтва було 
включено один (!) твір  Івана Падалки. 
Перша ретроспективна виставка «Бой-
чук і бойчукісти, бойчукізм» відбулась 
у Львівській картинній галереї та Де-

ржавному музеї українського образот-
ворчого мистецтва. Її кураторка Олена 
Ріпко здійснила своєрідну музейну реа-
білітацію бойчукізму. Впродовж наступ-
них років в окремих музеях відбувають-
ся персональні виставки окремих пред-
ставників школи Михайла Бойчука. 
Ми спробували розглянути бойчукізм 
як цілісний мистецький напрям у кон-
тексті тогочасних світових мистецьких 
течій, дослідити його еволюцію впро-
довж майже тридцяти років».
 Виставка, яка триватиме до 28 січня 
2018 року, — результат співпраці музеїв, 
архівів, бібліотек і приватних колекціо-
нерів — долучилося до формування екс-
позиції усіх таких різних 19. Куратори 
проекту: Ольга Мельник, Вікторія Ве-
личко, Ігор Оксаметний. Діє змістовна 
просвітницька програма. Ярослав Крав-
ченко — син художника-бойчукіста Ох-
ріма Кравченка, професор кафедри іс-
торії та теорії мистецтва Львівської на-
ціональної академії мистецтв, заслуже-
ний діяч мистецтв України читатиме 
лекцію «Стиль, який не відбувся». Утім 
велич прагнення утверджувати стиль, 
де основою була національна самоіден-
тифікація, відсторонює бажання скла-
дати реквієм. Мрія про відродження ук-
раїнського начала на початку ХХ століт-
тя надихає озвучувати їй осанну. ■

ВИСТАВКА

Ода мрії про відродження
У Києві експонують унікальні роботи бойчукістів
Валентина САМЧЕНКО

Якщо вірити в потойбічне життя, з 7 грудня, мабуть, перевертаються більшовицько-
радянські ідеологи-кати в пеклі, бо у Києві відкрили масштабну історико-мистецьку 
виставку «Бойчукізм. Проект «великого стилю». На ній представлено понад 300 ек-
спонатів. Зокрема, і живописні та графічні роботи   Михайла Бойчука, Василя Сед-
ляра й  Івана Падалки — художників, яких радянська влада знищила у 1937-му; і 
ще в 50-х роках «зачищала» музейні запасники від найдрібнішого творчого спадку 
цих «ворогів народу». Переслідували й учнів Михайла Бойчука, який започаткував 
художній монументальний стиль і  самобутню школу українського мистецтва, що 
синтезувало фольклорно-народні начала, опираючись на  творчі здобутки Візантії 
та італійського Раннього Відродження,  в основі якого лежить принцип гуманізму, 
утвердження гідності і краси реальної людини. 

■

Михайло Бойчук (ліворуч) і його учні: 
Кирило Гвоздик, Іван Падалка, 
Василь Седляр, Оксана Павленко.
Архівне фото.

❙
❙
❙
❙

Михайло Бойчук, «Двоє під деревом» (1915).❙

Антоніна Іванова, «Пряля» (1920).❙

Михайло Бойчук, «Українка» (1910-ті роки).
Фото з сайта uk.wikipedia.org.

❙
❙

Вони амбітно називали себе «зодчими Всесвіту», які творять великий 
національний стиль.
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«Усі добре знають, що з дитинства я страждаю на бронхіальну 

астму. А під час «Вуельти» трапилося загострення хвороби, тому я, 
за рекомендацією командного лікаря, підвищив дозу сальбутамолу, 

пам’ятаючи при цьому, що не повинен перевищити дозволений рубіж».
Крістофер Фрум
британський велогонщик

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Спійманий на допінгу й поз-
бавлений усіх великих титулів 
американський велогонщик 
Ленс Армстронг, розмовляючи 
«по душах» з відомою амери-
канською медіа-зіркою Опрою 
Уїнфрі в 2013 році зізнався, що 
без заборонених фармакологіч-
них стимуляторів не зміг би сім 
разів виграти «Тур де Франс».
 Після відвертого зізнання 
Армстронга подумалося, що 
подібних хитрунів у пелетоні 
більше не буде й надалі бороть-
ба за першість на найпрестиж-
нішій велобагатоденці вести-
меться по-чесному.
 Утім поява на горизонті но-
вого чемпіона з «залізними жи-
лами», котрий, за аналогією 
з Армстронгом, одна за одною 
почав клепати перемоги на «Ве-
ликій петлі», змусила не тільки 
шанувальників велоспорту, а й 
самих велосипедистів шукати 
«підлог» у регулярних тріум-
фах лідера британської коман-
ди «Скай» Крістофера Фру-
ма. На даний момент у його ак-
тиві чотири звитяги на «Тур де 
Франс».
 Про те, що британець у до-
волі складних для усіх вело-
гонщикiв ситуаціях, ні від кого 
не ховаючись, може застосува-
ти інгалятор з речовиною, здат-
ною відкрити друге дихання, 
бачили й знали практично всі. 
Утім на будь-які закиди в за-
стосуванні фармстимуляторів 
Фрум упевнено відповідав: «На 
застосування інгалятора з саль-
бутамолом маю офіційний доз-
віл лікарів, оскільки з дитин-
ства страждаю на бронхіальну 
астму».
 Не секрет, що доволі бага-
то знаних спортсменів мають 

так звану терапевтичну довід-
ку, котра, як виняток, дозво-
ляє їм — носіям того чи іншо-
го хронічного захворювання 
— застосовувати медичні пре-
парати, необхідні для лікуван-
ня їхньої хвороби. Щоправда, у 
відкритому доступі їхніх пріз-
вищ не знайдете. 
 Що стосується сальбутамо-
лу, то на застосування атлета-
ми цього препарату, головною 
функцією якого є розширення 
гладенької мускулатури брон-
хів під час нападу бронхіальної 
астми, взагалі не потрібно жод-
них погоджень. Єдина вимо-
га Всесвітньої антидопінгової 
агенції до спортсменів полягає 
в тому, що рівень цього бронхо-
дилятатора в їхньому організмі 
не повинен перевищувати виз-
наченого рівня, який у випад-
ку з сальбутамолом становить 
1000 нанограм на один мл сечі.
 Після того як допінг-офі-
цери по ходу цьогорічної «Ву-
ельти» вирішили перевіри-
ти «на чистоту» майбутньо-
го переможця гонки Фрума, 
з’ясувалося, що рівень саль-
бутамолу в його організмі пе-
ревищує дозволені показники 
вдвічі. «Усі добре знають, що з 
дитинства я страждаю на брон-
хіальну астму. А під час «Ву-
ельти» трапилося загострен-
ня хвороби, тому я, за реко-

мендацією командного лікаря, 
підвищив дозу сальбутамолу, 
пам’ятаючи при цьому, що не 
повинен перевищити дозволе-
ний рубіж», — заявив Фрум.
 У команді «Скай» уже заяви-
ли, що готові до всебічної спів-
праці з розслідуванням, розпо-
чатим антидопінговими служ-

бами. Чи вдасться Фруму вийти 
повністю сухим із води? Питан-
ня. Факт порушення антидопін-
гових правил зафіксували од-
разу дві допінг-проби (А та В). 
Відтак головні зусилля «небес-
них» будуть спрямовані на те, 
аби максимально мінімізувати 
репутаційні втрати, пов’язані з 

допінг-скандалом.
 Головне у таких випадках 
довести, що аномально високий 
рівень фармпрепарату був обу-
мовлений не прагненням пок-
ращити спортивні результати, 
а став наслідком необхідності 
зупинити гострий напад брон-
хоспазму. ■

ВЕЛОСПОРТ

Астматичне виключення
Титулований британський велогонщик, чотириразовий переможець «Тур де Франс» 
підозрюється в порушенні антидопінгових правил

■

Під час виграної «Вуельти»-2017 у лідера британської команди «Скай» Крістофера Фрума 
(чотириразового переможця «Тур де Франс») виявили суттєво підвищений рівень препарату, 
котрий сприяє полегшенню дихання у астматиків.
Фото з сайта  liter.kz.

❙
❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 В останні роки одним із головних 
протистоянь українського баскетболу 
була дуель столичного «Будівельника» 
та южненського «Хіміка». Перед стар-
том нинішнього сезону очікувалося, що 
обидва колективи — учасники «золотої» 
серії попереднього чемпіонату країни — 
знову вестимуть очну боротьбу за звання 
найсильнішої команди суперліги.
 Але схоже, що до чемпіонської гон-
ки «хіміки» не готові. Після провалу на 
груповому етапі Єврокубка, де підопічні 
Віталія Степановського, в підсумку, виг-
рали лише один із шести поєдинків, іг-
рові негаразди віце-чемпіона продовжи-
лися і на внутрішній арені, де южненсь-
кий колектив ніяк не може залишити 
аутсайдерську зону. Якщо раніше в ре-
гулярному чемпіонаті «Хімік» боровся 
за найвищі позиції, то нині для южнен-
ців успіхом буде бодай якесь місце в ко-
горті «сіяних» на плей-оф.
 Той факт, що сьогодні «Хімік» аб-
солютно не готовий боротися за чіль-
не місце нагорі протоколу, підтвердив 
його гостьовий поєдинок у Києві проти 
«Будівельника». І, як відзначив Степа-
новський, причина розгромної поразки 
чинному чемпіону не в поганій дорозі, 
котру впродовж 15 годин «хімікам» до-
велося долати з Одеси до столиці. «Не 
було у нас тієї енергії, щоб боротися за 
кожен м’яч. Хотіли виграти за рахунок 
командної гри, але не вийшло. Не збира-
юся скаржитися і говорити, що причина 
поразки — важка дорога», — відзначив 
наставник «Хіміка».
 Останнім часом керівники южненсь-
кого клубу не раз наголошували, що в 
умовах фінансових обмежень будуть усе 
більше довіряти місцевим баскетболіс-
там. «Про підсилення сьогодні взагалі 
не йдеться», — пояснив Степановсь-
кий.

 На тлі ослаблених «хіміків» кадро-
вий потенціал «Будівельника» вигля-
дає значно потужнішим, особливо це 
стосується «великих» хлопців. Саме за-
вдяки успішній грі центрових «Будки» 
— Михайла Анісімова та Максима Сан-
дула, перемога столичної команди над 
титулованим представником Одещи-

ни вийшла більш ніж переконливою — 
82:56.
 «З огляду на рахунок, може здатися, 
що нам вдалося перемогти легко. Проте 
гра видалася непростою. Нам довелося 
добре попрацювати. Командна робота в 
захисті й у нападі, довіра один до одно-
го — ось запорука сьогоднішньої перемо-

ги. Можна сказати, що план на гру спра-
цював», — оцінив дії своїх хлопців го-
ловний тренер «гладіаторів» Володимир 
Коваль. Утім у грі столичного клубу да-
леко не все ідеально. Прогресувати чин-
ному чемпіону є куди й орієнтир у цьо-
му плані очевидний — лідер першості — 
«Дніпро».
 Баскетболісти ж «Хіміка» вимушені 
нині орієнтуватися на команди, що ма-
ють трохи скромнішi, ніж чемпіонські, 
амбіції. Серед них і «Черкаські мавпи», 
котрі наразі йдуть третіми в регулярно-
му чемпіонаті. Перед приїздом до Чер-
кас басткеболістів із Южного табір міс-
цевого клубу несподівано залишив Мар-
фін Джеферсон. «Самовільно залишив-
ши розташування клубу, американець 
порушив умови контракту», — заявили 
в розташуванні «мавп». При цьому слід 
сказати, що Джеферсон у складі чер-
каської команди грав далеко не остан-
ню роль, заробляючи в середньому за гру 
14,8 очка й роблячи 8,8 підбирання. ■
 

Футбол
 В оновленому рейтингу ФІФА національна збірна 
України зберегла за собою 35-те місце. Перша трійка 
— Німеччина, Бразилія, Португалія. ■

ХРОНІКА■

У «Хіміка» не знайшлося аргументів проти злагоджених дій «гладіаторів».
Фото з сайта fbu.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Суперліга. 
Чоловіки. «Будівельник» — «Хімік» — 
82:56, «Черкаські мавпи» — БІПА — 
111:90.
 Турнірне становище: «Дніпро» — 13 пе-
ремог/1 поразка, «Будівельник» — 11/3, «Чер-
каські мавпи» — 7/7, «Миколаїв» — 7/6, БІПА 
— 6/7, «Хімік» — 6/6, «Запоріжжя» — 2/12, 
«Політехнік» — 2/12.

■БАСКЕТБОЛ

За іншим графіком
Безкомпромісної боротьби в протистоянні фіналістів 
попереднього чемпіонату України не вийшло

■
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 За підсумками перевірки шкіль-
них творів на тему «Як я провів літо» 
було розкрито три пограбування, два 
теракти і знайдено вбивцю Джона 
Кеннеді.

* * *
 Півень прикотив у курник яйце 
страуса:
 — Я не хочу вас критикувати, 
милі дами, але подивіться, як пра-
цюють інші.

* * *
 Із пояснювальної записки двір-
ника: «Я зовсім не був п’яний на-

прикінці зміни в п’ятницю. Так, я 
лежав на газоні і їв траву, тому що 
зламалася коса, а план треба було 
виконати».

* * *
 Сім’я перед обідом.
 — Синку, ти що на обід хочеш? 
— запитує мама.
 — Мені, як і татові.
 — Час тобі вже свою думку 
мати, а не на інших дивитися.
 — Ну тоді, мамо, менi те саме, 
що й тобi.
 — От молодець.

По горизонталі:
 1. Сталевий чи мотузяний міц-
ний гнучкий. 3. Пропорція між ре-
альними розмірами і зображенням 
на папері. 7. Хижа тварина, яка за-
хищається різким неприємним запа-
хом. 8. Головний герой роману Ро-
алда Дала «... і шоколадна фабри-
ка». 9. Діалектна назва воза, підво-
ди. 10. Літературизоване означення 
монголо-татарського поневолення. 
11. Один із пари легендарних аме-
риканських гангстерів. 13. Відріз 
цупкої тканини, яким обгортали-
ся українські жінки замість спідни-
ці. 16. Атака на корабель, коли на-
падники підходили борт до борту і 
перескакували на палубу. 18. Оди-
ниця об’єму рідини в Англії і США, 
що дорівнює приблизно 0,56 л. 21. 
Червоно-бурий шар на поверхні залі-
за, який утворюється внаслідок його 
окислення.  22. Обрій, горизонт. 24. 
Легкий приємний вітерець.  25. Річ-
ка, на якій стоїть Рим. 26. Райцентр 
на Тернопіллі. 27. Місто на Закар-
патті, столиця Карпатської України в 
1939 році. 
По вертикалі:
 1. Відмерла викопна рослин-
ність, яка використовується як ор-
ганічне добриво чи паливо. 2. 
Дерев’яний плуг, який порівнюють із 
лосячими рогами. 3. «В’ється, наче 
змійка, неспокійна річка, тулиться 
близенько до підніжжя гір. А на тому 
боці — там живе ... в хаті, що схова-
лась у зелений бір» (пісня). 4. Зла-

мана гілка чи місце, де вона відрос-
тала від стовбура. 5. Спеціальна ко-
нусоподібна посудина з довгою руч-
кою для приготування кави, джезва. 
6. Укриття, влаштоване на бойових 
позиціях для захисту від артилерій-
ського вогню. 7. Приставні сходи чи 
дошка, якими піднімаються на лі-
так чи корабель. 12. Британський 
король, герой однойменної трагедії 
Шекспіра. 13. Кольорові бавовняні 
нитки для вишивання. 14. Ситуація 
у футболі, коли м’яч вийшов за межі 
поля. 15. «Відкладний відмінок» 
латинської мови, який зазвичай грає 
роль прислівника і є ознакою дії, ви-
раженої дієсловом. 17. Британський 
порт біля протоки Па-де Кале. 19. 
Річка в Африці. 20. Відомий дитя-
чий табір, що переїхав до Буковеля. 
22. Зворотний бік сокири. 23. Гнуч-
ка металева нитка чи тонкий прут. 

Кросворд №150 
вiд 15—16 грудня

У зв’язку зі святковими вихідними наступний номер 
«України молодої» вийде в середу 27 грудня.

ПРИКОЛИ■
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Аліса КВАЧ

 Напередодні Різдва так хочеться, щоб 
усі були щасливі. І не лише люди, а й чо-
тирилапі безхатченки. Про це ще раз на-
гадала американська поп-зірка Мерайя 
Кері, яка до Різдва випустила зворушли-
вий мультфільм, який назвала рядком із 
своєї пісні All I WantForChristmasisYou 
(«Все, що я хочу від Різдва, — це ти»). Го-
ловна героїня мультика — дівчинка, яка 
зустріла песика-безхатька і зрозуміла, 
що її заповітне бажання здійснилося.
 Мультик високо оцінила й організація 
захисників тварин РЕТА, яка присвоїла 
Мерайї Кері офіційне звання «Янгола». 
«Її святковий мультфільм нагадує нам, 
що піклування про тварин — це не лише 
фантазія, а й відповідальність. Але одно-
го гарного дня, коли ти зустрічаєш соба-
ку і вона навічно стає твоїм дитям, ти ро-
зумієш, що ви належите одне одному», — 

прокоментувала це рішення старший 
віце-президент РЕТА Ліза Ленг.
 До слова, у самої Мерайї Кері сім со-
бак. Для своїх улюбленців зірка не шко-
дує нічого — у хвостатих членів родини 
є свої кухарі, перукарі і навіть психолог 
(його співачка запрошувала, щоб врегу-
лювати напади собачих ревнощів перед 
народженням її двійнят, Монро і Мо-
роккана). Лише на догляд за хутром і 
кігтями, масажі та інші СПА-проце-
дури для своїх песиків співачка тра-
тить більше сорока тисяч доларів на 
рік, а кілька років тому вона виру-
шила з усією зграєю у відпустку до 
Лондона, витративши на пере-
літ приватним чартером 
та проживання у фешене-
бельному собачому го-
телі 189 тисяч доларів. 
А ми кажемо — життя 
собаче... ■

з 25 до 31 грудня
 Овен (21.03—20.04). Лякатися не вар-

то, прийміть виклик долі в повній бойовій го-
товності. У цей період ви гостро реагуватиме-
те на критику ваших колег. Їхня думка ніяк не 
вплине на вашу кар’єру, але може спровокува-
ти напругу в колективі.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Телець (21.04—21.05). Чекайте нових 
пропозицій, можливо, вам навіть вдасться змі-
нити сферу діяльності. Є шанс переїхати пра-
цювати за кордон. Свята краще провести в сi-
мейному колi.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 31.

 Близнюки (22.05—21.06). Ви візьме-
те на себе максимум відповідальності за чужi 
справи. Але не варто вирiшувати стороннi про-
блеми, треба бiльше довiряти людям.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Рак (22.06—23.07). На вас чекає 
легкий період. Якщо якісь позиції було 
втрачено, є шанс надолужити згаяне. 
Головне — не піддаватися рефлексії, а 
працювати. І тоді ви зможете реалізува-
ти все, про що мрієте.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Лев (24.07—23.08). Вас цікавитиме тіль-
ки особисте життя, робота відійде на другий 
план. Це не страшно, адже легковажність ніяк 
не позначиться на кар’єрі. У декого з’явиться 
шанс отримати пропозицію руки і серця.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26. 

 Діва (24.08—23.09). Самотнiх людей очі-
кує зустріч зі своєю половинкою, яка може за-
вершитися весіллям. А в одружених стосунки 
важко назвати гармонійними. Наберіться смі-
ливості та шукайте вихiд iз ситуації, що скла-
лася.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Терези (24.09—23.10). На тих, хто пра-
цює в галузi мистецтва, чекає заслужений ус-
піх. Для представників інших професій тривати-
ме період напруженої роботи. Ви захочете змі-
нити діяльнiсть i шукатимете стабільну роботу.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 28.

 Скорпіон (24.10—22.11). Спробуйте 
зберегти дружбу і довіру своїх партнерів. Вас 
закрутить вир вечірок і прийомів. І хоч як це 
дивно, але, здавалося б, марне життя прине-
се професійні контакти і можливість отрима-
ти нову роботу.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.

 Стрілець (23.11—21.12). Ваші трудові 
подвиги не залишаться непоміченими. Мож-
ливо, вам пiднiмуть зарплату, але при цьому 
доведеться витратити багато грошей на сімей-
ні проблеми. Пiд Новий рiк загадайте бажан-
ня, i воно обов’язково збудеться.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Козеріг (22.12—20.01). Щоб зберегти 
хороші стосунки з другою половинкою, збіль-
шiть дистанцію між вами і батьками, інак-
ше вибухонебезпечних ситуацій не уникнути. 
Якщо ви самотні, то на вас чекає велике по-
чуття.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 31.

 Водолій (21.01—19.02). Виникнуть кон-
флікти через сімейний бюджет. Вас захопить 
легковажний роман, який залишить тільки гiр-
кі спогади. Не пiддавайтесь поганому настрою, 
адже попереду новорiчнi свята.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Риби (20.02—20.03). Нові контакти 
відкриють перспективи на майбутнє. Уни-
кайте обговорень робочих моментів у не-
формальній обстановці, інакше можете на-
жити ворогiв.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 31. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

ВІДЗНАКИ

Янгол Кері
Американська співачка підтримала 
безпритульних чотирилапих

■

23—24 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, невеликий снiг. На дорогах мiсцями оже-
ледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура 
вночi -2...-4, удень -1...+1. Пiслязавтра вночi -1...+1, удень 
+3...+5.

Курорти Карпат: хмарно, невеликий снiг. Славське: 
уночi -1...-3, удень -1...+1. Яремче: уночi -1...-3, удень 
-1...+1. Мiжгiр’я: вночi -1...-3, удень -1...+1. Рахiв: -1...-3, 
удень -1...+1.

21 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— 11 см, Стрий — 16 см, Славське — 18 см, Плай — 
55 см, Мiжгiр’я — 12, Рахiв — 3 см, Долина — 14 см, 
Івано-Франкiвськ — 7 см, Яремче — 3 см, Коломия — 
5 см, Пожежевська — 62 см.

Основними святами українців iз давніх-давен 
були чотири: зимове і літнє сонцестояння 
та весняне й осіннє рівнодення
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