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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,86 грн. 

1 € = 33,00 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Собака гавкає, 
а Україна йде
За нумерологічним прогнозом, у рік кращого друга людини нашій країні 

у глобальних процесах відведено не останню роль
стор. 14 »

ГЕРОЯМ СЛАВА!

За одного вченого 
— чотири ворога 
Україні важкою ціною вдалося 

розблокувати процес обміну 

полоненими з терористами 

Донбасу
стор. 2 »

Українська економіка дуже 

повільно, але й у 2018 

році продовжуватиме 

відновлюватися. Втім 

залишатиметься ймовірність 

високої інфляції, негативних 

непередбачуваних ситуацій і 

навіть дефолту 
стор. 5 »

Без дефолту 
і «лебедів»

Влада України 

наполегливо підштовхує 

екс-президента Грузії 

до добровільного виїзду 

з нашої держави
стор. 4 »

Чи стане Саакашвілі 
«летючим голландцем»?
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«Нічого не можна сказати про проукраїнські настрої на окупованому 
Донбасі, тому що навіть якщо вони і є в людей, то їх побоюються 
висловлювати. Зараз там тоталітарна система — такий собі «мікс», 
«суміш» 37-го року і 50-х або 70-х років».

Ігор Козловський
звільнений iз полону вчений

УКРАЇНА МОЛОДА

Іван БОЙКО

 Бойові дії на східному фрон-
ті фактично не припинилися ні 
до, ні під час, ні після найбіль-
шого обміну полоненими, який 
відбувся в районі окупованої 
Горлівки минулої середи. 
 За даними штабу АТО, впро-
довж тієї доби окупанти здійс-
нили чотири прицільні обстріли 
позицій ЗСУ саме на донецько-
му напрямку: поблизу Водяно-
го, Саханки, у передмісті Ав-
діївки та Кам’янки. Тим більше 
що вогонь мав би бути припи-
нений на час так званого «Різд-
вяного» перемир’я, яке нібито 
розпочалося ще тиждень тому 

— опівночі 23 грудня. Утім за 
час цього перемир’я на фронті 
вже загинуло двоє захисників 
України. 
 За даними волонтерів, од-
ним iз перших, саме 23 груд-

ня, загинув від кулі снайпера 
на Світлодарській дузі в сели-
щі Луганське солдат 25-го ба-
тальйону «Київська Русь» 54-ї 
бригади Олег Шевченко з міста 
Лозова. 

  Уже 26 грудня під час воро-
жого обстрілу в районі шахти 
«Бутівка» від смертельного по-
ранення загинув ще один воїн. 

Прізвище загиблого від воро-
жої кулі знову ж таки повідо-
мили волонтери — ним виявив-
ся Ярослав Козак. ■

ВІТАННЯ

Миру та достатку 
в Новому році!

■

В Ірпені «славлять 
Отєчєство» 
 Трагікомічним вияви-
лося відкриття в четвер 
сесії міськради в Ірпені: 
ні з того ні з сього Гімн 
України було перервано 
вставкою з... російського 
гімну. 
 Міський голова Ірпе-

ня Володимир Карплюк на 
своїй сторінці у «Фейсбу-
ці» написав, що, мовляв, 
цю «капость» вчинили 
його опоненти, які підмі-
нили флешку з гімном, 
щоб спровокувати кон-
флікт. «Ми вже подаємо 
відповідне звернення до 
СБУ, адже за цією прово-

кацією можуть стояти се-
паратисти, які прикрива-
ються гучним словом «ак-
тивіст», — додав у своє-
му повідомленні обурений 
«батько» міста.
 Щоправда, варто на-
гадати, що мера Ірпеня 
підозрюють у створен-
ні, керівництві злочин-

ною організацією, заво-
лодінні чужим майном в 
особливо великих розмі-
рах та підробленні доку-
ментів. Більше того, пана 
Карплюка небайдужа гро-
мадськість звинувачує та-
кож у придбанні фірми з 
метою прикриття незакон-
ної діяльності.

Іван ПОВАЛЯЄВ

 Найбільший за всю історію 
війни на Донбасі обмін ук-
раїнських полонених на сепа-
ратистів, який відбувся позав-
чора в районі окупованої Гор-
лівки, викликав різні емоції 
та думки. 
 З одного боку, офіційному 
Києву нарешті вдалося роз-
блокувати обмін заручника-
ми, якого не було вже близь-
ко 15 місяців (якби Кремль не 
наголошував, що це «заслу-
ги» патріарха Московського 
Кирила і кума Путіна Віктора 
Медведчука). До того ж удало-
ся звільнити відомого на весь 
світ українського патріота і 
вченого, який вже став знако-
вою особистістю на Донбасі, 
Ігоря Козловського. 
 З іншого — в очі впадає 
явна нелогічність і неспра-
едливість обумовленої фор-
мули «306 на 74» (українсь-
ка сторона передала 306 осіб, 
більшість з яких обвинувачу-
ють або вже засу джено за тяж-
кі злочини, тоді як бойовики 
— 74 українських патріотiв 
iз числа цивільних і військо-
вих). Тобто за одного свого 
патріота Україна віддала чо-
тирьох своїх ворогів. 
 І тут показовим і вража-
ючим є той факт, що бойови-
кам Луганська Україна пе-
редала діда, який ще в січні 
2015 року підсунув військо-
вим ЗСУ на блокпосту у Ста-
ниці Луганській банку меду 
з гранатою. Внаслідок вибуху 
тоді двоє військових отрима-
ли тяжкі поранення, а третій 
— боєць 17-ї танкової бригади 
Олександр Суслопаров — по-
мер дорогою до лікарні. Вдома 
на нього чекали четверо дітей 
та вагітна дружина.
 Убивці багатодітного бать-

ка присудили 15 років за ґра-
тами, але тепер його радо віта-
ють на волі інші вбивці в теро-
ристичній «ЛНР». Показово, 
що інший обвинувачуваний — 
екс-мер Торецька Володимир 
Сліпцов під час обміну заруч-
никами відмовився йти на те-
риторію, підконтрольну теро-
ристам «ДНР» та сховався в 
автобусі журналістів, з яко-
го не виходив до завершення 
процедури обміну.
  З української сторони в 
організації та супроводі обмі-
ну полонених брали участь на 
КПВВ «Майорське» представ-
ниця України в гуманітарній 
підгрупі Тристоронньої кон-
тактної групи Ірина Геращен-
ко, уповноважена Верховної 
Ради з прав людини Валерія 
Лутковська, а також експер-
ти Мінської гуманітарноі гру-
пи, представники СБУ і Міно-
борони.
  Після процедури обміну 
звільнені українські війсь-

кові, активісти, науковці та 
громадські діячі спершу по-
летіли до Харкова, де їх зус-
тріли Президент Петро По-
рошенко та міністр оборони 
Степан Полторак. Після ко-
роткого спілкування звільне-
них гелікоптерами доставили 
до Харкова, а потім i в Київ, 
де їх зустрічали сотні небай-
дужих українців у рамках ак-
ції «Зустрінь своїх». На шля-
ху до столиці звільнені захис-
ники України перевдягнули-
ся у військову форму ЗСУ. 
 «Хочу заявити, і я впевне-
ний, що хлопці, які зараз на 
окупованій території, це по-
чують. Ми будемо з потрій-
ною енергією працювати над 
вашим звільненням. І буде-
мо робити все, щоб це сталося 
якомога швидше», — зазна-
чив Петро Порошенко, який 
летів до Києва разом зі звіль-
неними українськими патріо-
тами. ■

гривень 
гарантій на-

дасть Кабмін для державних шахт, пише 
на своїх сторінках «Урядовий кур’єр».

1 млрд. гривень
 та ювелірні прикраси ви-

несли злодії з приватного будинку академіка НАН Ук-
раїни, директора Національного інституту пульмоноло-
гії Юрія Фещенка, який регулярно скаржився на нестачу 
коштів для лікування хворих, повідомили у Нацполіції.

українців
скористали-

ся безвізовим режимом з Євросоюзом станом 
на 27 грудня, інформував помічник голови Де-
ржприкордонслужби України Олег Слободян.

випадків
«кнопкодавс-

тва» нарахували цьогоріч у 
Верховній Раді, сказано на сай-
ті громадського руху «Чесно».

військовослужбовець
— безповоротні втрати ук-

раїнської армії у нинішньому році станом на 18 
грудня — цю сумну статистику оприлюднили 
в Генштабі ЗСУ.
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15 млн. 265 191380 тис.

НА ФРОНТІ

«Перемир’я» навпаки
Ворог продовжує обстрілювати позиції ЗСУ 
й провокувати на бій, попри домовленості 
про припинення вогню

■ ДО РЕЧІ

 Безповоротн і  в трати  укра їнсько ї  арм і ї  нин ішнього ,  2017-го , 
року ,  с таном на  18  грудня ,  с тановлять  191  в ійськовослужбовець 
— це  загибл i  в  боях ,  зникл i  безв істи  та  полонен i .  Ще 174  б ійц ів 
було  поранено .
  Дані  подані  Генштабом ЗСУ. Загалом санітарні  втрати українсь-
кої  армії  у  2017 році  (поранені ,  травмовані  та хворі)  становлять 1265 
військовослужбовців.
 Також у Генштабі  додають,  що впродовж 2017 року на контракт-
ну службу до ЗСУ вступило 35 220 осіб.  Там також відзначали,  що 
«2017 року спостерігається тенденція до значного зменшення,  удвічі , 
небойових втрат у підрозділах ЗС України».

■

 Дорогі українці! Наближа-
ються новорічні свята. Дні, які 
ми можемо присвятити нашим 
близьким і відчути тепло родин-
ного затишку, вдосталь наїстися 
домашніх пирогів, з любов’ю спе-
чених мамою чи дружиною. По-
бавитися з дітьми, які непомітно 
для нас так виросли за цей рік. У 
щоденній метушні ми позбавлені 
цих простих людських радощів. 
Усе дитинство я провів у дитячих 
будинках та інтернатах, тому за-
раз дуже ціную кожну хвилину, 
проведену з сім’єю.
 Знаю, що настрій у багатьох із 
вас далеко не святковий. Куди б я не 
приїхав, люди всюди питають про 
одне: як їм вижити? Упевнений, 
подолати бідність і вирвати країну 
з жебрацтва неможливо без ради-
кального підвищення доходів.
 Саме тому Радикальна партія 
вже у цьому році добилася збіль-
шення мінімальних пенсій для 
10 мільйонів українців. Комусь 
на 100, комусь на 1000 гривень. 
Хотілося б більше, і, повірте, за 
останні півроку на десятках зус-
трічей із Прем’єром я піднімав 
це питання. Добиваюся, щоб на-
ступного року справедливу над-
бавку отримали всі пенсіонери. 
Зокрема, незаслужено забутими 
залишилися колгоспники, які 
все життя горбатилися на держа-
ву, військові та чорнобильці, які 
ціною власного здоров’я захища-
ли землю, — для них гідної пенсії 
вимагатимемо першочергово. 

 На нашу вимогу в наступно-
му році мінімальна зарплата буде 
підвищена не до 3700, а до 4200 
грн. Збільшення зарплат, їх «відбі-
лення» дасть додаткові надходжен-
ня до Пенсійного фонду, що гаран-
тує людям забезпечену старість.
 Ми добилися виділення кош-
тів на підтримку села, зокрема, 
на розвиток тваринництва. Моя 
мета — повернути корову в кож-
ну хату та навічно закріпити зем-
лю за фермерами. Хочу, щоб у 
селі була робота, інфраструктура, 
щоб із села не виїжджала молодь, 
щоб були діти, які пили наше се-
лянське молоко, а не смердючу та 
шкідливу пальмову олію. 
 Також наша команда доби-
вається підтримки національних 
виробників. Переконаний, ми має-
мо більше виробляти продукції, 
більше експортувати, а не імпорту-
вати. Тоді в українців буде робота і 
зарплата. З цією метою ми розро-
били законопроект «Купуй ук-
раїнське, плати українцям», який 
є реактивним паливом для еконо-
міки, запорукою її зростання.
 Ми з моєю командою все ро-
бимо для того, щоб ви відчували 
себе захищеними та потрібними 
власній державі. 
 Певен, разом нам під силу подо-
лати будь-які труднощі. Бережіть 
ваших рідних і близьких. Сім’я — 
це найдорожче, що у нас є.
 З Новим роком та Різдвом 
Христовим!

Ваш Олег Ляшко

НОВИНИ ПЛЮС ■

ПОВЕРНЕННЯ

За одного 
вченого — 
чотири ворога 
Україні важкою ціною вдалося 
розблокувати процес обміну полоненими 
з терористами Донбасу

■
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особи
ще залишають-

ся заручниками в ОРДЛО, заявив го-
лова Служби безпеки України Василь 
Грицак.

103 українців
були дуже або переважно щасливі в 2017 

році, про що свідчать результати опитування, проведеного 
фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спіль-
но з соціологічною службою Центру Разумкова.

поліцейських
засудили цього року за різ-

ні злочини, йдеться у річному звіті голови 
Нацполіції України Сергія Князєва. 

народних 
депутатів

пропустили в грудні більше 90% го-
лосувань, обурені в Комітеті вибор-
ців України.

біогазових 
комплекси

запрацювали цьогоріч в Україні, звіту-
ють автори сторінки «Сільське госпо-
дарство і альтернативна енергетика» 
в Facebook.

59% 53 40  4
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ПОГОДА

Суцільні 
«плюси»
У новий рік Україна 
ввійде зі снігом, 
дощем i невеликим 
потеплінням
Ірина КИРПА

 Буквально за кілька днів до новорічних свят 
синоптики змінили прогноз для Києва та скасува-
ли 17-градусні морози, про які говорили раніше. 
Тепер мешканцям столиці обіцяють комфортну 
температуру повітря в межах 0-2 градусів тепла, 
без опадів. Напередодні Нового року і аж до 3 січ-
ня майже в усіх регіонах нашої країни очікується 
відлига та подальше поступове зниження темпе-
ратури повітря. Вже до Різдва зима увійде у свою 
звичну норму та подарує українцям сильні моро-
зи від 5 до 17 градусів нижче нуля.
 Згідно з прогнозом співробітників Укргідро-
метцентру, справжня «новорічна казка» з пух-
настим снігом, морозцем та відсутністю вітру 
може прийти до центрального та східного регіонів 
нашої країни. 
 Також красиво має бути і на Прикарпатті: вся 
Івано-Франківська область вкриється снігом, а на 
Різдво такі зимові курорти, як Буковель, Яремче 
та Верховина, порадують туристів можливістю по-
кататися на санчатах або лижах.
 А от на Закарпатті люди вже постраждали від 
потопу, який утворився після потужного снігопа-
ду та різкої відлиги, що прийшла відразу за ним. 
Високий рівень води у гірських річках затопив 983 
домогосподарства та вісім ділянок автомобільних 
доріг загальною протяжністю понад два кіломет-
ри. Найкритичніша ситуація склалася в Іршавсь-
кому та Виноградівському районах. На щастя, ці 
надзвичайні ситуації вдалося пережити без жертв, 
але 172 мешканців Іршавського району довело-
ся тимчасово відселити. Зараз бійці ДСНС Украї-
ни відзначають, що рівень води поступово йде на 
спад, що дозволило людям повернутися до рід-
них домівок ще до початку новорічних свят.
 — Ситуація вже стабільна, усі примхи пого-
ди ми тримаємо на контролі, — повідомив голо-
ва Виноградівської РДА Михайло Русанюк. — Але 
про всяк випадок рятувальники ДСНС України по-
переджають усіх місцевих жителів та туристів про 
збереження небезпеки сходження лавин у Карпа-
тах та в деяких районах Прикарпаття.
 Міцні морози очікуються в Україні до 13 січня, 
коли середньодобова температура по країні вдень 
знизиться до мінус 12 градусів, а вночі сягатиме 
15-17 градусів морозу. Згідно з прогнозом, най-
сильніші морози можуть вдарити з 18 по 23 січ-
ня, коли стовпчик термометра в деяких українсь-
ких містах покаже мінус 25 градусів.
 — Незважаючи на короткочасні та різкі зни-
ження температури, у нас є всі підстави говорити 
про те, що зима в Україні сезону 2017-2018 поб’є 
температурний рекорд, — каже завідувачка від-
ділу синоптичної метеорології Українського гідро-
метеорологічного інституту Віра Балабух. — Наші 
зими стали значно теплішими, аніж це було 20-40 
років тому, а невеликі періоди різких похолодань 
швидко змінюються настільки ж різким потеплін-
ням.
 Народні синоптики також говорять про те, що 
суворої зими можна не боятися, а от короткочас-
не похолодання у січні перед Різдвом буде найхо-
лоднішим періодом 2018 року.
 За словами народного синоптика Леоніда 
Горбаня, після рекордно холодної зими 2017 року 
до міст України прийшла м’яка, хоча й дуже прим-
хлива погода. Через різкі перепади від похолодан-
ня до потепління навіть професійним синоптикам 
складно відстежити всі примхи природи. Проте за-
галом температурні показники триматимуться на 
позначці на 1-2 градуси вище за середньорічну 
норму аж до весни. ■

■

Валентина САМЧЕНКО

 Ахтем Сеітаблаєв — режисер одного 
з найуспішніших цьогорічних українсь-
ких фільмів «Кіборги» — учора став во-
лодарем «Скіфського оленя». Цю на-
городу Київського міжнародного кіно-
фестивалю «Молодість» він отримав як 
приз глядацьких симпатій за результа-
тами голосування з фантастичною оцін-
кою 4,95 бала під час Днів українсько-
го кіно у Верховині на Івано-Франків-
щині.  Так само цьогорічна прем’єра Ах-
тема Сеітаблаєва «Чужа молитва», теж 
представлена на цьому фестивалі, була 
на другому місці і отримала 4,93 бала. 
 Гендиректор «Молодості» Андрій 
Халпахчі  нагадує, що цю почесну наго-
роду отримували свого часу великі режи-
сери Роман Поланські, Етторе Скола, ак-
тори Софі Лорен, Катрін Деньов та інші. 
 «Три тисячі людей прийшли на се-
анси у Верховині, і кожен збирав анш-
лаги, що дуже важливо», — підкрес-
лив гендиректор КМКФ «Молодість». 
Він зазначив, що фестиваль у Верхо-
вині — де знімали свого часу «Тіні забу-
тих предків», «Анничку» та інші відомі 
фільми, але нині немає кінотеатру, — 

хочуть зробити постійним. У планах — 
зробити для нього й окрему нагороду, 
можливо, «Бурштинового Миколая», 
бо починався цьогорічний фестиваль 
на Святого Миколая.
 «Зал школи, де відбувалися пока-
зи, вміщує 300 людей. Але тих же «Кі-
боргів» ми показали на трьох сеансах, 
бо того забажали глядачі. І не тільки з 
Верховини, а й дуже багато людей приїж-
джали з околиць», — сказав Андрій Хал-
пахчі.  Окрім названих стрічок, також 
показували художні фільми «Межа», 
«Сторожова застава», «Dzidzio Контра-
бас», «Припутні» та «Червоний».
 Днями українського кіно у Верхо-
вині стартують покази сучасного ук-
раїнського кіно в численних містеч-

ках і селах, що не мають кінотеатрів, 
по всій Україні, повідомив учора ген-
директор «Молодості» під час брифін-
гу у Києві. 
 «Сьогодні 60% населення України 
залишаються без кінотеатрів, — кон-
статує Андрій Халпахчі. — І тільки-
но ми оголосили цю акцію, отримали 
дуже багато листів iз проханням приї-
хати з фестивалем сучасного українсь-
кого кіно — із села Рокитного на Хар-
ківщині, від Львівської ОДА, з Богу-
слава... І ми зрозуміли, що розпочали 
дуже важливу акцію. І наше завдан-
ня — з наступного року показати ук-
раїнське кіно в тих містах, в тих селах, 
де немає кінотеатрів, привезти туди ре-
жисерів, акторів». ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 Напередодні Нового року побачив світ 
корпоративний календар рятувальників 
Черкащини — «Звичайні обличчя над-
звичайної професії».
 Про це на своїй сторінці у ФБ повідо-
мив Костянтин Проценко, речник управ-
ління ДСНС у Черкаській області.
  За його словами, жіноцтво давно на-
тякало, аби через фотографію просто й 
яскраво розкрити всю поезію, притаман-
ну справжній чоловічій роботі — міць, 
упевненість, силу та мужність. 
 Звісно, наголошує він, ідей було без-
ліч, як і натхнення. Проте, мабуть, кожен 
крок на шляху до корпоративно-мистець-
кого презентації професії, потребує впев-
неності, розуміння та сприйняття в межах 
творчого трикутника: фотограф — модель 
— глядач.

  Саме тому, каже Костянтин Проценко, в 
цьому році зупинилися на традиційній пода-
чі, коли фотограф представляє Службу через 
антураж, підсилений особистістю моделі. 
 Також він переконаний, що в майбут-
ньому рятувальники Черкащини змо-
жуть потягатися із Pirelli або щорічним 
календарем нью-йоркських пожежних 
Firefighters, а поки що на фото у ново-
му календарі 2018 року — рятувальники 
Черкаського міськрайонного відділу. 
  «Їхні голоси заспокоюють, коли ви 
набираєте «101», їхні уважні та впевнені 
очі ви бачите за панорамною маскою на 
пожежі, їхні міцні плечі та надійні руки 
стають для вас опорою під час можливих 
випробовувань. Для цих хлопців та дів-
чат не мають значення жодні перешкоди, 
якщо хтось потребує допомоги, бо робота 
у них така, за потреби завжди приходити 
першими, завжди бути поруч», — підсу-
мовує Костянтин Петрович. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Про роботу свого відомс-
тва розповів голова Націо-
нальної поліції України Сер-
гій Князєв на підсумковій 
конференції — він охаракте-
ризував загальну криміно-
генну обстановку в державі 
упродовж 2017 року.
 У цьому році зареєстро-
вано понад 490 тисяч кримі-
нальних правопорушень, а це 
— на 13 % менше, ніж торік; 
при цьому кількість розкри-
тих поліцією злочинів зрос-
ла на 40 тисяч. Крім того, 
Сергій Князєв повідомив про 
зниження кількості злочинів 
по окремих категоріях: зок-
рема, крадіжок зменшилося 
на 50 тисяч, грабежів — на 9 
тисяч, розбійних нападів — 
майже на тисячу. Також зни-
зилася кількість незаконних 
заволодінь транспортом.
 У 2017 році пріоритетни-
ми напрямами у роботі Нац-

поліції стали реформування 
відомства, забезпечення пуб-
лічної безпеки та порядку, а 
також робота над розкриттям 
злочинів. За словами керів-
ника Нацполіції, на сьогод-
нішній день кількість особо-
вого складу поліції налічує 
приблизно 102 тисячі полі-
цейських.
 Упродовж року поліція 
забезпечила безпеку під час 
проведення 72 тисяч масо-
вих заходів у яких взяли 
участь 27,5 мільйона грома-
дян. Розпочали роботу но-
востворені підрозділи так-

тичної поліції та поліції ко-
мунікації: вони одними з 
перших налагоджують взає-
модію з учасниками мирних 
зібрань, що мінімізує будь-
які ризики.
 У результаті дієвої ре-
форми Департаменту про-
тидії наркозлочинності вда-
лося майже в п’ять разів 
збільшити кількість вияв-
лених фактів збуту нарко-
тичних речовин. Також було 
створено нове Управління 
кримінального аналізу, яке 
у контакті з іншими підроз-
ділами кримінального бло-

ку стане фундаментом для 
створення фахових підроз-
ділів з протидії транснаціо-
нальній та організованій 
злочинності.
 «У 2017 році поліцей-
ські виявили та припини-
ли майже втричі більше зло-
чинів, пов’язаних із торгів-
лею людьми, ніж торік. А за 
підсумками активної між-
народної співпраці вдалося 
перемістити нашу державу з 
третьої до другої групи країн 
щодо рівня протидії торгівлі 
людьми», — зокрема зазна-
чив очільник Нац поліції.
 Поряд із перемогами в 
Нацполіції визнають, що іс-
нують і складності. Було та-
кож оприлюднено й сум-
ну статистику: цьогоріч 
при виконанні службових 
обов’язків було вбито шіс-
тьох поліцейських. А в ході 
масових акцій в Україні пос-
траждали 1,4 тис. поліцейсь-
ких і бійців Нацгвардії. ■

ПІДСУМКИ РОКУ

КОПають ефективно
У Нацполіції на підсумковій конференції 
звітували про свою роботу

■

Один із мужніх черкаських рятувальників.
Фото з сайта vycherpno.ck.ua.

❙
❙

НОВОДРУК

Красиві хлопці допоможуть
Рятувальники випустили у світ унікальний календар

■

ТАКЕ КІНО

Аншлаги Верховини
У містечках без кінотеатрів обіцяють показувати 
українські фільми

■
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«Підстав для підозр досить, для запобіжного заходу у вигляді домашнього 
арешту — більш ніж достатньо. Подивимося, які рішення приймуть 
наступні суди». Юрій Луценко

Генеральний прокурор України

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

В останні дні грудня адвокати екс-пре-
зидента Грузії, лідера партії «Рух нових 
сил» Міхеїла Саакашвілі подали до Ок-
ружного адміністративного суду України 
клопотання про заборону екстрадиції 
їхнього підзахисного до розгляду його 
позову до Державної міграційної служ-
би (ДМС), запланованого на 3 січня 2018 
року. «Існує ризик, що Мін’юст і ДМС... 
можуть намагатися видворити чи екс-
традирувати Саакашвілі без відповід-
них юридичних підстав», — йдеться в 
повідомленні. При цьому зазначено, що 
клопотання правників було відхилено. 
«Попри відхилення цього клопотання 
суддею, екстрадиція чи видворення Са-
акашвілі залишаються незаконними! А 
відхилення клопотання свідчить про те, 
що на суд чиниться тиск із боку влади», 
— повідомляють юристи партії.
У їхній заяві йдеться про те, що, по-пер-
ше, триває судовий розгляд позову Са-
акашвілі до ДМС, а по-друге, в інкримі-
нованій йому кримінальній справі він 
має статус підозрюваного і триває до-
судове розслідування. До того (і це вже 
по-третє), Україна вже двічі відмовляла 
Грузії в екстрадиції Міхеїла Саакашвілі. 
Це, на думку юристів «Руху нових сил», 
«робить будь-які спроби видворення чи 
екстрадиції Саакашвілі незаконними». 
Отож принаймні повернення на батьків-
щину політику не загрожує?

Або Курченко, або депортація
 Нагадаємо, що після спроби невдало-
го штурму Жовтневого палацу 17 грудня 
«МіхоМайдан» узяв паузу. Його органі-
затори оголосили про початок «зимових 
канікул». Вакації ці передбачають від-
мову від недільних масових віче та свого 
роду «режим тиші» на найближчі кілька 
тижнів. Водночас організатори протесту 
закликають своїх соратників не розслаб-
лятися. І бути готовими до раптової мо-
білізації, якщо подібна потреба виник-
не. А вона може виникнути, адже вла-
да буцімто готує для Саакашвлі непри-
ємний подарунок. Про що саме йдеться? 
Про ризики депортації, екстрадиції або 
арешту колишнього одеського «губерна-
тора». Втім є також іще один варіант — 
добровільний виїзд Саакашвілі з України, 
доки така можливість у нього ще є. 
 Але якщо говорити про депортацію, 
то слід зазначити один цікавий нюанс. Го-
ловну перешкоду, яка не дає офіційному 
Києву можливість вигнати Міхо на закон-
них підставах, спорудила сама влада. Після 
оголошення йому про підозру у справі так 
званих «плівок Курченка—Саакашвілі», 
виник юридичний казус. Він пов’язаний 
із приматом національного законодавства 
над міжнародним. Іншими словами, під-
дати Міхеїла Ніколозовича депортації або 
екстрадиції в короткостроковому варіанті 
заважає кримінальне провадження, фігу-
рантом якго він є в Україні.
 Щоб актуалізувати ймовірність сце-
наріїв із вигнання Міхо в примусовому 
порядку, для початку владі слід вирі-
шити дилему щодо нібито фінансуван-
ня його акцій протесту опальним олі-
гархом Сергієм Курченком. Тільки піс-
ля закриття даного питання закон дасть 
право владі розглядати запити про вида-
чу або видворення Саакашвілі до будь-
якої країни. 
 На поточній неможливості висилки 
особи (в тому числі апатрида, статус яко-
го сьогодні має Саакашвілі) до вичерпан-
ня до нього претензій з боку вітчизняних 
правоохоронців наполягає адвокат Андрій 
Смирнов. Останній говорить наступне: «У 
вас два варіанти. 1. Закрити криміналь-
ну справу стосовно Саакашвілі і публічно 
визнати свій ідіотизм. 2. Продовжувати 
бігати по дахах київських багатоповерхі-
вок, жовтневих палаців і наметів, намага-
ючись вручити чергову повістку», — звер-
тається правник до силовиків.
 Іншими словами, позбутися Міхо у 
Банкової вийде, якщо тільки та наступить 
на горло своїй же пісні. Тобто визнає фаль-
сифікацією порушену проти нього справу. 
А цього, зрозуміло, на Різницькій і Воло-

димирській робити не поспішають. І нав-
паки, продовжують активно запрошувати 
екс-президента Грузії на допити. Перший з 
них був запланований на 26 грудня в СБУ.
 Однак спілкуватися зі слідчим Са-
акашвілі відмовляється, оскільки вва-
жає, що викликати його однією повіст-
кою для проведення двох різних слідчих 
дій заборонено українським Криміналь-
но-процесуальним кодексом. «Сьогод-
ні вони мене викликали у порушення 
статті 245 КПК. Згідно з цією статтею, 
викликати мене для проведення одно-
часно двох різних слідчих дій заборо-
нено. Я ані кроку не зроблю для пору-
шення закону... Вони хочуть отримати 
зразки мого голосу. А чого тоді Луценко 
у Верховній Раді якісь мультики крутив 
про мене? Я їм наспіваю таку пісню, що 
вони довго будуть пам’ятати. Я готовий 
здати зразки мого голосу», — сказав Са-
акашвілі журналістам.

Їхати не можна судитися
 А тим часом повернемося до «плівок 
Курченка». В судовому реєстрі оприлюд-
нено повний текст рішення судді Лариси 
Цокол, яка постановила звільнити Саа-
кашвілі. Він засвідчує низку нових дета-
лей і обставин у справі про спробу пова-
лення державного ладу. Згідно з фабу-
лою, слідство вважає Саакашвілі, як і 
Курченка, одним із фундаторів «органі-
зованої злочинної групи». Але з юридич-
ною складовою доказів у слідства поки 
негусто.
 Принаймні це випливає з мотивуваль-
ної частини рішення судді Цокол. Вона 
погодилася з низкою тверджень адвокатів 
Саакашвілі. Наприклад, у частині того, 
що свідки передачі грошей від Курченка 
дали свідчення про цей факт заздалегідь. 
Ці, а також інші процесуальні ляпи слідс-
тва якраз і були названі служителем Фемі-
ди підставами для звільнення Міхо.
 «Надані матеріали в сукупності з 
викладеними в повідомленні про підозру 
є вкрай обмеженими щодо особи, віднос-
но якої вирішується питання про обран-
ня запобіжного заходу. Водночас слід за-
значити відсутність будь-яких підтвер-
джень із боку звинувачення і обґрунто-
ваність наявності ризиків, передбачених 
ст. 177 КПК України, і можливість їхньо-
го забезпечення винятково шляхом обран-
ня запобіжного заходу у вигляді домаш-
нього арешту», — йдеться в мотивуваль-
ній частині ухвали по даній справі.
 Усвідомлюючи слабкість своїх пози-
цій, Генпрокуратура найближчим часом, 
очевидно, «підкине» до суду додаткові до-
кази провини Саакашвілі. Втім уже й за-

раз — як про це каже очільник ГПУ Юрій 
Луценко — «підстав для підозри достат-
ньо. Подальші слідчі дії повинні привес-
ти нас до обвинувальних актів. Підстав 
для підозр досить, для запобіжного захо-
ду у вигляді домашнього арешту — більш 
ніж достатньо. Подивимося, які рішення 
приймуть наступні суди». 
 Луценко також додає, що «у нас є свід-
чення двох осіб, які привезли сотні тисяч 
доларів, а потім і євро, і передали «правій 
руці» Саакашвілі, і це зафіксовано на ві-
део, також переписані всі номери купюр, 
частину з яких вилучили під час арешту 
«правої руки» пана Саакашвілі Сиверіо-
на Донгадзе на трасі між Києвом і росій-
ським кордоном».
 На 3 січня, окрім розгляду позову Са-
акашвілі до Державної міграційної служ-
би, заплановано також засідання Апеля-
ційного суду, котре має вирішити питан-
ня з оскарженням прокуратури ухвали 
судді Цокол щодо відмови у домашньому 
арешті для грузинського політика. 
 Що ж стосується процесу, затіяного 

Міхо проти ДМС, то якщо останній завер-
шиться перемогою позивача, це зробить 
процедуру його видворення практично не-
можливою. Навпаки, він буде прирівня-
ний до політичного біженця в Україні й 
отримає відповідний статус.
 Утім можливий і протилежний вер-
дикт суду. Якщо претензії екс-«губер-
натора» Одеської області до міграційної 
служби будуть визнані необґрунтовани-
ми, у ДМС можуть починати процедуру 
депортації Саакашвілі.
 Однак, як засвідчують джерела, влада 
все ж не має наміру силою виганяти Са-
акашвілі з країни. Тобто повторення іс-
торій його соратників, яким, за версією 
«грузинської команди», перед видворен-
ням надягали мішки на голови, для екс-
«губернатора» Одеської області не готу-
ють. Навпаки, через ЗМІ для нього озву-
чують натяки на своєрідний «нульовий 
варіант». Суть його в тому, що Міхеїл 
Ніколозович в короткостроковий пе-
ріод добровільно залишає Україну, доки 
справа про «плівки Курченка» не набра-
ла обертів.
 Про деякі деталі даного сценарію, зок-
рема, пише РБК-Україна. З посиланням 
на джерело в таборі влади журналісти вка-
зують — через кілька днів після звільнен-
ня Саакашвілі за особистою ініціативою 
здійснив візит у посольство Нідерландів. 
«Він отримав пакет документів, які доз-
воляють йому виїхати туди. Але, як бачи-
мо, він цього не зробив», — цитують жур-
налісти інсайдера з провладної команди.
 Тут варто нагадати, що громадянство 
цієї держави має дружина Саакашвілі, а 
сам Міхо нібито навіть отримав необхід-
ну візу для в’їзду до цієї держави. Наяв-
ність у колишнього президента Грузії пра-
ва на отримання підданства Нідерландів і 
права проживання вже підтвердили гол-
ландські дипломати. У таборі грузинсь-
кої команди, втім, категорично спросто-
вують плани Міхо на виїзд за межі Украї-
ни. Але, якщо допустити, що візит Саа-
кашвілі в посольство Нідерландів дійсно 
був своєрідним промацуванням ґрунту 
для підготовки добровільної еміграції лі-
дера РНС, цей факт говорить багато про 
що. Але, поки що жодних різких рухів Мі-
хеїл Саакашвілі не робить. Його «каніку-
ли» наразі тривають. ■

СКАНДАЛ

Чи стане Саакашвілі «летючим голландцем»?

■

Влада України наполегливо підштовхує екс-президента 
Грузії до добровільного виїзду з нашої держави

Молодь найбільше боїться корупції
  Українська молодь найбільше боїться ко-
рупції в країні (37% опитуваних), війни (36%) та 
серйозних хвороб (34%). Про це йдеться в до-
слідженні німецького Фонду імені Фрідріха 
Еберта (Friedrich Ebert) і Центру «Нова Європа» 
спільно з соціологічною компанією GfK Ukraine. 
Зокрема, українській молоді було запропонова-
но висловити свої побоювання або занепокоєння 
щодо кількох параметрів. Перелік цих парамет-
рів включав: фізичне насильство, пограбування, 
серйозне захворювання, безробіття, теракт, вій-
ну в регіоні або у світі, забруднення природи та 
зміну клімату, зростання бідності в суспільстві, 
приплив мігрантів і біженців, соціальну неспра-
ведливість та корупцію.
 «Відповідно до результатів опитування, ук-
раїнська молодь найбільше переймається коруп-
цією, адже 37% респондентів підтвердили висо-
кий рівень стурбованості. Наступними важливи-
ми чинниками є війна в регіоні або у світі (36%), 
серйозні захворювання (34%), а також соціаль-
на несправедливість і безробіття (по 32%). Якщо 
порівняти різні параметри, то українська молодь 
найменше побоюється припливу мігрантів та бі-
женців (38% респондентів зазначили, що це зов-
сім їх не турбує), фізичного насильства (29%) та 
терактів (27%).

Частина нардепів прогуляла майже 
всі засідання
 40 народних депутатів пропустили в грудні 
понад 90% голосувань, хоча частина з них була 
зареєстрована у Верховній Раді України. Про це 

йдеться в повідомленні Комітету виборців Украї-
ни, який у рамках проекту «Дослівно» проаналі-
зував відвідування та голосування народних де-
путатів на пленарних засіданнях Верховної Ради 
в грудні 2017 року. В повідомленні сказано, що 
за місяць відбулося 11 пленарних засідань ВР, 
на яких у середньому були присутні 330 народ-
них депутатів із 423. У КВУ зазначають, що серед 
40 народних депутатів, які майже не голосували в 
грудні, 13 є членами фракції «Опозиційний блок», 
11 — позафракційних, по 5 із «Батьківщини» та 
«Блоку Петра Порошенка», по 2 із «Волі народу» 
та «Народного фронту». 
 Серед депутатів, які майже не голосували, є 
відомі прізвища, зокрема — Євген Мураєв, Ва-
дим Рабінович, Дмитро Ярош (не проголосували 
жодного разу за місяць), Олесь Довгий (11 голо-
сувань), Юрій Бойко (19), Дмитро Добкін (20), Во-
лодимир Парасюк (24), Сергій Ківалов (29), На-
талія Королевська (30). У КВУ зазначають, що се-
ред фракцій та груп ВР найкраще відвідували за-
сідання депутати «Народного фронту» та «Блоку 
Петра Порошенка», найгірше — «Волі народу». 
«В середньому на пленарних засіданнях ВР було 
зареєстровано 85% депутатів НФ (69 нардепів), 
83% — БПП (114), 78% — ВО «Батьківщина» (15), 
76% — позафракційних (38), 75% — «Самопо-
мочі» (18), 72% — Радикальної партії (15), 70% 
— «Відродження» (18), 69% — «Опозиційного 
блоку» (29), 61% — «Волі народу» (10). Інформа-
ція за даними письмової реєстрації», — йдеться в 
повідомленні. При цьому зазначається, що всьо-
го в грудні відбулося 426 голосувань, на яких було 
прийнято 21 законодавчий акт. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

У Саакашвілі є вибір — добровільно виїхати в Нідерланди або лишитися 
в Україні й чекати на завершення справ, де він фігурує.

❙
❙
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Українська економіка, як і весь наш на-
род, пережила непростий рік. Ситуація 
не найгірша, колапсу, про який говорили 
скептики, не трапилося. Хоча й тих гран-
діозних успіхів, що про них розповідає 
влада, також не було. Рік 2018-й, який 
настане вже за кілька днів, на думку еко-
номічних аналітиків, має бути кращим. 
Хоча й не принесе миттєвих результатів, 
про які мріють і на які заслуговує біль-
шість, а ризики нестабільності, на жаль, 
тільки зростатимуть. 

Уперед, але дуже повільно
 Плацдарм для виходу із кризи закла-
дено. На цій тезі сходяться думки пере-
важної більшості вітчизняних економіч-
них експертів. Українська економіка 
поступово стає на шлях виходу із кризи, 
оновлюється, підприємства закуповують 
нове обладнання. Хоча все це відбуваєть-
ся дуже і дуже повільно…
 І ця повільність має своє пояснення. 
«У нас, на ринках, що розвиваються, 
дуже легко заробити на корупції, на не-
ефективності, на незаповнених нішах, — 
каже керівник аналітичного відділу ком-
панії «КонкордКепітал» Олександр Па-
ращій. 
 Існують і об’єктивні причини, чому 
зростання відбувається повільно. На дум-
ку експерта, держава так і не навчилася 
сприяти становленню підприємства, при-
току спеціалістів із-за кордону. Тим ча-
сом кадри — головний актив держави, як 
у важкій індустрії, так і в галузях креа-
тивної економіки. А тому економіка зро-
статиме не ривками, ми не станемо черго-
вим «тигром», про що мріє багато з нас. 
Зростання буде повільним, упродовж 
наступних 10-20 років. Якщо держава 
не змінить своїх підходів, то матимемо 
нинішні 2-3%. У кращому випадку. 

2017: помилки і прорахунки
 Деякі зміни в економічній політиці 
України, що їх втілював чинний уряд, 
принесли зовсім неочікувані результати. 
Один із головних — підняття мінімаль-
ної зарплати до 3200 гривень, унаслідок 
чого у країні суттєво прискорилася інф-
ляція. 
 У бюджет 2017 року була закладена 
інфляція у 8,1%, а у Нацбанку передріка-
ли, що цього року зростання цін вимірю-
ватиметься однозначною цифрою. Проте 
впродовж року ці прогнози довелося пе-
реглядати. Під кінець року навіть Націо-
нальний банк визнав, що це підвищення 
додало 2-2,5 процентні пункти до інф-
ляції у 2017-му. Уряд розраховує завер-
шити 2017-й із інфляцією у 11,2%. Але 
у листопаді цього року вона становила 
13,6%.
 «Найбільш кричущі помилки уря-
ду — це: ... зашкалювання економічно-
го популізму із соціальними виплатами, 
що вже призвело до вдвічі вищих темпiв 
інфляції, ніж планувалося на 2017 рік, і 
продовження девальвації гривні також 
у вищих темпах, ніж закладалося в бюд-
жет на цей рік», — зазначив голова Комі-
тету економістів України, кандидат еко-
номічних наук Андрій Новак.
 Експерт також заявив, що в 2017 році 
Кабінет Міністрів зробив низку кричу-
щих помилок, зокрема, схвалив струк-
турно неякісний державний бюджет-
2018. «Структура дохідної частини зве-
деного бюджету залишилася незмінною: 
як і раніше, 80% доходів (податків) над-
ходить безпосередньо в центральний бю-
джет, і лише 20% доходів (податків) за-
лишаються всім місцевим бюджетам ра-
зом узятим, а потім, фактично в ручному 
режимі, з центрального бюджету розда-
ються гроші на місця. Така система між-
бюджетних відносин функціонує всі роки 
незалежності, а це — головне, що потріб-
но змінити відповідною бюджетною ре-
формою», — пояснив Андрій Новак.
 Через такий документ країна не от-
римала мільярд доларів чергового тран-
шу МВФ і пов’язані з ним 600 млн. євро 
траншу ЄС. За його словами, неправиль-
ним кроком було заморожування вида-
чі газо- і нафтовидобувних ліцензій як 
приватним компаніям, так і компаніям-
розробникам кар’єрів різних ресурсів. 
 «...Провал пенсійної реформи, яка 
звелася лише до змін умов виходу на 

пенсію і змін умов нарахування пенсії, а 
пенсійна система як була однорівневою 
солідарною, так і залишилася такою ж 
за фактом.., відсутність податкової ре-
форми, митної, адміністративно-госпо-
дарської та реформи системи державно-
го управління», — додав Новак.
 Також економіст вважає помилковим 
нівелювання реформи децентралізації, 
«яка звелася лише до зміни адміністра-
тивних меж громад, надання місцевій 
владі більших повноважень, але за від-
сутності збільшення власних доходів». 
 Інша група проблем в економічній 
політиці, на думку Андрія Новака, — 
кадрові. Скажімо, проблемний голова 
Національного банку Валерія Гонтарева. 
«Президент не змінює главу НБУ, тому 
що йому вигідна своя людина (Гонтарева) 
на цій посаді, та ще й у підвішеному ста-
тусі «довгострокової відпустки». Напев-
но, треба завалити ще кілька банків і ще 
більше розчистити дорогу перед прези-
дентським банком», — сказав економіст. 
Ідеться про те, що, за його словами, По-
рошенко опосередковано володіє 60% ак-
цій «Міжнародного інвестиційного бан-
ку». З січня по вересень 2017 року «Між-
народний інвестиційний банк» збільшив 
чистий прибуток у 2,5 раза порівняно з 
аналогічним періодом 2016 року.

Реформи та їх імітація
 Підвищення «мінімалки», попри всі 
негативні наслідки цієї ініціативи, при-
несло до бюджету більші суми єдиного со-
ціального внеску. У свою чергу, це дало 
змогу урядові знайти кошти на пенсійну 
реформу. 
 Експерти стверджують: пенсійна ре-
форма залишилася чи не єдиною, яку 
можна назвати серед переліку змін і ви-
конань наших зобов’язань перед МВФ. 
Попри це майже всі аналітики оцінили її 
не як кардинальні зміни у пенсійній сис-
темі країни, а радше як просте підвищен-
ня пенсій для тих пенсіонерів, виплати 
яким були фактично заморожені з часів 
попередньої «пенсійної реформи». 
 Ані реформи із започаткуванням віль-
ного ринку землі, ані монетизації суб-
сидій так і не відбулося. Ці кроки, як і ба-
гато разів перед цим, відтерміновано на 
наступний рік. Загалом українська вла-
да очікувала отримати чотири транші від 
МВФ до кінця 2017 року. Такими ж були і 
плани на 2016 рік. Проте насправді Києву 
вдалося отримати лише один транш. Під 
кінець року стало зрозуміло, що не буде і 
чергового траншу запланованої фінансо-
вої допомоги від ЄС на 600 млн. євро.
 Українці, втім, ставляться до вітчиз-
няних реформ значно скептичніше, ніж 
влада. Згідно з даними опитування, про-
веденого Фондом «Демократичні ініціа-
тиви» спільно з Київським міжнародним 
інститутом соціології, більшість україн-
ців уже не вірить в успішність реформ. 
У жовтні 2017 р. таких було 40% про-
ти 28% за підсумками 2016 року. Ціка-
во, що 41% опитаних вважають, що у ре-
формах узагалі не було зроблено нічого.
 Не вважають українці реформами і 
перманентний «банкопад», який триває 
вже третій рік. «Очищення» банківсько-
го сектору, як його називали у НБУ, яке 
завершилося націоналізацією «Приват-
Банку» наприкінці 2016 року, здобуло 
схвальні відгуки за кордоном. Проте в са-

мій Україні впродовж року проявилися і 
негативні наслідки «банкопаду», як цей 
процес називали оглядачі. 
 Так, частка держави у банківському 
секторі зросла до безпрецедентних 60%. 
Що є практично монополією держави у 
такій важливій сфері, як фінанси. І, на 
думку ліберальних економістів, не може 
призвести до зрушень у господарському 
секторі: тобто не в змозi відновити кре-
дитування, без якого  неможливий роз-
виток економіки країни. 
 Під кінець року, згідно з даними 
НБУ, проблемні кредити у банківській 
системі зросли до рекордного рівня. При 
цьому якщо загальна частка непрацюю-
чих кредитів у всій системі у липні сягну-
ла 58%, то у державних банках вона ста-
новила усі 70%. 
 Уряд та особисто Прем’єр-міністр чи-
мало говорили про своє завдання ініцію-
вати законодавчі зміни, що дозволили б 
Україні у 2017 р. увійти в перші 50 най-
кращих країн рейтингу Doingbusiness, 
у найкращу двадцятку — в 2018 році. 
Міністерство економіки очікувало, що 
завдяки здійсненим у 2016 році рефор-
мам, у 2017 році Україні вдасться підня-
тися на 15-20 сходинок у рейтингу.
 На жаль, не вийшло. Натомість у рей-
тингу Doingbusiness-2018, що його укла-
дає Світовий банк, Україна посіла 76-те   
місце серед 190 країн світу, покращивши 
свій попередній результат на чотири по-
зиції. У новому рейтингу Україна перебу-
ває між Бутаном і Киргизією.
 Гірше того, під кінець нинішнього 
року Європейська бізнес-асоціація зафік-
сувала невеличке (з 3,15 до 3,03 балів із 5) 
падіння індексу інвестиційної привабли-
вості України. Це сталося вперше за чо-
тири роки, що минули від зміни влади в 
країні.

2018: прогнози і небезпеки
 Найбільший виклик наступного, 
2018-го року, — продовження співпраці 
з Міжнародним валютним фондом, який 
вимагає від України цілої низки вкрай не-
популярних реформ. На думку Андрія Но-
вака, наша залежність від МВФ буде тіль-
ки по глиблюватися. І якщо у наступному 
році без кредитів цієї структури ми змо-
жемо обійтися, хоча це і буде для нас не-
легко, то вже у 2019-му існувати без цих 
грошей  Україна не зможе: державі не вис-
тачать коштів для обслуговування вже іс-
нуючих боргів. 
 «З грішми МВФ напряму пов’язані 
кошти і Європейського Союзу. Україна 
якщо не у наступному, то у 2019 році буде 
змушена оголосити про дефолт бюджету. 
Адже на 2018—2020 роки припадає пік 
виплат за формулою 20 плюс 5. Тобто, 20 
мільярдів доларів ми мусимо виплатити 
за три роки у вигляді державного та гаран-
тованого державою боргу, плюс 5 мільяр-
дів доларів — це борг державних підпри-
ємств», — пояснив Новак. 

 На його думку, державні підприємства 
не зможуть самостійно виплачувати ці кош-
ти, і борг ляже на плечі державного бюдже-
ту. А це — додаткове навантаження. 
 «І якщо на цей момент у нас не буде 
нових валютних вливань, то, уявіть собі, 
скільки за запланованим курсом долара 
— 30,1 грн. за долар — нам доведеться 
виймати з державного бюджету, щоби об-
служити цей зовнішній борг! — додав еко-
номіст. — Це буде приблизно третина чи 
половина витратної частини державного 
бюджету. Що неодмінно призведе до де-
фолту». Це, за його словами, песимістич-
ний сценарій. 
 Утiм, навіть попри ці ризики, між-
народні експерти прогнозують зростан-
ня ВВП України на рівні 3-3,5%. Найпе-
симістичніші аналітики дають прогноз у 
вигляді 2-2,5%. Неоднозначно виглядає 
прогноз щодо інфляції. «Кабмін заклав до 
Державного бюджету на 2018 рік порівня-
но чесні 9%, — каже фінансовий аналітик 
Віталій Шапран. — Втім, думаю, що бли-
жче до кінця наступного року більшість 
аналітиків підтягне їх до 10%». 
 Причина цього — значна кількість 
ризиків та небезпек, що чатують на слаб-
ку і кволу українську економіку. «Окрім 
війн, блокад і політичних потрясінь, у 
нашої країни є своя особливість — висо-
ке співвідношення експорту до ВВП. Тоб-
то, наша країна дуже залежна від експорт-
но-імпортних операцій і будь-який дисба-
ланс у зовнішньоекономічних відносинах 
чи падіння ключових для нас сировинних 
ринків у світі призведе до того, що прогно-
зи доведеться терміново змінювати». 
 За словами Шапрана, ймовірність поя-
ви на ринку США несподіваної негативної 
події, що її аналітики називають «чорним 
лебедем», становить 0,5%. А от ймовір-
ність того, що «чорний лебідь» припливе 
до України, становить 20-30%. «Так ви-
ходить тому, що ми залежні від експорту 
з низькою доданою вартістю продукції, і 
його диверсифікація зовсім невелика. А 
попит може змінюватися у залежності від 
ситуації в економіці країн-сусідів», — ре-
зюмує Шапран. 
 На думку експерта, ризики невиконан-
ня макропрогнозів у 2018 році залишають-
ся високими. «Якщо оцінювати корект-
ність прогнозів із приросту ВВП, то я би 
виділив значну трудову міграцію україн-
ців після запровадження безвізу. Без тру-
дових ресурсів економіки не буває, а час-
тину цих трудових ресурсів, обсяг якої, до 
речі, знижується, ми віддаємо сусідам, — 
наголошує Віталій Шапран. — Тут Украї-
на стала на невідомий шлях, фінал якого 
прогнозувати важко, і перша статистика 
за підсумками безвізу почала появляти-
ся вже після того, як головні макроеконо-
мічні параметри 2018 року були спрогнозо-
вані. Але попри це відтік трудових ресурсів 
продовжиться, і через це 0,2-0,5 відсотко-
вих пунктів ВВП у наступному році Украї-
на може не дорахуватися». ■

ПРОГНОЗ ПІД ЯЛИНКУ 

Без дефолту і «лебедів»
Українська економіка дуже 
повільно, але й у 2018 
році продовжуватиме 
відновлюватися. Втім 
залишатиметься ймовірність 
високої інфляції, негативних 
непередбачуваних ситуацій 
і навіть дефолту

■

Українська економіка зростає і буде зростати у 2018 році. Але дуже повільно, 
нестабільно, а нові проблеми у неї можуть з’явитися у будь-який момент.

❙
❙



КАНАЛ «1+1»

06.50 «Концерт «Океан Ельзи. 

Без меж»

09.50 М/ф «Турбо»

11.25 «Ліга сміху-2017»

13.25 «Вечірній київ-2017»

15.35 «Новорічний вечірній 

квартал-2017»

19.30 ТСН

20.15 Комедія «Сам удома»

22.15 Комедія «Dzidzio 

контрабас»

23.50 «Новорічний 

карнавал світського 

життя»

02.05 «Viva! Найкрасивіші»

04.15 «Міс Україна-2017»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Дванадцять 
місяців»

09.10 Х/ф «Заміж у Новий 
рік»

11.10 Х/ф «Це я»
12.50 Х/ф «Іронія долі, або 

З легкою парою!»

16.30 «На «Інтері» — 

Головна ялинка країни»

20.00, 2.20, 5.10 «Подробиці»

20.30 Т/с «Мереживо долі»

22.30 Т/с «Полуничний рай»

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

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 19.00, 2.20, 5.10 Сьогодні

07.50, 5.40 Зоряний шлях

08.45, 2.50 М/ф «Альоша 

Попович і Тугарин Змій»

10.15, 4.05 М/ф «Добриня 

Микитич та Змій 

Горинич»

11.30 Велика Новорічна 

пригода

15.15 Х/ф «Любов і трохи 
перцю»

17.15, 19.30 Т/с «Я люблю 

свого чоловіка»

22.00 Х/ф «Новорічна 
дружина»

00.00 Х/ф «Білосніжка та 
мисливець»

ICTV

05.15, 1.35 Відпустка за 

обміном

06.00 М/ф «Пригоди 

Паддінгтона»

07.40 М/ф «Монстри проти 

прибульців»

09.10 «На трьох»

12.20 Дизель-шоу. 

Новорічний нон-стоп

22.00 Т/с «Пацики»

03.05 Х/ф «Бережіть жінок»

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Зіркові яйця

022.50 Х/ф «Чаклунка»

00.45 Служба розшуку дітей

00.50 Зона ночі

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 у 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

05.35 М/ф «Ну, постривай!»

06.05, 1.50 «Випадковий 

свідок»

08.10 «Свідок. Підсумки року»

09.10 «Легенди карного 

розшуку»

10.20 Х/ф «Де ви, лицарі?»
11.35 Х/ф «Летюча миша»
14.15 Х/ф «Троє в човні, не 

рахуючи собаки»
16.50 Х/ф «Дуже новорiчне 

кiно, або Ніч у музеї»
19.00 «Добрий вечір»

22.00 «Дискотека 80-х»

23.40 Х/ф «Серцеїдки»
02.05 «Речовий доказ»

04.00 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

06.15 Ювілейний вечір 

народної артистки 

України Ніни Матвієнко

07.25 Д/ф «Українська 

рапсодія» 

08.00 Концерт «Lady opera 

«EUROPA»

09.35 «Мiй свiт» Павло 

Табаков 

11.00 Концерт симфонічного 

оркестру K&K 

Philharmoniker 

(Австрія). Kendlinger 

dirigent Straub 

12.45 Циркова вистава 

«Новорiчнi розваги»

14.25 Концертна програма 

«Ти мій неспокій». 

Мар`ян Гаденко

16.20 Д/ф «Українська 

рапсодія» 

17.00 Фольк-music 

19.05 Н. Ворожбит «Саша, 

винеси сміття». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

20.40 Д/ф «Мерехтливі 

оздоби ялинкової ночі»

21.10 Фольк-music. З Новим 

роком! 

23.00 Музичне турне 

00.00 Д/ф «Пісня Всесвіту. 

Їхав козак за Дунай»

00.25 Д/ф «Український 

пересмішник. А. Сова»

01.05 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

02.15 Т/с «Чорна Рада», с. 1 

02.55 Д/ф «Гуцулка Ксеня»

03.30 Надвечір’я. Долі 

04.30 Д/ф «Сміхотворець 

Павло Глазовий» 

05.05 Т/с «Роксолана», с. 1 

 

СТБ

07.25 Х/ф «Шлях крізь 
сніги»

09.20 Х/ф «Рецепт 
кохання»

13.00 Х/ф «Іван 
Васильович змінює 
професію»

14.50 Х/ф «Службовий 
роман»

18.00 Х/ф «Москва 
сльозам не вірить»

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

22.45 Х/ф «Діамантова 

рука»

ПРЯМИЙ

09.00, 12.15, 13.15, 14.15, 

15.15, 16.15 Новий рік 

на Прямому каналі

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 

«Репортер». Новини

17.15, 18.40, 19.15, 20.15, 

21.20 Новорічний 

концерт

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 23.40 «Нове Шалене 

відео по-українськи»

11.15 Т/с «Терра Нова»

12.05 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса-2»

16.00 Т/с «Поки цвіте 

папороть»

20.00 «Він, Вона і 

телевізор-2»

21.00, 22.45 Т/с «Кістки-4»

02.10 «Цілком таємно»

02.35 «Люстратор. Прокляття 

системи 2017»

03.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Челсі» — «Рома». ЛЧ 

УЄФА

07.50 «Шахтар» — 

«Динамо». 

Суперкубок України 

Фокстрот

10.05 «Реал» — «МЮ. 

Суперкубок УЄФА 2017 р.

12.10 «Football Funnies». ЧА

12.20 «Баварія» — «ПСЖ». 

ЛЧ УЄФА

14.10 «Showboats». ЧА

14.20 LIVE. «Брайтон» 

— «Борнмут». ЧА

15.25 «Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

16.30, 18.30, 23.20, 1.15, 3.20, 

5.20 Топ-матч

16.45 «Барселона» 

— «Олімпіакос». ЛЧ 

УЄФА

19.00 «Шахтар» — «Наполі». 

ЛЧ УЄФА

20.50 «LaLiga Files» 9 епізод. 

ЧІ

21.30 «Бернлі» — 

«Ліверпуль». ЧА

23.30 «Тоттенгем» — 

«Реал». ЛЧ УЄФА

01.30 «Евертон» — «МЮ». 

ЧА

03.30 «Селтік» — «Астана». 

ЛЧ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 6.30 «Халатний 

футбол»

07.05 «ПСЖ» — 

«Барселона». 1/8 

фіналу (2016 р. / 2017 

р.). ЛЧ УЄФА

08.50 «Барселона» 

— «ПСЖ». 1/8 фіналу 

(2016 р. / 2017 р.). ЛЧ 

УЄФА

10.35 «Футбольні зірки України 

2017 р. Церемонія 

нагородження

12.15 «Шахтар» — «Ман 

Сіті». ЛЧ УЄФА

14.00 «Моя гра». О. Блохін

14.45 «Шахтар» — «Динамо. 

Фінал» (2016 р. / 2017 р.). 

Кубок України

16.50 LIVE. «Бернлі» 

— «Ліверпуль». ЧА

19.00, 21.30, 23.40, 1.50, 3.45 

Топ-матч

19.20 LIVE. «Евертон» 

— «МЮ». ЧА

21.50 «Наполі» — «Ман 

Сіті». ЛЧ УЄФА

00.00 «Барселона» — 

«Ейбар». ЧІ

01.55 «Олімпік» — «Зоря». 

ЧУ

03.55 «Брайтон» — 

«Борнмут». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Прихована реальність

09.50 Бойові сили

11.30, 21.00 Цікаво.com

14.20 Берег Африки

17.20 Фестивалі планети

18.20 Таємниці дефіциту

00.00 Містична Україна

00.40 Скарб.UA

02.20 Скептик

05.40 Бандитський Київ

К1

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 М/с «Таємна служба 

Санта-Клауса»

09.15 «Красуні»

10.25 «Ух ти show»

11.30 «Орел і решка. Шопінг»

12.30 Х/ф «Дитина 
напрокат»

14.20 Х/ф «Блеф»
16.30, 0.50 «Вечірній 

квартал»

18.10 «Розсміши коміка»

19.00 «Орел і решка. 

Невидане»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

22.00 «Вірю не вірю»

23.00 Х/ф «Машина часу в 
джакузі»

02.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

12.00 Х/ф «Бременські 
музиканти»

13.00 Х/ф «Красуня й 
чудовисько»

14.30 М/ф «Зачарований 

будинок»

16.00 М/ф «Святкові історії 

від Шрека, Панди та 

друзів з Мадагаскара»

18.30 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

22.00 Казки У

23.00 Країна У. Новий рік

00.00 Казки У Кіно

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

03.00 Віталька Новий рік

05.20 Казка з татом

УТ-1

06.00, 6.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.55 Д/с «Супервідчуття»

07.50 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

08.15 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

09.05 Д/с «Дика планета»

10.25 Д/с «Смак Дзяннаня»

11.45 Фольк-music

13.10 Х/ф «Створення 

світу»

15.20 ЧереЩур (Late night 

show)

17.15 «UA:МУЗИКА»

18.25 Х/ф «Генріх VIII»

20.25 Незвичайні культури

21.00, 1.10 Новини

21.50 ЧереЩур

22.20, 3.00 Історія кіно

00.35 Д/с «Орегонськи 

путівник»
01.35 Д/с «Середземномор’я»

02.30 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

04.05 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.45 «Модель ХL»

09.30, 10.30 «Чотири весілля»

11.40 «Вечірній квартал»

15.55 Михайло Хома в 

комедії «Dzidzio 

контрабас»

17.35 Комедія «Операція 

«И» та інші пригоди 

Шурика»

19.30, 5.15 ТСН

20.15 Комедія «Сам удома-2»

22.30 Концерт «БЕНЕФІС 

РУСЛАНА КВІНТИ. НЕБО 

— ЦЕ Я»

00.20, 2.00 Комедія 

«Двадцяти-п’яти-

борство»

ІНТЕР

05.40 М/ф

06.20, 4.10 Х/ф 
«Снігуронька»

08.05 «Готуємо разом»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 «Орел і решка. Рай і 

пекло»

11.00, 20.30 Т/с «Мереживо 

долі»

12.50 Т/с «Східні солодощі»

15.40 «Новорічний вогник. 

Повір у мрію»

18.30 «Круче всех»

20.00, 2.10 «Подробиці»

22.30 Т/с «Яблучний спас»

02.40 Х/ф «Три 
мушкетери»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.00 

Сьогодні

07.30, 4.15 Зоряний шлях

09.40 Реальна містика

11.40, 5.20 Агенти 

справедливості

13.40, 15.15 Т/с «Я люблю 

свого чоловіка»

18.00 Т/с «Кільце з рубіном»

19.40 Т/с «Два життя»

22.25 Х/ф «Любов і трохи 
перцю»

00.20 Т/с «CSI. Місце злочину»

01.30 Телемагазин

02.40 Х/ф «Новорічна 
дружина»

ICTV

05.15 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.30 Труба містера Сосиски

08.00, 3.25 Відпустка за 

обміном

09.45, 12.10, 14.30, 2.05 Т/с 

«Вічність»

16.15, 19.10, 20.25, 21.35 

Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

22.50 Комік на мільйон

00.25 Т/с «Бібліотекарі»

04.15 Х/ф «Циган»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Абзац

04.50 Х/ф «Любіть Куперів»
06.59, 9.49 Kids Time

07.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»

08.00 М/ф «Красуня і 

чудовисько»

09.50 М/ф «Феї»

11.10 М/ф «Феї: Загублений 

скарб»

12.45 Х/ф «Щоденники 
принцеси»

15.00 Х/ф «Щоденники 
принцеси-2: 
Королівські 
заручини»

17.10 М/ф «Заплутана 

історія»

19.00 М/ф «Холодне серце»

21.00 Х/ф «Белоснежка: 
Помста гномів»

23.00 Х/ф «Історія 
Попелюшки»

01.00 Х/ф «Історія 
Попелюшки-3»

02.40 Зона ночі

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

05.05 М/ф «Ну, постривай!»

06.45 М/ф «Жив собі пес»

07.45 М/ф «Три паньки»

08.15 Х/ф «Ефект 
Ромашкіна»

09.30 Х/ф «Йшов собака по 
роялю»

10.55 Х/ф «Дуже новорiчне 
кiно, або Ніч у музеї»

13.05 «Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика»

14.50, 21.20 Т/с «Перетинаючи 

межу»

16.45 Х/ф «Серцеїдки»
19.00, 2.00 «Свідок»

19.30 «Добрий вечір»

23.10 Т/с «Служба 

розслідувань»

01.10 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

02.30 «Випадковий свідок»

02.45 «Речовий доказ»

04.10 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк Генрі Ягодкін. 

Філософія мистецтва

06.30 Київська фортеця. 

Четверта башта

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.20 Фольк-music діти 

09.15 Ранок із «Культурою»

10.05 Казки Лiрника Сашка

10.25 Хто в домі хазяїн? 

10.50 Діти Z

11.15 Supermen на арені

13.25 Суспільний університет 

14.25 Надвечір’я. Долі 

16.20 Зоя Звиняцьківська 

«Соня Делоне. У 

пошуках універсального 

дизайну» 

17.00 Фольк-music 

19.05 О. Ісаєва «Second love». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

21.10 Арт проект. 

RadioSymphony UA

23.00 Музичне турне 

00.55 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

02.15 Т/с «Чорна Рада», с. 2 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Т/с «Роксолана», 1, 2 с. 

 

СТБ

06.50, 17.45, 22.20 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

08.45 «Зважені та щасливі-7. 

Фінал. Оголошення 

переможця»

12.15 «МастерШеф-7»

15.00 «МастерШеф-7. 

Невідома версія»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. «Новий 

день» з Анатолієм 

Анатолічем та Юлією 

Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 Ранок. 

«Ми всі...» з Мариною 

Леончук і Павлом 

Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал» з 

Олександром Лірчуком

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

з Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна територія» 

зі Світланою Орловською

21.20 «Події» вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 3.00 «Облом.UA.»

11.50 Т/с «Терра Нова»

13.40 Т/с «Разом назавжди»

17.00 Т/с «Поки цвіте 

папороть»

20.00 «Він, Вона і телевізор-2»

21.00, 22.45 Т/с «Кістки-4»

23.40 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.10 «Цілком таємно»

02.35 «Люстратор. Прокляття 

системи-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 14.05, 16.30, 20.50, 

3.20 Топ-матч

06.15 «Зоря» — «Естерсунд». 

ЛЄ УЄФА

08.10 «Брайтон» — 

«Борнмут». ЧА

10.00, 18.30 Світ Прем’єр-Ліги

10.30 «Динамо» — 

«Шкендербеу». ЛЄ 

УЄФА

12.15 «Маріуполь» — «Зоря». 

ЧУ

14.10 «Бернлі» — 

«Ліверпуль». ЧА

16.00 «Найкращі голи 2017 

року». ЧІ. Прем’єра

16.45 «Арсенал» — «Кельн». 

ЛЄ УЄФА

19.00 «Ман Сіті» — 

«Шахтар». ЛЧ УЄФА

21.05, 5.20 «Найкращі голи 

2017 року». ЧІ

21.35 LIVE. «Свонсі» — 

«Тоттенгем». ЧА

23.45 «Наполі» — «Феєнорд». 

ЛЧ УЄФА

01.30 «Ман Сіті» — 

«Вотфорд». ЧА

03.30 «Астана» — «Селтік». 

ЛЧ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.20, 10.25, 12.30, 15.00, 

17.05, 21.30, 1.50, 3.45 

Топ-матч

06.30 «Барселона» — 

«Олімпіакос». ЛЧ УЄФА. 

Прем’єра

08.35 «Шахтар» — «Наполі». 

ЛЧ УЄФА

10.40 «Евертон» — «МЮ». ЧА

12.40 «Світ Прем’єр-Ліги

13.10 «Олімпік» — «Шахтар». 

ЧУ

15.15 «Брайтон» — 

«Борнмут». ЧА

17.20 «Динамо» — 

«Шкендербеу». ЛЄ 

УЄФА

19.10 «Найкращі голи 2017 

року». ЧІ

19.40 «Барселона» — 

«Еспаньйол». ЧІ

21.50 LIVE. «Ман Сіті» 

— «Вотфорд». ЧА

00.00 «Зоря» — «Естерсунд». 

ЛЄ УЄФА

01.55 «Вільярреал» — 

«Севілья». ЧІ

03.55 «Свонсі» — 

«Тоттенгем». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 1.20 Дзеркало історії

08.20 Правда життя

09.20, 17.00 Земля приматів

10.20 Берег Африки

11.20 Там, де нас нема

12.20 Код доступу

13.20 Брама часу

14.10, 4.30 Містична Україна

15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

16.00, 20.50 Скарби зі сховищ

17.50, 22.40 Диво-винаходи

18.50 Бандитська Одеса

19.50, 23.40 Бойові сили

00.30 Фестивалі планети

02.20 Україна: забута історія

03.00 Місця сили

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»

10.20 «Ух ти show»

11.20 «Орел і решка. Шопінг»

12.20 «Навколо М»

13.20 «Орел і решка. 

Невидане»

15.15, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

16.15, 23.00 «Вечірній квартал»

18.10, 0.50 «Розсміши коміка»

19.00 «Орел і решка. На краю 

світу»

20.00 «Орел і решка. Незвідана 

Європа»

22.00, 1.40 «Вірю не вірю»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

10.45 Х/ф «Король повітря. 
Золота ліга»

12.30 Рятівники

14.00 Одного разу в Одесі

15.00 Віталька Новий рік

16.00, 22.00 Казки У

17.00, 23.00 Країна У. Новий рік

18.00, 21.00 Танька і Володька

19.00, 0.00 Казки У Кіно

20.00 Одного разу під 

Полтавою

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

03.00 Віталька

05.20 Казка з татом

УТ-1

06.00, 6.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.55 Д/с «Супервідчуття»

07.50 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

08.15 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

09.05 Д/с «Дика планета»

09.30 Д/ф

10.50 Д/с «Смак Дзяннаня»

12.00 Країна на смак

13.10 Х/ф «Червоний колір 
Бразилії»

15.15 Фольк-music

16.45 Діти Z

17.20 М/с «Чорний Джек»

18.25 Х/ф «Генріх VIII»
20.25 Незвичайні культури

21.00, 1.10 Новини

21.30, 1.35 Яскраві моменти 

Дефлімпіади-2017 г.

21.50 ЧереЩур

22.20 Історія кіно

00.35 Д/с «Орегонськи 

путівник»
01.55 Д/с «Середземномор’я»

02.55 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

04.05 Т/с «Роксолана»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 29—30 ГРУДНЯ 2017
2 січня
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на лютий

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 55 грн. 51 коп.,
на два місяці — 111 грн. 02 коп.,
до кінця півріччя — 277 грн. 55 коп.,
до кінця року — 610 грн. 61 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 75 грн. 51 коп.,
на два місяці — 151 грн. 02 коп.,
до кінця півріччя — 377 грн. 55 коп.,
до кінця року — 830 грн. 61 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 20 грн. 13 коп.,
на два місяці — 40 грн. 26 коп.,
до кінця півріччя — 100 грн. 65 коп.,
до кінця року — 221 грн. 43 коп.

Передплатний iндекс — 49497

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

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передпла-
тити «Україну молоду» на 2018 рiк, це можна 
зробити найближчим часом — до 5 сiчня в селах i 
райцентрах, до 10 сiчня — в обласних центрах та 
в Києвi, i ви отримуватимете газету з лютого.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в опера-
ційних залах поштамтів, у пунктах при-
ймання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.50 «Модель ХL»

09.40, 10.50 «Чотири 

весілля»

11.55 Комедія «Операція 

«И» та інші пригоди 

Шурика»

13.45 «Вечірній квартал»

17.35 Комедія «Обережно! 

Предки в хаті»

19.30 ТСН

20.15 Комедія «Сам удома-3»

22.10 Комедія «Кохання-

зітхання»

00.10, 2.20 Комедія «На 

узбіччі»

ІНТЕР

05.40 Подробиці

06.10 М/ф

06.30, 4.20 Х/ф «Фініст-
Ясний сокіл»

08.10 «Готуємо разом»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 «Орел і решка. Рай і 

пекло»

11.00, 20.30 Т/с «Мереживо 

долі»

12.50 Т/с «Східні солодощі»

15.40 «Новорічний вогник. 

Залишаємось зимувати»

18.30 «Круче всех»

20.00, 2.10 «Подробиці»

22.30 Т/с «Чотири пори літа»

02.40 Х/ф «Дуже новорiчне 
кiно»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.20 

Сьогодні

07.45, 3.00 Зоряний шлях

10.00, 3.45 Реальна містика

12.00, 5.20 Агенти 

справедливості

14.00, 15.15 Т/с «Назавжди»

18.00 Т/с «Кільце з 

рубіном»

19.40 Т/с «Два життя»

22.25 Х/ф «Одного разу в 
Новий рік»

00.10 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.50 Телемагазин

ICTV

06.15 Скарб нації

06.25 Еврика!

06.30 Служба розшуку дітей

06.40 Факти

07.05 Труба містера Сосиски

08.00, 4.05 Відпустка за 

обміном

09.40, 12.10, 14.35, 2.00 Т/с 

«Вічність»

16.15, 19.10, 20.30, 21.35 

Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

22.55 Комік на мільйон

00.30 Т/с «Бібліотекарі»

04.50 Х/ф «Циган»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.15 Зона ночі

04.40 Абзац

06.35, 7.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»

06.59, 9.49 Kids Time

08.00 М/ф «Балерина»

09.50 М/ф «Феї»

11.10 М/ф «Феї: Загублений 

скарб»

12.50 М/ф «Феї: 

Фантастичний 

порятунок»

14.10 М/ф «Феї: Таємниця 

піратського острова»

15.40 М/ф «Феї і легенда 

загадкового звіра»

17.00 М/ф «Тарзан»

19.00 Х/ф «101 
далматинець»

21.00 Х/ф «Дівчина з 
Джерсі»

23.00 Х/ф «Любіть 
Куперів»

01.10 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 у 

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

05.20 М/ф «Чиполліно»

05.55 М/ф «Канікули 

Боніфація»

06.15 М/ф «Крокодил Гена»

06.40 М/ф «Парасолька»

07.30 Х/ф «Кар’єра Діми 
Горіна»

09.20 Х/ф «Білий паровоз»
10.55 Х/ф «Сорочинський 

ярмарок на НТН»
12.40 «Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика»

14.40, 21.20 Т/с 

«Перетинаючи межу»

16.30 Концерт «Ляпіс 

Трубецькой». «Клоуна 

нет!»

19.00, 2.05 «Свідок»

19.30 «Добрий вечір»

23.15 Т/с «Служба 

розслідувань»

01.10 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

02.35 «Випадковий 

свідок»

02.50 «Речовий доказ»

04.15 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Мовою мистецтва 

Вишиванка

06.30 Сценограй 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.20 Фольк-music діти 

09.15 Ранок із «Культурою»

10.05 Казки Лiрника Сашка

10.25 Хто в домі хазяїн? 

10.50 Діти Z

11.15 Цирк на водi

13.25 Суспільний університет 

14.25 Надвечір’я. Долі 

15.25 Д/ф «Ловець слів»

16.20 Юрій Андрухович 

«Розстріляне 

відродження. 

Українська культура 

10-30 років» 

17.00 Фольк-music 

19.05 Т. Іващенко 

«Empty trash». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

21.10 «Мiй свiт» Павло 

Табаков 

23.00 Музичне турне 

00.05 Д/ф «Світ Максима» 

00.55 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

02.15 Т/с «Чорна Рада», 3 с. 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Т/с «Роксолана», 2, 3 с. 

 

СТБ

07.00, 17.45, 22.20 «Битва 

екстрасенсів 16»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал» з 

Олександром Лірчуком

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

з Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм 

Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 

Орловською

21.20 «Події» вересня

22.00 «Підсумки» з Евгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Відеобімба»

11.50 Т/с «Терра Нова»

13.35 «Помста природи»

17.00 Т/с «Поки цвіте 

папороть»

20.00 «Він, Вона і 

телевізор-2»

21.00 Т/с «Кістки-5»

22.45 Т/с «Кістки-4»

23.40 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.10 «Цілком таємно»

02.35 «Люстратор. Прокляття 

системи 2017»

03.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 14.05, 16.30, 

20.50, 3.20 Топ-матч

06.15 «Атлетік» — «Зоря». 

ЛЄ УЄФА

08.10, 1.30 Свонсі» — 

«Тоттенгем». ЧА

10.00, 18.30 «Найкращі голи 

2017 року». ЧІ

10.30 «Партизан» — 

«Динамо». ЛЄ УЄФА

12.15 «Барселона» — 

«Еспаньйол». ЧІ

14.10 «Ман Сіті» — 

«Вотфорд». ЧА

16.00 «Найкращі сейви 2017 

року». ЧІ. Прем’єра

16.45 «Ліверпуль» — 

«Севілья». ЛЧ УЄФА

19.00 «Феєнорд» — 

«Шахтар». ЛЧ УЄФА

21.00 Світ Прем’єр-Ліги

21.30 LIVE. «Арсенал» 

— «Челсі». ЧА

23.45 «Сосьєдад» — 

«Валенсія». ЧІ

03.30 «Ворскла» — 

«Олександрія». ЧУ

05.20 «Найкращі сейви 2017 

року». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.20, 10.25, 12.30, 

15.00, 17.05, 21.30, 

23.40, 1.50, 3.45 Топ-

матч

06.30 «Арсенал» — «Кельн». 

ЛЄ УЄФА

08.35 «Ман Сіті» — 

«Шахтар». ЛЧ УЄФА

10.40 «Брайтон» — 

«Борнмут». ЧА

12.40 «Найкращі голи 2017 

року». ЧІ

13.10 «Наполі» — 

«Феєнорд». ЛЧ УЄФА

15.15 «Свонсі» — 

«Тоттенгем». ЧА

17.20 «Партизан» — 

«Динамо». ЛЄ УЄФА

19.10 «Найкращі сейви 2017 

року». ЧІ

19.40 «Маріуполь» — 

«Зоря». ЧУ

21.50 «Реал» — «Севілья». 

ЧІ

00.00 «Атлетік» — «Зоря». 

ЛЄ УЄФА

01.55 «Мілан» — «Рієка». 

ЛЄ УЄФА

03.55 «Бернлі» — 

«Ліверпуль». ЧА

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитська Одеса

07.20, 1.20 Дзеркало історії

08.20 Правда життя

09.20, 17.00 Земля приматів

10.20 Берег Африки

11.20 Там, де нас нема

12.20 Код доступу

13.20, 3.10 Брама часу

14.10, 2.20 Містична Україна

15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

16.00, 20.50 Скарби зі сховищ

17.50, 22.40 Диво-винаходи

19.50, 23.40 Бойові сили

00.30 Фестивалі планети

04.30 Ілюзії сучасності

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»

10.20 «Ух ти show»

11.20 «Орел і решка. Шопінг»

12.20 «Навколо М»

13.20, 19.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

14.15, 20.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

15.15, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

16.15, 23.00 «Вечірній 

квартал»

18.10, 0.50 «Розсміши 

коміка»

22.00, 1.40 «Вірю не вірю»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

10.45 Х/ф «Красуня й 
чудовисько»

12.30 Рятівники

14.00 Одного разу в Одесі

15.00 Віталька. Один НЕ 

вдома

16.00, 22.00 Казки У

17.00, 23.00 Країна У. Новий 

рік

18.00, 21.00 Танька і Володька

19.00, 0.00 Казки У Кіно

20.00 Одного разу під 

Полтавою

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

03.00 Віталька

05.20 Казка з татом

УТ-1

06.00, 6.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.55 Д/с «Супервідчуття»

07.50 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

08.15 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

09.05 Д/с «Дика планета»

09.30 Д/ф

10.50 Д/с «Смак Дзяннаня»

12.00 Країна на смак

13.10 Х/ф «Червоний колір 
Бразилії»

15.15 Фольк-music

16.45 М/с «Чорний Джек»

18.20 #ВУКРАЇНІ

19.25 Д/с «1000 днів для 

планети»

20.25 Незвичайні культури

21.00, 1.10 Новини

21.30, 1.35 Яскраві моменти 

Дефлімпіади- 2017 г.

21.50 ЧереЩур

22.20, 23.30 Історія кіно

23.25 Мегалот

00.35 Д/с «Орегонськи 

путівник»

01.55 Д/с «Середземномор’я»

02.55 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

04.05 Т/с «Роксолана»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 29—30 ГРУДНЯ 2017
3 січня
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.40 «Модель XL»

09.05 «Чотири весілля»

10.10 «Міняю жінку»

11.25 Комедія «Кохання-

зітхання»

13.25 «Вечірній квартал»

17.35 Комедія 

«Сам удома-3»

19.30, 4.55 ТСН

20.15 Комедія «Сам 

удома-4»

22.00 Комедія «Кохання-

зітхання-2»

23.55, 1.40 Драма

 «Сурогат»

ІНТЕР

05.30, 20.00, 2.00 

«Подробиці»

06.00 «М/ф»

06.25 Х/ф «Морозко»
08.10 «Готуємо разом»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 «Орел і решка. Рай і 

пекло»

11.00, 20.30 Т/с «Мереживо 

долі»

12.50 Т/с «Східні солодощі»

15.40 Концерт «Чекай на мене 

в Новий рік»

18.30 «Круче всех»

22.30 Т/с «Чотири пори літа»

02.30 Т/с «Полуничний рай»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.30 

Сьогодні

07.45, 3.10 Зоряний шлях

10.10, 3.45 Реальна містика

12.10, 5.20 Агенти 

справедливості

14.10, 15.15 Т/с «Жінки в 

любові»

18.00 Т/с «Кільце з рубіном»

19.40 Т/с «Два життя»

22.25 Х/ф «Снігуронька 
для дорослого сина»

00.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

02.00 Телемагазин

ICTV

06.15 Скарб нації

06.25 Еврика!

06.35 Факти

07.00 Труба містера Сосиски

07.55, 3.45 Відпустка за 

обміном

09.35, 12.05, 14.30, 1.40 Т/с 

«Вічність»

16.15, 19.10, 20.05, 21.20 

Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

22.25 Комик на миллион

00.00 Т/с «Бібліотекарі»

04.30 Х/ф «Циган»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.00 Зона ночі

04.45 Абзац

06.39, 10.49 Kids Time

06.40 М/с «Лунтик і його 

друзі»

09.15 М/ф «Феї: 

Фантастичний 

порятунок»

10.50 М/ф «Феї і легенда 

загадкового звіра»

12.10 Варьяти

19.10 Х/ф «Річі-багач»
21.00 Х/ф «Хто в будинку 

тато»
23.00 Х/ф «Машина часу в 

джакузі-2»

00.55 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 у 

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

05.25 М/ф «Бременські 

музиканти»

07.05 М/ф «Пригоди козака 

Енея»

07.30 Х/ф «Круїз, або 
Розлучна подорож»

09.20 Х/ф «Обережно, 
бабуся!»

11.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки — 2»

12.40 «Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика»

14.50, 21.20 Т/с 

«Перетинаючи межу»

16.40 «Ювілейний концерт 

Анатолія Полотно 

«Поцілунок удачі»

19.00, 2.05 «Свідок»

19.30 «Добрий вечір»

23.10 Т/с «Служба 

розслідувань»

01.10 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

02.35 «Випадковий свідок»

02.45 «Речовий доказ»

04.10 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Джерела з минулого. 

Будинок з химерами

06.30 Від пращурів до 

нащадків. Український 

одяг

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.20 Фольк-music діти 

09.15 Ранок із «Культурою»

10.05 Казки Лiрника Сашка

10.25 Хто в домі хазяїн? 

10.50 Діти Z

11.15 Циркова програма 

«Екстрим арена»

13.25 Суспільний університет 

14.25 Надвечір’я. Долі 

15.25 Д/ф «Трипілля. Забута 

цивілізація Старої 

Європи»

16.20 Олена Боримська 

«Візуальне мистецтво. 

злам парадигми» 

17.00 Фольк-music 

19.05 Освальд Заградник 

«Соло для 

годинника з боєм». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

20.40 Д/ф «Наталья Сумська. 

Перевтілення» 

21.10 «Lady opera «EUROPA»

23.00 Музичне турне 

00.00 Д/ф «Казка для 

дорослих»

00.55 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

02.15 Т/с «Чорна Рада», с. 4 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Т/с «Роксолана» с. 3, 4 

СТБ

06.20 «Битва екстрасенсів 

16»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

17.45, 22.20 «Битва 

екстрасенсів-17»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15 «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 Евгенієм 

Кисельовим

23.00 «Кримінал» з 

Олександром Лірчуком

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 23.40 «Нове Шалене 

відео по-українськи»

11.20 Т/с «Терра Нова»

13.05 «Загублений світ»

17.00 Т/с «Поки цвіте 

папороть»

20.00 «Він, Вона і 

телевізор-2»

21.00 Т/с «Кістки-5»

22.45 Т/с «Кістки-4»

02.10 «Цілком таємно»

02.35 «Люстратор. Прокляття 

системи 2017»

03.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 14.05, 18.45, 

20.50, 23.20, 1.20, 3.20, 

5.20 Топ-матч

06.15 «Зоря» — «Герта». ЛЄ 

УЄФА

08.10 «Арсенал» — «Челсі». 

ЧА

10.00, 21.00 «Найкращі сейви 

2017 року». ЧІ

10.30 «Динамо» — «Янг 

Бойз». ЛЄ УЄФА

12.15 «ПСЖ» — 

«Андерлехт». ЛЧ 

УЄФА. Прем’єра

14.10 «Свонсі» — 

«Тоттенгем». ЧА

16.00 ЧА. Огляд туру. 

Прем’єра

16.55 «Реал» — «Валенсія». 

ЧІ

19.00 «Шахтар» — 

«Феєнорд». ЛЧ УЄФА

21.30 «Евертон» — «МЮ». 

ЧА

23.30 «Боруссія» (Д) 

— «Реал». ЛЧ УЄФА

01.30 «Тоттенгем» — «Вест 

Гем». ЧА

03.30 «Малага» — «Атлетік». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Найкращі голи 2017 

року». ЧІ

06.30 «Реал» — «Валенсія». 

ЧІ

08.20, 10.25, 17.05, 1.50, 3.45 

Топ-матч

08.35 «Феєнорд» — 

«Шахтар». ЛЧ УЄФА

10.40 «Ман Сіті» — 

«Вотфорд». ЧА

12.25 «Найкращі сейви 2017 

року». ЧІ

12.55 «Олександрія» 

— «Динамо». 1/8 

фіналу. Кубок України

15.15 «Арсенал» — «Челсі». 

ЧА

17.20 «Динамо» — «Янг 

Бойз». ЛЄ УЄФА

19.10 ЧА. Огляд туру

20.05 «Аустрія» — «Мілан». 

ЛЄ УЄФА

21.50 LIVE. «Тоттенгем» 

— «Вест Гем». ЧА

00.00 «Зоря» — «Герта». ЛЄ 

УЄФА

01.55 «Зірка» — «Шахтар». 

ЧУ

03.55 «Евертон» — «МЮ». 

ЧА

МЕГА

06.00, 3.10 Бандитський Київ

07.20, 1.20 Дзеркало історії

08.20 Правда життя

09.20, 17.00 Земля приматів

10.20 Берег Африки

11.20 Там, де нас нема

12.20 Код доступу

13.20 Брама часу

14.10, 2.20 Містична Україна

15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

16.00, 20.50 Скарби зі сховищ

17.50, 22.40 Диво-винаходи

18.50 Бандитська Одеса

19.50, 23.40 Бойові сили

00.30 Фестивалі планети

04.30 Підроблена історія

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»

10.20 «Ух ти show»

11.20 «Орел і решка. Шопінг»

12.20 «Навколо М»

13.20, 19.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

14.15, 20.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

15.15, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

16.15, 23.00 «Вечірній 

квартал»

18.10, 0.50 «Розсміши 

коміка»

22.00, 1.40 «Вірю не вірю»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

10.45 Х/ф «Король повітря: 
Повернення»

12.30 Рятівники

14.00 Одного разу в Одесі

15.00 Віталька. Новий рік

16.00, 22.00 Казки У

17.00, 23.00 Країна У. Новий рік

18.00, 21.00 Танька і Володька

19.00, 0.00 Казки У Кіно

20.00 Одного разу під 

Полтавою

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

03.00 Віталька

05.20 Казка з татом

УТ-1

06.00, 6.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.55 Д/с «Супервідчуття»

07.50 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

08.15 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

09.05 Т/с «Доньки Єви»

09.30, 19.25 Д/с «1000 днів 

для планети»

10.50 Д/с «Смак Дзяннаня»

12.00 Країна на смак

13.25, 1.35 Біатлон. Кубок 

світу. ІV етап. Спринт 

7,5 км. Жінки

15.15 Надвечір’я. Долі

16.45 М/с «Чорний Джек»

18.20 #ВУКРАЇНІ

20.25 Незвичайні культури

21.00, 1.10 Новини

21.30 Біатлон. Яскраві 

моменти

21.50 ЧереЩур

22.20 Історія кіно

00.35 Д/с «Орегонськи 

путівник»

02.55 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

04.05 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.40 «Модель xl»

09.15 «Чотири весілля»

10.25, 11.50 «Міняю жінку»

13.05 Комедія «Кохання-

зітхання-2»

14.55 «Вечірній квартал»

17.45 Комедія 

«Сам удома-4»

19.30 ТСН

20.15 Комедія 

«Сам удома 5»

22.00 Х/ф «Один плюс 

один удома»

00.15, 2.10 Комедія 

«Великий рік»

ІНТЕР

05.35, 20.00, 1.55 «Подробиці»

06.05 М/ф

06.25 Х/ф «Сніжна королева»
08.10 «Готуємо разом»

09.00 «Орел і Решка. Шопінг»

10.00 «Орел і Решка. Рай і 

пекло»

11.00 Т/с «Мереживо долі»

12.50 Т/с «Східні солодощі»

15.40 «Ніч великих 

сподівань»

18.30 «Круче всех»

20.30 Т/с «Заборонене 

кохання»

22.40 «Концерт Ірини Федишин 

«Цвіте калина»

00.05 Х/ф «Передбачення»
02.30 Т/с «Яблучний спас»

05.25 Док.проект «Час Різдва»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 3.40 

Сьогодні

07.45, 4.20 Зоряний шлях

09.40 Реальна містика

11.45 Агенти 

справедливості

13.45, 15.15 Т/с «Лінії 

життя»

18.00 Т/с «Кільце з 

рубіном»

19.40 Т/с «Два життя»

22.25 Х/ф «Терміново. 
Шукаю чоловіка»

00.20 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.50 Скарб нації

06.00 Еврика!

06.05 Служба розшуку дітей

06.10 Факти

06.35 Труба містера Сосиски

08.15, 1.45 Відпустка за 

обміном

10.00, 13.10, 14.55 Т/с 

«Вічність»

16.30, 19.10, 20.20, 21.30 

Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

22.40 Комік на мільйон

00.10 Т/с «Бібліотекарі»

04.05 Х/ф «Циган»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.35 Зона ночі

05.00 Абзац

06.49, 9.59 Kids Time

06.50 М/с «Лунтик і його 

друзі»

08.40 М/ф «Феї: Таємниця 

піратського острова»

10.00 Х/ф «101 
далматинець»

12.10 Варьяти

19.00 Х/ф «Клік: З пультом 
по життю»

21.00 Х/ф «Великий тато»
22.50 Х/ф «Ласкаво 

просимо, або сусідам 
вхід заборонено»

00.40 Х/ф «Хто в будинку 
тато»

02.30 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 у 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

05.30 М/ф «Пригоди 

Буратіно»

07.10 М/ф «Як Петрик 

П’яточкін слоників 

рахував»

08.05 М/ф «Котигорошко»

08.15 Х/ф «Фарт»
09.45 Х/ф «Трембіта»
11.35 Х/ф «Сім днів до 

весілля»
13.20 «Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика»

15.10, 21.20 Т/с 

«Перетинаючи межу»

17.05 «Бенефіс «Кроликів». 

30 років гумору»

19.00, 2.10 «Свідок»

19.30 «Добрий вечір»

23.15 Т/с «Служба 

розслідувань»

01.15 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

02.40 «Випадковий свідок»

02.50 «Речовий доказ»

04.10 М/ф «Як козаки...»

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Дійові особи Дмитро 

Весельський. Пітчинг 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.20 Фольк-music діти 

09.15 Ранок із «Культурою»

10.05 Казки Лiрника Сашка

10.25 Хто в домі хазяїн? 

10.50 Діти Z

11.15 Привиди цирку

12.10 Дитячі таємниці 

13.25 Суспільний університет 

14.25 Надвечір’я. Долі 

15.25 Д/ф «ФЕДІР СТРИГУН. 

АБРИСИ ДОЛІ» 

16.20 Олексанра Андрусик. 

Музичне агентство 

«Ухо». як працювати з 

сучасною академічною 

музикою 

17.00 Фольк-music 

19.05 К. Школьнікова 

«Шепіт вбивці». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

21.10 Проект «RadioSymphony 

UA»

23.00 Музичне турне 

00.50 Мистецькі історії

01.15 Фольк-music 

02.15 Т/с «Чорна Рада», 5 с. 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Т/с «Роксолана», 

4, 5 с. 

СТБ

08.10, 17.45, 22.20 «Битва 

екстрасенсів-17»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал» з 

Олександром Лірчуком

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

з Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 

Орловською

21.20 «Події» вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 2.00 «Облом.UA.»

10.25 Т/с «Терра Нова»

12.10 «Загублений світ»

17.10 Х/ф «У тилу ворога: 
Колумбія»

19.00 Х/ф «Кров 
Тамплієрів»

22.50 Прем’єра! «Змішані 

єдиноборства. UFC»

01.00 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 16.30, 20.50 Топ-

матч

06.15 «Герта» — «Зоря». ЛЄ 

УЄФА

08.10, 1.40 Бернлі» — 

«Ліверпуль». ЧА

09.55 ЧА. Огляд туру

10.45 «Янг Бойз» — 

«Динамо». ЛЄ УЄФА

12.30 «Аустрія» — «Мілан». 

ЛЄ УЄФА

14.15 «Арсенал» — «Челсі». 

ЧА

16.00 ЧІ. Передмова до туру. 

Прем’єра

16.45 «Ніцца» — «Лаціо». 

ЛЄ УЄФА

18.30 «Найкращі сейви 2017 

року». ЧІ

19.00 «Наполі» — «Шахтар». 

ЛЧ УЄФА

21.00 Світ Прем’єр-Ліги

21.30 «Брайтон» — 

«Борнмут». ЧА

23.15 «Олександрія» 

— «Динамо». 1/8 

фіналу. Кубок України

03.30 «Маріуполь» — 

«Сталь». ЧУ

05.20 ЧІ. Передмова до туру

ФУТБОЛ-2

06.00 «Найкращі сейви 2017 

року». ЧІ

06.30 «Ніцца» — «Лаціо». 

ЛЄ УЄФА. Прем’єра

08.20, 21.30, 23.40, 1.50, 3.45 

Топ-матч

08.35 «Шахтар» — 

«Феєнорд». ЛЧ УЄФА

10.25 «Тоттенгем» — «Вест 

Гем». ЧА

12.15 ЧА. Огляд туру

13.10 «Валенсія» — 

«Атлетік». ЧІ

15.00 «Бернлі» — 

«Ліверпуль». ЧА

16.50 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

17.20 «Янг Бойз» — 

«Динамо». ЛЄ УЄФА

19.10 ЧІ. Передмова до туру

19.40 «ПСЖ» — 

«Андерлехт». ЛЧ УЄФА

21.50 «Барселона» — 

«Сельта». ЧІ

00.00 «Герта» — «Зоря». ЛЄ 

УЄФА

01.55 «Вільярреал» — 

«Славія». ЛЄ УЄФА

03.55 «Ман Сіті» — 

«Вотфорд». ЧА

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитська Одеса

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20 Правда життя

09.20, 17.00 Земля приматів

10.20 Флорида: пори року

11.20, 3.40 Там, де нас нема

12.20 Код доступу

13.20 Брама часу

14.10, 2.20 Містична Україна

15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

16.00, 20.50 Скарби зі сховищ

17.50, 22.40 Диво-винаходи

19.50, 23.40 Бойові сили

01.20 Скарб.UA

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»

10.20 «Ух ти show»

11.20 «Орел і решка. Шопінг»

12.20 «Навколо М»

13.20, 19.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

14.15, 20.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

15.15, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

16.15, 2.00 «Вечірній 

квартал»

18.10, 3.20 «Розсміши 

коміка»

22.00 «Вірю не вірю»

23.00 «КВН»

04.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

10.45 Х/ф «Король 
сноуборду»

12.30 Рятівники

14.00 Одного разу в Одесі

15.00 Віталька. Новий рік

16.00 Казки У

17.00 Країна У. Новий рік

18.00 Танька і Володька

19.00, 0.00 Казки У Кіно

20.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Х/ф «Пінгвіни 
містера Поппера»

22.30 Х/ф «Подарунок на 
Різдво»

01.00 Х/ф «Циганка Аза»
02.30 Віталька

05.20 Казка з татом

УТ-1

06.00, 6.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.55 Д/с «Супервідчуття»

07.50 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

08.15 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

09.05 Т/с «Доньки Єви»

09.30, 19.25 Д/с «1000 днів 

для планети»

10.50 Д/с «Смак Дзяннаня»

12.00 Країна на смак

13.10 Х/ф «Насмішка»
15.10, 1.35 Біатлон. Кубок 

світу. ІV етап. Спринт 10 

км. Чоловіки

17.20 М/с «Чорний Джек»

18.20 #ВУКРАЇНІ

20.25 Незвичайні культури

21.00, 1.10 Новини

21.30 Біатлон. Яскраві 

моменти

21.50 ЧереЩур

22.20 Історія кіно

00.35 Д/с «Орегонськи 

путівник»

03.05 Надвечір’я. Долі

04.05 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 М/ф «Маша і Ведмідь»

06.35, 19.30 ТСН

07.30 Мелодрама «Гріхи наші»

09.15 Концерт «Бенефіс 

Руслана Квінти. 

Небо — це я»

11.05, 23.40 «Світське 

життя»

12.05 «Світське життя. 

Новорічний карнавал»

14.15 Х/ф «Один плюс 
один удома»

16.35 «Вечірній квартал»

18.30 «Розсміши 

коміка-2017»

20.15 «Новорічний вечірній 

квартал»

00.40 «Різдвяні історії з 

Тіною Кароль»

02.10 «Концерт «Океан Ельзи. 

Без меж»

ІНТЕР

06.30 М/ф
06.55 Х/ф «Артист із 

Коханівки»
08.30 Х/ф «Ця весела 

планета»
10.20 Х/ф «Зайчик»
12.00 Х/ф «Дівчата»
14.00 «Время строить»

16.00 Док.проект «Від Різдва 

до Хрещення» Прем’єра

17.00 «Прямая трансляція 

Різдвяного 
богослужіння»

19.00 «Стосується кожного»
20.00, 2.20, 4.25 «Подробиці»
20.30 Т/с «Заборонене кохання»
22.40 Х/ф «Вечори на хуторі 

біля Диканьки»
00.35 Х/ф «Ялинка, кролик 

і папуга»
03.10 Х/ф «Сніжна королева»
04.55 Док.проект «Від Різдва 

до Хрещення»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.40, 15.00, 19.00, 2.50 

Сьогодні

07.20, 3.30 Зоряний шлях

10.10 Х/ф «Страшна 
красуня»

12.00, 15.15 Т/с «Два життя»

17.25, 19.40 Т/с «Дружини на 

стежці війни»

22.00 Т/с «Все буде добре»

01.20 Х/ф «Одного разу в 
Новий рік»

ICTV

06.20 Скарб нації

06.30 Еврика!

06.40 Факти

07.05 Т/с «Вічність»

10.15, 12.05, 13.41, 15.20, 

17.00 Т/с «Бібліотекарі»

18.45 Факти. Вечір

19.10, 20.25, 21.40 Дизель-

шоу

22.40, 0.30 Комік на мільйон

02.25 Х/ф «Світла 
особистість»

03.40 Х/ф «Фантазії 
Веснухіна»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.40 Зона ночі

06.00, 7.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»

06.59, 8.59 Kids Time

09.00 М/ф «Тарзан»

10.50 М/ф «Тарзан та 

Джейн»

12.30 М/ф «Тарзан-2»

13.40 М/ф «Думками 

навиворіт»

15.20 Х/ф «Белосніжка: 
Помста гномів»

17.20 Х/ф «Річі-багач»
19.10 Х/ф «Таксі»
21.00 Х/ф «Таксі-2»
22.40 Х/ф «Нічого 

втрачати»

00.40 Х/ф «Машина часу в 
джакузі-2»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 5.15 Рандеву

06.55, 17.55 Погода у 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

05.25 Х/ф «Запорожець за 
Дунаєм»

07.10 Х/ф «Без року 
тиждень»

08.30 Х/ф «Закоханий за 
власним бажанням»

10.15 Х/ф «Зимова вишня»
12.00 «Свідок. Агенти»

12.40 «Легенди шансону»

14.40 «Концерт Гаріка 

Кричевського 

«Найкраще»

17.00 «Круті 90-ті»

19.00, 2.20 «Свідок»

19.30 «Добрий вечір»

21.30 Х/ф «Повернення 
високого блондина»

23.10 «Дискотека 80-х»

00.50 Концерт «Ріки 

кохання». «Бі-2»

02.50 «Випадковий свідок»

03.05 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Територія Кіно. 

Л. Кадочнікова. Музей 

кіностудії

06.30 Антракт Цирк на воді

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Незвідане Закарпаття. 

Ужгородський скансен 

08.00 Казки Лiрника Сашка

08.20 Школа Мері Поппінс 

08.35 Хочу бути 

08.50 Хто в домі хазяїн? 

09.15 Л. Розумовська 

«Русалонька» Вистава 

Київського академічного 

Молодого театру

10.35 Суспільний університет 

11.30 Концертна програма 

«Сни Роксолани» 

О. Чубарева

13.30 Д/ф «Юрій 

Рибчинський. Музика 

слів»

14.20 Фольк-music. З Новим 

роком! 

16.00 Надвечір’я. Долі 

17.00 РІЗДВЯНІ 

БОГОСЛУЖІННЯ

20.00 Д/ф «Наївне 

малярство» 

21.10 Гала-концерт 

Національного 

проекту «Три С» . 

Скорик — Станкович 

— Сильвестров

23.00 Музичне турне 

01.05 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Т/с «Роксолана», 5, 6 с. 

СТБ

06.00 «ВусоЛапоХвіст»

08.05 «Караоке на Майдані»

09.00 «Все буде смачно!»

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

11.15 Т/с «Тато Ден»

19.00 Х/ф «40+ або 
Геометрія почуттів»

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

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 

«Репортер». Новини

09.15, 14.15 «Золотий гусак». 

NEW

10.15, 15.00 Концерт

11.15, 16.15, 19.15 «Територія 

позитиву» зі Сніжаною 

Єгоровою

12.15, 17.15, 22.00 «Ехо 

України» с Матвієм 

Ганапольським

13.15 Прямий ефір з 

Наталкою Фіцич

18.15 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня з Тарасом 

Березовцем та Пітером 

Залмаєвим

20.00 «Закрита зона»

21.00 «Світські хроніки»

23.00 «Кримінал» з 

Олександром Лірчуком

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 1.55 «Цілком таємно»

11.25 «Загублений світ»

13.20 Т/с «Ментівські війни. 

Київ-2»

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

19.00 Х/ф «На межі»
21.10 Х/ф «Шанхайський 

полудень»
23.10 Х/ф «Бойові пси»
00.55 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.20 «Люстратор. Прокляття 

системи 2017»

02.45 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 16.25, 3.20, 5.20 

Топ-матч

06.15 «Естерсунд» — 

«Зоря». ЛЄ УЄФА

08.10 «Евертон» — «МЮ». ЧА

10.00, 13.25 ЧІ. Передмова 

до туру

10.30 «Шкендербеу» 

— «Динамо». ЛЄ УЄФА

12.20, 0.05 «Football Funnies». 

ЧА

12.30, 21.00 ЧА. Огляд туру

13.55 LIVE. «Атлетіко» 

— «Хетафе». ЧІ

15.55, 0.15 Світ Прем’єр-Ліги

16.40, 21.55 «Найкращі голи 

2017 року». ЧІ

17.10 LIVE. «Валенсія» 

— «Жирона». ЧІ

19.10 «Шахтар» — «Ман 

Сіті». ЛЧ УЄФА

22.25 «Футбольні зірки 

України 

2017 р.Церемонія 

нагородження

00.45 «Найкращі сейви 2017 

року». ЧІ

01.15 «Реал» — «МЮ. 

Суперкубок УЄФА 

2017 р.

03.30 «Севілья» — «Бетіс». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 ЧА. Огляд туру

06.55 «Ліверпуль» — 

«Севілья». ЛЧ УЄФА

08.40 ЧІ. Передмова до туру

09.10 «Наполі» — «Шахтар». 

ЛЧ УЄФА

10.55, 3.55 «Арсенал» 

— «Челсі». ЧА

12.40 «Світ Прем’єр-Ліги

13.10 «Боруссія» (Д) 

— «Реал». ЛЧ УЄФА

15.00, 17.05, 19.10, 21.25, 

23.40, 1.50, 3.45 Топ-

матч

15.15 «Евертон» — «МЮ». 

ЧА

17.20 «Шкендербеу» 

— «Динамо». ЛЄ 

УЄФА

19.25 LIVE. «Лас-Пальмас» 

— «Ейбар». ЧІ

21.40 LIVE. «Севілья» 

— «Бетіс». ЧІ

00.00 «Естерсунд» — 

«Зоря». ЛЄ УЄФА

01.55 «Атлетіко» — 

«Хетафе». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30, 0.00 Містична Україна

10.00 Бойові сили

11.40 Цікаво.com

14.40 Земля приматів

15.40 Флорида: пори року

17.30 Фестивалі планети

18.30 Брама часу

21.00 Подорожі з Ісусом

22.00 Хрест у мистецтві

23.00 Долоня: код 

майбутнього

03.00 Прихована реальність

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»

09.30 М/ф «Учень Санти»

11.10 М/ф «Всі пси 

потрапляють в рай»

12.50 «Ух ти show»

13.50 «Орел і решка»

22.00 «Вірю не вірю»

00.00 Х/ф «Версальський 
роман»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

10.55 М/ф «Шлях до 

Ельдорадо»

12.30 Рятівники

18.00 М/ф «Різдвяні історії 

від Шрека, Панди та 

друзів з Мадагаскару»

22.30 Казки У Кіно

00.00 Танька і Володька

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

03.00 Віталька Новий рік

05.20 Казка з татом

УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»

06.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.55 Д/с «Супервідчуття»

07.50 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

08.15 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

09.05 Т/с «Доньки Єви»

09.30 Д/с «1000 днів для 

планети»

10.50 Д/с «Смак Дзяннаня»

12.00 Країна на смак

13.10, 1.35 Біатлон. Кубок 

світу. ІV етап. Гонка 

переслідування 10 км. 

Жінки

14.15 Х/ф «Яків»
15.55, 2.25 Біатлон. Кубок 

світу. ІV етап. Гонка 

переслідування 

чоловіки 12,5 км. 

Чоловіки

17.00 РІЗДВЯНІ 

БОГОСЛУЖІННЯ

19.55 Фольк-music

21.00, 1.10 Новини

21.35 Д/ф «Уламки спогадів»

22.20, 23.30 Історія кіно

23.25 Мегалот

00.35 Д/с «Орегонськи 

путівник»

03.20 Війна і мир

04.05 Т/с «Роксолана»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 29—30 ГРУДНЯ 2017
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ОГОЛОШЕННЯ■

 Київський національний 
університет технологій та 
дизайну  має намір передати 
в оренду об’єкт державного 
майна, щодо якого надійшла 
заява.
 Частина нежитлового 
приміщення загальною пл. 3 
м. кв. на 1 рік. Тел.: (044) 256-
29-36.

До відома громадськості
 * * *

 Київський національний уні-

верситет технологій та дизайну  

має намір передати в оренду 

об’єкт державного майна, щодо 

якого надійшла заява.

 Частина нежитлового при-

міщення загальною  пл. 4 м. кв. 

на 1 рік. Тел.: (044) 256-29-36.
* * *

 Київський національний уні-

верситет технологій та дизайну  

має намір передати в оренду 

об’єкт державного майна, щодо 

якого надійшла заява.

 Частина нежитлового при-

міщення  загальною пл. 6 м. кв. 

на 1 рік. Тел.: (044) 256-29-36.

* * *
 Київський національний уні-
верситет технологій та дизайну  
має намір передати в оренду 
об’єкт державного майна, щодо 
якого надійшла заява.
 Частина нежитлового при-
міщення  загальною пл. 2 м. кв. 
на 1 рік. Тел.: (044) 256-29-36.



КАНАЛ «1+1»

06.15, 19.30 ТСН

07.10 Мелодрама «Від тюрми 

й від суми»

09.00 Лотерея 

«Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і 

Ведмідь»

09.50 «Розсміши коміка-

2017»

10.45, 11.55, 13.10, 14.20, 

15.35, 16.45 «Світ 

навиворіт-6»

17.45 Комедія 

«Сам удома-5»

20.15 Драма «Вихід: боги та 

царі»

23.05, 2.15 Трилер «Вежа»

01.15 «Світське життя»

ІНТЕР

05.40 М/ф «Різдвяні казки»
06.30 Х/ф «На золотому 

ґанку сиділи»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Прямая трансляція 

Різдв’яної літургії»
11.00 «Готуємо разом»
12.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
13.00 Х/ф «Заморожений»
14.40 «Время строить»
16.45 «Концерт Ірини Федишин 

«Цвіте калина»
18.10 Х/ф «Іван Васильович 

змінює професію»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Заборонене кохання»
22.40 «Алла Пугачова. 

Різдвяні зустрічі»

01.00 Х/ф «Передбачення»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.40 Сьогодні

07.20, 4.50 Зоряний шлях

10.20 Х/ф «Снігуронька для 
дорослого сина»

12.10 Т/с «Два життя»

17.20, 19.30 Т/с «Лінії життя»

19.00, 1.20 Події

22.00 Т/с «Не зрікаються 

кохаючи»

02.00 Т/с «Все буде добре»

ICTV

05.50 Скарб нації

06.00 Еврика!

06.05 Факти

06.30 Т/с «Бібліотекарі»

10.40, 12.15, 13.55, 15.30, 

17.05 

Т/с «Бібліотекарі-2»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Дизель-шоу. Новорічний 

концерт

23.55 Комік на мільйон

01.50 Х/ф «Дежа вю»

03.30 Х/ф «Фантазії 
Веснухіна»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.40 Зона ночі

05.50 Стендап-Шоу

06.40, 7.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»

06.59, 10.09 Kids Time

09.00 М/ф «Тарзан-2»

10.10 М/ф «Думками 

навиворіт»

12.00 Х/ф «Великий тато»

13.50 Х/ф «Клік: З пультом 
по життю»

16.00 Х/ф «Таксі»
17.40 Х/ф «Таксі-2»
19.30 Х/ф «Таксі-3»
21.00 Х/ф «Перевізник: 

Спадщина»
23.00 Х/ф «Швидкість: 

Автобус 657»

00.50 Х/ф «Нічого 
втрачати»

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

05.00 М/ф «Пригоди капітана 

Врунгеля»

07.10 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»

07.30 Т/с «Спадщина»

11.30 «Україна вражає»

12.25 Х/ф «Одружений 
холостяк»

14.10 Х/ф «Вийти заміж за 
капітана»

15.50 Х/ф «Це я»
17.25 Х/ф «Повернення 

високого блондина»
19.00 «Добрий вечір»

22.00 «Дискотека 80-х»

00.45 «Концерт «Андрій 

Макаревич і «Оркестр 

креольського танго»

02.10 «Таємниці 

кримінального світу»

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Позиція Театральної Леді 

06.30 Музика і музиканти 

Ганна Гаврилець

07.00 РІЗДВЯНІ 

БОГОСЛУЖІННЯ 

09.20 Хто в домі хазяїн? 

09.50 Казки Лiрника Сашка

10.00 Дитячі таємниці 

10.35 Колядки народів світу 

П. Табаков

10.45 Суспільний університет 

11.40 Д/ф «Наївне 

малярство» 

12.40 Країна на смак, с. 1 

13.30 Різдвяна казка 

14.30 Концертна програма 

«Різдво на двох» 

П. Табаков

15.50 Фольк-music 

16.50 Д/ф «Життя і смерть у 

Гуцулії»

17.50 Д/ф «Сімдесятники. 

Сергій Параджанов» 

18.35 Концертна програма 

«Різдво з Ніною 

Матвієнко»

20.00 Як дивитися кіно 

20.30 Д/ф «Віденськими 

стежками. Іван Франко»

21.10 Концертна програма

23.00 Музичне турне 

01.05 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Т/с «Роксолана», 6, 7 с.

 

СТБ

07.10, 23.25 Х/ф «Тільки ти»
09.00 «Все буде смачно!»

10.15 «Караоке на Майдані»

11.10 Т/с «Тато Ден»

19.00 Х/ф «Поділись 
щастям своїм»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 

19.00 «Репортер». 

Новини

09.15 «Закрита зона»

10.15, 18.15 «Світські хроніки»

11.15, 16.15, 19.15 «Територія 

позитиву» зі Сніжаною 

Єгоровою

12.15 Споживач

13.15 Прямий ефір з Наталкою 

Фіцич

14.00, 20.10 «Кисельов. 

Авторське»

15.15 «Золотий гусак». NEW

17.00 Концерт

21.00 THE WEEK 

Міжнародний огляд 

тижня зТарасом 

Березовцем та Пітером 

Залмаєвим

22.00 «Ехо України» с Матвієм 

Ганапольським

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бокс. Двобої за 

чемпіонські титули за 

версією WBO

11.45 «Помста природи»

16.45 Х/ф «Робінзон Крузо»
18.20 Х/ф «Шанхайський 

полудень»
20.20 Х/ф «Бібліотекар: У 

пошуках списа долі»
22.10 Х/ф «День мумії»
23.45 «Змішані єдиноборства. 

UFC»

02.00 «Цілком таємно»

02.25 «Люстратор. Прокляття 

системи 2017»

02.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 9.45, 19.10, 21.25, 

23.20, 1.15, 3.20, 5.20 

Топ-матч

06.15 «Зоря» — «Атлетік». 

ЛЄ УЄФА

08.10 «Моя гра». В. Мандзюк, 

ч. 1

08.40 «Моя гра». В. Мандзюк, 

ч. 2

09.10 «Моя гра». 

З. Махарадзе

10.00 Світ Прем’єр-Ліги

10.30 «Динамо» — 

«Партизан». ЛЄ УЄФА

12.15 «Showboats». ЧА

12.25 «Найкращі голи 2017 

року». ЧІ

12.55 LIVE. «Леганес» 

— «Сосьєдад». ЧІ

14.55 «Моя гра». М. Павлов, 

ч. 1

15.25 «Моя гра». М. Павлов, 

ч. 2

15.55 «Моя гра». О. Блохін

16.40 «Найкращі сейви 2017 

року». ЧІ

17.10 LIVE. «Барселона» 

— «Леванте». ЧІ

19.25 LIVE. «Вільярреал» 

— «Депортіво». ЧІ

21.30 «Тоттенгем» — «Вест 

Гем». ЧА

23.30 «Севілья» — «Бетіс». ЧІ

01.30 «Арсенал» — «Челсі». 

ЧА

03.30 «Атлетік» — «Алавес». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 14.45 «Світ Прем’єр-Ліги

06.30 «Валенсія» — 

«Жирона». ЧІ

08.20, 10.25, 12.30, 17.05, 

19.10, 21.25, 23.40, 1.50, 

3.45 Топ-матч

08.35 «Шахтар» — «Ман 

Сіті». ЛЧ УЄФА

10.40 «Бернлі» — 

«Ліверпуль». ЧА

12.40 «Найкращі сейви 2017 

року». ЧІ

13.10 «Моя гра». С. Кривцов, ч. 1

13.40 «Моя гра». 

С. Кривцов, ч. 2

14.10 «Моя гра». В. Леоненко

15.15, 3.55 «Тоттенгем» 

— «Вест Гем». ЧА

17.20 «Динамо» — 

«Партизан». ЛЄ УЄФА

19.25 LIVE. «Атлетік» 

— «Алавес». ЧІ

21.40 LIVE. «Сельта» 

— «Реал». ЧІ

00.00 «Зоря» — «Атлетік». 

ЛЄ УЄФА

01.55 «Барселона» — 

«Леванте». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.30 Прихована реальність

10.00 Бойові сили

11.40, 21.00 Цікаво.com

14.40 Пустелі: життя на межі

17.30 Фестивалі планети

18.30 Брама часу

00.00 Містична Україна

03.10 Код доступу

К1

05.10 «Рецепти щастя»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Мультфільми»

09.20 «Ух ти show»

11.00 М/ф «Учень Санти»

12.30 М/ф «Всі пси 

потрапляють в рай»

14.10 М/ф «Ніко: Шлях до 

зірок»

15.50 «Орел і решка»

21.00 Х/ф «Вечори на 
хуторі біля Диканьки»

23.00 «Вечірній квартал»

00.50 «КВН»

03.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

11.15 М/ф «Школа монстрів: 

Електрично»

12.30 Х/ф «Шоколад»
14.30 Х/ф «Подарунок на 

Різдво»
16.00 М/ф «Різдвяні історії 

від Шрека, Панди та 

друзів з Мадагаскару»

18.00 Х/ф «Пінгвіни містера 
Поппера»

20.00 Одного разу під Полтавою

22.30 Казки У Кіно

00.00 Танька і Володька

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

03.00 Віталька Новий рік

05.20 Казка з татом

УТ-1

06.00, 6.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.55 Д/с «Супервідчуття»

07.20 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

08.15 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

09.05 Т/с «Доньки Єви»

09.30 РІЗДВЯНІ 

БОГОСЛУЖІННЯ

12.25, 1.10 Біатлон. Кубок 

світу. ІV етап. Естафета 

4х6 км. Жінки

14.15 Фольк-music

15.25, 2.30 Біатлон. Кубок 

світу. ІV етап. Естафета 

4х7.5 км. Чоловіки

17.30 Д/с «Дива Китаю»

18.25 Х/ф «Дивна подорож 
Мері Брайант»

20.25 Незвичайні культури

21.00 Новини

21.30 Д/с «Зустріч Лувру та 

Забороненого міста»

22.20 Історія кіно

00.35 Д/с «Орегонський 

путівник»

04.05 Т/с «Роксолана»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 29—30 ГРУДНЯ 2017
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Ігор ВІТОВИЧ

 Одне з найславетніших 
дерев США буде зрізане. Як 
і щороку, понад 400 праців-
ників та волонтерів під на-
глядом першої леді Меланії 
Трамп прикрашали до Різд-
ва Білий дім та навколиш-
ню територію. Саме в рам-
ках упорядкування тери-
торії Меланія Трамп пові-
домила про наміри зрізати 
славетну магнолію, яка на-
віть має власне ім’я «Джек-
сон», оскільки її посадив 
майже 200 років тому сьо-
мий президент Сполуче-
них Штатів Ендрю Джек-
сон у пам’ять про померлу 
дружину Рейчел. Для цього 
взяли  саджанець від улюб-

леного дерева Рейчел Джек-
сон, яке росло на їхній фер-
мі у штаті Теннессі. 
 До речі, й сам Ендрю 
Джексон, перший прези-
дент США від «демократів» 
(він заснував Демократич-
ну партію), також мав пріз-
висько «Старе Дерево». 
Біля цієї магнолії, окрім 
того, що вона має таку ро-
мантичну історію, відбува-
лося багато історичних це-
ремоній. Магнолія з Білого 
дому навіть потрапила на 
зображення 20-доларової 
банкноти, яка перебувала в 
обігу з 1928 по 1988 рік.
 Невідомо, чим керувала-
ся перша леді США у своєму 
рішенні зрізати дерево, яке 
пережило 39 президентів: 

тим, що впродовж останніх 
70 років стан магнолії пос-
тійно погіршувався, чи ба-
жанням чоловіка викоріни-
ти з Білого дому все, що там 
залишили по собі демокра-
ти. Проте експерти, які не-
щодавно обстежили дерево, 
підтвердили, що воно знач-
ною мірою знищене і може 
становити небезпеку. 
 Проблеми з деревом роз-
почалися у 70-х роках ми-
нулого століття, коли тріс-
нула одна з його головних 
дірок. Діру зміцнили це-
ментом, що було загальною 
практикою у тодіш ньому 

садівництві. 1981 року 
«пломбу» прибрали і під-
перли гілку стовпом та сис-
темою кабелів. Але це про-
довжило життя магнолії 
лише ненадовго. 
 Тим часом у президент-
ській резиденції намага-
ються заспокоїти шану-
вальників історичного де-
рева: речниця Білого дому 
Стефані Грішем повідоми-
ла, що дружина президента 
Дональда Трампа попроси-
ла зібрати насіння з «Джек-
сона», яке, можливо, виса-
дять у майбутньому на тому 
самому місці. ■

ОГОЛОШЕННЯ

 Посвідчення учасника ліквідації аварії на 
ЧАЕС, категорія 4, серія В-ІІ № 022652, вида-
не 07.04.1995 р. на ім’я Вдовенка Володими-
ра Петровича, вважати недійсним.

■

КІБЕРБЕЗПЕКА

Пароль: 
«На горшку 
сидів король»
Користувачі інтернет-
простору свою приватну 
інформацію часто зберігають 
за ненадійними «замками»
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Компанія SplashData, яка була заснована 2000 
року і  впродовж останніх 10 років є світовим ліде-
ром в наданні послуг з безпеки в кіберпросторі, на-
прикінці кожного року публікує список найменш за-
хищених паролів, які використовують користувачі кі-
берпростору. Список укладається на підставі аналізу 
мільйонів зламаних логінів, які потрапили у відкри-
тий доступ. Щойно подано до відома сьомий щоріч-
ний список компанії. 
 Компанія закликає користувачів ставитися з пов-
ною відповідальністю до питання безпеки персональ-
них даних. Слабкі паролі, як то «123456», password 
чи qwer ty навіть «зелені» хакери можут зламати за 
лічені хвилини. Зламавши ваш пароль, віртуальні 
зловмисники отримують доступ до всієї вашої при-
ватної інформації,  до сторінок в соціальних мережах, 
а, головне, — до банківських рахунків.
 При зламуванні пароля хакери враховують пе-
редусім популярні серед користувачів тренди, які 
пов’язані з поп-культурою чи спортом. У рейтинг най-
гірших цьогорічних паролів потрапили такі слова, як 
starwars (назва популярної кіносаги «Зоряні війни»), 
football  (футбол), lakers (назва американської про-
фесійної баскетбольної команди з Лос-Анджелеса) 
та інших популярних спортивних клубів.
 SplashData наполегливо рекомендує створювати 
складні паролі, які складаються з комбінації букв, 
чисел і символів. Окрім того, бажано регулярно змі-
нювати паролі та створювати окремі комбінації для 
кожного облікового запису. 
 Прості паролі створюють головним чином люди, 
які не здатні запам’ятати кілька складних комбінацій. 
Це можна легко зрозуміти, адже не кожен iз нас во-
лодіє феноменальною пам’яттю. Для зберігання па-
ролів SplashData рекомендує використовувати прості 
месенджери паролів. 
 Дослідження компанії показали, що чоловіки в 
2,8 раза частіше використовують слабкі паролі, ніж 
жінки. Також у цьогорічному звіті компанії зазначе-
но, що майже три чверті користувачів використову-
ють один і той же пароль для різних облікових за-
писів. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Позавчора на летовищі у Варшаві 
затримали та арештували екс-голо-
ву однієї з найбільших транспортно-
будівельних компаній у Росії Андрія 
Чернякова, повідомляє польська «Га-
зета виборча». У Росії мільярдера зви-
нувачують у шахрайстві.
 Черняков намагався вилетіли з Вар-
шави до Києва. У 2011 році компанія 

«Космос», власником якої він є, взяла 
11 млрд. рублів кредиту на будівництво 
тунелю у Москві. Згодом Черняков виї-
хав за кордон, а позики не сплатив. У 
2015 році Росія видала ордер на арешт 
мільярдера. За словами видання «Ком-
мєрсант», iз нарахуванням відсотків 
борг мільярдера становить 30 млрд. 
рублів або майже 14,6 млрд. гривень.
 Перед тим як Андрія Чернякова за-
тримали, у Великій Британії його за-

судили за приховування майна. Однак 
вироку він особисто не почув, оскіль-
ки також утік iз цієї країни, ймовір-
но, в Німеччину. Звідти він прибув до 
Варшави. Зі столиці Польщі росіянин 
мав намір вилетіти в Україну, бо споді-
вався, що країна, яка має конфлікт iз 
Росією, його прихистить і не видасть. 
Проте велика втеча закінчилася під 
час проходження паспортного конт-
ролю на летовищі ім. Фридеріка Шо-
пена у Варшаві. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Різдво недарма називають часом 
чудес. Саме цього святкового дня не-
подалік острова Реюньйон в Індій-
ському океані берегова охорона вря-
тувала польського мореплавця. 54-
річний чоловік упродовж семи мі-
сяців дрейфував на пошкодженій 
яхті між островами Індонезії, Маль-
дівів та Мавританією. Про це пові-
домило увечері вівторка, 26 грудня, 
Французьке національне товариство 
морських рятувальників. Яхту з чо-
ловіком виявили па північ від остро-
ва  Реюньйон, який є заморською те-
риторією Франції.
 Незвичайну рятункову акцію про-
вели в понеділок увечері після того, 
як на некеровану яхту в океані на-
трапив приватний вітрильник. Як ін-
формує радіостанція France Info, мо-
ряка звати Збіґнєв Рекет. Мандрів-
ник розповів, що в минулому він от-
римав грін-карту і переїхав у США. 
Там він вирішив подорожувати і ви-
рушив до Індії, де купив човен. Зго-
дом термін дії його грін-карти вичер-
пався. Останнім місцем, де проживав 
поляк, були Коморські острови, роз-
ташовані між Мадагаскаром та Аф-
риканським континентом Звідти у 
травні він вирушив до Південної Аф-
рики, де мав намір працювати. Однак 
його яхта зазнала пошкодження, а її 
власник втратив зв’язок та навігацію. 
Врятований каже, що кілька разів ба-
чив сушу, але до неї йому так і не вда-
лося добратися. 

 Упродовж усієї подорожі ком-
панію моряку складав кіт. Як ска-
зав врятований яхтсмен, він та кіт 
не загинули голодною смертю завдя-
ки припасам китайського супу швид-
кого приготування, одну пачку якого 
розтягували на два дні. Виручала та-

кож риба, яку вдавалося впіймати.
 Після дивовижного порятунку чо-
ловік вирішив поки що залишитись 
на острові Реюньйон. Тут він має на-
мір відремонтувати човен, поповнити 
запаси їжі та отримати адміністратив-
ну допомогу. ■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

У звіті наводиться список 25 найслабкіших 
паролів 2017 року:
1. 123456
2. Password («пароль»)
3. 12345678
4. Qwerty (5 перших букв верхнього рядка клавіатури)
5. 12345
6. 123456789
7. Letmein («дозволь мені увійти»)
8. 1234567
9. Football («футбол»)
10. Iloveyou («я кохаю тебе»)
11. Admin 
12. Welcome («ласкаво просимо»)
13. Monkey («мавпа»)
14. Login «лог-ін»)
15. abc123
16. Starwars («зоряні війни»)
17. 123123 
18. dragon («дракон»)
19. passw0rd («пароль» з нулем замість букви «о»)
20. Master («хазяїн»)
21. Hello («привіт»)
22. Freedom («свобода»)
23. whatever («будь-що»)
24. qazwsx
25. trustno1 («не вір нікому»)

■

Андрія Чернякова звинувачують 
у шахрайстві.

❙
❙

НЕБО В КЛІТИНКУ

До «безпечного» Києва 
так і не дістався
На летовищі у Варшаві затримано російського 
мільярдера

■

СИМВОЛИ

Не рубай магнолію 
200-річне дерево біля Білого дому 
пережило 39 президентів США, 
але не Меланію Трамп

■

ХЕПІ-ЕНД 

Врятовані на Різдво  
В Індійському океані знайшли польського мореплавця, 
який дрейфував сім місяців разом iз котом

■

Врятований мандрівник та його чотирилапий «матрос».❙

Гігантська магнолія була свідком багатьох історичних подій.❙
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Колесо Фортуни котиться у бік Сили
 У 2017 році на Землі стартувало нове 
9-річчя під символічною егідою десято-
го таронумерологічного аркана Колесо 
Фортуни: 2+0+1+7=10. Він від почат-
ку містить чимало кармічних аспектів, 
тому людство зіткнулося з чималою ку-
пою проблем. Почати життя з білого ар-
куша (до цього спонукає енергія нового 
циклу) за такого розкладу досить склад-
но. Для цього потрібно як мінімум чес-
но відповісти на запитання: «А що ми, 
власне, хочемо й чого саме прагнемо?». 
Відповідь політики шукали з неабияким 
завзяттям, але зрештою з’ясувалося, що 
в учасників процесу різне бачення са-
мих основ світового порядку. У резуль-
таті до старих конфліктів на Донбасі та 
в Сирії, де головні гравці міряються си-
лою, додалася ще й північнокорейська 
криза. У повітрі навіть запахло ядерним 
попелом. 
 У 2018 році запущене Колесо Форту-
ни докотиться до одинадцятого аркана 
Сили, повна числова матриця якого має 
таку формулу: 2018: 11 2 7 7. Читаєть-
ся вона дещо патетично, але вже така її 
природа: стартовим числом нової річ-
ної історії буде сімка — архетип Бога, 
природи, істини, а підсумковим — 11 — 
символ духовних провідників, земних 
месій, політичних лідерів і, як не при-
кро, диктаторів. Було б великим благом, 
якби людство вибрало напрямок, що 
веде до духовного прозріння і планетар-
ної єдності на основі вищих істин. Але 
хіба сьогодні можливо повірити у це за-
хмарне щастя? Найвірогідніше, політи-
ки скористаються негативними аспекта-
ми програмних чисел, після чого ми ста-
немо свідками гучних викриттів (7) і по-
дальшого силового протистояння (11). 
Тільки тепер уже міряння силою йтиме 
відкрито, а можливо, й змітаючи все на 
своєму шляху. 
 Не виключено, що на початку або 
максимум у першій половині року ба-
гато речей ми побачимо в їх істинно-

му світлі (7). Наявність у річному коді 
8 передбачає, що з тіні на світло вип-
ливуть гріхи можновладців, пов’язані 
саме з великими грошима та глобаль-
ною владою. Далі ситуація, ймовірно, 
загостриться у площині «хто кого» (1) 
й перейде у зяючу порожнечу (0). Після 
бігу над прірвою конфліктуючі сторони 
зіткнуться з гострою необхідністю раху-
ватися з двійкою, яка вже вісімнадця-
тий рік поспіль «закликає» людство ви-
рішувати усі проблеми мирним дипло-
матичним шляхом. Але оскільки зі щи-
рим миром на планеті наразі все дуже 
складно, може традиційно увімкнути-
ся негативний бік 2 — таємні інтриги 
та гібридні ігрища у «війнушку», при-
пудрені показним толерантним лиском. 
Само собою зрозуміло, що у цій глобаль-
ній круговерті духовний катарсис, про-
писаний з вище числом 11, не прогля-
дається навіть під великим мікроско-
пом. Але важливо пам’ятати, що інший 
вибір є завжди. А раптом головні гравці 
і дійсно прозріють, керуючись інстинк-
том самозбереження…

Україна і світ
 Усі ці процеси неминуче зачеплять і 
Україну, оскільки сімка в її таронумеро-
логічній карті проявиться ще й як голо-
вна вібрація року. Найвірогідніше, наш 
Донбас і далі служитиме майданчиком 
для світових ігрищ. Остаточно виріши-
ти цю проблему, скоріш за все, не вдасть-
ся. Такий висновок напрошується після 
аналізу матриці 2018-го, а також року, 
коли почався конфлікт: 2014: 7 7 3 3 — 
2018: 11 2 7 7. Збіг сімок, що присутні 
в обох датах, але займають різні місця 
свідчить про те, що протягом наступ-
них 12 місяців можуть з’явитися за пев-

них обставин якісь проміжні результа-
ти процесу врегулювання конфлікту. На 
даному етапі також дуже важливо назва-
ти нові і пролонгувати раніше визначені 
цілі без підбиття остаточних підсумків. 
Спроба розставити усі крапки над «і» 
за будь-яку ціну або заради формаль-
ності може ще більше ускладнити про-
цес розв’язання проблеми. 
 Певний момент істини у цьому зв’язку 
наступить і для України, оскільки матри-
ця особистого року держави повністю збі-
гається з числовими показниками 2014 
року, коли почалася війна. Час статусу 
пасивного спостерігача невблаганно ми-
нув. Пора брати активнішу участь у вирі-
шенні долі Донбасу, жорстко відстоюючи 
національні інтереси. Не виключено, що 
саме так і станеться, оскільки українсь-
ка дипломатія наступного року буде ак-
тивнішою і «зубастішою». 

Сила і вибори
 Наступного року політичне життя 
країни нагадуватиме театр бойових дій, 
оскільки опозиція неабияк зміцніє й за-
биватиме голи у ворота влади з усіх мож-
ливих позицій. Було б добре, якби посе-
ред цієї загальної борні з’явилися нові 
прагматичні політики, не обтяжені грі-
хами минулого. Той факт, що старі елі-
ти продовжують несамовито хапатися 
за владу, не сприяє розвитку країни, ос-
кільки у долі держави закладено постій-
но діючий механізм руйнування старих 
парадигм заради можливості побудува-
ти благополучне майбутнє. 
 Сімка, будучи духовною енергією, 
не радить жителям України наступного 
року прикипати душею до золотого тіль-
ця. Водночас заслужену винагороду по-

винні отримати професіонали високого 
класу, які досі старанно трудилися на 
власній ниві. Особливо успішними в но-
вому році будуть такі галузі, як ІТ-індус-
трія, зв’язок у широкому розумінні цьо-
го слова (логістика, будівництво доріг, 
поштові послуги), вища освіта, аналі-
тична журналістика, письменницька 
праця. Не виключено також, що саме у 
стінах вітчизняних дослідних інститутів 
буде зроблено відкриття, що позитивно 
вплине на загальний імідж країни. 
 І все ж найбільше виграють ті, хто 
зуміє піднятися над своїми та суспіль-
ними проблемами та спробує виховати 

в собі філософське ставлення до життя. 
Між іншим, це і є та загальна програм-
на мета, яку визначили наші небесні ку-
ратори для всіх громадян України. Зем-
не щастя ми можемо пізнати лише че-
рез духовне прозріння. Така місія — не 
з простих, тому українці часто шукають 
легшої долі на далекій чужині. Втім 
міграційні процеси працюватимуть не 
лише на відтік. З ростом популярності 
України на світовій арені вона все біль-
ше приваблюватиме людей, які шука-
ють не стільки достатку, скільки мож-
ливості для духовного росту і збережен-
ня внутрішньої свободи. 
 Наступного року, до речі, можуть 
загостритися і церковні війни, бо сімка 
спонукає до пошуку істини, що пізнаєть-
ся через любов, а не міжконфесійну нена-
висть. Українцям належить також зро-
зуміти, що масовою забудовою країни 
храмами Бога не задобриш, якщо кіль-
кісний ріст новобудов не сприяє якісно-
му росту духовності. 

Як стати успішним в Україні?
 Держава, як і кожна людина, має 
свою життєву програму, що безпосеред-
ньо впливає на долю її громадян. Цей 
факт легко підтвердити, проаналізував-
ши, наприклад, ставлення українців до 
матеріальних благ.
 У таронумерологічній карті України 
такий аспект, як гроші, проявляється 
одразу на двох суперечливих позиціях 
— як показник психологічного комфор-
ту і (одночасно!) психологічної пробле-
ми. Це свідчить про те, що ми можемо 
досягти внутрішньої гармонії та спокою 
лише у тому випадку, якщо відчувати-
мемо матеріальну стабільність. Але цьо-
го не станеться до тих пір, поки не ви-
ховаємо в собі філософське ставлення 
до грошей і не знайдемо золотої середи-
ни між своїми матеріальними та духов-
ними устремліннями. Простіше кажу-
чи, дякуйте Богу за те, що маєте, і вам 
до зволять мати більше без шкоди для 
вашої ж душі. Але наразі частіше трап-
ляється зворотне: чоловік може їздити 
на дорогій автівці, вважаючи себе бід-
ним, і при цьому звинувачувати країну 
в тому, що саме вона не дозволяє йому 
пересісти на персональний літак. 
 Викривлене ставлення до грошей 
автоматично породжує нові проблеми. 
Скажімо, зарплати українців найнижчі 
у Європі, тому що, як засвідчила практи-
ка, великі роботодавці через тотальний 
страх бідності набивають комори готів-
кою замість того, аби підвищити заробіт-
ну плату кваліфікованим спеціалістам і 
в результаті заробити більше. Тому кон-
курентоспроможні люди масово залиша-
ють країну. Коло замикається. 
 До речі, сімка, що визначає головну 
мету створення нашої держави, є ще й 
архетипом високого професіоналізму. І 
той факт, що вітчизняні виші останнім 
часом випускають, швидше, власників 
дипломів, аніж кваліфікованих фахів-
ців, неминуче обернеться черговою про-
блемою. Можна обманюватися з цього 
приводу скільки завгодно, але не можна 
відмінити дію закону причини і наслід-
ку, що закладений у механізмі розвитку 
Всесвіту. Простіше кажучи, у державу 
не варто гратися. Її потрібно будувати, 
як власний дім, руками людей, що добре 
знаються на цій справі. Чи готове наше 
суспільство до таких процесів? Поки що 
спостерігається лише нестримне і масо-
ве бажання критикувати будівельників 
за криві стіни, виключаючи власну від-
повідальність за кінцевий результат. А 
це нічого, панове, що начальників будів-
ництва ми винаймаємо самі, а вони — не 
прибульці з Марса, а точне віддзерка-
лення нашої внутрішньої готовності до 
кардинальних змін?
 І ще один важливий момент. У таро-
нумерологічній карті України від почат-
ку закладений конфлікт між необхідни-
ми суспільству змінами і архаїчною кон-
сервативною системою, що демонструє 
свою непереборну живучість. Саме тому 
процес відмирання старого у нас завжди 
проходить із великим болем. Це якраз 
той класичний випадок, коли для пов-
ного одужання держави кожному з нас 
необхідно багато чого змінити в самих 
собі. Ми можемо мати лише те, що самі 
вибираємо. ■

ПРОГНОЗ 

Істина в квадраті
Нумерологічні аспекти 2018 року свідчать про те, що світ і далі гратиметься у 
перетягування політичних канатів. Україні в глобальних ігрищах відведено не 
головну, але й не останню роль

■

У державу не варто гратися. Її потрібно будувати, як власний дім, 
руками людей, що добре знаються на цій справі.

Наявність у річному коді вісімки передбачає, що з тіні на світло випливуть гріхи можновладців, пов’язані з великими грошима.❙

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

Древня таронумерологічна система земне життя вимірює 9-річними циклами. У 
кожного з цих часових відрізків є своя програмна матриця, змінити яку практично 
неможливо. Втім у її межах є кілька варіантів розвитку подій, що дозволяють ре-
алізувати даровану нам свободу вибору. Усе, як на казковому перехресті: направо 
підеш — коня втратиш, наліво — свою долю зустрінеш, прямо — познайомишся з 
власною тінню. Ми можемо вибрати напрямок, але не в змозі відмінити саму дорогу, 
якщо націлені на рух, а не застій. Тема наступного року — вибір між грубою силою та 
усвідомленою колективною мудрістю. Це перехрестя апріорі не гарантує збережен-
ня звичної картини світу, та й мудрих сьогодні на земній авансцені — негусто. Отож 
дихайте глибше і запасайтеся попкорном. Цікаво буде тим, хто у річній круговерті 
зуміє розгледіти прямий результат дії вселенського закону причини і наслідку. 
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У рік, який заповнив 
спортивний «вакуум» між 
літніми Іграми-2016 у Ріо 
та зимовою Олімпіадою-
2018 в Пхенчхані, напев-
но, подією номер один у 
рамках світового масш-
табу стало рішення Між-
народного олімпійського 
комітету виключити з 
олімпійської сім’ї за гру-
бе порушення антидопін-
гових правил російських 
спортсменів, дозволивши 
їм виступати на «білих» 
Іграх у Південній Кореї 
лише у статусі нейтраль-
них атлетів.

Допінг — як стимул
 При цьому проблема 
допінгу нікуди не діла-
ся й з українського спор-
тивного простору. У році, 
що минає, МОК продов-
жив сумну для вітчиз-
няного спорту традицію 
й іще у кількох наших 
олімпійців відібрав здо-
буті ними на головних 
стартах планети нагоро-
ди. Загалом упродовж 
останнього часу, коли 
Всесвітня антидопінгова 
агенція взялася актив-
но проводити ретроспек-
тивний аналіз замороже-
них допінг-проб олімпій-
ських медалістів, статус 
призера Олімпійських 
ігор втратили близько 
десяти наших співвіт-
чизників. Найбільшою 
проблемою фармаколо-
гічні стимулятори стали 
для українських легко- 
та важкоатлетів. Остан-
ні, до слова, через непри-
вабливість свого реноме 
(три позитивні допінг-
проби олімпійських ме-
далістів) отримали від 
Міжнародної федерації 
важкої атлетики забо-
рону на участь у чемпіо-
наті світу-2018. Тож зов-
сім невипадково в обох 
господарствах виріши-
ли зайнятися серйозним 
омолодженням складів 
національних збірних. 
Срібна призерка чемпіо-
нату світу з легкої атле-
тики-2017, переможни-
ця Юнацьких олімпійсь-
ких ігор-2014 — 20-річ-
на стрибунка у висоту 
Юлія Левченко якраз і 
є одним iз тих яскравих 
представників нового по-
коління талановитої ук-
раїнської молоді, котрих 
НОК називає олімпійсь-
кою надією України.

Соло прими
 Водночас миколаївсь-
ку фехтувальницю Оль-
гу Харлан якоюсь мірою 
вже можна починати зво-
дити до рангу легенди. 
У свої 27 років вона має 
неймовірно великий пос-
лужний список. На трьох 
поспіль літніх Іграх Оля 
вигравала медалі. Піс-
ля завершення минуло-
го олімпійського циклу 
Ольга перенесла опера-
цію на «робочому» плечі 
й тепер iз новими силами 
планує підкорення чет-
вертого олімпійського 
піку. Своє чергове сход-
ження на Олімп Харлан 
розпочала з виграшу ми-
нулого літа в Лейпцигу 
третього в кар’єрі індиві-
дуального «золота» чем-
піонату світу. Думається, 
не в останню чергу завдя-

ки особистому авторите-
ту спортсменки (згідно з 
проведеними журналом 
«Фокус» опитуванням, 
Харлан входить до сотні 
найвпливовiших людей 
нашої країни) в її рідно-
му Миколаєві за участі 
Президента України на 
початку 2017 року було 
відкрито новий фехту-
вальний комплекс.
 Інша вітчизняна 
спортсменка, рейтинг 
та популярність котрої 
останнім часом також 
стрімко набирає заліко-
вих балів, — це 23-річ-
на тенісистка Еліна Сві-
толіна. Попри одеське 
коріння її професіональ-
не зростання міцно асо-
ціюється з Харковом, 
куди заради співпраці 
з відомим тенісним ме-
ценатом Юрієм Сапро-
новим вона переїхала з 
Південної Пальміри. За-
вдяки підтримці цього 
харківського бізнесмена 
Світоліна змогла близь-
ко познайомитися з екс-
першою ракеткою пла-
нети Жюстін Енін, уро-
ки та настанови котрої 
допомогли українській 
тенісній примі вигра-
ти в 2017-му три серйоз-
ні турніри WTA й у під-
сумку піднятися на най-
вищий в історії України 
рейтинговий щабель сві-
тового тенісу. При цьому 
був — і не раз — у Еліни 
шанс очолити табель про 
ранги жіночої тенісної 
асоціації, проте наразі 
найкращим її результа-
том у протоколі WTA за-
лишається третя пози-
ція. 

Королівська рокіровка
 А от у боксі, де існує 
не тільки велика кіль-

кість вагових категорій, 
а й паралельно одна з 
одною функціонує низ-
ка впливових організа-
цій та федерацій, єди-
ного «табеля про ранги» 
не існує. Утім впливові 
в боксерському світі ви-
дання та компанії щоро-
ку демонструють спіль-
ноті своє — незалеж-
но від вагової категорії 
— бачення на розста-
новку сил у бійцівсько-
му «пелотоні». Так, за 
версією знаного порталу 
Fightnews.com, кращим 
боксером 2017 року став 
український чемпіон у 
другій напівлегкій вазі 
Василь Ломаченко. Нато-
мість «плебісцит», про-
ведений відомим амери-
канським каналом ESPN 
у рамках кампанії «Бок-
сер року», поставив на-
шого іменитого боксе-
ра, котрий нинішній рік 
присвятив успішному 
(неодноразовому) захис-
ту свого другого за ліком 
чемпіонського титулу, 
на другу сходинку, слі-
дом за абсолютним екс-
чемпіоном світу в першій 
напівсередній вазі Терен-
сом Кроуфордом.
 Символічно, що поява 
Ломаченка на перших 
сходинках різноманіт-
них боксерських рейтин-
гів відбувається в момент, 
коли український король 
надважкого дивізіону Во-
лодимир Кличко приз-
вичаюється до нової для 
себе ролі пенсіонера. Піс-
ля невдалої спроби повер-
нутися в ринг Кличко-
молодший не став шука-
ти бою-реваншу зі своїм 
кривдником Ентоні Джо-
шуа, а заявив про завер-
шення професіональної 
кар’єри. «У боксі я досяг 

усього, про що мріяв. І те-
пер розпочинаю мою дру-
гу кар’єру після спорту», 
— у своєму прощальному 
слові сказав Володимир 
Кличко.
 Початок нової життє-
вої глави можна прочита-
ти й у літописі українсь-
кого волейболу. Синх-
ронний виграш Євролі-
ги чоловічою та жіночою 
збірними України в рік 
свого дебюту — свідчен-
ня зміни ставлення Феде-
рації волейболу України 
до національної команди. 
На відміну від попередни-
ків, новий очільник ФВУ 
Михайло Мельник придi-

ляє значно більше уваги 
до проблем і потреб «си-
ньо-жовтих», ставлячи 
перед першими збірними 
максимально високі за-
вдання.
 Покращити якіс-
ні показники прагнуть 
і в найсильнішому чо-
ловічому гандбольному 
клубі — «Моторі». У літ-
нє міжсезоння керівниц-
тво запорізького клубу 
пішло на радикальний 
хід у кадровій політиці, 
вперше запросивши на 
пост головного тренера 
наставника-легіонера з 
прогресивними європей-
ськими поглядами. Під 

орудою 34-річного поля-
ка Патріка Ромбеля «мо-
тористи» втретє поспіль 
пробилися до перехідно-
го «плей-оф» Ліги чем-
піонів, утім очевидно, 
що перед оновленою ко-
мандою молодого поль-
ського спеціаліста в но-
вому році, коли в супер-
лізі розпочнуться мат-
чі на виліт, стоятимуть 
завдання дещо вищого 
плану, пов’язані з підко-
ренням якомога вищого 
щабля «плей-оф».

Вихід із піке
 А от для вітчизняно-
го хокею минулий рік 
важко назвати успіш-
ним. Провал на домаш-
ньому чемпіонаті світу в 
дивізіоні ІА та, як наслі-
док, пониження в класі; 
скандал з iмовірною 
причетністю двох наших 
«збірників» до «договор-
няку» на тому ж таки ЧС 
у Києві; неучасть досвід-
чених хокеїстів у поточ-
ному чемпіонаті країни 
— все це ознаки відвер-
то нездорового середо-
вища, в якому нині пе-
ребуває в Україні «най-
швидша гра». Однак, на 
думку президента ХК 
«Донбас» Бориса Колес-
никова, вимушене «омо-
лодження» ЧУ було єди-
ним правильним рішен-
ням, яке покликане 
врятувати вітчизняний 
хокей від стагнації.
 Відверте падіння іг-
рової привабливості 
спостерігається й у віт-
чизняному футболі. Не-
вдале завершення націо-
нальною збірною Андрія 
Шевченка кваліфікацій-
ного турніру на ЧС-2018 
можна вважати зако-
номірним результатом 
певної деградації рів-
ня елітного футболу в 
нашій країні. Адекват-
ною відповіддю на си-
туацію, що склалася, є 
подальше «вимивання» 
з української прем’єр-
ліги залишків «золотих 
покладів». За рекордну 
для клубу суму до дор-
тмундської «Боруссії» 
столичне «Динамо» про-
дало Андрія Ярмолен-
ка. (До речі, нещодавно 
«біло-синіх» залишив і 
основний захисник хор-
ватської збірної Дома-
гой Віда, котрий перей-
шов до «Бешикташа»).
 На думку окремих 
експертів, переїзд ук-
раїнських «збірників» 
до зарубіжних клубів 
має піти на користь са-
мій збірній. Можливо. 
Однак в умовах, коли 
за браком виконавців в 
екстреному порядку — 
для результату — відбу-
вається натуралізація 
легіонерів ЧУ (iдеться 
про бразильського «гір-
ника» Марлоса), пози-
тивного ефекту мож-
на очікувати лише в ко-
роткостроковій перспек-
тиві. ■

РЕЗУЛЬТАТИ

Ефект від омолодження
Підсумки року від «УМ»: на зміну старій гвардії на арену виходять нові герої

■

Василь Ломаченко — новий король вітчизняного та, певно, й світового профі-боксу.
Фото з сайта ringside24.com.

❙
❙

У вересні 2017-го Еліна Світоліна піднялася на рекордну 
для України третю сходинку рейтингу WTA.
Фото з сайта tennistour.info.

❙
❙
❙
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 Розлючена дружина каже чо-
ловiку:
 — Поговори зі своїм сином. Він 
не слухається, як глухий!
 — Ти що, кращий за мене?

* * *
 Чоловiк після розлучення чи-
тає свій паспорт і думає: «У пас-
порті місця залишилося тiльки для 
трьох дружин. Треба розумно вит-
ратити».

* * *
 Міняю двомісний намет на дитя-
чий вiзок. Намет майже новий, був у 

вжитку один раз.

* * *
 Ви навіть не уявляєте, як вчасно 
до мене прийшли, — каже лiкар па-
цiєнту.
 — У мене щось серйозне?
 — Ще один день — і ви б оду-
жали самі!

* * *
 — А сукня в тебе не дуже, — 
сказала свекруха невiстцi в день 
весілля.
 — Наступного разу буде кра-
щою, — відповіла невiстка.

По горизонталі:
 1. Кольорові кружальця, які вилі-
тають із хлопавок. 5. Квартира, хата, 
дім. 8. Символ 2018 року за східним 
гороскопом. 9. «Голосно» в музиці. 10. 
«А білі ... юнаки несли в човни, а білі 
... рвали всюди. І важко плакали вони, 
і важко плакали вони, і важко плакали, 
мов люди» (пісня). 11. Перша посадова 
особа після хана в ієрархії Кримського 
ханства. 12. Напій, який запропонували 
Маргариті на балу у Воланда в романі 
Булгакова «Майстер і Маргарита». 15. 
Сірий заєць восени чи навесні. 17. Зна-
чок на робочому столі комп’ютера, який 
відкриває певну програму. 18. Польсь-
кий солдат. 21. Карпатська люлька з 
довгим чубуком. 24. Новорічний сніг за 
температури +5. 27. Новорічний атри-
бут, який у 2013 році з легкої руки Вік-
тора Януковича став символом Майда-
ну. 28. Основа, на якій тримається ящик 
воза. 29. Найвищий ступінь чернечого 
аскетизму в православній церкві. 30. 
Ім’я народної артистки України, яка піс-
ля початку війни відмовилася зніматися 
в російських серіалах. 31. Стиль пізньо-
го класицизму в архітектурі та мистец-
тві. 32. Італійське місто біля підніжжя 
вулкана Везувій.
По вертикалі:
 1. Апартаменти, в яких жили спад-
коємці престолу в часи Османської ім-
перії, ізольовані від зовнішнього сві-
ту, як у «золотій клітці». 2. Вузькі довгі 
сани у народів Півночі, в які запрягають 
оленів чи собак. 3. Враження, справлене 
на когось або результат певної дії. 4. Ім’я 

нареченого Наді Шевельової із комедії 
«Іронія долі». 5. Найпрестижніша пре-
мія американської кіноакадемії. 6. Різ-
новид овала. 7. Одне з іронічних пріз-
виськ Віктора Януковича в часи Май-
дану. 13. Слов’янське божество пекла, 
а також війни, кривавих бійок, крово-
пролить та всілякої біди. 14. Новорічна 
вистава у садочках та школах. 16. На-
пій із сухофруктів, традиційна різдвяна 
страва. 17. Титул принцеси в Іспанії та 
Португалії часів монархії. 19. Представ-
ник індіанського племені, що мешкали 
на території Південної Америки і мали 
свою імперію. 20. Титул правителя в іс-
ламських державах. 22. Чоловік Марії, 
що став батьком для Ісуса Христа. 23. 
Річка на Луганщині, яка дала назву доб-
ровольчому батальйону. 24. Головний 
атрибут карнавалу. 25. Слов’янський 
бог весняного сонця. 26. Один із най-
більших українських банків, викуплений 
австрійцями. ■

Кросворд №152
від 22—23 грудня

У зв’язку з новорічними святами наступний номер 
«України молодої» вийде в середу, 3 січня 2018 року.

ПРИКОЛИ■
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Аліса КВАЧ

 Напередодні Нового року популярні ви-
дання намагаються оприлюднити власні рей-
тинги, визначивши найуспішніших зірок року, 
що минає. І чим більше видань — тим більше 
рейтингів.
 У цій неофіційній битві рейтингів серед 
американських актрис у лідери несподівано 
вирвалися дві зірки — ізраїльська актриса і 
модель, зірка фільмів «Бетмен проти Супер-
мена» та «Диво-жінка» Галь Гадот та наре-
чена принца Гаррі Меган Маркл. Галь очоли-
ла рейтинг найсексуальніших жінок року, за 
версією телеканала Super, а Меган посіла в 
ньому почесне друге місце.
 Зате Меган Маркл опинилася в топі за-
питів пошуковика Google, обігнавши за по-
пулярністю Кевіна Спейсі, який вляпався в 
секс-скандал, та Галь Гадот, яка в акторсько-
му списку популярності стала третьою. Меган 
Маркл посіла в загальному заліку п’яте міс-

це. Це і не дивно — після оголошення 
про заручини з принцом Гаррі всі ки-
нулися шукати інформацію про май-
бутню британську принцесу. 
 Водночас Галь Гадот посіла по-
чесне третє місце у рейтингу жур-
налу Forbes як найкасовіша актор-
ка із сумою 1,4 млрд. доларів. Такі 
гроші принесли фільми за її учас-
тю: «Диво-жінка», який зібрав 820 
млн. доларів, та «Ліга справедли-
вості» — 220 млн. доларів. А очо-
лив цей список зірка «Форсажу» 
Ван Дизель, який лише цим філь-
мом заробив 1,2 млрд. доларів. А 
загальний «внесок» Ван Дизеля 
в кіноіндустрію — 1,6 млрд. до-
ларів. На другій сходинці рейтин-
гу — ще одна зірка «Форсажу» 
Дуен Джонсон із загальною сумою 
1,5 млрд. доларів. ■

з 1 до 7 сiчня 
  Овен (21.03—20.04). Ви бу-
дете стурбовані пошуком роботи. 
І неабиякої, а тієї, що до душі й не 
обмежує свободи. Повного вико-
нання бажань варто почекати. Тиж-
день сприятливий для людей твор-
чої професiї.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.
 Телець (21.04—21.05). Ви 
глибоко переконанi в перевагах 
усього традиційного, вас дратують 
легковажні вібрації. Проявивши 
гнучкість, ви знайдете внутрішню 
рівновагу і гармонію.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.
 Близнюки (22.05—21.06). 
На вас чекає феєрверк емоцій. Са-
мотнi люди можуть розраховувати 
на безліч знайомств, а подружжя 
переживатимуть іще один медовий 
місяць.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Рак (22.06—23.07). Ви вирі-
шуватимете багато проблем, часом 
найрадикальнiшими методами. До-
ведеться побувати у «шкурі» під-
леглого і беззастережно виконува-
ти накази начальства. 
 Дні: спр. — 7; неспр. — не-
має.
 Лев (24.07—23.08). Несподi-
вано ситуацiя зміниться на гiрше: 
спливуть старі образи, а це може 
зруйнувати романтичну атмосфе-
ру. Остерiгайтеся плiток i сумнiвних 
оборудок.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 6. 
 Діва (24.08—23.09). Пере-
буваючи в ейфорії, ви готовi роз-
цілувати будь-кого. Ось тільки 
його партнеру це навряд чи сподо-
бається. Водночас у вас з’явиться 
бажання командувати й домінува-
ти.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Терези (24.09—23.10). По-
чаток року вас порадує, всі непри-
ємності, що ускладнювали остан-
нім часом професійне життя, 
зникнуть. Відтепер ваша кар’єра 
ростиме.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7.
 Скорпіон (24.10—22.11). 
Ваш статус підніметься на новий 
рівень, вам захочеться повністю 
йому відповідати. Не вимагай-
те занадто багато у начальства, 
пам’ятайте, чим закінчилася каз-
ка про Золоту Рибку.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.
 Стрілець (23.11—21.12). 
Відносини з колегами і партнера-
ми будуть особливо приємними та 
продуктивними. Зірки прихильні 
до вас, але доведеться визначити-
ся, що саме ви хочете отримати від 
життя.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

 Козеріг (22.12—20.01). Ви 
довіряєте своєму партнеру, а да-
ремно. Швидше за все, вiн вiд са-
мого початку планував нетривалі 
стосунки. Незабаром ви поринете в 
нові почуття, але при цьому будьте 
обережнішими.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 5.
 Водолій (21.01—19.02). Ра-
димо частіше виходити в люди: в те-
атрі або на концерті класичної му-
зики ви можете зустріти людину, з 
якою у вас буде багато спільного. 
Ви переживете один iз захоплюю-
чих романів у вашому житті.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 6.
 Риби (20.02—20.03). У вас 
з’явиться можливість підвищити 
кваліфікацію. Не пропустіть цей шанс. 
Можливі конфлікти з колегами по ро-
боті. Будьте гнучкішими, колективна 
допомога вам просто необхідна.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

НАЙ-НАЙ-НАЙ

Гроші, секс 
і рейтинги
Найпопулярнішими актрисами минулого року 
стали Галь Гадот і Меган Маркл

■

Галь Гадот.❙

30—31 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, без iстотних опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-
10 м/с. Температура вночi та вдень +3...+5. Пiслязавтра вночi 
близько 0, удень +1...+3.

Курорти Карпат: хмарно, без iстотних опадiв. Славсь-
ке: уночi -2...-4, удень +1...+3. Яремче: уночi -1...+1, удень 
+2...+4. Мiжгiр’я: вночi 0...-2, удень +3...+5. Рахiв: -1...-3, 
удень 0...+2.

28 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 
47 см, Мiжгiр’я — 2 см, Рахiв — 2 см, Долина — немає, 
Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия 
— немає, Пожежевська — 58 см.
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