
П’ятниця—субота, 19—20 січня 2018 року № 7 (5323)

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,67 грн. 

1 € = 34,98 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Душу й тіло... 
На Водохреща зцілюються 
стор. 3 »

Під час злочинного 

захоплення приміщення 

Українського фонду 

культури зникли 

матеріали, які мали стати 

основою майбутнього 

музею Бориса Олійника 
стор. 13 »

Напад на пам’ять   Розум на 
півставки 

Учені протестують проти 

непрозорого розподілу 

коштів між установами 

Національної академії наук 
стор. 5 »

Закон про 

деокупацію Донбасу 

прийнято. Чи буде 

сама деокупація і 

якою вона буде — 

питання 
стор. 4  »

Дорога до Гааги відкрита? 

Від Романа до Йордана — українське «Рамадана». ❙
Фото УНІАН. ❙
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«Віра — це усвідомлене розуміння, 
а не сліпе слідування тим чи іншим правилам». Андрій Головков

священик УПЦ КП

УКРАЇНА МОЛОДА

52 жертви автобуса
 Учора на заході Казахстану в регіоні 
Актобе вщент згорів автобус iз громадя-
нами Узбекистану. Пожежа в автобусі спа-
лахнула о 10:30 за місцевим часом в Ір-
гізькому районі Актюбинської області, на 
дорозі Самара—Шимкент, за 10 кіломет-
рiв від селища Калибай. У салоні автобу-
са «Ікарус» перебували 55 пасажирів і 
два водії. За попередніми даними, в са-
лоні їхали заробітчани з Узбекистану. Ав-
тобус загорівся під час руху. З 57 осіб 52 
згоріли живцем, а п’ятьом удалося вряту-

ватися, повідомив представник комітету 
з надзвичайних ситуацій МВС Казахста-
ну Руслан Іманкулов. 

Уряд Румунії вперше очолить 
жінка
 Президент Румунії Клаус Йоган-
ніс запропонував кандидатуру депутат-
ки Європарламенту Віоріки Денчіле на 
посаду прем’єр-міністра країни. У разі 
її затвердження парламентом вона ста-
не першою в історії жінкою на чолі ру-
мунського уряду. Денчіле була запропо-

нована кандидаткою на прем’єрську по-
саду правлячою Соціал-демократичною 
партією (СДП) Румунії. Представляючи 
її, Клаус Йоганніс зауважив, що ця про-
позиція була продиктована «парламент-
ською арифметикою», оскільки соціал-
демократи володіють більшістю у ру-
мунському парла менті. Президент країни 
додав, що новий кабінет має бути сфор-
мований Денчіле до 1 лютого. У разі за-
твердження на посаді  Денчіле стане вже 
третьою головою уряду  Румунії впро-
довж останнього року. 

Південна і Північна Кореї нестимуть 
прапор на Олімпіаді разом
 Північна та Південна Корея домови-
лися, що їхні команди будуть іти разом 
під прапором «єдиної Кореї» (зелене зоб-
раження Корейського півострова на біло-
му тлі)  на зимових Олімпійських іграх, які 
наступного місяця відбудуться у Півден-
ній Кореї. Крім того, на переговорах у се-
лищі Панмунджом, розділеному між дво-
ма країнами, вони погодилися виставити на 
Ігри спільну жіночу збірну з хокею. Це пер-
ші переговори на високому рівні між дво-

ма Кореями за понад два роки. Ігри прой-
дуть iз 9 по 25 лютого в південнокорейсько-
му Пхенчхані. Якщо ці плани будуть реалі-
зовані, делегація КНДР, до якої ввійдуть, 
зокрема, 230 вболівальників, 140 музикан-
тів оркестру та 30 спортсменів, зможе пе-
реправитися на південь через сухопутний 
кордон. Північ також погодилася відпра-
вити меншу делегацію із 150 людей на Па-
ралімпійські ігри, що пройдуть у березні. 
Спільний прапор «возз’єднання» символі-
зує прагнення Півночі та Півдня подолати 
майже 70-річний поділ півострова. ■

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

Путін 
торгується
Любов до України патріоти 
не продають
Ірина КИРПА

 Українського журналіста Романа Сущенка, який зараз пере-
буває у СІЗО Москви, а також засудженого активіста Володими-
ра Балуха обмінюватимуть не за загальним списком, а за особ-
ливим розпорядженням Путіна. Як заявив адвокат Марк Фейгін, 
для російських окупантів українські патріоти — цінний ресурс.
 «Путін буде намагатися міняти їх по одному, — вважає 
Фейгін. — Наразі переговори з Росією щодо звільнення ук-
раїнських політв’язнів у Російській Федерації поновилися, 
тому очікуємо позитивних змін для наших земляків».
 Днями вирок Володимиру Балуху щодо відбування по-
карання у 3 роки і 7 місяців колонії-поселення на повторно-
му розгляді в Роздольненському районному «суді» в окупо-
ваному Криму залишився без змін. Повторний судовий роз-
гляд призначили через те, що так звана «суддя» окупаційно-
го суду Марія Бедрицька не мала права розглядати справу.
 Окупаційний прокурор просив для Балуха 5 років і 1 мі-
сяць позбавлення волі з відбуванням у колонії-поселенні 
та оплату штрафу в розмірі 20 тисяч рублів (9,2 тисячi гри-
вень). Штраф так само лишили без змін —  10 тисяч руб-
лів (приблизно 4,6 тисячi гривень).
 Володимир Балух у заключному слові на засіданні 
15 січня заявив, що справа проти нього «сфабрикована у 
зв’язку з його політичною позицією», і це не змусить його 
любити «нову Батьківщину». ■

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Лідер Радикальної партії вва-
жає, що сутність судової «рефор-
ми» влади — підім’яти під себе 
суддів. 
 «Наша позиція проста — ан-
тикорупційним повинен бути ко-
жен суд України. А зараз люди 
не можуть знайти правди в су-
дах, хоч би що там казав Прези-
дент про «реформи». Усі його ре-
форми переслідують одну мету: 
підпорядкувати суддів, щоб ма-
лювати собі результат на вибо-
рах. Ми бачимо один шлях ре-
форми: звільнити всіх суддів і 
прокурорів, а нових обрати на 
прозорих конкурсах», — наго-
лосив Олег Ляшко. 
 Політик також додав, що 
обирати суддів повинні україн-
ці, а не міжнародні організації. 
«Якщо продажна влада гото-
ва принижувати Україну зара-
ди власного самозбереження, то 
я їм не дозволю робити мою рід-
ну країну сировинною колонією, 
хоч би що проти мене вигадува-
ли продажні колишні прокурори 
і менти, які раптом стали анге-

лами у плоті. Не обманюйте себе: 
диктат із Вашингтона чи Брюс-
селя нічим не кращий московсь-
кого диктату!» — обурився на-
родний депутат.
 Ляшко переконаний, що жо-
ден суд не зможе подолати коруп-
цію, адже вона має більш глибокі 
причини. 
 «Де з’являється корупція? 
Там, де є бідність і безправ’я. 
Щоб подолати бідність, ми про-
понуємо план розвитку еконо-
міки, реалізація якого дасть ук-
раїнцям роботу і гідну зарпла-
ту. Щоб подолати безправ’я, ми 
пропонуємо звільнити всіх суд-
дів і прокурорів. Оце і є реаль-
на боротьба з корупцією. Жодна 
бідна країна корупцію не подо-
лала. Як можна боротись із ко-
рупцією, коли 70% громадян 
на субсидіях по ЖКГ, а 90% 
їдять хліб без масла? За таких 
обставин корупція починаєть-
ся з самого низу — у селах де-
рибанять майно і дають хабарі. 
Тому я переконаний, що подо-
лання корупції — це подолан-
ня бідності», — підсумував 
Ляшко. ■

Іван БОЙКО

 Після новорічно-різдвя-
них свят неабияк загостри-
лася бойова ситуація на схід-
ному фронті: лише впродовж 
кількох днів на цьому тиж-
ні Україна втратила п’ятьох 
своїх захисників. Найбільшу 
вогневу активність бойовиків 
зафіксовано на донецькому 
напрямку, тоді як на лугансь-
кому ворог активізується за 
темної пори доби винятково в 
районі Світлодарської дуги. 
 Як повідомив речник Мі-
ноборони з питань АТО Дмит-
ро Гуцуляк, минулої середи 
загинуло троє військовослуж-
бовців ЗСУ. Зокрема, один 
воїн загинув під час ворожих 
обстрілів селища Гранітне, ще 
двоє загинули і п’ятеро отри-
мали поранення, підірвавшись 
на бойовій техніці на міні на 
луганському напрямку.
 Особливу вогневу актив-
ність противник також ви-

являв у передмісті Авдіївки. 
Зокрема, на підступах до цього 
прифронтового міста агресор 
понад годину вів вогонь зі 120-
міліметрових мінометів, грана-
тометів, великокаліберних ку-
леметів i стрілецької зброї. 
 Водночас, за даними ДУК 
«Правий сектор», минуло-
го вівторка саме в районі Ав-
діївки загинув у бою з ворогом 
30-річний доброволець Анд-
рій Витвицький iз позивним 
«Спікер». 

 Воїн пішов на фронт ще у 
2014 році, є уродженцем Іва-
но-Франківська, до Євромай-
дану (в якому брав активну 
участь) «Спікер» навчався у 
Вищій духовній семінарії у 
Львові. Вдома у нього зали-
шилися мати, сестра, дружи-
на та малолітня донька. 
 Ще один доброволець iз по-
зивним «Гайдамака» (Михай-
ло Димитров із Черкащини) 
помер від бойових поранень у 
військовому госпіталі. ■

ВТРАТИ

Відважний 
Гайдамака
У зоні АТО від отриманих ран 
помер Михайло Димитров 

■

гривень
бюджетних 

коштів вдалося заощадити завдяки системі елект-
ронних закупівель ProZorro. Про це сказав на засі-
данні уряду міністр економічного розвитку і торгів-
лі Степан Кубів.

37,6 млрд. доларів
приніс Ук-

раїні експорт IT-послуг, такі дані наводить на 
сайті профільна асоціація IT Ukraine.

гривень
виділить 

Кабмін на підтримку тваринництва, за-
явив Прем’єр-міністр України Володи-
мир Гройсман.

євро
у минуло-

му році туристи «залишили» у Львові, хва-
литься управління туризму Львівської місь-
кої ради. 

населених пунктів 
у п’яти областях України не-

года залишила без електроенергії, кон-
статували в прес-службі Держслужби з 
надзвичайних ситуацій України.

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

3,6 млрд. 600 млн. 634 млрд.

НА ФРОНТІ

Україна починається 
з героїв 
За останні дні на Донбасі загинуло 
двоє добровольців і троє бійців ЗСУ

■

НОВИНИ ПЛЮС■

Людмила НІКІТЕНКО 

 Черкащина втратила ще одного захисника України. У 
середу від отриманих напередодні поранень у зоні АТО, на 
донецькому напрямку, в лікарні помер боєць Доброволь-
чого українського корпусу «Правий сектор» Михайло Ди-
митров, житель міста Сміла. Йому було лише 34 роки.
 «Пишу пост і не можу стримати сліз. Сьогодні не ста-
ло нашого земляка, справжнього патріота — друга Михай-
ла з позивним Гайдамака. Він iз перших днів пішов добро-
вольцем боронити нашу державу, робив це вміло і відваж-
но, завдяки таким людям пишаюсь, що українець», — на-
писав у «Фейсбуці» Одександр Байда.
 «Я знав тебе мало, Друже, та чув про тебе багато! Бо 
козацьке життя таке коротке, але слава козацька вічна! — 
додає волонтер Володимир Голоднюк, батько загиблого на 
майдані Устима Голоднюка.
 За словами Олександра Байди, Михайло Димитров по 
життю йшов iз гаслом «Воля України або смерть!». Тепер 
він потрапив до славної когорти незламних героїв-захис-
ників України, де і Василь Чучупака, і Максим Залізняк...
 «Він не помер, бо герої не вмирають, він буде жити, 
доки буде жити Україна, а Україна завдяки таким людям 
буде жити вічно! Повага тобі, шана і вічна пам’ять!»— 
словами Олександра Байди промовляють, сумуючи, 
вдячні співвітчизники. ■

Олег Ляшко наголосив, що жодна бідна країна корупцію не подолала.❙

ВИХІД

Ляшко: 
Подолаємо бідність — 
подолаємо корупцію
Політик пояснив, чому створення 
Антикорупційного суду не вирішить проблеми 
корупції в країні

■
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українські аеропорти 
збільшили пасажи-

ропотік у минулому році, інформує Державіаслужба.

На 27,6% великих 
держпідприємств 

ФДМУ виставить на продаж, заявив керівник 
Фонду державного майна Віталій Трубаров.

ракет
виробить Україна для пла-

вучого космодрому Sea Launch, за дани-
ми «Укрінформу».

років
тривала реставрація 

Маріїнського палацу в Києві. Наре-
шті пам’ятка знову відкрита, повідом-
ляє  «Наш Київ».

місце
у топі з десяти міст 

світу з найдорожчою нерухомістю зай-
няв Київ, ці дані представили аналітики 
ECA International.

20 15 10  6-те
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НЕБЕЗПЕКА

Вірусний 
експорт 
У Польщі серед 
заробітчан виявили 
хворих на кір
Ірина КИРПА

 Недалеко від Оструди, у Вар-
мінсько-Мазурському воєводс-
тві, на півночі сусідньої краї-
ни понад сім сотень працівників 
м’ясокомбінату в Морлінах отри-
мають щеплення проти небезпеч-
ної інфекції, адже на підприємстві 
виявили шістьох наших земляків, 
хворих на кір. У санепідемстанції 
відзначили, що останній раз спа-
лах кору в польському місті Ост-
руда був зафіксований 10 років 
тому. За словами державного 
повітового санітарного інспекто-
ра Здзіслава Соколовського, ви-
падок на м’ясокомбінаті в Морлі-
нах вважають надзвичайним.
 — П’ять осіб госпіталізова-
но до лікарні в Оструді, у чоти-
рьох із них підтвердили діагноз, 
а ще одна людина очікує резуль-
тату, — розповів Здзіслав Соко-
ловський. — Ще один робітник 
захворів на кір на тиждень рані-
ше загального «спалаху», в ціло-
му вийшло шість осіб.
 Українські медики тим часом 
стверджують, що до нашої краї-
ни кір завезли з Румунії, де та-
кож є дуже серйозні проблеми з 
вакцинацією населення. За пе-
ріод iз вересня по кінець грудня 
2017 року українські лікарі за-
фіксували 4 тис.782 випадки за-
хворювання на кір, 75% — діти 
у віці до 14 років. За три непов-
них тижні 2018 року кількість 
хворих зросла більш ніж на тися-
чу осіб у цілому по Україні. Згід-
но з даними Центру громадського 
здоров’я МОЗ України, вже цьо-
го року кір діагностували у 1 тис. 
285 людей  — 856 дітей та 429 до-
рослих. Двоє людей (одна дити-
на та один дорослий) померли на 
Одещині. На щастя, поки що жод-
ного випадку небезпечного захво-
рювання не виявили на Сумщині, 
Харківщині та Чернігівщині.
 Найнижчі показники охоплен-
ня щепленнями – у Закарпатсь-
кій, Рівненській та Львівській об-
ластях. Найвищі – на Київщині, 
Чернігівщині, а також у столиці.
 У МОЗ заявили, що повністю 
покривають потреби людей у без-
платній бельгійськiй вакцині.
 — Сьогодні в Україні є ефек-
тивна якісна безпечна вакцина 
виробництва Бельгії, — розповів 
експерт iз питань громадського 
здоров’я Володимир Курпіта. — 
Ця вакцина КПК від кору, крас-
нухи та паротиту отримала пре-
кваліфікацію ВООЗ, а це — го-
ловний світовий знак якості для 
вакцин. Попит на щеплення се-
ред людей росте — це правильно 
і розумно. Українці, які прояви-
ли здоровий глузд та вакцину-
вали своїх дітей, отримали єди-
но можливий ефективний захист 
від смертельно небезпечного за-
хворювання. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Сьогодні святкуємо Во-
дохреща —  одне з головних 
і улюблених  свят українців. 
Цього дня, кажуть, коли свя-
щеник опускає в ополонку 
хрест — звідти вистрибує не-
чиста сила.  Вона біжить гуля-
ти по землі до того часу, поки 
якась жінка не випере в річці 
білизну. У минулі часи  госпо-
дині не поспішали прати, споді-
ваючись, що  побільше нечистої 
сили загине від лютих морозів.
 Релігійно-церковна основа 
свята така. Іван Хреститель ох-
рестив народ у Йордані, чим за-
кликав усіх до покаяння й очи-

щення душі від гріхів. 30-річний 
Ісус першим прийняв хрещення. 
На честь цієї події свято і було 
названо Хрещенням, а в народі 
його називають ще Йорданом. 
 Хрещенню притаманні свої 
традиції. Головна з них — во-
досвяття: на Водохреща свя-
тять воду у всіх церквах, а та-
кож освячують  водойми. Існує 
повір’я, що свята вода очищає і 
зцілює. Тому люди запасаються 
святою водою на цілий рік. 
 Кажуть, якщо бути присут-
нім на ритуалі освячення води, 
то можна зцілитися від недуг. 
По хрещенську воду можна 
прийти і після свята або набра-
ти її зі звичайного джерела, бо 

у водохресну ніч навіть проста 
вода має цілющу силу.
 На Водохреща віруючі купа-
ються в ополонці — щоб виліку-
ватися від недуг душі і тіла. За 
канонами, після того як отець 
освятить воду в ополонці, три-
разово занурюючи хрест, запа-
люючи вогонь і читаючи молит-
ву, бажаючі занурюються у воду 
з головою тричі, хрестячись і 
промовляючи молитву.
 До речі, є повір’я, що в сту-
деній хрещенській воді немож-
ливо застудитися. 

 За народними традиція-
ми, повертаючись додому піс-
ля хрещенської купелі і при-
нісши свячену воду, госпо-
дар кропить усе в оселі й гос-
подарстві. Уся родина сідає до 
столу, перед їжею випивши 
свяченої води. Після обіду дів-
чата йдуть до річки, щоб уми-
тися йорданською водою — за-
для вроди та здоров’я. Подеку-
ди зберігається звичай співати 
господарю оселі величальні піс-
ні, бажаючи добра, щастя, зла-
годи та багатства. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Зима в Україні знову  нага-
дала про себе повномасштабни-
ми снігопадами: в середу та чет-
вер на окремих ділянках доріг 
частково обмежено переміщен-
ня великогабаритного вантаж-
ного транспорту у Вінницькій, 
Кіровоградській, Черкаській та 
Одеській областях. Перепало й 
столиці — 200 спецмашин не вс-
тигали боротися з навалою снігу, 
який фактично безупинно йшов, 
починаючи з ночі на середу. Чи-
мало неприбраних тротуарів у 
Києві завдавали клопоту пішо-
ходам. До столиці наразі фурам 
також — зась: на період снігопа-
ду обмежений в’їзд до Києва ван-
тажного та великогабаритного 
транспорту з усіх напрямків. 
 Негода призвела до рекорд-
ної кількості ДТП в Україні: 17 
січня їх сталося  аж 987! 
 У країні оголосили штор-
мове попередження через силь-
ні снігопади. Унаслідок впливу 
активного циклону на території 
Київської, Чернігівської, Сум-

ської, Черкаської, Полтавської, 
Кіровоградської, Одеської і Ми-
колаївської областей очікують 
на сильні, місцями дуже сильні, 
снігопади, хуртовини, утворен-
ня снігового покриву висотою 
до 40 сантиметрів, у столиці — 
близько 20 сантиметрів,  попе-
реджають синоптики. 
 Зважаючи на екстраорди-
нарні погодні умови,  керівни-
кам ОДА, РДА і місцевого са-
моврядування заборонили за-
лишати свої області на час него-
ди. Із такою заявою виступив під 
час засідання штабу ДСНС віце-
прем’єр-міністр — міністр регіо-

нального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального госпо-
дарства України Геннадій Зубко. 
Він констатував: «Досить склад-
ною є ситуація в південних об-

ластях, де 17-19 січня очікують-
ся сильні та дуже сильні сніго-
пади, хуртовини, утворення сні-
гового покриву висотою до 40 
сантиметрів». ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Упродовж 2017 року до Нацполіції 
надійшло понад 110 тисяч заяв і повідом-
лень про вчинені правопорушення та інші 
події, пов’язані з насильством у сім’ї (май-
же 1,4 тисячі заяв з цієї кількості подали 
діти).
 Аби покращити ситуацію, на початку 
грудня минулого року було прийнято за-
кон України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству», згідно з яким, 
за вчинення насильства в сім’ї передбачено 
позбавлення волі на строк до шести міся-
ців. Про роботу мобільних груп iз протидії 
домашньому насильству, а також про но-
вації, які передбачені ухваленим законом, 
розповів заступник начальника Управлін-
ня дільничних офіцерів поліції Департа-
менту превентивної діяльності Нацполіції 
Андрій Лабунь.

 Стосовно осіб, які вчинили насильство в 
сім’ї, поліцією складено понад 80 тисяч ад-
мінпротоколів, також домашнім насиль-
никам винесено понад 70 тисяч офіційних 
попереджень про неприпустимість вчинен-
ня таких правопорушень. Наразі на обліку 
Нацполіції перебуває понад 67 тисяч осіб (з 
них 5,7 тисячi — жінки), які вчинили на-
сильство в сім’ї.
 «Аби оперативно та ефективно реагу-
вати на прояви насильства в сім’ї, було 
прийнято рішення про запуск пілотного 
проекту «Поліна». Це прибрало «паперо-
ву» складову в роботі поліції, зробивши її 
більш ефективною. Відтак люди почали 
отримувати захист та допомогу відразу по 
приїзду мобільних груп», — зазначив Ан-
дрій Лабунь. Із початку роботи «Поліни» 
мобільними групами здійснено 1692 виїз-
ди за повідомленнями про факти насильс-
тва в сім’ї (у 1195 випадках до роботи залу-

чалися працівники соціальних служб).
 Із початку роботи мобільних груп на На-
ціональну «гарячу лінію» громадської ор-
ганізації «Ла Страда-Україна» вже зверну-
лося 230 осіб iз повідомленнями про якіс-
ну та ефективну роботу поліції й соціальних 
служб у рамках проекту «Поліна».
 Нерідко поліцейським доводиться 
виїжджати на сімейні конфлікти із тяж-
кими наслідками. Зокрема, коли поруш-
ники, перебуваючи у стані алкогольного 
сп’яніння, погрожують застосувати зброю 
або навіть спричиняють тілесні ушкоджен-
ня рідним. У зв’язку з цим, згідно з ухва-
леним законом, посилено заходи впливу 
на сімейного дебошира. Відтак порушник 
може опинитися за ґратами на термін до 
шести місяців. Крім того, згідно з рішен-
ням суду, після звернення потерпілої сто-
рони, стосовно порушника виноситься об-
межувальний припис. ■

НЕГОДА

Мело, мело по всій землі
Південні області 
потерпатимуть 
найбільше

■

ТРАДИЦІЇ

Душу й тіло... 
На Водохреща зцілюються

■ НАРОДНІ ПРИКМЕТИ НА ЙОРДАНА

Якщо небо похмуре, то всякому хлібу родитися добре.
Якщо цього дня ясна й холодна погода — на посушливе літо, похмура й сніжна 
— на рясний урожай.
На Йордан сніг іде до урожаю, а ясний день — до неврожаю.
Під час освячення води йде сніг — добре роїтимуться бджоли і колоситимуться хліба.
Якщо вдень випав іній, то у відповідний день (такого ж числа) треба сіяти пшеницю.
Якщо в цей день зоряна ніч, то вродять горіхи і ягоди.
Якщо похмуро, то хліба буде вдосталь.
Лапатий сніг — до врожаю.

■

СТАТИСТИКА

Зловмисників приструнює «Поліна»
На обліку перебуває понад 67 тисяч осіб, які вчинили насильство в сім’ї

■

Не розчистиш — не поїдеш.❙



Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Три дні знадобилося Верховній Раді для 
того, щоб ухвалити нарешті дискусійний за-
кон № 7163 «Про особливості державної полі-
тики із забезпечення державного сувереніте-
ту України над тимчасово окупованими тери-
торіями в Донецькій та Луганській областях», 
або, простіше кажучи,  закон про реінтеграцію 
Донбасу . За офіційною версією, таке тривале 
обговорення потрібно було для того, щоб, з од-
ного боку, дотриматися вимог регламенту, а з 
іншого — через величезну кількість поправок 
(близько 700 у загальному підсумку), які дех-
то назвав «законодавчим спамом», що сповіль-
нювало роботу. 
 Хоча злі язики стверджують, що головна 
причина затягування остаточного голосування 
була набагато прозаїчнішою — достатня кіль-
кість голосів у залі зібралася лише у четвер. 
Напередодні депутати навіть отримали СМС 
із проханням керівників фракцій зібратися 
у сесійній залі о 10.00. «Будь ласка, зверніть 
увагу на складні погодні умови та необхідність 
виїзду завчасно», — йшлося у повідомленні. 
Частково цю версію підтверджує і хід голосу-
вання в попередні дні — жодна з поправок не 
набирала більше 70 голосів, а в залі були при-
сутні заледве сотня депутатів. Серед провале-
них — і поправка про розрив дипломатичних 
відносин з Росією, які лишаються незмінни-
ми попри четвертий рік війни.
 У четвер же ситуація змінилася кардиналь-
но. Після годинної дискусії та пояснень з боку 
репрезентанта законопроекту, секретаря Комі-
тету Верховної Ради з питань національної без-
пеки й оборони Івана Вінника,  за документ про-
голосувало 280 депутатів — найбільшу кількість 
голосів дали Блок Петра Порошенка та «Народ-
ний фронт», також законопроект підтримали 
депутати  з фракції «Самопоміч», Радикальної 
партії Олега Ляшка, «Батьківщини», «Волі 
народу». Опоблок практично у повному складі 
проголосував проти. «Цей закон озброює наших 
юристів у міжнародних судах для притягнення 
країни-агресора до відповідальності, і це голо-
вна його філософія. Він відкриває пряму доро-
гу для Росії до Гааги», — із пафосом перекону-
вав журналістів у кулуарах парламенту депу-
тат від «Народного фронту» Юрій Береза.
 Основні аспекти цього законопроекту виз-
начила позафракційна депутатка Ганна Гоп-
ко. «Ухвалений закон 7163 нарешті приводить 
у відповідність наше правове поле з нормами 
міжнародного права і розставляє крапки над 
«і». Росія визнана державою-агресором, те-
риторії окремих районів Донбасу — тимча-
сово окупованими, незаконні структури, які 

там керують, — російською окупаційною ад-
міністрацією. Відповідальність за всі наслід-
ки агресії і окупації, згідно з міжнародним пра-
вом, покладено на державу-агресора. Ключова 
роль і відповідальність у відсічі цій агресії пере-
ходить до Збройних сил і Верховного головно-
командувача.
 Закон не позбавлений недоліків, головний 
з яких — він стосується лише Донбасу, але не 
Криму. На моє переконання, до всіх окупова-
них територій має бути єдиний правовий під-
хід і єдиний закон. До цього питання доведеть-
ся повертатися в майбутньому. Але в будь-яко-
му разі це дуже важливе і позитивне рішення», 
— заявила пані Гопко.
 Критики законопроекту знайшлися не лише 
серед представників  Опоблоку. «Верховна Рада 
голосує не визнання Росії агресором, бо Росія 
уже визнана агресором у січні 2015 року пар-
ламентом, і потім були ще два закони, які це 
підтвердили. Верховна Рада зараз планує уза-
конити торгівлю, бо там прописано, що Кабі-
нет Міністрів визначає порядок переміщення 
товарів на ті території. Верховна Рада пропо-
нує надати нашим героям на сході право засто-
совувати зброю лише у виняткових моментах. 
Верховна Рада пропонує надати Президенту не-
конституційні повноваження використовува-
ти Збройні сили, і не факт, що це не буде зроб-
лено і в Києві. І все це під маркою того, що тут є 
позитивна річ про окупацію. Так от, про окупа-
цію тут не визнається, бо дата окупації прописа-
на лише в преамбулі, і то — лише стосовно Кри-
му, тому жодних юридичних наслідків воно не 
матиме», — намагався докричатися в залі депу-
тат від «Свободи» Юрій Левченко. На цьому ж 
наголошував у кулуарах і позафракційний де-
путат Дмитро Добродомов, який, утім, у фіналі 
проголосував-таки «за».
 Що ж, закон прийнято і, швидше за все, 
його найближчим часом підпише Президент. Бо 
в остаточному варіанті він вийшов саме таким, 
яким його подавала адміністрація Президента 
та узгоджував профільний комітет. І в цьому 
є ще одна тривожна тенденція, на що звернув 
увагу відомий журналіст і політичний експерт 
Сергій Руденко. «Парламент де-факто само-
усунувся від створення цього законопроекту. 
Всі поправки у другому читанні дружньо про-
валюються залом. 50, 60 чи 70 депутатів «за» 
— свідчення того, що Верховної Ради в нас уже 
немає. Є юридично-протокольний відділ АП на 
вул. Грушевського. Потрібен новий виборчий 
закон, новий склад ЦВК і новий склад парла-
менту», — написав він у «Фейсбуці».
 Щоправда, вирішення цих питань — у ру-
ках того ж парламенту. І навряд чи до них дій-
дуть руки до наступних виборів. ■

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 СІЧНЯ 20184 ПОЛІТИКА
«Міжнародна спільнота побачила, що волею українського парламенту 
Росія визнана агресором і окупантом. І тому продовження санкційного 
режиму проти РФ і змушення Кремля відновити територіальну цілісність 
України знову повертається на порядок денний світу».

Арсеній Яценюк
лідер «Народного фронту»

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 У недавньому резонансному 
інтерв’ю грузинському «Форбс» 
Прем’єр-міністр України Володи-
мир Гройсман прямо назвав полі-
тичні спекуляції навколо теми за-
купівлі російського газу та ціни на 
нього «десятиріччям втрачених 
можливостей». «Насправді голо-
вне питання не в тому, яку ціну 
ми платимо за природний газ, а, 
скоріше, коли ми припинемо ку-
пувати газ у Росії? Чому? Адже 
українських газових запасів до-
статньо для постачання всієї краї-
ни природним газом і навіть екс-
порту за кордон. Так, це зовсім 
інша модель економічної та енер-
гетичної незалежності. Ось як ми 
повинні підійти до цієї проблеми. 
Особливо зараз, зважаючи на те, 
що ми витрачаємо понад 5% за-
гального ВВП на оборону, нам аб-
солютно необхідно зосередитися 
на енергетичній безпеці та енерге-
тичній незалежності», — бадьоро 
переконував Прем’єр свого спів-
розмовника, журналіста Гіоргі 
Ісакадзе.
 Однак не минуло і двох тиж-
нів після виходу інтерв’ю, як ри-
торика влади кардинально зміни-
лася. Голова НАК «Нафтогаз» Ан-
дрій Коболєв заявив, що Україна 
після дворічної перерви має на-
мір відновити співпрацю із «Газ-
промом» і закупити у 2018 році 
в Росії 4—5 млрд. куб. м газу та 
продовжити імпорт з Європейсь-
кого Союзу. Мовляв, після рішен-
ня Стокгольмського арбітражу, 
який «звільнив» Україну від спла-
ти 56 мільярдів доларів боргу, на-
рахованого росіянами за умова-
ми газової угоди 2009 року, та за 
постачання газу на окуповану те-
риторію Донбасу, «ціна, яку за-
раз зобов’язаний установити «Газ-
пром», є дуже привабливою, і цим 
економічним бенефітом треба ко-
ристуватися». 
 Водночас про можливість від-
новлення партнерських стосун-
ків із країною-агресором заявив 
і сам Президент Петро Порошен-
ко. При цьому він усіляко нама-
гався переконати, що це рішення 
не політичне, а лише бізнесове, і 
що Україна вже зіскочила з росій-
ської газової голки. «Вони стука-
ють — може візьмете наш газ? Та 
ні — в нас усе гаразд. Якщо він 
буде дешевий, якщо він буде чес-
ний, некорупційний — будь лас-
ка», — спробував пояснити свою 
позицію Президент і додав, що го-
ловним стимулом для цього є тур-
бота про людей, щоб не піднімати 
тарифи на газ. 
 Із цим і справді існують проб-
леми. Бо, з одного боку, той же 
Коболєв наполягає на тому, що з 
квітня 2018 року ціну на газ має 
визначати не Кабмін, а вільний 
ринок. Таку ж умову висувають і 
фахівці МВФ, на чергову позику 
якого влада сподівається, як на 
дощ у засуху. Але тут існують пев-
ні ризики. Як підрахувала «Еко-
номічна правда», за існуючої ме-
тодики розрахунку ціни на газ 
тарифи можуть зрости на 17,6% 
більше поточних цін.
 У результаті, з урахуванням 
податків, націнок постачальни-

ків та транспортних витрат кін-
цева ціна для населення і кому-
нальників становитиме 8,032 тис. 
грн. при нинішньому тарифі 6,937 
тис. грн. за тис. куб. м. А це є прос-
то непідйомним і для населення, і 
для бюджету — лише за 2017 рік 
заборгованість населення за спо-
житий газ зросла на 337% до 25,8 
млрд. грн., а кількість людей, які 
отримують субсидію, — до 60%. 
Якщо ж тарифи зростатимуть і 
надалі, ця цифра може сягнути 
90%.
 З іншого боку — в Україні що-
року зростають обсяги видобу-
вання власного газу. За інформа-
цією «Економічної правди», «Ук-
раїні для виконання спеціальних 
зобов’язань необхідно 17,6 млрд. 
куб. м газу на рік: 11,9 млрд. куб. 
м для побутових споживачів і 5,6 
млрд. куб. м для виробництва теп-
ла для населення і бюджетних ус-
танов. Державна компанія «Укр-
газвидобування» видобуває 13,9 
млрд. куб. м газу на рік. Зали-
шається докупити ще 3,7 млрд. 
куб. м за межами держави».
 Яка частка цього газу — ли-
шається тільки гадати. Ризик-
немо припустити, що «дуже при-
ваблива ціна» на російський газ 
спокушає наших чиновників на-
плювати на будь-які моральні 
чинники і закупити російський 
газ, щоб потім продавати його ра-
зом із вітчизняним за ринкови-
ми цінами — чи то населенню, 
чи то на експорт. А ціна і справ-
ді може бути дуже «ринковою» 
— НАК «Нафтогаз» по суті є мо-
нополістом на українському рин-
ку. До того ж, як сказав в одному 
з інтерв’ю  словацький політик та 
реформатор, радник міністра фі-
нансів України Іван Міклош, в 
Україні досі одним із найбільших 
джерел корупції є саме державні 
підприємства. 
 Що цікаво — відомий жур-
наліст і блогер Денис Казанський 
помітив тривожну кампанію з під-
бурення людей проти видобутку 
українського газу, яка починає 
розгортатися на Харківщині і до 
болю нагадує те, що було на Дон-
басі у 2013 році. «Правда, якщо в 
Донецькій області мали добувати 
сланцевий газ, то в Харківській 
уже 60 років добувають звичай-
ний газ традиційним способом. 
Але тепер активісти починають 
ходити по дворах і розповідати, 
що звичайний газ закінчується і 
добувати будуть сланцевий. Уже і 
прес-конференції збирають. Роз-
повідають звичайні жахи про те, 
що буде отруєна вся вода, про спа-
лахи хвороб тощо. Причому, як і 
в Донецькій області, — голослів-
но, без жодних конкретних цифр 
та статистики», — написав він на 
своїй сторінці у «Фейсбуці».
 Хто за цим стоїть — наші біз-
несмени чи «заслані козачки» з 
боку Росії, поки не зрозуміло. Але 
мета цієї кампанії очевидна — зму-
сити Україну збільшити імпорт 
газу з перспективою, що рано чи 
пізно, а ми відновимо закупівлю 
російського газу. А там — головне 
почати. Бо навіть зовсім невтаєм-
ничені люди розуміють, що таке 
для того, хто сидів на голці, знову 
взяти хоча б одну дозу. ■

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА

Газовий реванш
Українська влада має намір повернутися 
до прямих закупівель російського газу

■

Прийняття закону №7163 депутати зустріли аплодисментами. Громадськість сприйняла його насторожено.❙

ПАРЛАМЕНТ

Дорога до Гааги 
відкрита?
Закон про деокупацію Донбасу прийнято. 
Чи буде сама деокупація і якою вона буде — питання

■
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Упродовж двох днів — у вівто-
рок та середу — науковці кіль-
кох інститутів Національної ака-
демії наук України пікетували 
приміщення Президії — свого 
керівного органу. На мороз та 
сніг учених вигнало питання, 
яке болить уже не один рік. 
Науковці через недостатнє фі-
нансування змушені працювати 
на 0,5-0,7 ставки. І коли нарешті 
з’явилася надія на повноцінну 
роботу (Кабінет Міністрів виді-
лив додатково на фінансуван-
ня НАН 354,881 млн. гривень), 
учені з обуренням дізналися, 
що їм від того пирога нічого не 
перепаде... 

«Розподіл коштів відбувається 
за принципом, чий директор 
впливовіший» 
 «Не треба нікого перекону-
вати, що наука — це ключовий 
чинник розвитку суспільства. І 
без науки Україна перетворить-
ся на бананову республіку, — на-
голосив під час прес-конференції 
в УНІАН, що передувала акціям 
протесту, доктор історичних 
наук, професор Віктор Бреху-
ненко. — На жаль, українська 
наука рухається саме в цьому 
напрямку. Її найбільшою бідою 
є той факт, що ефективність нау-
кової діяльності інститутів НАН 
жодним чином не впливає на фі-
нансування. А розподіл коштів 
у межах Академії наук відбу-
вається за принципом, чий ди-
ректор впливовіший і які поза-
наукові чинники на рівні Вер-
ховної Ради, Кабміну він може 
задіяти». 
 За словами вченого, остан-
ні чотири роки українська на-
ука в системі НАНУ функціону-
вала в умовах суттєвого недофі-
нансування. «За винятком однієї 
структури, — продовжує Віктор 
Брехуненко. — Це Президія ака-
демії наук, яка всі ці чотири роки 
себе любиму забезпечувала кош-
тами в повному обсязі. Ми має-
мо установи, які фінансували-
ся на 50-70 відсотків від ставки, 
а Президія завжди мала безде-
фіцитний фонд заробітної плат-
ні. Дійшло до того, що навіть за 
штатним розкладом Президії 
на 2017 рік старший науковий 
співробітник центру зведеного 
планування, який не займаєть-
ся науковою роботою, має вдвічі 
більшу зарплату, ніж у старшо-
го наукового співробітника в ін-
ститутах НАНУ в умовах недо-
фінансування. Не дивно, що за 
таких реалій молоді вчені тіка-
ють за кордон. Тому що не згодні 
жити на жебрацьку зарплату, а 
згодом мати пенсію на рівні при-
биральниці. Розподіл фінансу-
вання на 2018 рік — це вже вер-
шина цинізму з боку Президії. 
У той час як науковцям пропо-
нується фінансування на рівні 
50-70%, а це знову означає не-
повний робочий тиждень, Пре-
зидія «вибила» в уряду окремим 
рядком фінансування на май-
же 19 мільйонів гривень. Це до-
датково до тих ставок і зарплат, 
які були в 2017 році. Це засвід-
чує, що Президія переймається 
не інтересами розвитку науки, а 
власними суто корпоративними 
цілями». 
 За словами вченого, дефіцит 
фонду зарплатні НАНУ, за да-
ними Президії, складав 452,112 
млн. гривень. Президія просила 
в уряду виділити цю суму, щоб 
перевести всіх співробітників 
на повний робочий день і оздоро-
вити ситуацію в НАН. У непрос-
тих умовах сьогодення уряд таки 
прислухався до цього, і в держ-
бюджеті на 1918 рік було додано 
354,911 млн. гривень. Уряд гото-
вий був дати більше, щоб повніс-

тю покрити дефіцит фінансуван-
ня, наголошують науковці, але 
Президія пролобіювала 160 млн. 
гривень на створення нової нау-
кової установи — Центру іннова-
ційних медичних технологій при 
поліклініці НАНУ. «Це ж бенкет 
під час чуми! — обурюється Вік-
тор Брехуненко. — Коли науков-
ці всієї НАНУ працюють в умо-
вах неповного робочого тижня, 
створювати з нуля нову наукову 
установу, відбираючи гроші з зар-
плат цих науковців. Тим більше 
що це не профільна установа для 
НАНУ. Адже в нас є Національ-
на академія медичних наук. А в 
НАН навіть немає для цього фа-
хівців!».
 Вчені наголошують: у той 
час, як співробітники багатьох 
інститутів мусять перебиватися 
на півставки, чиновники від на-
уки — з Президії — мають по 130 
відсотків від посадових окладів. 
Доктор історичних наук, провід-
ний науковий співробітник Інс-
титуту історії України НАНУ Та-
рас Чухліб зазначає: «В Президії 
співробітники за знання інозем-
ної мови отримують доплати. Та 
ми всі знаємо по кілька мов, але 
не маємо таких доплат. Чому б 
не сформувати комісію, яка б 
атестувала співробітників Пре-
зидії на знання мов, за які вони 
отримують по дві-три надбавки? 
Може, вони й мов цих не знають, 
а лише довідки десь купили. Ок-
рім того, вони їздять на міжна-
родні конференції за бюджетні 
гроші, а ми їздимо за гранти. І на-
уку вони при цьому не досліджу-
ють. Це бюрократи, які живуть 
за рахунок науковців». 

За ефективну роботу — 
відповідна оплата 
 Відтак учені вимагають про-
зорого розподілу коштів, в основі 
якого має бути ефективність нау-
кової діяльності установ НАНУ, 
їх наукового внеску. Це цілком 
зрозумілий для наукового світу 
підхід, наголошують учені. «Цей 
науковий внесок — не просто 
якесь незрозуміле поняття, а 
чітко визначений результат нау-
кової діяльності, що виражаєть-
ся, скажімо, в тих виданнях, що 

тут представлені, — показує на 
стенд, наповнений книжками, 
Георгій Папакін, директор Інсти-
туту української археографії та 
джерелознавства імені М. С. Гру-
шевського. — Це лише за останні 
5 років нашої діяльності. Окрім 
того, наш Інститут одним із пер-
ших пройшов експертне оціню-
вання за новою методикою і був 
визнаний ефективною науковою 
установою. Але на фінансування 
це жодним чином не вплинуло». 
Тож його співробітникам зно-
ву доведеться працювати на 0,6 
ставки, прирікаючи себе в по-
дальшому на таку ж жебрацьку 
пенсію. 
 Окрім того, в науковому світі 
цінуються такі чинники, як ци-
тованість, кількість інновацій-
них і наукових розробок. Чому б 
їх не враховувати при розподілі 
бюджетних коштів? Цілком 
справедливий підхід. Натомість 
Інститут теоретичної фізики ім. 
М. Боголюбова, який у 2016 році 
отримав відзнаку «Лідер науки 

України 2016.Web of Science 
Award, торік теж не мав повно-
го фінансування. Цей же науко-
вий заклад традиційно — серед 
лідерів рейтингу цитування (за 
даними наукометричних баз да-
них Web of Science та Scopus). 
 І цей приклад не є винятком. 
Уже стало традицією, що нау-
кові установи з меншою ефек-
тивністю роботи на ділі часто фі-
нансуються на сто відсотків, тоді 
як інститути з вищим рейтингом 
— ні. «Про це свідчить інформа-
ція, сформована на основі даних 
самої Президії НАНУ про стан 
справ у 2016 році, — каже док-
тор фізико-математичних наук 
Андрій Трохимчук, представник 
об’єднаного комітету Профспіл-
ки працівників установ НАНУ 
Львова. — На жаль, отримати 
свіжу інформацію про розподіл 
коштів між інститутами прак-
тично неможливо. Навіть ця ін-
формація за 2016 рік була отри-
мана за запитом народного де-
путата. За ефективністю роботи 

підрозділів НАН було складено 
рейтинг. І якщо поглянути на 
нього, можна побачити, що жод-
ної логіки немає — установи, які 
отримують достатнє фінансуван-
ня, яке дозволяє їм забезпечи-
ти повну зайнятість, розкидані 
вздовж усього списку». А чому 
інформація про розподіл коштів 
між інститутами є закритою, а не 
оприлюднюється на сайті НАНУ, 
— це ще одне питання науковців 
до Президії. 

Застрявши в минулому... 
 «Безнадійно застрявши в ра-
дянському минулому і не рефор-
мувавшись сама, Президія так 
і не стала рушієм потрібної, як 
повітря, модернізації українсь-
кої науки. Навпаки, культиву-
ючи інтриги та непрозорі схеми, 
Президія перетворилася на галь-
мо її розвитку», — наголошують 
у своєму зверненні науковці.
 «Президія академії наук — 
це найбільший чиряк на розвит-
ку самої академії наук на сьогод-
нішній день, — каже Ярослав Фе-
дорук, доктор історичних наук, 
учасник бойових дій в АТО. — 
Це є мегапоглинання бюджету, 
який виділяється урядом на роз-
виток української науки. Це є ме-
гарозгалужена бюрократія. Свід-
ченням того, що президія НАНУ 
не хоче мінятися, є переобрання 
президентом академії Бориса Па-
тона, людини, надзвичайно за-
служеної для українського сус-
пільства й держави. Але Борису 
Євгеновичу в цьому році випов-
ниться сто років. Чи є можливим 
ефективне керування всією сис-
темою академії наук, якщо ми 
маємо керівництво, яке не хоче 
нічого змінювати?».

* * * 
 Чи може існувати наука на 
півставки? Може, якщо її руха-
ють ентузіасти. Але сучасна об-
дарована молодь не хоче безкош-
товно «волонтерити» на науко-
вому поприщі. Особливо, якщо 
за кордоном пропонують і перс-
пективу, і достойну оплату, і гід-
ні умови праці. А тому й шука-
ють кращого життя там. Тим же, 
хто лишається тут, залишається 
стукати в усі двері, аби їх наре-
шті почули. Тому свої протестні 
акції науковці планують продов-
жувати. І заради себе, і заради са-
мої науки. Бо наука — це розум 
держави, слушно наголошують 
науковці. А чи варта поваги де-
ржава, яка не має розуму? 
 
 Р.S. За словами вчених, Пре-
зидія в особі віце-президента 
НАНУ,  голови секції суспільних 
і гуманітарних наук, академіка 
Сергія Пирожкова їхні вимоги в 
перший день протесту повніс-
тю зігнорувала. «Наші пробле-
ми її не цікавлять, у них сто від-
сотків фінансування, нам же за-
пропоновано скорочувати спів-
робітників», — констатують 
учасники акції. На слушне запи-
тання, чи не хоче скорочувати-
ся і Президія, була відповідь, що 
це виключено, інакше вони «не 
зможуть виконувати свої фун-
кції».
 Другого дня втихомирити 
протестувальників приїхав за-
ступник міністра освіти і на-
уки Максим Стріха. У його при-
сутності Віктор Брехуненко за-
пропонував Президії добровільно 
відмовитися від усіх своїх надба-
вок, перейшовши на половинне 
фінансування. Тобто, пожити 
життям учених, яким вони жи-
вуть уже чотири роки. Ця пропо-
зиція повторювалася тричі, але 
академіки, які вийшли до учас-
ників акції, робили вигляд, що її 
не чують. Натомість пропону-
вали бунтівним вченим розій-
тися і зайнятися наукою. На 
вже звичні півставки... ■

БУНТ НА КОРАБЛІ

Розум на півставки 
Учені протестують проти непрозорого розподілу коштів між 
установами Національної академії наук

■

Вчені хочуть знати, де гроші на науку і тих, хто її рухає?
Фото з сайта archeos.org.ua.

❙
❙



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.35 ТСН

09.30, 11.00, 12.20 «Чотири 

весілля»

12.55, 14.10 «Міняю жінку»

15.45 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.15, 21.15 Мелодрама 

«Школа»

22.15 «Гроші»

23.30, 1.35 Комедія «Кохання-

зітхання»

05.15 М/ф

ІНТЕР

05.55 М/ф
06.10, 22.35 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»
10.15 Х/ф «Найчарівніша 

та найпривабливіша»
12.25 Т/с «Нехай говорять»
16.05 «Жди меня»
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 2.35, 5.15 «Подробиці»
20.40 Т/с «Мереживо долі»
00.25 Х/ф «Дорога моя 

людина»
03.15 «Речдок»

04.45 «TopShop»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

09.30, 3.30 Зоряний шлях

11.40, 3.50 Реальна містика

13.50, 15.30 Т/с «Чужа 

доля»

18.00  Т/с «Перстень з рубіном»

19.45  Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00  Т/с «На лінії життя»

23.30 Х/ф «Водний світ»
01.50  Телемагазин

04.45  Агенти 

справедливості

ICTV

05.00 Служба розшуку 

дітей

05.05, 4.50 Т/с «Відділ 44»

05.50, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.35 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.10 Антизомбі

11.05 Секретний фронт. 

Дайджест

11.50, 13.15 Х/ф 
«Подарунок»

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 16.15 Х/ф «Кінг 
Конг»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.20 «На трьох»

22.25 Свобода слова

00.30 Х/ф «Живеш тільки 
двічі»

02.30 Краще не повторюй

04.15 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.55 Зона ночі

03.50 Абзац

05.40, 7.00 М/С «Дракони: 

Гонки безстрашних»

08.00 Х/ф «Мушкетери»
10.00 Х/ф «Геркулес»
12.00 Від пацанки до панянки

15.50 Таємний агент

17.00 Таємний агент. Пост-

шоу

19.00 Ревізор

22.00 Пристрасті по Ревізору

00.30 Х/ф «Костянтин»

02.50 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд 

преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.35 Фінансовий тиждень

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55, 22.55 

Погода 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, 4.20 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

07.25 Х/ф «У пошуках 
мільйонерки»

08.50 Х/ф «Людина-амфібія»
10.35 «Кримінальні справи»

12.25 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

15.05 Х/ф «Морський 
патруль»

16.50 Х/ф «Ставка більша 
за життя»

19.30 Т/с «Морський патруль»

21.20 Т/с «Криміналіст-5»

23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»

01.55 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

03.15 «Випадковий свідок»

03.30 «Речовий доказ»

05.00 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Мовою мистецтва. 

Художник Кость Лавро 

06.30 Сценограй 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.15 Фольк-music діти 

09.00 Мистецькі історії 

09.15 Ранок із «Культурою»

10.05 Д/ф «Українська 

революція» 

11.05 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music 

13.20 Д/ф «Легіон. Хроніка 

Української галицької 

армії» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 РадіоДень 

15.30 Хто в домі хазяїн?

15.50 Хочу бути 

16.10 РадіоДень 

16.50 Суспільний університет 

17.20 Д/ф «Містерія Марії. 

М. Приймаченко»

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською

19.00 Діалог Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Зубицький

19.30 Роман Коваль. 

Повернення правди. Від 

Мамая до Болбочана

19.55 Вечірня казка 

20.05 Розсекречена історія 

20.55 Концерт Ольги 

Чубаревої «Єднаймося»

22.10 Д/ф «Легіон. Хроніка 

Української галицької 

армії» 

23.00 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка 

— вектор визначено» 

00.00 РадіоДень 

00.20 Мистецькі історії 

00.35 РадіоДень 

00.55 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music 

02.20 Радіо. День

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Т/с «Роксолана», ф. 2, 

с. 9, 10

 

СТБ

05.25, 18.00, 23.10 Т/с «Коли 

ми вдома»

06.50 «Все буде смачно!»

08.45 Х/ф «Не можу 
сказати «прощавай»

10.35 Х/ф «Щастя за 
рецептом»

12.40 «Холостяк-7»

15.25 «Містичні історії-6 із 

Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

19.50, 22.40, 1.05 «Х-Фактор-8»

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»

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

із Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» з Світланою 

Орловською

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05 «Загублений світ»

12.05, 1.40 «Нове Шалене 

відео по-українськи»

12.20 Т/с «Ментівські війни. 

Київ-2»

16.25 Х/ф «Бібліотекар-3: 
Прокляття Юдиного 
потира»

19.20 Т/с «Команда»

21.15, 23.05 Т/с «Кістки-5»

00.50 Т/с «Легенди-2»

02.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 5.25 Топ-матч

06.10 «Маріуполь» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

08.10 «Ман Сіті» — 

«Ньюкасл». Чемпіонат 

Англії

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20, 19.40 Шахтар» 

— «Лудогорець. 

Контрольна гра

12.05 «Порту» — 

«Бешикташ». Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

13.55 «Бетіс» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

16.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

16.55 «Саутгемптон» — 

«Тоттенгем». Чемпіонат 

Англії

18.45 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру. Прем’єра

21.30 Світ Прем’єр-ліги

21.55 LIVE. «Ейбар» — 

«Малага». Чемпіонат 

Іспанії

23.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

00.50 «Брайтон» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії

02.40 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

03.35 «Атлетіко» — 

«Жирона». Чемпіонат 

Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 2.50, 5.30 

Топ-матч

06.10 «Саутгемптон» — 

«Тоттенгем». Чемпіонат 

Англії

08.10 «Сосьєдад» — 

«Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

10.10 «Гоффенгайм» 

— «Ліверпуль. Плей-

оф». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

12.10 «Вільярреал» — 

«Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

14.10 «Бернлі» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

16.10 «Олімпік» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

18.00 «ПСЖ» — 

«Андерлехт». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.45 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.55 LIVE. «Свонсі» — 

«Ліверпуль». Чемпіонат 

Англії

00.00 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

00.55 «Реал» — 

«Депортіво». Чемпіонат 

Іспанії

03.10 «Партизан» — 

«Динамо». Ліга Європи 

УЄФА

05.00 Світ Прем’єр-ліги

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитська Одеса

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20 Правда життя

09.20 Левиний рик

10.20 Африка: хижий світ

11.20 Наші

12.20 Скептик

13.20 Таємниці дефіциту

14.10, 1.20 Містична Україна

15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00 Таємниці акул

17.50 Погляд зсередини

19.50, 23.40 Великі танкові 

битви

22.40 Чудо-винахід

02.10 Бізнес на страху

03.00 Органи на експорт

03.50 Професія — альфонс

04.40 Ліліпути

05.30 Бандитський Київ

К1

05.15 «Рецепти щастя. Нова 

історія»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Три сестри»

09.10 «Красуні»

10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»

12.10 «Орел і решка. Шопінг»

13.10, 19.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

18.00, 1.45 «Орел і решка»

22.00 «Вірю не вірю»

23.00 Х/ф «Королівський 
роман»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

10.00 М/ф «Долина папороті: 

Тропічний ліс»

11.10 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 2.00 Панянка-селянка

13.00 Казки У

14.00 Т/с «Домашній арешт»

14.30, 2.50 Віталька

16.00 Рятівники

17.00, 19.00 Одного разу під 

Полтавою

18.00 Країна У. Новий рік

20.00 Танька і Володька

21.00 Казки У Кіно

22.00 Готель Галіція

23.00 Країна У

23.30 ООН

00.00 Теорія зради

01.00 БарДак

УТ-1

06.00, 17.15 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

18.05, 21.00, 1.55 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40  Д/ф «Легіон. Хроніка 

Української галицької 

армії»

10.55  Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка 

— вектор визначено»

12.00  Д/ф «Дебальцеве»

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30 РадіоДень

13.55  Перша шпальта

15.15, 5.10 Розсекречена 

історія

16.45  Хто в домі хазяїн

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00  До справи

19.30  #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

20.15  Війна і мир

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15  Інтермаріум

23.25  Д/с «Зустріч Лувру та 

Забороненого міста»

00.15  Роздягалка

00.40  Д/с «Дика планета»

02.50  Д/с «Орегонський 

путівник»

03.20  Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

03.45  Д/ф «Українські 

шерифи»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.35 ТСН

09.30, 11.00, 12.20 «Чотири 

весілля»

12.45, 14.00 «Міняю жінку»

15.45 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне 

кохання»

20.15, 21.10 Мелодрама 

«Школа»

22.10 «Інспектор. Міста»

23.45, 1.40 Комедія «Кохання 

— зітхання-2»

05.15 М/ф

ІНТЕР

05.55 М/ф

06.10, 22.35 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.05, 12.25, 20.40 Т/с 

«Мереживо долі»

12.40 Т/с «Червона королева»

14.50, 15.50, 16.45, 3.05 

«Речдок»

18.00, 19.00, 3.50 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.25, 4.35 «Подробиці»

00.25 Х/ф «У зоні 
особливої уваги»

05.15 «TopShop»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні

09.30, 2.55 Зоряний шлях

10.30  Свекруха або невістка

11.20, 3.50 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

15.50, 21.00 Т/с «На лінії 

життя»

18.00  Т/с «Перстень з 

рубіном»

19.45  Ток-шоу «Говорить 

Україна»

23.30  Т/с «CSI. Місце злочину»

01.30  Телемагазин

ICTV

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Більше ніж правда

11.05 Антизомбі

12.00, 13.15 Х/ф «Живеш 
тільки двічі»

12.45, 15.45 Факти. День

14.50, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.15, 21.25 «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.30 Х/ф «Діаманти 
назавжди»

01.45 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

03.10 Краще не повторюй

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.50 Абзац

06.40 М/С «Дракони: Гонки 

безстрашних»

08.30 Kids’ Time

08.40 Серця трьох

10.30 Ревізор

13.40 Пристрасті по Ревізору

16.20 Таємний агент

17.30 Таємний агент. Пост-

шоу

19.20 Суперінтуїція

21.00 Аферисти

22.00 Х/ф «Мачо і ботан»
00.00 Х/ф «Запит у друзі»
02.00 Х/ф «Нічого собі 

поїздочка»

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, 4.20 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.35, 4.45 «Легенди 

бандитської Одеси»

07.05 Х/ф «Кросмейстер»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Це було в 
Пенькові»

10.55 «Кримінальні справи»

12.40 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

15.05, 19.30 Т/с «Морський 

патруль»

16.45 Т/с «Ставка більша за 

життя»

21.20 Т/с «Криміналіст-5»

23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»

01.55 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

03.15 «Випадковий свідок»

03.50 «Речовий доказ»

05.35 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Діалог Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Зубицький

06.30 Роман Коваль. 

Повернення правди. Від 

Мамая до Болбочана 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок із «Культурою»

10.05 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка 

— вектор визначено» 

11.05 Мистецькі історії

11.20 Фольк-music 

13.20 Д/ф «Персона ґрата. 

Іван Фундуклей» 

13.45 Д/ф «Борхес» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 РадіоДень 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 РадіоДень 

16.50 Суспільний університет 

17.15 Як дивитися кіно 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською

19.00 Д/ф «Богдан 

Гаврилишин». 

Місія — Свобода

19.50 Вечірня казка 

20.05 Розсекречена історія 

21.00 Д/ф «Винниченко без 

брому»

21.45 Візитівки Полтавщини 

21.55 Велике інтерв’ю Сергій 

Жадан 

23.00 Фольк-music 

00.00 РадіоДень 

00.20 Мистецькі історії 

00.30 РадіоДень 

00.55 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music 

02.20 РадіоДень

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Т/с «Роксолана», ф. 2, 

с. 10, 11

 

СТБ

06.10, 18.00, 23.10 Т/с «Коли 

ми вдома»

07.00 «Все буде смачно!»

07.55 «Холостяк-7»

15.25 «Містичні історії-6 із 

Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

19.50, 22.40, 1.05 «Х-Фактор-8»

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»

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

із Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» з Світланою 

Орловською

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.05, 2.30 «Облом.UA.»

09.00 Бушидо

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05, 17.15 «Загублений світ»

15.30 Х/ф «Рожева 
пантера-2»

19.20 Т/с «Команда»

21.15 Т/с «Кістки-6»

23.05 Т/с «Кістки-5»

00.50 Т/с «Легенди-2»

01.40 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 «Європейський 

WEEKEND»

07.15, 17.15 Свонсі» 

— «Ліверпуль». 

Чемпіонат Англії

09.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Шахтар» — «Верес». 

1/4 фіналу. Кубок 

України

12.05 «Бешикташ» 

— «Лейпциг». Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

13.55 «Реал» — 

«Депортіво». Чемпіонат 

Іспанії

19.00 «Ніцца» — «Лаціо». 

Ліга Європи УЄФА

20.45 «Бетіс» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

22.50 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

23.45 «Гоффенгайм» 

— «Ліверпуль. Плей-

оф». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

01.35, 3.40 Топ-матч

01.50 «Бернлі» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

03.55 «Ейбар» — «Малага». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 16.00, 

20.45, 22.45, 3.30, 5.35 

Топ-матч

06.10, 20.55 Ман Сіті» — 

«Ньюкасл». Чемпіонат 

Англії

08.10 «Ейбар» — «Малага». 

Чемпіонат Іспанії

10.15 «Європейський 

WEEKEND»

11.30, 0.45 Чемпіонат Іспанії. 

Огляд туру

12.25 «Лас-Пальмас» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

14.10 «Брайтон» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії

16.10, 22.55 Шахтар» 

— «Лудогорець». 

Контрольна гра

18.00 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

18.55 «Порту» — 

«Бешикташ». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

01.40 «Алавес» — 

«Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

03.45 «Шахтар» — «Верес». 

1/4 фіналу. Кубок України

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20 Правда життя

09.20 Левиний рик

10.20 Африка: хижий світ

11.20 Наші

12.20 Скептик

13.20 Таємниці дефіциту

14.10, 1.20 Містична Україна

15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00 Таємниці акул

17.50 Погляд зсередини

18.50 Бандитська Одеса

19.50, 23.40 Великі танкові 

битви

22.40 Чудо-винахід

02.10 Прихована реальність

К1

05.15 «Рецепти щастя. Нова 

історія»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

007.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Три сестри»

09.10 «Красуні»

10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»

12.00, 0.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

13.10, 19.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

18.00, 1.00 «Орел і решка»

22.00 «Вірю не вірю»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Потрійні 
неприємності»

11.10 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 2.00 Панянка-селянка

13.00 Казки У

14.00 Т/с «Домашній арешт»

14.30, 2.50 Віталька

16.00 Рятівники

17.00, 19.00 Одного разу під 

Полтавою

18.00 Країна У. Новий рік

20.00 Танька і Володька

21.00 Казки У Кіно

22.00 Готель Галіція

23.00 Країна У

23.30 ООН

00.00 Теорія зради

01.00 БарДак

УТ-1

06.00, 17.15 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

18.05, 21.00, 1.55 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40, 19.25 Д/с «1000 днів 

для планети»

10.50  Т/с «Бодо»

11.55  Документальний цикл 

Смаки Культур

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30 РадіоДень

13.55, 22.15 Складна розмова

15.15  Фольк-music

16.45  Діти Z

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00  Перший на селі

20.25  Наші гроші

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.50  Д/с «Спільноти тварин»

23.20  Д/с «Музична одіссея 

Арірант. Оповідь»

00.15  Д/с «Дива Китаю»

00.40  Д/с «Дика планета»

02.50  Д/с «Орегонський 

путівник»

03.20  Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

03.45  Д/ф «Наївне 

малярство»

04.35  Д/ф «Віденськими 

стежками Івана Франка»

05.05  Розсекречена історія
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.35 ТСН

09.30, 10.50 «Чотири 

весілля»

12.20, 14.05 «Міняю жінку»

15.45 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.15, 21.15 Мелодрама 

«Школа»

22.15 «Одруження 

наосліп-4»

23.45, 1.35 Фантастика 

«Хранитель»

05.00 М/ф

ІНТЕР

05.45 М/ф

06.10, 22.30 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.05, 12.25, 20.40 Т/с 

«Мереживо долі»

12.40 Т/с «Червона королева»

14.50, 15.50, 16.45, 3.15 

«Речдок»

18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.10, 5.15 «Подробиці»

00.25 Х/ф «Хід у відповідь»
02.50 «Скептик-2»

04.45 «TopShop»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні

09.30, 2.55 Зоряний шлях

10.30  Свекруха або невістка

11.20, 3.50 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

15.50, 21.00 Т/с «На лінії 

життя»

18.00  Т/с «Перстень з рубіном»

19.45  Ток-шоу «Говорить 

Україна»

23.30  Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.30  Телемагазин

ICTV

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.05 Антизомбі

12.00, 13.15 Х/ф «Діаманти 
назавжди»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.15, 21.25 «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.30 Х/ф «Живи і дай 
померти іншим»

01.45 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

03.10 Краще не повторюй

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.50, 2.20 Зона ночі

05.10 Абзац

07.00 М/С «Дракони: Гонки 

безстрашних»

08.20 Kids’ Time

08.30 Серця трьох

10.30 Ревізор

13.30 Пристрасті по Ревізору

16.00 Таємний агент

17.30 Таємний агент. 

Пост-шоу

19.20 Суперінтуіція

21.00 Аферисти

22.00 Х/ф «Мачо і ботан 2»

00.10 Х/ф «Мачо і ботан»
02.15 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, 4.20 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.50 Х/ф «Матрос Чижик»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Підірване 
пекло»

10.50 «Кримінальні справи»

12.40 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

15.05, 19.30 Т/с «Морський 

патруль»

16.50 Т/с «Ставка більша за 

життя»

21.20 Т/с «Криміналіст-5»

23.45 Т/с «Служба 

розслідувань»

01.50 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

03.00 «Випадковий свідок»

03.10 «Речовий доказ»

04.40 «Легенди бандитської 

Одеси»

05.30 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Д/ф Богдан 

Гаврилишин. Місія 

— Свобода 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок із «Культурою»

10.05 Д/ф «Винниченко без 

брому» 

11.05 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music

13.25 Д/ф «Формула життя 

Олександра Палладіна»

13.45 Д/ф «Борхес» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 РадіоДень 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 РадіоДень 

16.50 Суспільний університет 

17.20 Д/ф «Дворянин Микола 

Лисенко» 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською

19.00 Філософія Галицького 

вітража

19.25 Від пращурів до 

нащадків. Коні

19.50 Вечірня казка 

20.05 Розсекречена історія 

21.00 Д/ф «Юрій Рибчинський. 

Музика слів»

21.40 Візитівки Полтавщини

21.55 Велике інтерв’ю. Гурт 

«ДахаБраха»

23.00 Фольк-music 

00.00 РадіоДень 

00.20 Мистецькі історії 

00.30 РадіоДень 

00.55 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music 

02.20 Радіо. День

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Т/с «Роксолана», ф. 2, 

с. 11, 12 

 

СТБ

06.00 «Все буде смачно!»

06.55 «Холостяк-7»

15.25 «Містичні історії-6 із 

Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00, 23.10 Т/с «Коли ми 

вдома»

19.50, 22.40, 1.05 

«Х-Фактор-8»

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»

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

із Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» з Світланою 

Орловською

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.10, 1.45 «Нове 

Шалене відео 

по-українськи»

09.00 Бушидо

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05, 17.15 «Загублений 

світ»

15.40 Х/ф «Природжений 
гонщик»

19.20 Т/с «Команда»

21.20 Т/с «Кістки-6»

23.10 Т/с «Кістки-5»

00.55 Т/с «Легенди-2»

02.35 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 12.50, 1.35, 3.40 Топ-

матч

06.05 «Шахтар» 

— «Лудогорець». 

Контрольна гра

07.55 «Брайтон» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії

09.45, 10.45, 15.40, 22.30 

Футбол NEWS

09.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Динамо» (З). 

Контрольна гра

11.55, 22.50 Чемпіонат Іспанії. 

Огляд туру

13.00 LIVE. «Жеребкування 

групової стадії. Ліга 

Націй УЄФА

13.55 «Еспаньйол» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

16.00 «Сіткорізи». Прем’єра

16.30 «Ман Сіті» — 

«Ньюкасл». Чемпіонат 

Англії

18.20 «Шахтар» — «Зоря». 

Чемпіонат України

20.10 «Сіткорізи»

20.40 «Реал» — 

«Депортіво». Чемпіонат 

Іспанії

23.45 «Ліверпуль» — 

«Гоффенгайм». 

Плей-оф. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

01.50 «Саутгемптон» — 

«Тоттенгем». Чемпіонат 

Англії

03.55 «Сосьєдад» — 

«Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 16.00, 

18.00, 18.40, 20.45, 

22.45, 3.30, 5.35 Топ-

матч

06.10 «Свонсі» — 

«Ліверпуль». Чемпіонат 

Англії

08.10 «Атлетіко» — 

«Жирона». Чемпіонат 

Іспанії

10.10 «Ліверпуль» — 

«Гоффенгайм». 

Плей-оф. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

11.55 Світ Прем’єр-Ліги

12.25, 1.40 Бетіс» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

14.10 «Саутгемптон» — 

«Тоттенгем». Чемпіонат 

Англії

16.10, 22.55 Шахтар» 

— «Динамо» (З). 

Контрольна гра

18.10 «Сіткорізи»

18.55 «Бешикташ» 

— «Лейпциг». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

20.55 «Бернлі» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

00.40 «Жеребкування 

групової стадії. Ліга 

Націй УЄФА

03.45 «Реал» — «Боруссія» 

(Д). Ліга Чемпіонів 

УЄФА

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитська Одеса

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20 Правда життя

09.20, 17.00 Левиний рик

10.20 Африка: хижий світ

11.20 Наші

12.20 Скептик

13.20 Таємниці дефіциту

14.10, 1.20 Містична Україна

15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.50, 22.40 Погляд 

зсередини

19.50, 23.40 Великі танкові 

битви

02.10 Україна: забута історія

04.30 Ілюзії сучасності

К1

05.10 «Рецепти щастя. Нова 

історія»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Три сестри»

09.10 «Красуні»

10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»

12.00, 0.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

13.00, 19.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

18.00, 1.00 «Орел і решка»

22.00 «Вірю не вірю»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

10.00 Х/ф «Йоринда і 
Йорингель»

11.10 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 2.00 Панянка-селянка

13.00 Казки У

14.00 Т/с «Домашній арешт»

14.30, 2.50 Віталька

16.00 Рятівники

17.00, 19.00 Одного разу під 

Полтавою

18.00 Країна У. Новий рік

20.00 Танька і Володька

21.00 Казки У Кіно

22.00 Готель Галіція

23.00 Країна У

23.30 ООН

00.00 Теорія зради

01.00 БарДак

УТ-1

06.00, 16.45 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

18.05, 21.00, 1.55 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30  Анонс дня

09.40, 19.25 Д/с «1000 днів 

для планети»

10.50, 23.2 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Індивідуальна 

гонка. Чоловіки. 20км

13.00  Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10  РадіоДень

13.55  Наші гроші

14.25, 2.50 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Індивідуальна 

гонка. Жінки. 15 км

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00  Д/ф «Пліч-о-пліч»

20.25  Роздягалка

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15  Світло

04.25  Д/ф «Грушевський. 

Галицька весна 

української ідеї»

04.55  Розсекречена історія
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.40 ТСН

09.30, 10.50, 12.20 «Чотири 

весілля»

12.35, 14.00 «Міняю жінку»

15.45 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне 

кохання»

20.15, 21.15 Мелодрама 

«Школа»

22.15 «Міняю жінку-13»

23.15, 1.15 Комедія 

«Фальшиві заручини»

04.55 М/ф

ІНТЕР

05.55 М/ф

06.10, 22.35 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.05, 12.25, 20.40 Т/с 

«Мереживо долі»

12.40 Т/с «Червона королева»

14.50, 15.50, 16.45, 3.15 «Речдок»

18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.10, 5.15 «Подробиці»

00.25 Х/ф «Без особливого 
ризику»

02.50 «Скептик 2»

04.45 «TopShop»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні

09.30, 2.55 Зоряний шлях

10.30  Свекруха або невістка

11.20, 3.50 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

15.50, 21.00 Т/с «На лінії 

життя»

18.00  Т/с «Перстень з рубіном»

19.45  Ток-шоу «Говорить 

Україна»

23.30  Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.30  Телемагазин

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.05 Антизомбі

12.00, 13.15 Х/ф «Живи і 
дай померти іншим»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.20, 21.25 «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.30 Х/ф «Людина із 
золотим пістолетом»

01.50 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

03.10 Краще не повторюй

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

03.50 Абзац

05.50, 7.00 М/С «Дракони: 

Гонки безстрашних»

08.15 Kids’ Time

08.20 Серця трьох

10.20 Ревізор

13.20 Пристрасті по 

Ревізору

16.20 Таємний агент

17.40 Таємний агент. Пост-

шоу

19.20 Суперінтуїція

21.00 Аферисти

22.00 Х/ф «Вовк з Уолл-
стріт»

01.30 Х/ф «Мачо і ботан 2»

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, 4.20 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.40 Х/ф «Розпад»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Суворі кілометри»
10.50 «Кримінальні справи»

12.40 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.50 

«Свідок»

15.05, 19.30 Т/с «Морський 

патруль»

16.50 Т/с «Ставка більша за 

життя»

21.20 Т/с «Криміналіст-5»

23.45 Т/с «Дуель під сонцем»

02.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

03.20 «Випадковий свідок»

03.45 «Речовий доказ»

05.15 «Легенди бандитської 

Одеси»

05.40 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Філософія Галицького 

вітража

06.30 Від пращурів до 

нащадків. Коні 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок із «Культурою»

10.05 Д/ф «Юрій 

Рибчинський. Музика 

слів»

11.05 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music 

13.20 Д/ф «Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської» 

13.45 Д/ф «Борхес» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 РадіоДень 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 РадіоДень 

16.50 Суспільний університет 

17.15 Д/ф «Український 

пересмішник. А. Сова»

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською

19.00 Дійові особи Сергій 

Перехрест

19.30 Д/ф «Всеволод 

Нестайко. Родом з 

дитинства»

19.50 Вечірня казка 

20.05 Розсекречена історія 

21.00 Д/ф «Сімдесятники. 

Сергій Параджанов»

21.45 Візитівки Полтавщини 

21.55 Велике інтерв’ю. Ігор 

Сидоренко

22.25 52 вікенди 

23.00 Фольк-music 

00.00 РадіоДень 

00.20 Мистецькі історії 

00.35 РадіоДень 

01.00 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music 

02.20 Радіо. День

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Т/с «Роксолана», ф. 2, 

с. 12, 13 

СТБ

05.55, 18.00 Т/с «Коли ми 

вдома»

07.50 «Все буде смачно!»

09.45 «Холостяк-7»

15.25 «Містичні історії-6 із 

Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

19.50, 22.40 «Х-Фактор-8»

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»

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

із Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» з Світланою 

Орловською

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 2.35 «Облом.UA.»

09.00 Бушидо

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05, 17.15 «Загублений 

світ»

13.05 «Помста природи»

15.30 Х/ф «Що приховує 
брехня»

19.20 Т/с «Команда»

21.20 Т/с «Кістки-6»

23.10 Т/с «Кістки-5»

00.55 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 16.20, 18.20, 

23.20, 3.35 Топ-матч

06.10, 18.30 Шахтар» 

— «Динамо (З). 

Контрольна гра

08.10 «Бернлі» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Барселона» 

— «Олімпіакос». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.05 «Монако» — 

«Бешикташ». Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

13.55 «Вільярреал» — 

«Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

16.00 LaLiga Chronicles. 

Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

16.30 «Брайтон» — 

«Челсі». Чемпіонат 

Англії

20.20, 1.25 LaLiga Chronicles. 

Чемпіонат Іспанії

20.40 «Еспаньйол» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

22.50 «Сіткорізи»

23.35 «Ліверпуль» 

— «Севілья». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

01.45 «Ман Сіті» — 

«Ньюкасл». Чемпіонат 

Англії

03.55 «Реал» — 

«Депортіво». Чемпіонат 

Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 16.00, 

18.00, 18.35, 20.45, 

22.45, 0.45, 1.20, 3.30, 

5.35 Топ-матч

06.10 «Брайтон» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії

08.10 «Бетіс» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

10.10 «Ліверпуль» 

— «Севілья». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

11.55 «Сіткорізи»

12.25 «Еспаньйол» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

14.10 «Свонсі» — 

«Ліверпуль». Чемпіонат 

Англії

16.10 «Аустрія» — «Мілан». 

Ліга Європи УЄФА

18.15, 1.00 LaLiga Chronicles. 

Чемпіонат Іспанії

18.55 «Монако» — 

«Бешикташ». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

20.55 «Саутгемптон» — 

«Тоттенгем». Чемпіонат 

Англії

22.55 «Ніцца» — «Лаціо». 

Ліга Європи УЄФА

01.40 «Ейбар» — «Малага». 

Чемпіонат Іспанії

03.45 «Барселона» 

— «Олімпіакос». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20 Правда життя

09.20 Таємниці акул

10.20 Африка: хижий світ

11.20 Незвичайні культури

12.20 Скептик

13.20 Прокляття скіфських 

курганів

14.10, 1.20 Містична Україна

15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00 Левиний рик

17.50 Чудо-винаходу

18.50 Бандитська Одеса

19.50, 23.40 Великі танкові битви

22.40 Погляд зсередини

02.10 Підроблена історія

К1

05.10 «Рецепти щастя. Нова 

історія»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Три сестри»

09.10 «Красуні»

10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»

12.00, 0.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

13.00, 19.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

15.00, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

18.00, 1.00 «Орел і решка»

22.00 «Вірю не вірю»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.05 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

10.00 Х/ф «Диявол с 
трьома золотими 
волосинами»

11.10 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 2.00 Панянка-селянка

13.00 Казки У

14.00 Т/с «Домашній арешт»

14.30, 2.50 Віталька

16.00 Рятівники

17.00, 19.00 Одного разу під 

Полтавою

18.00 Країна У. Новий рік

20.00 Танька і Володька

21.00 Казки У Кіно

22.00 Готель Галіція

23.00 Країна У

23.30 ООН

00.00 Теорія зради

01.00 БарДак

УТ-1

06.00, 16.45 М/с «Чорний Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

18.05, 21.00, 1.55 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30  Анонс дня

09.40, 19.25 Д/с «1000 днів 

для планети»

10.50  Т/с «Бодо»

11.55  Документальний цикл 

Смаки культур

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30 РадіоДень

13.55, 0.10 Роздягалка

15.15  Надвечір’я. Долі

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00  Д/ф «Білий Слон»

20.25  «Схеми» з Наталією 

Седлецькою

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15  Д/с «Спільноти тварин»

23.20  Д/с «Музична одіссея 

Арірант. Оповідь»

23.45  Д/с «Музична одіссея 

Арірант. Шоу»

00.40  Незвичайні культури. 

Документальний цикл

02.50  Д/с «Орегонський 

путівник»

03.20  Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

03.45  Д/ф «Іван Боберський. 

Де сила, там воля вітає»

04.25  Д/ф «Данило 

Галицький. Таємниці 

однієї перемоги»

04.55  Розсекречена історія
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30, 10.50 «Чотири 

весілля»

12.20, 13.50 «Міняю 

жінку»

15.45 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне 

кохання»

20.00 «Ліга сміху 2017»

00.00 Драма «Мій найкращий 

ворог»

02.05 Трилер «Екстрасенс»

05.35 М/ф

ІНТЕР

05.55 М/ф

06.10, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.05, 12.25 Т/с «Мереживо 

долі»

12.40 Т/с «Червона королева»

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

20.00, 3.15 «Подробиці тижня»

23.50 Х/ф «З пекла у пекло»
02.00 Х/ф «Юденкрайз, або 

Вічне колесо»
04.55 «TopShop»

05.25 Х/ф «Я кохаю»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.15 Сьогодні

09.30, 5.40 Зоряний шлях

10.30  Свекруха або невістка

11.20, 4.00 Реальна містика

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

15.50  Т/с «На лінії життя»

18.00  Т/с «Кільце з рубіном»

19.45  Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00, 0.00 Т/с «Моє нове життя»

23.20  слідами іншого 

батальйону «Донбас»

01.50  Телемагазин

02.20  Т/с «CSI. Місце злочину»

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

11.05, 20.20 Антизомбі

12.05, 13.15 Х/ф «Людина 
із золотим 
пістолетом»

12.45, 15.45 Факти. День

15.05, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.35 «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

21.25 Дизель-шоу

00.00 Х/ф «Шпигун, який 
кохав мене»

02.15 Факти

02.35 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

03.25 Х/ф «Секретний 
ешелон»

НОВИЙ КАНАЛ

03.50, 2.50 Служба розшуку 

дітей

03.55, 2.55 Зона ночі

05.25 Абзац

07.20 М/С «Дракони: Гонки 

безстрашних»

08.50 Серця трьох

10.50 Ревізор

13.50 Пристрасті по Ревізору

16.30 Таємний агент

17.30 Таємний агент. Пост-

шоу

19.20 Суперінтуіція

21.00 Аферисти

22.00 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна»

00.10 Х/ф «Утікач»

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, 4.20 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.45 Х/ф «Допінг для 
ангелів»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Нічний патруль»
10.55 «Кримінальні справи»

12.40 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

15.05, 19.30 Т/с «Морський 

патруль»

16.45 Т/с «Ставка більша за 

життя»

21.20 Т/с «Криміналіст-6»

23.45 Т/с «Дуель під сонцем»

01.55 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

03.15 «Випадковий свідок»

03.25 «Речовий доказ»

04.25 «Легенди бандитського 

Києва»

05.15 Х/ф «Я буду чекати...»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ

06.05 Дійові особи. Сергій 

Перехрест 

06.35 Д/ф «Всеволод 

Нестайко. Родом з 

дитинства» 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок із «Культурою»

10.05 Д/ф «Сімдесятники. 

Сергій Параджанов» 

11.05 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music 

12.20 Фольк-music 

13.20 Д/ф «Відлуння віків. 

Олександрія»

13.45 Д/ф «Борхес» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 РадіоДень 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Школа Мері Поппінс 

16.10 РадіоДень 

16.50 Суспільний університет 

17.20 52 вікенди 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською

19.00 Територія кіно 

19.25 Антракт. Сергій 

Кабаков

19.50 Вечірня казка 

20.05 Розсекречена історія 

21.00 Д/ф «Іван Боберський. 

Де сила, там воля 

витає!»

21.40 Візитівки Полтавщини

21.55 Велике інтерв’ю. Іван 

Марчук 

22.05 Д/ф «Богдан 

Гаврилишин. Місія 

— Свобода»

23.00 Розсекречена історія 

00.00 РадіоДень 

00.20 Мистецькі історії 

00.30 РадіоДень 

00.50 Новини. Культура 

01.20 Розсекречена історія 

02.20 Радіо. День

03.25 Д/ф «Винниченко без 

брому»

04.10 Т/с «Роксолана», ф. 2, 

с. 13, 14 заключна 

СТБ

06.00, 18.00, 0.25 Т/с «Коли 

ми вдома»

07.55 Х/ф «Молода 
дружина»

09.55 Х/ф «П’ята група 
крові»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

19.50, 22.40, 1.15 

«Х-Фактор-8»

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»

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

із Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» з Світланою 

Орловською

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.05 «Відеобімба»

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05, 17.15 «Загублений світ»

14.45 Х/ф «Чужі»
19.20 Х/ф «Озеро акул»
21.10 Х/ф «Самоволка»
23.10 «Змішані єдиноборства. 

UFC»

01.30 «Помста природи»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 5.40 Топ-матч

06.10 «Аустрія» — «Мілан». 

Ліга Європи УЄФА

08.10 «Саутгемптон» — 

«Тоттенгем». Чемпіонат 

Англії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Зірка» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

12.05 «Бешикташ» 

— «Монако». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.55 «Атлетіко» — 

«Жирона». Чемпіонат 

Іспанії

16.00 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

16.30 «Бернлі» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

18.20 «Арсенал» — «БАТЕ». 

Ліга Європи УЄФА

20.10, 3.20 Світ Прем’єр-Ліги

20.40 «Шахтар» — «Динамо» 

(З). Контрольна гра

22.50 «LaLiga Chronicles». 

Чемпіонат Іспанії

23.10 «Марибор» 

— «Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

01.00 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

01.30 «Свонсі» — 

«Ліверпуль». Чемпіонат 

Англії

03.50 «Атлетік» — «Ейбар». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.20, 16.00, 

18.00, 18.40, 20.45, 3.30, 

5.35 Топ-матч

06.10 «Бернлі» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

08.10 «Еспаньйол» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

10.10 «Марибор» 

— «Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

12.00 «LaLiga Chronicles». 

Чемпіонат Іспанії

12.25 «Реал» — 

«Депортіво». Чемпіонат 

Іспанії

14.10 «Ман Сіті» — 

«Ньюкасл». Чемпіонат 

Англії

16.10 «Маріуполь» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

18.10 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

18.55 «Бешикташ» 

— «Монако». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

20.55 «Сіткорізи»

21.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

21.55 LIVE. «Атлетік» 

— «Ейбар». Чемпіонат 

Іспанії

23.55 «Баварія» — «ПСЖ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

01.40 «Атлетіко» — «Жирона». 

Чемпіонат Іспанії

03.45 «Зірка» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитська Одеса

07.20, 0.30 Дзеркало історії

08.20 Правда життя

09.20 Таємниці акул

10.20 Африка: хижий світ

11.20 Незвичайні культури

12.20 Скептик

13.20 Потойбічного. Сни

14.10, 1.20 Містична Україна

15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00 Левиний рик

17.50 Чудо-винаходу

19.50, 23.40 Великі танкові 

битви

22.40 Погляд зсередини

02.10 Код доступу

К1

05.15 «Рецепти щастя. Нова 

історія»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Три сестри»

09.10 «Красуні»

10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»

12.10 «Орел і решка. Шопінг»

13.10, 19.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

18.00 «Орел і решка»

22.00 «Вірю не вірю»

23.00 Х/ф «2199: Космічна 
Одіссея»

01.45 «Скептик»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Карибське 
золото»

11.10 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Панянка-селянка

13.00, 17.30 Казки У Кіно

14.00 Т/с «Домашній арешт»

14.30 Віталька

16.00 Рятівники

19.00 Танька і Володька

21.00 М/ф «Містер Пібоді та 

Шерман»

22.30 Х/ф «Джек 
— переможець 
велетнів»

00.00 Х/ф «Мисливці за 
хмарами»

01.30 Х/ф «Вінчання зі 
смертю»

02.45 Щоденники Темного

УТ-1

06.00, 16.45 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

18.05, 21.00, 1.55 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40, 19.25 Д/с «1000 днів 

для планети»

10.50  Т/с «Бодо»

11.55, 2.50 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Спринт. 

Чоловіки. 10км

13.55  «Схеми» з Наталією 

Седлецькою

14.30  РадіоДень

14.55, 4.20 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Спринт. Жінки. 

7.5км

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00  Твій дім

20.25  Перша шпальта

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15  Х/ф «Просто уяви»
00.10  Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер»

00.55, 5.30 Бабин Яр. Без 

права на існування

05.45  Д/ф «Олександра 

Шулежко. Доля 

праведниці»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.45 «Гроші»

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

09.45 «Інспектор. Міста»

11.30 Драма «Сісі 

— прекрасна 

імператриця»

15.40 Мелодрама «Не можу 

забути тебе»

20.15 Мелодрама 

«Випадкових зустрічей 

не буває»

00.15 «Вечірній київ»

02.25 Драма «Мій найкращий 

ворог»

ІНТЕР

06.35 М/ф
07.20 «Жди меня»
08.50 «Подорожі в часі»
09.30, 3.40 Х/ф «Господар 

тайги»
11.00 Х/ф «Вертикаль»
12.45 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 
Айвенго»

14.30, 20.30 Х/ф «Місце 
зустрічі змінити не 
можна»

20.00 «Подробиці»
22.15 «Великий бокс. 

Олександр Усик 
— Майріс Брієдіс»

01.45 Х/ф «Лівша»
05.00 «TopShop»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.20 

Сьогодні

07.15, 4.30 Зоряний шлях

09.15  Т/с «Моє нове 

життя»

13.00, 15.20 Т/с «Обраниця»

17.45, 19.40 Т/с «Поранене 

серце»

22.10  Т/с «Один єдиний і 

назавжди»

01.50  Телемагазин

03.00  Т/с «20 років без 

любові»

ICTV

05.40 Скарб нації

05.50 Еврика!

06.00 Факти

06.20 Більше ніж правда

07.30 Т/с «Відділ 44»

10.50, 13.00, 3.10 Х/ф 
«Постання світу»

12.45 Факти. День

13.15 Х/ф «Патріот»
16.10 Х/ф «І цілого світу 

замало»
18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «007: 
Координати 
«Скайфолл»

22.45 Х/ф «Ліцензія на 
вбивство»

01.15 Х/ф «Із Росії з 
любов’ю»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.10 Зона ночі

06.00 М/С «Лунтік та його 

друзі»

06.20 Ревізор

09.20 Пристрасті по 

Ревізору

11.50 Х/ф «Утікач»
14.20 Х/ф «Трейсери»
16.10 Х/ф «Карате-

пацан»
19.00 Х/ф «Останній 

володар стихій»
21.00 Х/ф «Я номер 

чотири»

23.00 Х/ф «Будинок 
воскових фігур»

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

08.20 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

16.10 Акцент

16.30 В кабінетах

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

06.45 Х/ф «Чекаю та 
сподіваюсь»

09.30 Х/ф «Ще до війни»
12.00 «Легенди бандитського 

Києва»

13.00 «Свідок. Агенти»

13.40, 2.55 «Речовий доказ»

17.15 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.10 «Свідок»

19.30 Х/ф «Проект 
«Альфа»

21.10 Х/ф «Соломон Кейн»
23.10 Х/ф «Поля»
01.15 Т/с «Великі почуття»

02.40 «Випадковий свідок»

04.35 Х/ф «Грішник»
05.45 Т/с «Спадщина»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер»

07.00 Новини. Світ 

07.15 Новини 

07.30 Тема дня 

07.45 Новини. Культура 

08.00 Абетка життя Григорія 

Епіка

08.30 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

Свободи. Невольники 

ГУЛАГу», ф. 1

08.55 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

Свободи. Перша кров», 

ф. 2

09.20 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

Свободи. Свобода або 

смерть», ф. 3

10.05 Розсекречена історія 

11.05 Д/ф «Після прем’єри 

– розстріл» 

12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ 

ПАМ’яТІ ЖЕРТВ 

ГОЛОКОСТУ 

12.01 Примара Бабиного Яру 

12.55 Д/ф «Олександра 

Шулежко. Доля 

праведниці»

13.35 Д/ф «Василь Макух. 

Смолоскип»

14.20 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка 

— вектор визначено» 

15.25 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер»

16.10 Д/ф «Таємничий 

Сковорода» 

16.50 Д/ф «Олександра 

Шулежко. Доля 

праведниці»

17.30 Д/ф «Після прем’єри 

– розстріл» 

18.25 Примара Бабиного Яру 

19.15 Д/ф «Іспит на 

людяність» 

20.15 Абетка життя Григорія 

Епіка

20.45 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка 

— вектор визначено» 

21.45 Візитівки Полтавщини 

22.00 Д/ф «Борхес» 

22.30 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

Свободи. Невольники 

ГУЛАГу», ф. 1

23.00 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

Свободи. Перша кров», 

ф. 2

23.25 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

Свободи. Свобода або 

смерть», ф. 3

00.00 Фольк-music

02.05 Д/ф «Іван Боберський. 

Де сила, там воля 

витає!»

02.45 Д/ф «Дворянин Микола 

Лисенко» 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Т/с «Роксолана», ф. 2, 

с. 14 заключна 

05.05 Розсекречена історія 

СТБ

06.05 Х/ф «Спокута»
08.00 «Караоке на Майдані»

09.00 «Все буде смачно!»

10.55, 0.45 «Х-Фактор-8»

19.00 Х/ф «Добігти до 
себе»

22.50 Х/ф «Мріяти не 
шкідливо»

ПРЯМИЙ

09.00, 11.00, 12.00, 

16.00, 17.00, 19.00 

«Репортер». Новини

09.15, 12.15 «Золотий гусак». 

NEW

10.00, 15.00 Концерт

11.15, 16.15, 19.15 «Територія 

позитиву» з Сніжаною 

Єгоровою

13.00 Прямий ефір із 

Наталкою Фіцич

14.00 Споживач

17.15 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

18.00, 22.00 «Закрита зона»

20.15 «Світські хроніки»

21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня зТарасом 

Березовцем та Пітером 

Залмаєвим

23.00 «Кримінал»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.15 «ДжеДАІ. Дайджест-

2017»

10.10 Ситуация «Небезпека»

11.05 Х/ф «Озеро акул»
12.50 Т/с «Ментівські війни. 

Київ»

16.40 Х/ф «Самоволка»
18.45 Х/ф «Самоволка-2»
20.10 Х/ф «Чужий-3»
22.15 Т/с «Зустрічна смуга»

00.05 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.00 «Облом.UA.»

05.00 «Змішані єдиноборства. 

UFC on FOX 27. 

Головний двобій: 

Роналду Соза — Дерек 

Брансон». Трансляція з 

США

ФУТБОЛ-1

06.00 «Олімпік» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

07.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 «Вест Гем» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Реал» — «Боруссія 

(Д)». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

12.05 «Бешикташ» — 

«Порту». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

13.55 «Шахтар» 

— «Лудогорець. 

Контрольна гра

16.00 «Тоттенгем» 

— «Челсі». Чемпіонат 

Англії

17.45 «Наполі» — «Ман 

Сіті». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

19.25 LIVE. «Малага» — 

«Жирона». Чемпіонат 

Іспанії

21.25, 23.40, 1.40, 3.45 Топ-

матч

21.40 LIVE. «Вільярреал» 

— «Сосьєдад». 

Чемпіонат Іспанії

23.50 «Севілья» 

— «Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

01.55 «Депортіво» — 

«Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

03.55 «Олександрія» 

— «Сталь». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Бернлі» — 

«Тоттенгем». Чемпіонат 

Англії

07.50 «Динамо» — «Янг 

Бойз». Ліга Європи 

УЄФА

09.40 «Ліверпуль» 

— «Марибор». Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

11.30, 19.10, 21.15, 23.15, 1.15, 

3.15, 5.15 Топ-матч

11.35 «Шахтар» 

— «Лудогорець». 

Контрольна гра

13.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

13.55 LIVE. «Депортіво» — 

«Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

14.45, 18.00 Футбол Tables

15.55 «LaLiga Docs». 

Чемпіонат Іспанії

16.45 Світ Прем’єр-Ліги

17.10 LIVE. «Валенсія» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

19.25 «Бешикташ» — 

«Порту». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

21.25 «Шахтар» 

— «Динамо» (З). 

Контрольна гра

23.25 «Малага» — 

«Жирона». Чемпіонат 

Іспанії

01.25 «Арсенал» — «БАТЕ». 

Ліга Європи УЄФА

03.25 «Вільярреал» — 

«Сосьєдад». Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30, 0.40 Містична Україна

08.20, 18.30 У пошуках істини

10.00, 22.50 Анатомія бою

12.10 Великі танкові битви

13.50, 21.00 Бойова залізниця

15.40 Африка: хижий світ

17.30 Незвичайні культури

01.40 Бандитська Одеса

К1

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Мультфільми»

10.15 М/ф «Відважна Ліфі»

12.10 Х/ф «Перший пес 
держави»

14.00 «Орел і решка»

23.50 Х/ф «Принцеса де 
Монпансьє»

02.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.15 Байдиківка

06.40 ТЕТ Мультиранок

10.40 М/ф «Мавпи в космосі-2: 

Удар у відповідь»

12.00 Х/ф «Диявол з 
трьома золотими 
волосинами»

13.00 Х/ф «Ромео та 
Джульєтта»

15.00 Х/ф «Три горішки 
для Попелюшки»

16.30 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 

друзів»

17.30 М/ф «Турбо»

19.00 М/ф «Як приборкати 

дракона-2»

20.30 Х/ф «Крадійка книжок»
22.30 Х/ф «Мисливці за 

хмарами»
00.00 Теорія зради

01.00 БарДак

02.00 Панянка-селянка

02.50 Віталька

УТ-1

06.00  Д/ф «Олександра 

Шулежко. Доля 

праведниці»

06.30  Т/с «Мисливці на 

нацистів»

09.20  Бабин Яр. Без права на 

існування

09.40  Д/ф «Примара 

Бабиного Яру»

11.00  Д/ф «Іспит на 

людяність»

12.00  ХВИЛИНА МОВЧАННЯ 

Пам’яті жертв Голокосту

13.55, 0.15 Біатлон. 

Чемпіонат Європи. 

Гонка переслідування. 

Чоловіки. 12.5км

15.00, 17.10 Д/с «Дика 

планета»

15.55, 1.40 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Гонка 

переслідування. Жінки. 

10км

18.35  Х/ф «Старий 
добрий день подяки»

20.25  «Гордість світу»

21.00, 1.10 Новини

21.35, 5.10 Розсекречена 

історія

22.35  Війна і мир

23.20  Д/ф «Легіон. Хроніка 

Української Галицької 

армії»

02.20  Д/ф «Українська 

революція»

03.20  Д/с «Орегонський 

путівник»

03.50  Д/ф «Вони боролись до 

загину»

04.20  Надвечір’я. Долі
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КАНАЛ «1+1»

06.10 ТСН

07.05 «Українські сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея 

«Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і 

Ведмідь»

09.50 «Битва громад»

10.55, 11.55, 13.05, 14.10 

«Світ навиворіт — 5: 

Індонезія»

15.30 «Ліга сміху 2017»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни 8»

23.10 Мелодрама «Домашняя 

работа»

00.50 Трилер «Екстрасенс»

04.20 М/ф

ІНТЕР

05.30, 20.00, 2.25 «Подробиці»

06.00 М/ф

06.25 «Великий бокс. Олександр 

Усик — Майріс Брієдіс»

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Рай і пекло»

11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

12.00 Х/ф «Фантомас проти 
Скотланд-Ярду»

14.00 Т/с «Генеральська 

невістка»

17.50, 20.30 Т/с «Червона 

королева»

22.55 Х/ф «Варенька»
00.50 Х/ф «Мої зірки 

прекрасні»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30  Сьогодні

07.10  Зоряний шлях

09.10  Т/с «Обраниця»

13.20  Т/с «Поранене 

серце»

17.10, 21.00 Т/с «Півкроку до 

сім’ї»

19.00, 5.30 Події тижня з 

Олегом Панютою

20.00  Головна тема

22.50 Х/ф «Шукаю 
тебе»

00.45  Реальна містика

01.45  Телемагазин

02.15  Т/с «20 років без 

любові»

ICTV

05.35 Скарб нації

05.45 Еврика!

05.50 Факти

06.15 Більше ніж правда

08.00 Х/ф «Патріот»

11.00, 13.00 Х/ф «Із Росії з 
любов’ю»

12.45 Факти. День

13.25 Х/ф «Ліцензія на 
вбивство»

16.00 Х/ф «007: Координати 
«Скайфолл»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Помри, але не 
зараз»

23.10 Х/ф «І цілого світу 
замало»

01.35 Х/ф «Доктор Ноу»
03.20 Х/ф «Постання 

світу»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.40 Стендап-шоу

05.30, 6.50 М/С «Дракони: 

Гонки безстрашних»

07.50 Х/ф «Карате-пацан»
10.20 Х/ф «Дев’ять ярдів»
12.20 Х/ф «Дев’ять ярдів. 

Частина 2»
14.10 Х/ф «Останній 

володар стихій»
16.10 Х/ф «Я номер чотири»
18.20 Х/ф «Земля 

майбутнього: Світ за 
гранню»

21.00 Х/ф «Знаряддя 
смерті: Місто кісток»

23.30 Х/ф «Березневі коти»

01.20 Х/ф «Трейсери»

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, 

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»

18.00 Час. Підсумки тижня з 

Віталієм Гайдукевичем

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

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

10.00 «Україна вражає»
11.45 Х/ф «Проект «Альфа»
13.15 Х/ф «Пацани»
15.05 «Легенди карного 

розшуку»
16.35 Х/ф «Соломон Кейн»
18.30 «Свідок. Агенти»
19.05 Х/ф «Женя, Женєчка 

та «Катюша»
20.45 «Добрий вечір»
22.45 Х/ф «Люби мене»
00.45 Х/ф «Поля»
02.40 «Таємниці 

кримінального світу»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 
06.05 Територія кіно 
06.30 Антракт. Сергій Кабаков 
07.00 Д/ф «Борхес» 
08.00 Казки Лiрника Сашка
08.20 Школа Мері Поппінс 
08.35 Хочу бути 
09.00 Хто в домі хазяїн? 
09.20 Як це? 
09.40 Діти Z
10.10 Суспільний університет 
11.05 Мистецькі історії 
11.20 Фольк-music 
12.20 Країна на смак, с. 4 
13.10 Фольк-music діти 
13.55 Дитячі таємниці. 

Психолог
14.20 Надвечір’я. Долі 
15.25 Євген Станкович 

«Майська ніч». 
Вистава Київського 
муніципального 
академічного театру 
опери і балету для дітей 
та юнацтва

16.45 Мистецькі історії 
17.20 Д/ф «Винниченко без 

брому» 
18.15 Лайфхак українською
18.25 Д/ф «Містерія Марії. М. 

Приймаченко»
18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка 
Сергій Бабайкін

19.00 Мовою мистецтва
19.25 Сценограй 
20.00 Як дивитися кіно 

20.30 Д/ф «Казка для 
дорослих»

21.10 Д/ф «Український 
пересмішник. А. Сова»

21.45 Візитівки Полтавщини 
22.00 Д/ф «Борхес» 
22.30 Д/ф «Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської» 
23.00 Д/ф «Таємничий 

Сковорода» 
23.45 Д/ф «Олександра 

Шулежко. Доля 
праведниці»

00.25 Розсекречена історія 
01.20 Д/ф «Вони боролись до 

загину» 
02.20 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

Свободи. Невольники 
ГУЛАГу», ф. 1

02.45 Д/ф «Кенгір. 40 днів 
Свободи. Перша кров», 
ф. 2

03.10 Д/ф «Кенгір. 40 днів 
Свободи. Свобода або 
смерть», ф. 3

03.50 Бій за гору Маківка
 

СТБ

07.05 Т/с «Коли ми вдома»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдані»
10.55, 0.55 «Х-Фактор-8»
15.05 Х/ф «Добігти до себе»
19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
23.00 Х/ф «Я щаслива»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 
«Репортер». Новини

09.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 22.00 «Ехо 
України» з Матвієм 
Ганапольським

10.25 «Золотий гусак.» NEW
11.15, 19.15 «Територія 

позитиву» з Сніжаною 
Єгоровою

12.00 Споживач
13.00 Прямий ефір із 

Наталкою Фіцич
20.10 «Кисельов. Авторське»

21.00 THE WEEK Міжнародний 
огляд тижня зТарасом 
Березовцем та Пітером 
Залмаєвим

КАНАЛ «2+2»

06.00, 23.45 «Змішані 
єдиноборства. UFC 
on FOX 27. Головний 
двобій: Роналду Соза 
— Дерек Брансон». 
Трансляція з США

07.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.05 «ДжеДАІ. Дайджест-

2017»
11.00 Ситуація «Небезпека»
12.00 «Бандерлоги»
13.00 «Помста природи»
14.05 Т/с «Зустрічна смуга»
16.00 Х/ф «Неймовірне 

життя Волтера Мітті»
18.00 Х/ф «Великий солдат»
19.50 Х/ф «Транс»
21.45 Х/ф «Общак»
02.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Малага» — 
«Жирона». Чемпіонат 
Іспанії

07.45 Світ Прем’єр-Ліги
08.15 «Арсенал» — 

«Тоттенгем». Чемпіонат 
Англії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.20 «Валенсія» — «Реал». 
Чемпіонат Іспанії

12.05 «Лейпциг» 
— «Бешикташ». Ліга 
Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра

13.55 «Шахтар» — «Динамо 
(З). Контрольна гра

16.00 «Вільярреал» — 
«Сосьєдад». Чемпіонат 
Іспанії

17.45 «Баварія» — «ПСЖ». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

19.25 LIVE. «Севілья» 
— «Хетафе». Чемпіонат 
Іспанії

20.15 Футбол Tables

21.25, 23.40, 1.40, 3.45 Топ-матч
21.40 LIVE. «Барселона» 

— «Алавес». Чемпіонат 
Іспанії

23.50 «Ліверпуль» 
— «Марибор». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

01.55 «Депортіво» — 
«Леванте». Чемпіонат 
Іспанії

03.55 «Маріуполь» — 
«Шахтар». Чемпіонат 
України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Евертон» — «Вест 
Гем». Чемпіонат Англії

07.45 «Депортіво» — 
«Леванте». Чемпіонат 
Іспанії

09.25 «Севілья» 
— «Ліверпуль». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

11.10 «Шахтар» — «Динамо» 
(З). Контрольна гра

12.55 LIVE. «Леганес» — 
«Еспаньйол». Чемпіонат 
Іспанії

13.45, 18.00 Футбол Tables
14.55 Світ Прем’єр-Ліги
15.25 «Тоттенгем» — «Свонсі». 

Чемпіонат Англії
17.10 LIVE. «Атлетіко» 

— «Лас-Пальмас». 
Чемпіонат Іспанії

19.10, 21.15, 23.15, 1.15, 3.15, 
5.15 Топ-матч

19.25 «Лейпциг» 
— «Бешикташ». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

21.25 «Шахтар» 
— «Лудогорець». 
Контрольна гра

23.25 «Севілья» — 
«Хетафе». Чемпіонат 
Іспанії

01.25 «Наполі» — «Ман Сіті». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

03.25 «Барселона» 
— «Алавес». Чемпіонат 
Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.30, 0.40 Містична Україна
08.20, 18.30 У пошуках істини
10.00, 22.50 Анатомія бою
12.10 Великі танкові битви
13.50, 21.00 Бойова залізниця
15.40 Африка: хижий світ
17.30 Незвичайні культури
01.40 Скептик

К1

05.15 «Рецепти щастя. Нова 
історія»

05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Мультфільми»
09.10 «Ух ти show»
10.10 Х/ф «Перший пес 

держави»
12.10 М/ф «Відважна Ліфі»
14.00 «Орел і решка»
23.35 «КВН»
02.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф «Турбо»
11.30 Рятівники
16.30 М/ф «Як приборкати 

дракона-2»
18.00 М/ф «Містер Пібоді та 

Шерман»
19.30 Танька і Володька
22.00 Х/ф «Крадійка 

книжок»
00.00 Х/ф «Вільям і Кейт»
01.30 Теорія зради
02.30 Віталька

УТ-1

06.00  М/с «Чорний Джек»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новини

09.30  Х/ф «Пророк 
Ієремія».

11.35  Д/ф «Обсерваторія 

«Білий Слон»

12.10  Перший на селі

12.40, 20.10 Незвичайні 

культури. 

Документальний цикл

13.55, 23.05 Біатлон. 

Чемпіонат Європи. 

Одиночна змішана 

естафета

14.55  Фольк-music

15.55, 23.50 Біатлон. 

Чемпіонат Європи. 

Змішана естафета 2x6 

+ 2x7.

17.45  Т/с «Імперія»

20.25  «Гордість світу»

21.35  #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.15  Д/с «Зустріч Лувру та 

Забороненого міста»

01.40  Д/ф «Бій за гору 

Маківка»

03.45  Д/ф «Вони боролись до 

загину»

04.15  Світло

05.10  Розсекречена історія
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Поліцію викликали 
чотири рази 
 Під керівництвом Лосіхіна та Бу-
лаєва 31 грудня були зламані та замі-
нені замки в усіх кабінетах, де збері-
гаються майно й культурні цінності 
УФК, захоплено й нейтралізовано чер-
гового та поставлено власних охорон-
ців, які нікого з діючих працівників 
Фонду, членів виконкому та правлін-
ня УФК, котрі прибули, дізнавшись 
про напад, не пустили до службових 
приміщень. 
 У той же день викликана голо-
вою УФК Олександром Бакуменком 
оперативна група з Печерського РУ 
поліції не спромоглася чи не захоті-
ла встановити, хто є законним керів-
ником Фонду та орендарем цих при-
міщень і на яких підставах там пере-
буває Олег Лосіхін, який жодних до-
кументів щодо цього поліції не надав. 
Тож стражі порядку не припинили 
дій рейдерів, що мають ознаки кримі-
нального правопорушення. Було скла-
дено протокол, а пан Бакуменко як го-
лова Фонду подав заяву про вчинення 
злочину для відкриття кримінального 
провадження. Загалом у той день спів-
робітники УФК чотири рази виклика-
ли поліцію для припинення правопо-
рушення, але це не допомогло витури-
ти з приміщення рейдерів. 
 І хоч на початку січня Печерським 
райуправлінням поліції у м. Києві 
було відкрито кримінальне провад-
ження (№ 2018100060000019) й роз-
почалися слідчі дiї, проте все це зай-
мало досить багато часу, що фактично 
сприяло рейдерам і давало змогу зни-
щити документи й вивезти матеріаль-
ні цінності. За ці дні невідомі проник-
ли в усі кімнати Фонду, де зберігалися 
історичні документи з дня заснуван-
ня УФК та майно. Щоб зупинити рей-
дерське захоплення та розграбуван-
ня майна, цінностей, картин та істо-
ричних документів, керівництво УФК 
було змушене звернутися до юристів 
та адвокатів організації «Правий сек-
тор» по допомогу.

Фальшивий голова 
 «Напад на Фонд готувався наба-
гато раніше, ніж був реалізований: 
перші спроби «доброзичливців» були 
не кримінальні. Але всі суди УФК 
виграв, погасили борги у 720 тисяч 
гривень, — розповідає Анатолій Гай, 
заступник голови УФК iз правових пи-
тань. — На жаль, голова Фонду Олек-
сандр Бакуменко занадто довіряв лю-
дям. Без перебільшення можна ствер-
джувати, що деякими колишніми його 
колегами вчинено кримінальний зло-
чин і невдовзі ми всіх назвемо поімен-
но, хто куди бігав і хто стояв iз тими 
«тітушками». Законним шляхом ці 
люди до влади прийти не могли, тому 
пішли іншим, злочинним: отримав-
ши у незаконний спосіб частину до-
кументів, вони створюють групу, яка 
носить ознаки організованої злочин-
ної групи, адже є голова, виконавці, 
співучасники з розподілом обов’язків. 
Але не вистачає головного — печатки: 
захопивши сейф (викрали з нього гро-
ші та нагороди), ці «добродії» думали, 

що вона там, але ми, знаючи, що щось 
подібне може трапитись, — сховали її 
разом зі статутними документами». 
 Більше того, на підставі підроб-
леного протоколу від 27 грудня 2017 
року (що нібито в цей день засідало 
14 членів правління УФК й на цих 
«зборах» було вирішено призначи-
ти «заступника голови правління 
УФК Лосіхіна Олега Олеговича вико-
нуючим обов’язки голови правління 
УФК» з 29 грудня, на період відпус-
тки голови правління Бакуменка) — 
Олег Лосіхін вніс зміни в Держреєстр 
Печерської РДА, записавши себе в.о. 
голови правління УФК.
 «Ця фальшивка реєструється, 
— продовжує пан Гай, — через пра-
цівника реєстраційної служби (Анд-
рія Гладуна) — фактично ця людина 
коїть три дії, які носять ознаки злочи-
ну: статті 27, 28 та 33 закону України 
про державну юридичну службу. За-
реєстрований документ не має ні упов-
новаженого провести перереєстрацію, 
ні самого рішення про необхідність пе-
ререєстрації, ні надання повноважень 
Лосіхіну виконати ці дії й т.д. Більше 
того, реєстратор не перевірив: чи ста-
тутом правління має право змінити го-
лову Фонду? Ні, не має, таке право має 
лише конференція. 
 У будівлю Фонду 31 грудня мину-
лого року не просто проникли, а виби-
ли вікно. Ув’язнили нашого охорон-
ця (ударили його головою об двері), 

але він устиг нам повідомити й ми 
з’їхалися до будівлі. Вони незаконно 
за допомогою «тітушок» зайняли при-
міщення — це розбій з проникненням 
у приміщення. На даному етапі, дяку-
ючи хлопцям iз «Правого сектору», 
ми, можливо, пішли й на незаконний 
спосіб, коли тих «бєспрєдєльщиків» 
12 січня «вишибли» з будівлі УФК. 
Але ми зробили справедливий крок і 
він допомагає нашому слідству. Слідс-
тво нас підтримує!» 
 Та справжній шок був попереду. 
«Коли ми ввійшли в будівлю, то по-
бачили варварське нищення всьо-
го майна всередині! – каже Анатолій 
Гай. — Там усе розграбовано! В одній 
із кімнат Фонду майже була закінче-
на підготовка до урочистого відкриття 
музею Бориса Олійника: всі матеріа-
ли були зібрані й лежали на поличках. 
Усе це зникло! Зникло кілька картин. 
Ми будемо шукати ці матеріали і за-
конними, й іншими методами. Також 
ми обов’язково встановимо, хто стоїть 
за спинами рейдерів!» 

Фонд обікрали на півмільйона 
гривень
  «Важкий стаціонарний сейф, у 
якому зберігалися всі нагороди, наго-
родні документи, в тому числі й наго-

роди Бориса Олійника (які планували-
ся для експозиції у майбутньому ме-
моріальному кабінеті-музеї) на суму 
200 тисяч гривень, зник, — додає Ми-
кола Шелест, заступник голови з твор-
чих питань. — У кабінеті пограбовано 
всі шафи: немає ні книг, ні докумен-
тів, ні історичних даних УФК трид-
цятирічної давності. Із робочої шафи 
голови Фонду Олександра Бакумен-
ка зникли 25 лауреатських медалей у 
шкіряних футлярах на суму 12,5 ти-
сячi гривень, 150 оксамитових наго-
родних коробок iз почесними грамота-
ми, ювілейна печатка. У кабінеті го-
лови Фонду немає комп’ютера, двох 
принтерів, двох моніторів, книг, доку-
ментів тощо. Загалом із Фонду вкраде-
но матеріальних цінностей на загаль-
ну суму в понад 500 тисяч гривень, і 
це лише попередні оцінки, бо деякі ка-

бінети замкнені, й ми не знаємо, що 
коїться там». 
 Представник від «Правого секто-
ру» юрист Віктор Захарченко повідо-
мив, що на підставі документів, на-
даних УФК ім. Б. Олійника, з 12 січ-
ня «Правий сектор» узяв цей об’єкт 
під свою охорону. «Поки будуть про-
водитися слідчі дії та встановлювати-
меться законність, ми охоронятиме-
мо будівлю Фонду. Те, що за поперед-
ньою змовою працює злочинна група, 
сумнівів не викликає. Будівля, в якій 
розташовується Фонд, є дуже приваб-
ливою для рейдерів. Наскільки я ро-
зумію, юрист Лосіхін розробив цілу 
схему. Сам Фонд його навряд чи ціка-
вить, а, швидше за все, цікавить саме 
приміщення. Чому я маю підстави для 
таких припущень? Бо 19 грудня 2017 
року Лосіхін (разом зі своєю дружи-
ною) за адресою вул. Липська, 16-А за-
реєстрували... новий фонд під назвою 
«Український фонд слов’янської куль-
тури», — сказав пан Захарченко. 

«Хто був найближчим, мене 
зрадив!»
 За «часів» Бориса Олійника Воло-
димир Біленко багато років був чле-
ном правління УФК й досить-таки 
наближеною людиною до Бориса Іллі-

ча. «Нас поєднували багато спільних 
справ: я — видавець, а Борис Олійник 
— поет, громадський діяч, — згадує 
Володимир Васильович. — І Борис Іл-
ліч мені довіряв. Коли вже Олійник 
тяжко хворів, то в одну з останніх зус-
трічей він мені з величезним болем у 
душі сказав: «Ти знаєш, що найдужче 
болить? Дехто з тих, хто був найближ-
чим, мене зрадив!..» І назвав мені кон-
кретні імена... Він не уповноважував 
мене оголошувати ці імена, тому я не 
робитиму цього.  Але коли я побачив, 
що відбулося у Фонді, зайшовши туди 
2 січня,  жахнувся! Культура їх не ці-
кавить, їхня мета — приміщення Фон-
ду. Ви б почитали ті оголошення, що 
були розвішані всередині — це є еле-
ментарна безграмотність. І якби ви по-
говорили з Лосіхіним, то побачили б, 
що він поняття не має, хто такі діячі 
культури, не знає ні їхніх прізвищ, ні 
заслуг». 
 За півстоліття вдома у Володими-
ра Біленка зібралася маса унікаль-
них матеріалів про Олійника, й він 
якось пожартував із ним: «Борисе Іл-
лічу, навіть у КДБ на тебе таких ма-
теріалів немає, як у мене!» І все це — 
найцінніше й найдостойніше — пан 
Володимир відніс у Фонд, надіючись, 
що воно ляже в основу музею Олійни-
ка. Проте всі ці документи після рей-
дерської навали зникли... «Та наруга 
над Фондом, яку я побачив на власні 
очі, у мене, людини, котра пов’язана 
з діяльністю УФК понад шістдесят 
років, викликає тільки презирство до 
тих, хто наважився на це безумство!» 
— додав на останок Володимир Васи-
льович. 
 І як не погодитися з емоціями вже 
немолодого Андрія Мельничука, за-
служеного журналіста, котрий, ледь 
стримуючи сльози, сказав: «Те, що 
сталося, — це «потопт» по світлому 
імені Бориса Олійника та по українсь-
кій культурі загалом. І, мабуть, деко-
му з винуватців цих лицемірних зазі-
хань на Фонд та його приміщення сло-
ва Бориса Ілліча закрутять у носі: 
 Народ не візьмеш на макуху,
 Він з оддаля розрізнить чин:
 І хто є син його по духу,
 І хто — по духу! — сучий син».  
 
 І якщо влада, під носом якої в цен-
трі столиці вчиняються подібні бан-
дитські дії, хоче, щоб її поважали, 
то має покласти край подібним рей-
дерським захопленням, які вже без-
церемонно вдираються навіть у сфе-
ру культури». ■

РЕЙДЕРСТВО

Напад на пам’ять  
Під час злочинного захоплення приміщення Українського фонду культури зникли матеріали, які мали стати 
основою майбутнього музею Бориса Олійника

■

Прес-конференція з приводу рейдерського захоплення УФК (зліва направо – Віктор Захарченко,
 Анатолій Гай, Олександр Бакуменко, Микола Шелест).

❙
❙

У кабінеті голови Фонду немає комп’ютера, двох принтерів, двох 
моніторів, книг, документів тощо. Загалом із Фонду вкрадено 
матеріальних цінностей на загальну суму в понад 500 тисяч гривень, і 
це лише попередні оцінки.

Тарас ЗДОРОВИЛО

Це сталося, коли всі нормальні люди готувалися відсвяткувати прихід Нового 
року. Рано-вранці 31 грудня 2017 року група невідомих осіб на чолі з громадя-
нами Олегом Лосіхіним та Дмитром Булаєвим незаконно вдерлися та захопили 
приміщення Всеукраїнського благодійного фонду «Український фонд культури 
ім. Бориса Олійника» за адресою вул. Липська, 16-А, що в центрі столиці. Ця 
садиба була збудована ще на початку ХІХ століття для заможної киянки Уляни 
Веселицької. Аби розповісти про всі перипетії довкола цієї неординарної події, 
в Національній спілці журналістів керівники Фонду зібрали прес-конференцію 
й зробили заяву до органів влади.
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Марія ВИШНЕВСЬКА
Чернівці

Заворожуючий голос та дзвінкі 
цимбали, Буковина та Гуцуль-
щина — так найчастіше пишуть 
сьогодні про дует «Писанка». За 
27 років творчої діяльності його 
знають нині не лише в Україні, 
а й далеко у світах. Артисти з 
великим успіхом гастролюють у 
Канаді, США, Фінляндії, Швеції, 
Греції, Італії, Франції, Австрії, 
Німеччині, Чехії, Словаччині, 
Угорщині, Румунії, Польщі... 
Із першого дня своєї появи на 
професійній сцені вони заполо-
нили не тільки українські душі, 
виконуючи українські балади, 
думи, коломийки, гаївки, ве-
ликодні пісні, колядки та щед-
рівки. Сьогодні до їхнього ре-
пертуару, окрім пісень відомих 
земляків Володимира Івасюка, 
Павла Дворського, отця Валерія 
Сиротюка, входять також ду-
ховні пісні.
2018 рік — ювілейний для жі-
ночої половинки «Писанки» 
— професійної акторки, учениці 
народної артистки України Ади 
Роговцевої, володарки нагороди 
Міністерства культури України 
за краще виконання пісні Во-
лодимира Івасюка на першому 
фестивалі «Червона рута-89» та 
найвищої відзнаки Української 
греко-католицької церкви — ме-
далі «Божої Матері», народної 
артистки України Оксани Савчук. 

«Усе почалося новорічної 
ночі, коли я народилася»
 Майбутня народна артистка 
народилася у Кіцмані, який дав 
українській культурі таких ви-
датних діячів, як Сидір Вороб-
кевич, Сільвестр Яричевський 
і, зрештою, автора уславленого 
шлягера «Червона рута», відо-
мого композитора Володимира 
Івасюка. Загалом, Кіцманщи-
на в національному і культур-
ному житті західноукраїнсь-
ких земель зіграла визначну 
роль, вписавши в нашу і світо-
ву культуру свої золоті сторін-
ки та імена, серед яких: Енрі-
ке Карузо-Орест Руснак, його 
брат Денис Руснак, чудовий 
співак Дмитро Гнатюк. Вони 
прославили не тільки Букови-
ну, а й всю Україну.
 І природно, що витоки твор-
чості беруть свій початок саме 
з цього середовища, багатого 
на народні традиції, самобут-
ню культуру, які в майбутньо-
му не могли не позначитись на 
уподобаннях і пріоритетах ар-
тистки. 
 ■ Оксано, а з чого почалося 
захоплення народною піснею? 
 — Моя мама розповідала: 
коли була при надії зі мною, 
постійно співала. У моїй родині 
завжди звучала пісня, особли-
во на різдвяні та великодні свя-
та. Можливо, усе й почалося ще 
тієї новорічної ночі, коли я на-
родилася, 1 січня, бо саме тоді 
всюди лунали музика й співи. 
Можливо, тому Різдво для нас 
— родинне свято. Щороку, хоч 
де б ми були, але в цей день по-
вертаємося на родинне обійстя, 
до мами, в буковинське містеч-
ко Кіцмань.
 ■ Яким запам’яталося вам з 
дитинства Різдво?
 — Уже з самого ранку мама, 
сказавши не один раз молитву, 
брала 12 полін і закладала їх 
у піч, щоб приготувати 12 піс-
них страв. А страви ті так пах-
ли по хаті, що здавалося: в жод-
ній порі року, хоч що б ми ро-
били, які б страви варили — та-
кого запаху, такого смаку ми не 
відчували, як на Святий вечір. 
Найновiшi, найгарніші речі ви-
користовувалися саме на Свят-
вечір. 

 Але не тільки хата має бути 
прибраною цього вечора, а й 
душа — чистою. Бо старі люди 
кажуть: як поведеться на Різ-
дво, так буде вестися цілий рік. 
Цього дня люди у своїх молит-
вах не раз звертаються до Бога. 
А як приходить та заповіт-
на мить, коли сходить перша 
зірочка на небі, в кожній ро-
дині промовляють молитву до 
Бога, бо в цю хвилину небо від-
крите і Бог кожного чує. І не 
тільки людей, а й німину чує. 
Тому в Святвечір треба не забу-
ти і про менших наших братів, 
бо німина також цього вечо-
ра говорить з Богом. І саме в 
цю мить, в молитві до Бога, ми 
об’єднуємося.
 ■ Яка з молитов найглибше 
запала у вашу дитячу душу?
 — Із дитинства мені чомусь 
найбільше запам’яталася мо-
литва за душі померлих. Бо на 
Святвечір, як відомо, ми запро-
шуємо до столу не тільки всю 
родину, а й душі померлих. І у 
нас вдома завжди для них кла-
ли ложечку і тарілку, а з лави-
ці, перед тим як сідати, здмуху-
вали, аби, не дай Боже, не при-
сісти душi померлих. 
 Цього вечора ворота буко-
винських дворів мають бути 
відчинені, щоб подорожній міг 
зайти до будь-якої оселі і звідати 
святої вечері. В цей вечір не за-
бувається жодна сирітка чи вдо-
ва. І ми малі завжди бігали до 
таких людей, щоб їх не омину-
ло свято і вони звідали 12 страв, 
які їм через нас Бог послав.

Писанка — символ добра
 Свій шлях на професійну 
сцену, після закінчення ак-
торського факультету Київсь-
кого інституту театрального 

мистецтва імені Івана Карпен-
ка-Карого в 1984 році, Оксана 
Савчук розпочала з колективом 
троїстих музик чернівецько-
го міського Палацу культури, 
згодом працювала редак тором 
Чернівецького державного те-
лебачення, записувала сотні 
пісень, балад і легенд. У 1987-
му Оксана Савчук перейшла на 
роботу до Чернівецької облас-
ної філармонії, а в 1989 році 
взяла участь у Першому все-
українському фестивалі «Чер-
вона рута», де познайомила-
ся з Іваном Кавацюком — му-
зикантом-цимбалістом із діда-
прадіда. Його неперевершеною 
грою на цимбалах захоплюва-
лися не лише в Україні. Через 
рік вони створили при Черні-
вецькій філармонії свій дует, 
золотим голосом якого стала 
Оксана. Але до першого соль-
ного концерту і до народження 
самого імені колективу пройш-
ло чимало часу. 
 ■ Оксано, чому саме «Писан-
ка»?

 — Наш перший вихід на 
професійну сцену був у Чернів-
цях саме на Великдень, у 1991 
році. Дует тоді ще не мав на-
зви. І коли ми, одягнені у на-
родні строї, вийшли на сцену і 
привіталися з глядачами у залі: 
«Христос Воскрес!» — це було 
для них щось нове. Ми заспіва-
ли великодніх пісень, а на по-
чатку 90-х усе це сприймалося 
не так, як нині, наші пісні ста-
ли для них одкровенням! 
 Люди почали перешіпту-
ватися, і ми почули: «Дивіть-
ся, вони такі гарні, мов писан-
ка». Вже вдома ми з Іваном по-
думали: а чому б дует і справді 
не назвати «Писанкою». Адже 
писанка — символ добра, в ній 
стільки магічних знаків, стіль-
ки кольорів...
 ■ Оксано, ви з Іваном разом 
майже 30 років. Чи не виника-
ли між вами почуття ревнощів 
чи непорозумінь?
 — Знаєте, нам якось вдало-
ся не спізнати таких почуттів. 
До того ж для з’ясування сто-

сунків у нас просто немає часу. 
Мало хто знає, але Іван не лише 
вміє гарно грати на цимбалах, 
він збирає і записує давні пісні 
та мелодії, а також реставрує 
старі записи, дає їм друге жит-
тя. І це йому добре вдається, 
бо він захоплюється музичною 
технікою і добре, на професій-
ному рівні, знається на ній. 
 Не було в нас ані сірих, ані 
чорних сторінок у подружньо-
му житті. Можливо, тому що 
Іван — дуже гарний та уваж-
ний чоловік. У нас немає поді-
лу у хатній роботі на суто жі-
ночі чи чоловічі обов’язки. Він 
усе вміє робити вдома своїми 
руками. І як справжній госпо-
дар дбає, щоби в нашому ро-
динному помісті у Кіцмані, де 
мешкає наша мама, все було на 
найвищому естетичному і тех-
нічному рівні — в хаті, на го-
роді, в саду. До слова, сауну сам 
спорудив. А ще мій чоловік лю-
бить косити траву, але не новіт-
німи косарками, а обов’язково, 
як колись, простою сільською 
косою. Ще Іван дуже любить 
птахів. Сам змайстрував їм 
годівниці, а коли нам щастить 
бути вдома, як недавно на Різ-
дво, сам підгодовує їх. А вза-
галі, ми живемо за Божими за-
повідями та у злагоді.

Мусимо насамперед привести 
свою душу до порядку
 ■ Як так сталося, що духовна 
пісня нині займає у вас особли-
ве місце не тільки в репертуарі, 
а й у житті? 
 — Так, очевидно, дав Бог, 
що ми зустріли отця Валерія 
Сиротюка, який через духов-
ну пісню став нашим духовним 
наставником. Це справді нова 
сторінка в нашій творчості, яка 
відкрила нам багато світлого й 
доброго. Зі своїм духовним на-
ставником ми довгий час ство-
рювали численні релігійно-ос-
вітні програми, плідно працю-
ючи на доброчинній ниві. 
 ■ Може, саме в молитві до 
Бога люди об’єднаються?
 — Я думаю, що настане та-
кий день, коли ми всі разом бу-
демо святкувати Різдво Христо-
ве. І у нас не буде старого й но-
вого стилю. І саме в цю мить мо-
литви до Бога станеться щось 
неймовірне, справжнє чудо, і 
ми, нарешті, об’єднаємося. Як 
на мене, то ми вже до того йде-
мо. Третє тисячоліття нас до 
цього закликає. 
 Мені здається, що ми вже 
переступили той поріг друго-
го тисячоліття, щоб iти в третє 
зi світлими думками. Нам ще 
наші предки заповідали: у 
Святвечір ми маємо помирити-
ся з ворогами, маємо віддати 
свої борги і мусимо насампе-
ред привести свою душу до по-
рядку. І лише після цього мо-
жемо звідати 12 страв, які нам 
Бог послав у цей вечір. І якщо 
в цей вечір ми об’єднаємося не 
тільки в своїх помислах, а й 
зробимо цю внутрішню робо-
ту і всі разом приведемо до по-
рядку свої душі, тільки тоді ми 
відчуємо себе, що ми вже дійс-
но в третьому тисячолітті, інші 
люди.
 ■ Які з численних привітань 
у день народження цьогорічно-
го 1 січня запам’яталися най-
більше? 
 — Хороші мої! Низький ук-
лін Вам за безмежжя любові, 
щирості і добра! Складаю всі 
Ваші пречисті слова до свого сер-
ця. Дякую Господеві, що в моє-
му житті стільки світлих, краси-
вих душею людей! Щаслива ра-
зом з усіма Вами! Дорожу кож-
ним із Вас! Люблю всім серцем! 
З Богом у нове життя! Нічого не 
приховую... Мені — 55! ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Золотий голос 
«Писанки»
Оксана Савчук зі знаного у світі буковинського музичного дуету 
розповідає про половинку — Івана Кавацюка, Кіцмань, 
першу «Червону руту» і духовні пісні

■

Дует «Писанка»: Оксана Савчук та Іван Кавацюк.
Фото з власного архіву.

❙
❙

ЗДОБУТКИ

 Дует «Писанка» — унікальний та неповторний колектив, як і його учас-
ники. У їхньому доробку — сотні українських народних пісень, балад, ле-
генд, інструментальної музики. На сьогодні «Писанка» — єдиний колектив, 
а через те й перший, хто простелив українську стежину у світ сучасної ду-
ховної пісні. 
 Про дует Оксани Савчук та Івана Кавацюка відзнято музичні фільми: 
«Любов моя і смуток — Буковина», «Барви «Писанки», «Миріться люди, 
любіться люди», «Віри не скарай», «Буковинська «Писанка». Сьогодні вони 
народні артисти України, володарі Міжнародної премії «Дружба» і найвищої 
відзнаки Української греко-католицької церкви — медалі «Божої Матері».
 Поєднання майстерної гри віртуза-цимбаліста та співу ангельського го-
лосу робить своє: кількість шанувальників таланту Оксани Савчук та Івана 
Кавацюка з роками збільшується, їхня творчість набирає обертів не тільки 
на теренах національної культури, а й далеко за межами, відома їхня благо-
дійна діяльність. Вони стараються по життю нести добро та силу, які закла-
дені в символі їхнього дуету — писанці.

■
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«Почувалася не дуже добре й не могла сфокусуватися на правильних 

речах. Тому й ускладнила собі завдання. Думала, що сьогодні 
розплавлюся». 

Еліна Світоліна
українська тенісистка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Одразу чотирьом українсь-
ким тенісисткам удалось подо-
лати стартовий бар’єр Відкри-
тої першості Австралії-2018. І 
це стало кількісним рекордом 
для українського тенісу. При 
цьому троє наших співвітчиз-
ниць дісталися третього кола 
цьогорічного «АО». І це було 
другим в історії українського 
тенісу фактом потрійного ви-
ходу до 1/16 фіналу першого 
в сезоні «гранд шолома». Вод-
ночас випадок, коли двом ук-
раїнкам організатори дозволи-
ли зіграти (очне протистоян-
ня) на головному корті «АО» 
— арені Рода Левера, трапив-
ся вперше.
 Подібний розвиток подій 
на «АО»-2018 став можливим, 
перш за все, завдяки серйоз-
ному зростанню «акцій» при-
ми вітчизняного тенісу Еліни 
Світоліної. Іще торік, на «Ро-
лан Гарросі», наша співвітчиз-
ниця, маючи високий, четвер-
тий, рейтинг WTA, була зму-
шена грати свій поєдинок чет-
вертого кола проти майбутньої 
переможниці Відкритої пер-
шості Франції — латвійки Оле-
ни Остапенко — на далекому й 
непривабливому для глядачів 
корті №12.
 Нині ж Світоліній — четвер-
тій ракетці планети й так само 
четвертій сіяній — в оргкомі-
теті «АО»-2018 без особливих 
вагань пропонують грати на ос-
новній арені змагань. Так було 
у випадку з її поєдинком дру-
гого раунду проти 49-ї тенісис-
тки світу  — чешки Катержини 
Синякової. Там само було при-
значено й побачення Еліни зі 
своєю юною співвітчизницею, 
сенсаційною Мартою Костюк.
 З урахуванням кваліфі-
кації на своєму першому в 
кар’єрі дорослому «шоломі» 
Марта вже виграла п’ять пос-
піль поєдинків. В останньо-
му з яких вона, змагаючись 

на третій за статусом арені 
«АО», що названа на честь ле-
гендарної австралійської тені-
систки Маргарет Корт, здола-
ла Олівію Роговську. Попри 
те, що в рейтингу WTA супер-
ниць наразі розділяють 360 
позицій, проти місцевої тені-
систки Костюк продемонстру-
вала не за роками зрілий і пе-

реконливий теніс — 6:3, 7:5.
 А от дорога до третього кола 
Еліни Світоліної виглядала 
дещо заплутаною. За слова-
ми українки, причина — ней-
мовірна спека. Розпочинаючи 
протистояння з Синяковою в 
статусі явного фаворита, пер-
ша ракетка України несподі-
вано програла перший сет. Од-

нак друга та третя партія за-
вершилися з рахунком 6:2 та 
6:1, відповідно, на користь на-
шої співвітчизниці. «Почува-
лася не дуже добре й не могла 
сфокусуватися на правильних 
речах. Тому й ускладнила собі 
завдання. Думала, що сьогод-
ні розплавлюся», — пояснила 
Світоліна.

 Під спекотним сонцем до-
велося грати свій поєдинок 
другого кола проти росіянки 
Анастасії Павлюченкової й 
нашій Катерині Бондаренко. 
Утім готовність ветерана ук-
раїнського жіночого тенісу до 
австралійського літа вияви-
лася значно кращою, ніж у її 
більш молодої та рейтингові-
шої (15-й номер посіву) супер-
ниці з Росії, котру Катя пере-
грала в двох сетах — 6:2, 6:3. 
«Чи готова я до того, що спе-
ка далі буде ще більшою? Звіс-
но», — наголосила Бондарен-
ко, на котру в третьому колі 
чекає зустріч з іще однією 
представницею сіяної когорти 
— 19-м номером посіву, сло-
вачкою Магдаленою Рибари-
ковою. 
 Непоганий шанс здолати 
знаного опонента й пройти до 
1/16 фіналу «АО»-2018 мала 
друга тенісистка України Леся 
Цуренко. Проте, маючи наго-
ду в двох сетах завершити гру, 
киянка не спромоглася у вирі-
шальний момент виграти свою 
подачу й дозволила знаній Аг-
нешці Радванській з Польщі 
(у минулому — другій ракетці 
планети) здобути вольову пе-
ремогу — 2:6, 7:5, 6:3.
 Непоганий турнірний хід у 
Мельбурні демонструє й єди-
ний у чоловічій сітці представ-
ник України Олександр Дол-
гополов. У другому колі він у 
трьох сетах переграв господа-
ря кортів Метью Ебдона — 7:6, 
6:3, 6:4. ■

Григорій ХАТА

 Допінговий скандал iз росій-
ськими олімпійцями, коріння 
котрого  тягнеться до зимової 
Олімпіади-2014 у Сочі, позбавив 
Росію не тільки права повезти на 
майбутні «білі» Ігри до Пхенчха-
на свою національну команду, а 
й відібрав у неї можливість бути 
господарями окремих міжнарод-
них стартів.
 Так, зокрема, в 2017 році 
росіян позбавили права на про-
ведення чемпіонату світу з боб-
слею та скелетону. А на сезон 
2018/2019 років росіян залиши-
ли без етапу Кубка світу з біатло-
ну, котрий упродовж тривалого 
часу проводили в Тюмені.
 Також на «добровільних» за-
садах у минулому році російсь-
кі спортивні чиновники відмо-
вилися проводити на своїй тери-
торії фінал Кубка світу з лижних 
гонок, етапи Кубка світу з ков-
занярського спорту, бобслею та 
скелетону.

 Причиною подібних органі-
заційних рішень називали неба-
жання багатьох іноземних спорт-
сменів приїздити до країни, де на 
державному рівні відбувалися 
серйозні махінації з допінг-про-
бами. Хоча, думається, ключови-
ми в даному питанні все ж були 
рішення профільних міжнарод-
них федерацій, у яких порушен-
ня росіянами антидопінгових 
правил мало масовий характер.
 Водночас даних про повальне 
застосування допінгу фігуриста-
ми з Росії не було, тож і права на 
проведення в Москві в 2018 році 
чемпіонату Європи з фігурно-
го катання її не позбавили, хоча 
Міжнародний олімпійський ко-
мітет і просив усі міжнародні 
спортивні федерації заморозити 
підготовку великих міжнарод-
них турнірів, проведення котрих 
було заплановане в РФ.
 На змагання до столиці Росії 
українська делегація фігуристів 
вирушила в олімпійському фор-
маті, демонструючи таким чи-

ном намір востаннє перед стар-
том Ігор у Пхенчхані «обкатати» 
свої програми.
 Як відомо, право продемонс-
трувати на ЧЄ та ЧС публіці 
обидва прокати — обов’язковий 
i довільний — мають далеко не 
всі учасники змагань. При-
міром, у чоловіків до другого 
змагального «акту» московсь-
кого ЧЄ допуск отримали лише 
перші 24 за рейтингом фігурис-
ти, котрий сформувався після 
довільної програми.
 Єдиний у цьому дивізіоні віт-
чизняний фігурист — Ярослав 
Паніот — завершив обов’язкову 
частину змагальної програми 
на 25-му місці й, відповідно, до 
наступного етапу не пробився. 
Низка «проколів», більшість 
яких була пов’язана з невдали-
ми спробами виконати стрибки 
в чотири оберти, позбавила чем-
піона України права на продов-
ження «танцювального балу». 
Проте вихованець американсь-
кого тренера Теммі Гембл каже, 

що не дуже засмучений невда-
лим виступом. «Головне — що я 
отримав досвід, важливий у кон-
тексті підготовки до Олімпіади. 
Я зробив усе, що міг», — відзна-
чив Паніот.
 Зовсім інші сподівання пок-
ладаються на наш танцюваль-
ний дует у складі Олександри 
Назарової й Максима Нікіті-
на. Перебравшись до США, під 
крило знаного наставника Ігоря 
Шпільбанда, харківський дует, 
без сумніву, прагнутиме пере-
вершити своє досягнення на ми-
нулорічному континентальному 
форумі, де наші танцюристи на 

льоду посіли дев’яте місце. Воно, 
до слова, дозволило — вперше з 
2012 року — виставити Україні 
на ЧЄ одразу дві танцювальні 
пари. Тож, якщо для молодих 
Дарини Попової та Володимира 
Белікова московський єврофо-
рум стане дебютом, то для оди-
ночниці з Дніпра Ганни Хничен-
кової цьогорічний ЧЄ — третій за 
ліком. Два попередні вона завер-
шила на скромному 21-му місці. 
Хочеться вірити, що, готуючись 
до дебютної Олімпіади, вихован-
ка В’ячеслава Ткаченка в Мос-
кві зможе покращити свої євро-
досягнення. ■

ФІГУРНЕ КАТАННЯ

Досвід зайвим не буває
Перед стартом на Олімпіаді в Пхенчхані українські фігуристи 
тестують свої прокати на чемпіонаті Європи в Москві

■

Головні сподівання українського фігурного катання пов’язані 
з харківським танцювальним дуетом — Олександра Назарова/Максим Нікітін.
Фото з сайта ufsf.com.ua.

❙
❙
❙

Ветеран вітчизняного жіночого тенісу Катерина Бондаренко в другому колі «АО»-2018 легко здолала 
15-ту сіяну, росіянку Анастасію Павлюченкову — 6:2, 6:3.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙
❙

ТЕНІС

Факти для історії
Попри сильну спеку, українські тенісистки упевнено крокують турнірною сіткою 
Відкритої першості Австралії

■
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 — Алло, це база?
 — Ви не туди потрапили — це 
ракетна база.
 — Це ви не туди потрапили. 
Хто мені заплатить за сарай, який 
згорiв?

* * *
 — Учора худобу таврував — за-
мучився!
 — Так у тебе ж лише дві коро-
ви!
 — А бджоли?

* * *

 Приходить депутат до ворожки:
 — Мені вчора картопля насни-
лася. Що це означає?
 Ворожка відповідає:
 — Усе дуже просто: або навес-
ні «посадять», або восени «прибе-
руть».

* * *
 — Моя дівчина як «мобілка».
 — Така ж маленька, сучасна, не-
обхідна?
 — Ні, коли гроші закінчуються, 
вона зі мною не розмовляє!

По горизонталі:
 4. Залякування погрозою викри-
ти або розголосити з певною метою 
факти, відомості, які можуть скомп-
рометувати, зганьбити кого-небудь. 
7. Романтична балада Василя Жу-
ковського. 8. Мультиплікаційний 
Міккі, який прославив студію Волта 
Діснея. 10. Ліки, без яких, на думку 
Володимира Винниченка, не можна 
читати українську історію. 11. Роман 
Юрія Мушкетика про Івана Сірка. 13. 
Французький кіноактор, зірка філь-
мів «Горбун» та «Фантомас». 14. 
Титул вищого дворянства у серед-
ньовічній Іспанії. 16. Німецький бо-
гослов, один із засновників Рефор-
мації, який першим переклав Біблію 
німецькою мовою. 18. Колишня наз-
ва російського міста Кіров. 21. Вищі 
янгольські сутності, другі після сера-
фимів за наближеністю до Бога. 22. 
Поширений в епоху бароко фран-
цузький бальний танець. 24. Мар-
ка револьвера. 25. Російський чор-
номорський курорт. 28. Канадсько-
американський винахідник та міль-
ярдер, який займається проблемою 
колонізації Марса. 30. Прізвище ге-
роїні однойменного роману Шарлот-
ти Бронте про долю сироти і її лю-
бов до багатого дворянина. 31. Ри-
туальна шапочка, яку носять євреї. 
32. Одна з двох найбільших рік Ме-
сопотамії. 33. Український письмен-
ник, автор книги історичних повіс-
тей «Неопалима купина». 34. Дов-
га фраза чи промова.
По вертикалі:
 1.  Музичний вступ до опери. 
2. Різновид вірусу, чиста культу-
ра виду. 3.  Риб’яча ікра, солена зі 

спеціями. 4. Знахар-чаклун на Ал-
таї чи в народів Сибіру та Півночі. 5. 
Християнський святий, покровитель 
навчання. 6. Швейцарське місто, де 
розташована штаб-квартира ООН. 
9. Електронна сторінка організації 
чи мас-медіа. 12. Японський воїн-
лицар. 14. Ім’я шведської та амери-
канської актриси, зірки німого кіно. 
15. Білоруська назва річки Дауга-
ва. 17. Німфа, закохана в Нарциса, 
яка перетворилася на відлуння. 19. 
Відомий танцівник, учасник, а тепер 
і суддя шоу «Танці з зірками». 20. 
Один із найбільших морських портів 
Литви. 22. Ситуація в шахах, коли 
один з гравців жертвує фігуру для 
того, щоб отримати більш виграш-
ну позицію. 23. Картярська гра.  26. 
Байкальський тюлень. 27. Цар Трої, 
батько Паріса. 29. Екс-радник голо-
ви МВС, який припустив, що право-
захисниця Ірина Ноздровська мог-
ла сама стрибнути з моста в річку. 
31. Вузька трикутна смуга тканини 
як вставка до одягу.

Кросворд №4 
від 12—13 січня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід -3…-8

 +2…-3

 -3…-8

 +2…-3

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр -3…-8

 +2…-3

 -3…-8

 +2…-3

Північ -3…-8

 +2…-3

 -3…-8

 +2…-3

Схід -3…-8

 -2…+3

 0…-5

 0…+5

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь 0…-5

 0…+5

 0…-5

 0…+5

Аліса КВАЧ

 Що робити зірці реаліті-шоу про свою 
ж родину, щоб зберегти інтригу і втрима-
ти увагу глядачів? Одним із безвідмовних 
методів є введення в дію нового персо-
нажа. Особливо, якщо це — зірковий ма-
люк. Схоже, так вирішила зірка шоу «Сі-
мейка Кардаш’ян», світська левиця Кім 
Кардаш’ян, яка невдовзі після народження 
у грудні 2015 року сина Сейнта заявила, що 
не проти мати ще одну дитину.
 Утім це виявилося не так просто. Друга 
вагітність (а крім Сейнта, у Кім є іще й чо-
тирирічна донька Нортон) далася їй настіль-
ки важко, що лікарі попередили, що наступ-
на спроба може стати фатальною і для неї, 
і для дитини. І тоді зіркове подружжя Кім 
Кардаш’ян та Каньє Вест вирішило вдатися 
до послуг сурогатної матері. Спочатку на-
віть iшлося про те, що цю місію візьме на 
себе мама Кім, 62-річна Кріс Дженнер. Але 
потім агенція знайшла на цю роль 37-річну 
жінку, яка погодилася виносити дитину за 
45 тисяч доларів. Ще майже 70 тисяч отри-
мала сама агенція. Також Кім i Каньє вит-
ратили близько 2 мільйонів доларів на без-

пеку жінки та майбутньої дити-
ни. За здоров’ям сурогатної ма-
тері спостерігав сімейний лікар 
клану Кардаш’ян Пол Крейн.
 Зрештою, все обійшлося 
без ускладнень, і днями в 
медичному центрі Cedars-
Sinai у Лос-Анджелесі, де 
народилися двоє стар-
ших дітей Кім, малеча 
з’явилася на світ. Зірко-
ве подружжя було присутнє 
при пологах, і Кім першою взяла дів-
чинку на руки. До речі, раніше Кім 
повідомляла, що вона пила спеціальні 
препарати для того, щоб викликати лак-
тацію, і готова годувати доньку своїм мо-
локом. 
 Про ім’я малечі поки що не повідом-
ляється. Кім лише подякувала сурогат-
ній матері і зазначила, що Норт і Сейнт 
особливо раді зустріти свою сест-
ру. Що ж, на найближчий сезон 
тем для реаліті-шоу вистачати-
ме. Що-що, а підглядати за чу-
жим щастям і новими клопо-
тами люди полюбляють. ■

з 22 до 28 сiчня 
  Овен (21.03—20.04). На початку тижня 

очікуються великі покупки. Зi здоров’ям мож-
ливi проблеми, існує ризик отримати травму.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.

 Телець (21.04—21.05). Вашi звички мо-
жуть позначитися на діловій репутації. Ви бу-
дете активнi у сфері бізнесу i в особистих спра-
вах.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Близнюки (22.05—21.06). На вас чекає 
неоднозначний і мінливий перiод. Ви багато 
працюватимете i займатиметеся вирішенням 
побутових проблем.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Рак (22.06—23.07). Успіх в кар’єрі гаран-
тований тим, хто займається продажами, збу-
том і постачанням, а також рекламою і просу-
ванням. У сферах, де необхідно спілкуватися 
з людьми, ви буде незамінними.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Лев (24.07—23.08). Попереду бага-
то ділових поїздок. Усі конфлікти вирі-
шуватимуться за рахунок вашого легкого 
характеру і вміння домовитися з опонен-
том.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Діва (24.08—23.09).  Фінансові питан-
ня не доставлять вам особливих клопотiв. На 
вас чекають великі витрати. Ви буде позичати 
друзям, а також витрачати на своє навчання і 
сім’ю.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 27.

 Терези (24.09—23.10). Коли вашi фінан-
сові запаси закiнчаться, витрат стане набагато 
менше. Існує небезпека зіткнутися з шахраєм, 
тож будьте обережнi.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Скорпіон (24.10—22.11). Можливе по-
гiршення здоров’я, ослаблення iмунiтету. Будь-
те уважні до себе
 Дні: спр. — 23; неспр. — 25.

 Стрілець (23.11—21.12). Ви прагнутиме-
те розгульного життя, не обтяжуючи себе зану-
ренням у роботу. А це може зіпсувати як ділову 
репутацію, так і відносини з коханою людиною.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 26.

 Козеріг (22.12—20.01). Ви намагатиме-
теся всi справи перекладати на плечі інших, за-
лишаючи собі контролюючі функції. Ви ризи-
куєте зіпсувати стосунки з багатьма друзями 
та колегами.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 24.

 Водолій (21.01—19.02). Ви будете зай-
няті особистими справами, вирішенням сі-
мейних і чужих проблем, але ніяк не кар’єрою. 
Бiльше довiряйте людям.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 26.

 Риби (20.02—20.03). Настане час, коли 
над вами нависне загроза звільнення. Більш 
успішними в цьому плані будуть тi, хто зай-
мається власним бізнесом.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 28. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

БЕБІ-БУМ

Ще одна Кардаш’ян
Сурогатна мама народила зірковому 
подружжю донечку

■

20—21 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. На 
дорогах ожеледиця. Вiтер змiнних напрямкiв, 3-8 м/с. 
Температура вночi -3...-5, удень близько 0. Пiслязавт-
ра вночi -6...-8, удень 0...-2.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних 
опадiв. Славське: уночi -4...-6, удень -1...+1. Яремче: уночi 
-2...-4, удень 0...+2. Мiжгiр’я: вночi -2...-4, удень +1...+3. 
Рахiв: -1...-3, удень 0...+2.

18 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — 4 см, Плай — 40 см, 
Мiжгiр’я — 7 см, Рахiв — 10 см, Долина — 1 см, Івано-
Франкiвськ — 1 см, Яремче — 2 см, Коломия — 3 см, 
Пожежевська — 43 см.

Кім
Кардаш’ян.

❙
❙
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