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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,267 грн 

1 € = 31,107 грн

1 рос. руб. = 0,395 грн

Зіштовхнувшись iз проблемами 

«стоячих лиж» на третьому етапі 

Кубка світу, вітчизняні біатлоністи 

розкритикували роботу нової 

команди «сервісменів»

Перемоги та 

поразки Верховної 

Ради у 2018 році: 

що зробили за рік 

депутати? 

стор. 4» стор. 15»

71-річний 

француз 

планує в бочці 

перетнути 

Атлантику

стор. 13»

Діоген океану А далі що?Ліниві і недоторканні

стор.5»

Українські товаровиробники намагаються виходити на нові, часом вузькі зарубіжні ринки. Але рідна економіка наразі не може захистити їх від світових криз і нестабільності.
Фото з сайта tamtour.com.ua.
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З Новим роком!
Андрій ДЕМИДЕНКО

В день Новоріччя стихають перони.

В день Новоріччя надіям підносим вінець.

В мить Новоріччя, як ніколи, синхронні

Ритми годинників з ритмом сердець.

Тож приходь, Новий рік, ти у мирі і благості. 

І щасливим же будь, як різдвяного дзвону глас!

Засівай кожен дім і любов’ю і радістю —

Хай пребуде для нас августійший твій час!                
                            

Пройти між 
краплями
Українська економіка назагал успішно завершує 
2018 рік і з обережним оптимізмом 
налаштована на 2019-й
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«Перше — Генеральний штаб спроможний розгорнути міжвидові угруповання 
військ у разі загрози прямого вторгнення з боку Росії. Друге — ЗСУ готові за 
короткий термін суттєво наростити чисельний склад бойових підрозділів за 
рахунок професійного та мотивованого оперативного резерву».

Віктор Муженко
начальник Генштабу ЗСУ

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
закладено у Держбюджеті-
2019 на автоматичну індекса-
цію пенсій для всіх українців, 
яким призначена пенсія на за-
гальних умовах. 

20 млрд.
гривень
від туризму за останній рік зайшло в еконо-
міку Львова, констатував міський голова Ан-
дрій Садовий, додавши, що це вже справжня 
індустрія, яка годує десятки тисяч людей.

IT-фахівців,
що на 26% більше, ніж у 2017 р., працює нині в Ук-
раїні, констатує портал Dou. За рік у Junior QA за-
рплата збільшилася з 400 до 500 доларів, у Middle 
— з 1100 до 1300 доларів. Найбільший стрибок від-
бувся у Senior-фахівців Ruby — плюс 800 доларів.

резервістів
поновили свої навички в ході навчальних 
зборів за місяць дії воєнного стану в Ук-
раїні, повідомив начальник Генштабу Вік-
тор Муженко.

робіт
видатного художника-
імпресіоніста, майс-

тра пейзажу і портретиста, а також критика, редактора, 
видавця, організатора й активного учасника культурно-
громадського життя Івана Труша з нагоди його 150-річчя 
експонують у Львові. Мистецький проект у Національно-
му музеї ім. Андрея Шептицького представляє три роз-
діли: «Ретроспектива», «З мандрів» та «Постаті».

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

Понад 17 млрд. Майже 160 тис. Понад 30 тис. Понад 300

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Російські окупаційні війська 26 грудня сім разів 
порушили режим припинення вогню. При цьому за-
фіксовано один випадок застосування озброєння, 
забороненого Мінськими угодами. Зокрема, ворог 
здійснив обстріл iз мінометів калібру 82 мм позицій 
Об’єднаних сил у районі населеного пункту Гнутове 
на Маріупольському напрямку.
 Опорні пункти наших військ обстрілювали з 
гранатометів різних систем, великокаліберних куле-
метів і стрілецької зброї в районі селищ Красногорів-
ка, Луганське, Піски — на Донецькому напрямку та в 
районі населеного пункту Гнутове — на Маріуполь-
ському напрямку. Для придушення вогневих прово-
кацій противника, підрозділи, що обороняються, за-
стосовували вогневі засоби. 
 За даними розвідки, 26 грудня двох окупантів 
було знищено та одного поранено. Впродовж доби 
жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не по-
страждав. На жаль, напередодні, 25 грудня, внаслі-
док кульового поранення в голову поблизу селища 
Кримське (Новоайдарський район Луганської об-
ласті) помер військовослужбовець Євген Тонень-
ков («Сталкер»). Хлопцю було лише 28. Він наро-
дився в Маріуполі на Донеччині, працював на ме-
талургійному заводі, на різних підробітках (зварю-
вальником тощо). Перед службою жив у селі Старий 
Розділ Миколаївського району Львівської області. На 
війну пішов ще у 2014-му: воював у складі батальйо-
ну спецпризначення «Донбас» — боронив Широки-

не, згодом був у складі 16-ї ОМПБ «Полтава». Ос-
тання посада — навідник у складі 109-го окремого 
гірсько-штурмового батальйону 10-ї гірсько-штурмо-
вої бригади ЗСУ. 
 У Євгена залишилася дружина Мар’яна, яка 
разом із ним несла службу, та їхній дворічний син. 
«Сталкера» і «Мері» побратими називали «обличчя-
ми 10-ї бригади» — символом того, що схід і захід 
разом. «Неважливо, яка там політика відбувається. 
Треба йти захищати свою країну. Бо якщо піти з цих 
окопів, що буде далі?» — казав Євген у відеосюжеті 
прес-служби 10-ї бригади.
 Станом на ранок 27 грудня ворог відкрив во-
гонь по позиціях українських військових iз гранато-
метів різних систем, великокаліберних кулеметів і 
стрілецької зброї в районі населеного пункту Пище-
вик на Маріупольському напрямку. Втрат серед ук-
раїнських військовослужбовців на цей час не було.
 Додамо, в четвер на ділянці поблизу КПВВ 
«Мар’їнка» вздовж автомобільної дороги Н15 пла-
нували роботи українських саперів iз розмінуван-
ня та знешкодження вибухонебезпечних пред-
метів, що становлять смертельну небезпеку мир-
ному населенню, яке перетинає лінію розмежуван-
ня сторін у районі КПВВ. Напередодні для безпечної 
роботи представників СММ ОБСЄ та інших фахів-
ців під час проведення запланованих робіт як від 
ЗСУ, так і збройних формувань російських окупа-
ційних військ було надано гарантії дотримання ре-
жиму «Тиша». Планувалося, що роботу саперів, 
яких зобов’язалася виділити українська сторона, 

будуть забезпечувати дзеркальний патруль СММ 
ОБСЄ, а також спостережна група української сто-
рони СЦКК. На час заходів iз розмінування, в чет-
вер, у період iз 10.00 до часу фактичного закінчен-
ня виконання робіт, планували перекрити рух транс-
портних засобів і цивільного населення через КПВВ 
«Мар’їнка». 
 Крім того, напередодні через ЗМІ передбачало-
ся попередити цивільне населення, що під час пла-
нування перетину лінії розмежування в бiк тимчасово 
непідконтрольних владі України районів у цей день 
необхідно скористатися послугами сусідніх КПВВ — 
«Новотроїцьке» або «Майорськ». Утiм ще ввечері 26 
грудня, коли всі організаційні заходи було погодже-
но, представники збройних формувань російських 
окупаційних військ цинічно в односторонньому по-
рядку зірвали виконання запланованих робіт. У листі 
до представників СММ ОБСЄ вони зазначили, що 
відмовляються від своїх зобов’язань і не гарантують 
дотримання режиму «Тиша» під час робіт iз розміну-
вання.
 Українська сторона СЦКК заявляє, що такі дії 
окупаційної адміністрації та незаконних збройних 
формувань Російської Федерації вкотре наражають 
на небезпеку цивільне населення, демонструють від-
верте нехтування Мінськими домовленостями та не-
бажання дотримуватися взятих зобов’язань. І закли-
кає до розуміння небезпеки таких дій i необхідності 
спільних, злагоджених дій під час роботи контроль-
них пунктах в’їзду-виїзду, які працюють на лінії роз-
межування. ■

Валентина САМЧЕНКО

 У Києві стартував всеукраїнсь-
кий конкурс хорових колективів 
«ЩедрикФест», який пропагує твор-
чість українського композитора Ми-
коли Леонтовича і його відому в усьо-
му світі Різдвяну музичну компози-
цію. Перший конкурсний день про-
йшов 26 грудня у червоному корпусі 
Київського університету імені Тараса 
Шевченка, де відбулося перше пуб-
лічне хорове виконання «Щедрика» 
в 1916 році. Два наступні дні «Щед-
рикФесту» — у Покровську, за 80 кі-
лометрів від окупованого Донецька. 
Саме у цьому містечку в 1904—1908 
роках тоді у пристанційному селищі 
Гришино Микола Леонтович працю-
вав у залізничній школі, викладав 
музику та співи й організував пер-
ший в Україні робітничий хор пра-
цівників залізниці. Саме на Донеч-
чині створив і свiй «Щедрик». Нині 
у Покровську працює дитяча музич-
на школа імені Миколи Леонтови-
ча; влітку нинішнього року відкри-
то скульптурну композицію на честь 
композитора; закладено камінь май-
бутнього музею «Щедрик».

 Уже 29 грудня у Краматорську 
оголосять переможця «Щедрик-
Фесту». Він із травня по грудень 
2019 року поїде в ювілейне тур-
не кращого українського хору краї-
нами Європи (Австрія, Бельгія, Ве-
ликобританія, Німеччина, Франція, 
Чехія, Швейцарія) та Америки (Кана-
да і США) на честь тріумфу «Щедри-
ка» Миколи Леонтовича і 100-річчя 
Української республіканської капели 
(УРК) під керівництвом Олександра 
Кошиця, яка гастролювала світом з 
українськими піснями в 1919—1924 
роках. До речі, стартуватиме турне 
з Вінниці, де Симон Петлюра сво-
го часу підписав указ про створен-
ня УРК. 
 Трьом конкурсним дням «Щед-
рикФесту» передував відбірковий 
тур. У ньому взяли участь 40 віт-
чизняних хорів. Професійне журі, в 
якому й представники з Естонії та 
Македонії, відібрало 18 найкращих 
дитячих та дорослих колективів. Се-
ред них — київські хори хлопиків і 
юнаків Муніципальної академічна 
чоловіча хорова капела імені Лев-
ка Ревуцького та Музичної школи 
імені Миколи Лисенка, камерні хори 

«Софія» і «Кредо», Чоловічий хор 
Київського Свято-Введенського мо-
настиря AgiaDimitra, львівські «Го-
мін» і студентські «Дівочі мрії», ти-
туловані колективи з Харкова, Чер-
нігова, Рівного, Стрия і Покровсь-
ка. 
 Уперше цього року в Покровську 
— ще донедавна Красноармійську 
— облаштують справжнє Різдвяне 
містечко. Там, зокрема, виступить із 
концертом Олег Скрипка. Ще з вере-
сня у Покровську діє вулична фото-
виставка «Культурна дипломатія Ук-
раїни: світовий тріумф «Щедрика». 
У передноворічні дні там очікується 
встановлення двох національних ре-
кордів України: одночасне виконання 
«Щедрика» 2500 тисячами жителів 
Донеччини і гостей регіону, а також 
прикрашання новорічної ялинки в 
Покровську більше 5000 дзвіноч-
ками. Нагадаємо, у світі українську 

подільську щедрівку на музику Ми-
коли Леонтович знають в англомов-
ній версії як Carol of the Bells («Гімн 
дзвіночків»).
 До речі, у Покровському істо-
ричному музеї дбайливо зберігаєть-
ся різьблена дерев’яна таріль, влас-
норуч зроблена батьком компози-
тора Миколи Леонтовича і подаро-
вана сину, про існування якої загал 
дізнався недавно. На цій сухарни-
ці зображена маленька ластівка — 
щедрик, яка для українців була сим-
волом приходу нового року у берез-
ні, символом пробудження і нового 
життя. Авторське зображення щед-
рика з автентичної тарелі з точністю 
передано на емблемі хорового кон-
курсу «ЩедрикФест». Сухарниця з 
ластівкою — і на статуетках для його 
переможців. Її відтворене зображен-
ня 27 грудня постало у Покровську 
пам’ятним знаком. ■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Ми маємо бути 
міцні, як граніт
Документальний цикл «Герої 
українського Донбасу» 
презентували у Києві
Тарас ЗДОРОВИЛО 

 У столичному кінотеатрі «Жовтень» презен-
тували документальний цикл «Герої українсь-
кого Донбасу». Це фільми про новітню історію 
України, про українців, які виборювали свою 
державу на окупованих територіях. «Коротко-
метражки» створені у 2017-2018 роках творчим 
об’єднанням «ВиДиво» та АЦ «Фабрика думки 
«Донбас» за підтримки Фонду на підтримку де-
мократії (NED), Фонду розвитку ЗМІ Посольс-
тва США в Україні, Міністерства інформацій-
ної політики України. Розпочали захiд слова-
ми гімну українських націоналістів: «Плачем 
не можна здобути свободи, ми маємо бути міц-
ні, як граніт!»
 У першому фільмі з цього циклу докумен-
тальних досліджень, а загалом їх 22, було пред-
ставлено п’ять індивідуальних історій про гро-
мадянський та військовий спротив жителів До-
нецької та Луганської областей російській оку-
пації, про що вони самі й розповідають. Усі вони 
засвідчують: Донбас — це Україна. У кадрах — 
свідчення про застосовані російські технології 
для загострення конфлікту в регіоні у 2014 році. 
Наочні факти злочинів iз боку російської сторо-
ни. Це не внутрішнє протистояння, а з самого по-
чатку збройна агресія Російської Федерації про-
ти України. Нагадують, через перший потужний 
спротив, який здійснили саме жителі Донецької 
та Луганської областей, починаючи ще з берез-
ня 2014 року, вдалося зупинити реалізацію пов-
номасштабного кремлівського проекту «Ново-
росія» на території нашої держави. 
 Один із героїв фільму — Володимир Жемчугов, 
Герой України, відомий підприємець, організатор 
партизанського загону на окупованій території 
Луганської області у 2014-2015 роках, полонений 
окупаційною владою Російської Федерації у 2015-
2016 роках, радник міністра інформаційної полі-
тики України. Впродовж пiвтора року його загін 
здійснював активну партизанську діяльність. «Я 
захищаю закон України, територіальну цілісність 
України. Так, нехай таким шляхом, неофіційно, 
як партизан, але я захищаю Конституцію Украї-
ни... Ми підірвали кілька поїздів. Фактично по Лу-
ганській області ми паралізували рух», — розпові-
дає з екрана Володимир.
 Під час виконання чергової операції Воло-
димир Жемчугов підірвався на розтяжці в 2015 
році, втратив обидві руки та зір. Поранений, уночі 
він виповз на трасу, аби його розчавив транспорт, 
проте в дуже важкому стані він потрапив до бо-
йовиків. Ті спершу сприйняли його за місцево-
го, котрий випадково постраждав. Та після того, 
як спрацював фугас, поставлений Володимиром 
на таймер, — почався полон, де його було підда-
но тортурам. У полоні герой-партизан перебував 
упродовж року, але жодного свого побратима не 
викрив. У вересні 2016-го він вийшов на волю в 
рамках обміну. 
 Інші герої стрічки — вчений Ігор Козловський, 
капелан Генадій Махненко, волонтер Лілія Бол-
бат, доброволець-розвідник Руслан Пустовойт та-
кож розповідають свої історії боротьби з окупан-
тами: хтось на волонтерській ниві, хтось як духов-
ний наставник, а хтось зі зброєю в руках. 
 У новому році презентують наступні фільми 
циклу. ■

■ НА ФРОНТІ

Який сусід — такі й домовленості
Окупанти зірвали розмінування поблизу контрольно-пропускного пункту

■

НАЦІЯ

«Щедрик» об’єднує
На Донеччині назвуть хор, який 
гастролюватиме світом 
з українськими піснями

■

Змагання за право стати учасником світового турне кращого 
українського хору.
Фото з сайта shchedrykfest.com.ua. 

❙
❙
❙
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наших співвітчизників
незаконно утримують у тюрмах 
Росії і в місцях позбавлення волі 

на тимчасово окупованих територіях Донбасу, 
за даними представниці України в ТКГ у Мінсь-
ку Ірини Геращенко, яка озвучила пропозицію 
української сторони здійснити 5 січня велике 
звільнення у форматі 22-22, 39-11 і 33-8.

150
українців
п и ш а ю т ь с я 
тим, що є гро-

мадянами своєї країни — такі ре-
зультати недавнього оприлюдне-
ного дослідження соціологічної 
групи «Рейтинг».

військових моряків
кораблів ВМС України, за-
хоплених у Чорному морі 

росіянами місяць тому, відмовився від-
пустити з-під варти так званий «Верхов-
ний суд Криму» РФ. За шість днів розгля-
нуті апеляції на арешт 20 iз 24 українців.

років
колонії суворого режиму Північ-
но-Кавказький окружний війсь-

ковий суд у Ростові-на-Дону засудив кримського та-
тарина Енвера Мамутова — одного з фігурантів пер-
шої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Рус-
лана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеїтова 
— до 9 років колонії суворого режиму. Правозахис-
ників збурило чергове судилище Росії.

областях
через складні погодні умо-
ви, що охопили Україну, очіку-

ються проблеми з доставкою кореспонден-
ції і посилок, повідомляє на офіційному сай-
ті Укрпошта: у Кіровоградській, Харківській, 
Дніпропетровській, Полтавській, Луганській, 
Запорізькій і Черкаській.

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

69% 20 До 17 У 7

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Батьки та учні харківської шко-
ли №67 вийшли на пікет, оскіль-
ки хочуть повернути до навчаль-
ного закладу директора Олену Ли-
сичкіну. Недавно жінка сама на-
писала заяву про звільнення, але 
пікетники переконані, що зроби-
ла це під тиском чиновників Хо-
лодногірського районного управ-
ління освіти. Причину такого кро-
ку розкрив правозахисник Андрій 
Ільгов. «Справа у тім, що дирек-
тор, м’яко кажучи, не підтримує 
систему поборів, тому у цій школі, 
за словами батьків, уже кілька 
років така практика відсутня, — 

повідомив він. — На знак солідар-
ності такі ж заяви написали ще 17 
учителів. Школа лишилася фак-
тично без викладацького складу. 
Наразі ми проводимо об’єктивне 
розслідування, і всі винні будуть 
покарані». 
 За словами Андрія Ільгова, про-
блеми в Олени Лисичкіної могли 
з’явитися після пертурбації в керів-
ному складі райдержадміністрації. 
Туди прийшла чиновниця, яка вже 
потрапляла до новин через свою лю-
бов до красивих речей. Зокрема, під 
час общуку у неї знайшли безліч жі-
ночих сумочок і скриньок iз кош-
товностями. Більше того, вона «за-
була» згадати у своїй чиновницькій 
декларації ювелірні прикраси на 

суму близько 600 тисяч гривень. 
 У свою чергу, директор депар-
таменту освіти Харківської місь-
кради Ольга Демченко, коментую-
чи скандал, пояснила звільнення 
Олени Лисичкіної так: «Були ви-
явлені порушення трудового, учбо-
во-виховного процесів, медобслу-
говування. Недавно відбулося за-
сідання з представниками департа-
менту освіти, після чого директор 
написала заяву про звільнення за 
згодою сторін». 
 Утiм батьків i колег таке по-
яснення не влаштувало. Вони хо-
чуть відновити справедливість й 
планують на знак протесту пере-
крити трасу, якщо їхня вимога не 
буде врахована. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Дві доби поспіль на 
Черкащині не вщухала 
хурделиця. Негода виси-
пала місячну норму сні-
гу й утворила на дорогах 
неймовірні затори, у паст-
ку потрапили загалом по-
над 650 транспортних за-
собів, серед яких — рей-
сові автобуси, легкові та 
вантажні автомобілі.
 Як повідомив «Українi 
молодій» речник головно-
го управління ДСНС у Чер-
каській області Костянтин 
Проценко, загалом на доро-
гах утворилося 25 великих 
заторів. Тож обласні ряту-
вальні та дорожні служби, 
спільно з поліцією та енер-
гетиками працювали на 
межі технічних та людсь-
ких можливостей, надаю-
чи допомогу водіям та паса-
жирам, які через сильний 
сніг, хуртовини, налипан-
ня мокрого снігу, ожеледі 
опинились у складній си-
туації. Тим часом облас-
ний центр теж був у сніго-
вому полоні, міська влада 
навіть оголосила канікули 
у школах до 14 січня.
 Найскладнішою вия-
вилась ситуація у Чорно-
баївському районі, де на 
автодорозі Бориспіль—
Дніпро—Запоріжжя, між 
селами Придніпровське 
та Першотравневе, у за-
торі опинилися 120 ав-
томобілів. Ще одна про-
блемна ділянка виявила-
ся на цій же трасі ближче 
до кордону з Полтавсь-
кою областю. Там у сні-
говому полоні опинилися 
8 легковиків. Усю ніч на 
місцях затору працюва-
ли 6 одиниць техніки ав-
тодору та рятувальники 
з Чорнобаївської пожеж-
но-рятувальної частини. 
Також iз техніки, яку до 
місця події було переки-
нуто вночі з найближчих 

районів області та міста 
Черкаси, створено два мо-
більнi рятувальнi загони 
— це 4 рятувальнi авто-
мобілі підвищеної прохід-
ності, важка інженерна 
техніка най ближчої війсь-
кової частини ЗСУ та БТР 
Нацполіції. Для надання 
допомоги та обігріву лю-
дей на місці проведення 
рятувальних робіт було 
встановлено мобільний 
пункт обігріву.
 В Уманському районі, 
каже Костянтин Процен-
ко, неподалік села Оксани-
не на автодорозі Стрий—
Тернопіль—Кропивниць-
кий—Знам’янка, через 
багатотонну фуру, яка не 
змогла подолати підйом, та-
кож утворився затор. Силь-
ний снігопад погіршив си-
туацію, і проблемну ділян-
ку могли проїхати лише 
легкові автомобілі, тож у 

заторі застрягли 37 ванта-
жівок, що рухалися у бік 
Кропивницького. У корку 
стояли ще 18 інших оди-
ниць транспорту, загалом 
проїхати не могли 55 оди-
ниць транспорту. Його вда-
лося ліквідувати завдяки 
тому, що на місце події на-
правили два спеціалізованi 
автодорожнi автомобілі, 
трактор МТЗ райавтодору 
та трактор Т-150 з місцево-
го фермерського господарс-
тва, пожежний автомобіль 
підвищеної прохідності з 
Уманської пожежно-ряту-
вальної частини.
 У Чигиринському райо-
ні біля села Трущівці на ав-
тодорозі снігові замети ся-
гали місцями понад один 
метр. Там зупинилися 40 
автомобілів та два рей-
сові автобуси, в салонах 
яких перебували 25 паса-
жирів, серед яких і діти. 

«Для порятунку людей 
у селі Трушівці, за допо-
могою місцевої сільської 
ради  було створено спе-
ціальний пункт обігріву, 
до якого рятувальники 
та працівники дорожних 
служб звозили звільнених 
із затору людей та їхні авто 
— станом на 19-ту годину 
в безпечне місце, де можна 
зігрітися, випити гарячо-
го чаю та перепочити, при-
везли всіх», — говорить 
Костянтин Проценко. 
 За дні зимової негоди 
співробітниками черкась-
кої служби порятунку 
спільно з працівниками 
поліції та автодору нада-
ли допомогу майже тисячі 
громадян, які перебували 
у транспортних засобах. 
Для ліквідації наслідків 
негоди рятувальники за-
лучили 48 одиниць техні-
ки та 181 людину. ■

СВЯТО

Опівночі зійде 
сонце
Співачка Руслана організовує 
новорічне шоу на чистій енергії 
в Ізмаїлі

Валентина ГРИГОРЕНКО

 У найкоротший день року, коли доба має найдов-
шу ніч, а отже люди споживають найбільше електро-
енергії, співачка Руслана Лижичко презентувала у 
Києві проект ReNewYear, який спонукає задуматися 
над тим, які джерела продукування енергії викорис-
товуються. Виконавиця «Диких танців» і перемож-
ниця «Євробачення—2004» проанонсувала унікаль-
не Новорічне шоу на чистій енергії, яке 31 грудня від-
будеться в Ізмаїлі на Одещині, де за рік найбільше 
сонячних днів в Україні. Руслана, до речі, мешкає в 
енергоефективному будинку, а віднедавна опікуєть-
ся збереженням екології у статусі Посла чистої енер-
гії у світі.
 «Тепер в мене є найбільша ідея, проект, музика, і 
ми почали з командою цей рух — перехід світу, людей 
на 100 відсотків чистих джерел енергії, енергії Сонця, 
Вітру, Води, Землі і багатьох інших прекрасних тех-
нологій Стратегії Renewable energy (RE100) для того, 
щоб отримати законне право вибору енергії, енерге-
тичної свободи, зупинити знищення планети та клі-
мату, очистити своє життя та екологію», — каже спі-
вачка.
 У перші хвилини Нового 2019 року на сцені в 
Ізмаїлі з’явиться Руслана і зробить ексклюзивну 
прем’єру нового звучання — покаже, як чиста енер-
гія сонця змінила музику. «Місце проведення акції 
перетвориться на фрагмент сонячної станції. Там бу-
дуть встановлені сонячні панелі та спеціальна інста-
ляція, які дозволять відключитись від постачання 
старої енергії та повністю перейти на справжню со-
нячну», — ділиться подробицями авторка ідеї Рус-
лана Лижичко. І додає: «Станеться новорічне диво. 
Вперше у світі у новорічну ніч зійде сонце».
 У концерті також візьмуть участь відомі виконав-
ці Бессарабії. А Руслана заспіває і мовами нацмен-
шин, які мешкають на Одещині.
 «У самій сонячній місцевості України — Бесса-
рабії в новорічну ніч ми збираємо найпрогресивнішу 
частину людей відновлюваної енергетики України, а 
також міжнародних гостей, які стали засновниками 
переходу країн на чисту енергію у цілому світі», — до-
дає уродженець краю, гендиректор ГК «Метрополія» 
Віктор Куртєв.
 Процес створення сонячної енергії для незви-
чайного музичного шоу ReNewYear організатори 
транслюватимуть 30-31 грудня наживо на офіцій-
них сторінках Руслани у «Фейсбуці», «Інстаграмі» 
та Youtube, як і новорічний концерт.
 Кияни і гості столиці вже зустріли з Русланою 
європейське Різдво 25 грудня на Софійській площі 
біля головної ялинки країни. 7 січня вона співати-
ме у Львові. ■

■

Руслана Лижичко ініціювала проведення новорічного 
музичного шоу, використовуючи винятково сонячну енергію.
Фото зі сторінки RuslanaOffissial.

❙
❙
❙

На Черкащині негода вирувала дві доби.
Фото надане прес-службою черкаського облуправління ДСНС.

❙
❙

НЕГОДА

Сніг на голови
На дорогах Черкащини з кучугур рятувальники 
визволили більше тисячі людей

■

СКАНДАЛ

Коли директорка проти поборів
Батьки учнів погрожують перекрити трасу, а 17 учителів солідарно 
написали заяви на звільнення

■
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Катерина БАЧИНСЬКА

 І поки школярі, студенти і вся 
країна ще працювали і лише в дум-
ках розливали шампанське та го-
тували олів’є, парламентарії ще 20 
грудня пішли на канікули. Відпо-
чиватимуть до 15 січня. Загалом за 
2018 рік парламент затвердив 365 
документів, зокрема 222 постанови 
та 123 закони. Решта — міжнарод-
ні статути та інші документи. Здава-
лося б, таки немаленька кількість, 
адже якщо порахувати, то парла-
ментарії ухвалювали один документ 
кожного календарного дня. Проте 
постає питання не до кількості, а до 
якості роботи депутатів. Що реаль-
но було зроблено цього року? Що від-
кладали і чого уникали народні об-
ранці? 
 Реінтеграція Донбасу, антико-
рупційний суд, закон про національ-
ну безпеку та інтеграція України до 
ЄС та НАТО. Закони, якими біль-
шість депутатів цього року пишають-
ся і називають їх здобутками націо-
нального масштабу. Якщо ж забути 
про епітети та ґрунтовно проаналі-
зувати результати роботи Верховної 
Ради у 2018 році, то це більше нага-
дує школярів, які в кінці семестру 
намагаються врятувати оцінки в та-
белі. Початок 2018 року в стінах пар-
ламенту справді був продуктивним. 
18 січня  відразу після канікул де-
путати приймають важливий зако-
нопроект для країни — про реінте-
грацію Донбасу. Росію визнали агре-
сором та окупантом, а дії на Донбасі 
назвали «збройною агресією Росій-
ської Федерації». Розірвати дружбу 
з РФ депутати тоді не наважились і 
відклали це питання на невизначе-
ний термін.
 Тиск МВФ чи реальне бажан-
ня боротьби з корупцією? Питан-
ня таки риторичне. Бо до того, як 
МВФ призгрозив не видати наступ-
ний кредит, депутати досить мляво 
розглядали питання про антикоруп-
ційний суд. Проте наступним ваго-
мим кроком Ради став таки законо-
проект про антикорупційну феміду. 
За умовами України та МВФ, транш 
у розмірі майже 4 мільярди доларів 
Україні мали надати лише після го-
лосування за створення відповідної 
інституції. За словами Президен-
та, до кінця квітня 2019 року орган 
уже має запрацювати. Нагадаємо, 
що такі суди діють у 20 країнах сві-
ту, здебільшого в Азії й Африці, де 
критична ситуація з корупцією.
 22 червня ще одним вагомим 
і важливим законопроектом став 
«Закон про національну безпеку». 
Він започатковує реформу сило-
вих відомств відповідно до стандар-
тів НАТО. У документі уточнюють-
ся повноваження Президента Ук-
раїни щодо стратегічного керівниц-
тва Нацгвардією через Генеральний 
штаб ЗСУ під час воєнного стану. 
Міністра оборони та його заступни-
ків призначатимуть з-поміж цивіль-
них осіб. Передбачено і розмежуван-
ня посад начальника Генштабу та го-
ловнокомандувача Збройних сил Ук-
раїни.
 Відкладали, відкладали, проте 
таки проголосували. Новий склад 
ЦВК — ще один здобуток депутатів 
цього скликання. Для компромі-
су довелося навіть вносити зміни до 
законодавства, а також збільшува-
ти склад Центральної виборчої ко-
місії. А от смаженим почало пахну-
ти вже під кінець року. 22 листопада 
за ініціативи Президента Верховна 
Рада в першому читанні закріплює 
зміни до Конституції щодо кур-

су України в ЄС i НАТО. Цей доку-
мент є суто декларативним, проте, 
щоб прийняти його в цілому, депу-
тати мають проголосувати Конститу-
ційною більшістю вже на наступній 
сесії.
 Видихнула полегшено цього 
року і голова комітету з питань по-
даткової та митної політики Ніна 
Южаніна. Протести власників авті-
вок на єврономерах запам’ятаються 
не лише парламентарiям. Таким чи-
ном Верховна Рада встановила пра-
вила тимчасового перебування в Ук-
раїні автомобілів з іноземною реєст-
рацією, так званих «євроблях». Нові 
закони знижують акцизи на розмит-
нення автомобілів, а при визначен-
ні базової ставки враховується об’єм 
двигуна та вік машини. 22 листопа-
да Президент підписав так званий 
закон про «євробляхи». 
 Ультиматуми, блокування три-
буни, штовханина та 5-годинне очі-
кування всієї країни. Після відкри-
тої агресії в Азовському морі та на-
паду на українські кораблі РНБО ух-
валила рішення про запровадження 
в країні особливого режиму. Питан-
ня до парламенту вніс і Президент. 
Проте серед депутатів почалися не-
чувані баталії. Торги, які в підсумку 
при звели до того, що воєнний стан 
оголосили в 10 областях країни не 
на 60, а на 30 днів. А після цього де-
путати проголосували й за проведен-
ня президентських виборів 31 берез-
ня.
 Вплив Міжнародного валютно-
го фонду був відчутний і в прийнят-
ті державного бюджету. Адже за ви-
могами МВФ депутати мали вчасно 
проголосувати за новий кошторис. І 
вуаля — з новим бюджетом у новий 
рік. 
 І те, що так і не наважились зро-
бити на початку року — виріши-
ли зробити під кінець сесії. Друж-
бі з Росією таки кінець. Парламент 
підтримав законопроект «Про при-
пинення Дії договору про дружбу, 
співробітництво і партнерство між 
Україною і Російською Федерацією. 
«За» проголосували 277 депутатів. 
«Проти» були 20. Жодного голосу 
«за» не дала фракція «Опозиційно-
го блоку». І куди ж без бійок? В ос-
танній день роботи у парламенті цьо-
го року між собою почубились народ-
ний депутат від «Народного фронту» 
Юрій Береза та представник «Опози-
ційної платформи — За життя» Нес-
тор Шуфрич. Голосування за перей-
ментування колишньої церкви Мос-
ковського патріархату, а в резуль-
таті зірваний плакат із зображенням 
Віктора Медведчука спровокували 
бійку між депутатами. 
 І зазвичай люди намагаються не 
відкладати на наступний рік справи, 
які можна вирішити у старому році. 
Проте це не стосується українських 
депутатів. І значний відсоток робо-
ти, який справді можна було зроби-
ти ще в цьому році — переносять на 
невизначений термін. Одне з найак-
туальніших питань — нове виборче 
законодавство  немов дамоклів меч 
звисає над парламентом, але очевид-
но, що компромісу в цьому питанні 
поки не проглядається. Не проголо-
сували і за зняття депутатської недо-
торканності, що так само уже рока-
ми обговорюється між депутатами. 
І ще низка законопроектів, які мали 
б бути прийняті у 2018-му, вже бу-
дуть перенесені на 2019-й. Незважа-
ючи на це в новому році депутатам 
хочеться побажати менше битися, 
кнопкодавити, пропускати роботу і 
врешті ефективніше таки голосува-
ти. ■

(Інтернет-видання zik.ua)

 Відсиджування в тилу, відмова від 
активних дій у часи Майдану, знищен-
ня воєнного потенціалу країни на посаді 
міністра оборони — неповний перелік 
того, що Саакашвілі поставив Гриценку 
у провину.
 Скандальне розслідування Мiхеїла 
Саакашвілі щодо Анатолія Гриценка у 
програмі «Джокери. Шлях у президен-
ти» на телеканалі ZIK завдає по репута-
ції Гриценка в очах суспільства нищів-
ного удару. Попри слова про повагу до 
свого колишнього політичного союзни-
ка, які Саакашвілі декілька разів повто-
рює протягом програми, він не соромить-
ся називати речі своїми іменами і вдаєть-
ся до відвертих оцінок.
 «Як людина, яка подає себе як найе-
фективнiший головнокомандувач Зброй-
них сил, могла проявити таку пасивність 
у війні? Як Гриценко міг у цей дуже ви-
рішальний час української історії спос-
терігати війну з боку — я цього не ро-
зумію», — обурюється Саакашвілі тим, 
що Гриценко, хоча й є військовим, не 
взяв до рук зброї під час російської аг-
ресії, при тому, що на фронт пішли ти-
сячі добровольців без будь-якої спеціаль-
ної підготовки.
 Саакашвілі наводить і той факт, що у 
грудні 2013 року Анатолій Гриценко від-
мовився очолити «Самооборону» Майда-
ну і, більше того, — взагалі зник iз поля 
зору на деякий час, а потім пропонував 
згортати намети.
 «У грудні 2013 року я був присутній 
на Майдані. Я знаю точно, що тоді Гри-
ценку пропонували очолити «Самооборо-
ну» Майдану, і тоді він від цього відмо-
вився. Так, дійсно, було дуже небезпеч-
но піти проти режиму Януковича, який 
був здатний на будь-які брудні й небез-
печні дії, і ми це пізніше побачили. Але в 
цей вирішальний час української історії 
уникнути цієї відповідальності, відмови-
тися від неї і зникати на багато днів — це 
було неправильно», — поділився спога-
дами Саакашвілі.
 «Джокери» процитували допис зі 
сторінки колишнього міністра оборони в 
соціальній мережі «Фейсбук» за 13 січня 
2014 року: «Повернувся з нічного Май-
дану... Половина наметів за межами ба-
рикад, що на Хрещатику, пустують уже 
кілька тижнів поспіль. Я їх давно пропо-
нував згорнути, але Рада Майдану ніяк 
не прийме рішення. Помітно, що люди 
стомилися...».
 Не тільки брак рішучості, а й рису 
Гриценка перекладати всю відповідаль-
ність за важливі рішення на інших від-
значив Саакашвілі. Так, намір кину-
ти палити, а Гриценко відомий тим, що 
викурює багато цигарок, він приурочив 
до результатів виборів — проголосуєте 
за мене — тоді, мовляв, і позбудусь цієї 
шкідливої звички.
 «Джокери» також нагадали, що у 
жовтні 2014 року ГПУ розпочала пере-
вірку діяльності всіх міністрів оборо-
ни України починаючи з 2000 року. У 
поле зору прокуратури потрапив і Ана-
толій Гриценко. «Перебуваючи на посаді 
міністра оборони у період з 2005 до 2007 
року, Гриценко продав найбільшу кіль-
кість військового майна — у результаті 
Україна стала слабкою та опинилася у 
2014 році у скрутному безпековому ста-
новищі, що і призвело до російської аг-
ресії», — йдеться у програмі.
 Журналіст Ігор Рудич, слова яко-
го наводить ZIK, зауважив, що ще 2006 
року в КРУ підсумували, що внаслідок 
діяльності Гриценка і його команди у Мі-
ноборони було завдано шкоди державі та 
оборонній сфері на 6 млрд. грн.
 «В 90-ті роки... я вже боявся, що 
Росія нападе на Грузію. Але щодо Ук-
раїни я був спокійний, бо я дивився на 

дуже потужну військову інфраструкту-
ру країни і був абсолютно переконаний, 
що Росія ніколи цього не зробить проти 
України. Але пройшов час — і ця війсь-
кова інфраструктура України була мето-
дично знищена. І немає жодного мініс-
тра оборони України, котрий ніс би, як 
мінімум, політичну відповідальність за 
знищення цього міцного потенціалу ук-
раїнської армії. На жаль, пан Гриценко 
був одним iз таких міністрів», — вважає 
Саакашвілі.
 У програмі також натякнули на 
ймовірне фінансування виборчої кам-
панії Анатолія Гриценка колишніми со-
ратниками Януковича. Зокрема, екс-го-
лова АП часів Януковича Сергій Льо-
вочкін раптово почав робити «політич-
ні реверанси» політику, називаючи його 
одним із лідерів виборчої гонки. Крім 
того, йдеться у розслідуванні, Анатолій 
Гриценко подавав в офіційних біогра-
фіях некоректну інформацію щодо вищої 
військової освіти в Академії Збройних 
сил в 1995 році. Начальник національ-
ної академії оборони України імені Іва-
на Черняховського Анатолій Сиротенко 
офіційним листом підтвердив, що Ана-
толій Гриценко не закінчував факуль-
тет, а відвідував лише курси підвищен-
ня кваліфікації.
 «Зараз ми маємо декілька дуже небез-
печних викликів, і Україна потребує но-
вого бачення. Чи здатний Анатолій Гри-
ценко піднятись до рівня цього нового 
бачення — я поки що не переконаний», 
— заявив Саакашвілі.
 В одній зі своїх попередніх програм 
Мiхеїл Саакашвілі також розкритику-
вав Юлію Тимошенко, якій він пригадав 
газові оборудки з «Газпромом», завдяки 
яким вона заробила мільярдні статки, 
виводила гроші в офшори, а також діли-
лася надприбутками з Павлом Лазарен-
ком. Бажання Тимошенко поділити вла-
ду в Україні на двох з Януковичем шля-
хом створення так званої «широкої ко-
аліції» Саакашвілі теж не залишив поза 
увагою.
 Але, найголовніше, — він не проба-
чив їй того, що у 2008 році фракція Ти-
мошенко у Верховній Раді відмовилась 
засудити напад Росії на Грузію, а сама 
Юлія Володимирівна як Прем’єр-міністр 
не виконала розпорядження Президента 
Ющенка та дозволила російським кораб-
лям вийти з Севастополя для участі в аг-
ресії проти грузинського народу.
 «Навіть у той час, коли Росія розпоча-
ла агресію проти Грузії, Тимошенко ра-
зом iз Путіним — публічно насміхаєть-
ся над грузинським президентом, якого 
на межі нервового зриву записують жур-
налісти ВВС», — прокоментував Саака-
швілі відео з прес-конференції, на якому 
Юлія Володимирівна демонструє лояль-
ність до російського лідера.
 Саме готовність Тимошенко домовля-
тись iз Путіним Саакашвілі вважає най-
небезпечнiшим.
 «Мене більше дратує не те, що вони 
хіхікають над моєю краваткою, і навіть 
не те, що вона відмовилась рішуче засу-
джувати цю агресію. А те, що вона вва-
жала, а може, і сьогодні вважає, що в ць-
ому дуже стратегічному питанні для Ук-
раїни і для всього регіону можна домо-
витись iз Путіним», — наголосив Мiхеїл 
Саакашвілі. ■

ПІСЛЯМОВА

Ліниві і недоторканні
Перемоги та поразки Верховної Ради у 2018 році: 
що зробили за рік депутати? 

■

Анатолій Гриценко.
Фото з сайта focus.ua.
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ПЕРСОНАЛІЇ

«Не рішучий»
Саакашвілі виніс вирок 
Анатолію Гриценку

■
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Вітчизняна економіка входить 
у наступний рік, хоча й із труд-
нощами, але таки на хвилі оп-
тимізму. Маємо трохи сповіль-
нене, але зростання економіки, 
укріплення курсу гривні, який, 
було, трохи похитнувся після 
оголошення воєнного стану. І, 
нарешті, чудовий подарунок під 
ялинку — черговий транш кре-
диту від Міжнародного валют-
ного фонду, який наша держава 
отримала, як і сподівалася, до 
європейського Різдва. І тут важ-
ливі не лише гроші, а й сигнал 
для інших фінансових донорів, 
який привідкриває нам двері до 
дешевих запозичень. 

ВВП: політ прогнозований 
 Зростання валового внутріш-
нього продукту України в лип-
ні-вересні 2018 року станови-
ло 2,8% в річному вираженні. 
Тобто, у порівнянні з аналогіч-
ним періодом минулого року. 
Державна служба статистики 
уточнює: у порівнянні з попе-
реднім кварталом економіка 
виросла на 0,4%, з урахуван-
ням сезонного фактора.
 Щоправда, за підсумка-
ми року наші економічні успі-
хи мають бути трохи скромні-
шими. Так, Міжнародний ва-
лютний фонд погіршив прогноз 
зростання ВВП України за під-
сумками цього року — до 3,3% 
із 3,5%. Щоправда, слово «по-
гіршив» тут виглядає не зовс-
ім доречно. Адже раніше Фонд 
прогнозував зростання економі-
ки України за підсумками року 
на 3,2%, але в жовтні поліпшив 
його до 3,5%.
 Щоправда, при цьому МВФ 
трохи знизив один зі своїх дов-
готермінових прогнозів зрос-
тання української економіки 
на 2020 рік: до 3% із 3,4%. При 
цьому прогноз на наступний рік 
залишився незмінним і стано-
вить 2,7%.
 Золотовалютні резерви НБУ, 
як очікується, за підсумка-
ми року залишаться незмінни-
ми на рівні 18,8 млрд. доларів, 
а в наступному році зростуть 
до 19,5 млрд. доларів. У 2020 
році їх сума має становити 20,9 
млрд. доларів. 
 Валовий зовнішній борг до 
кінця 2018 року зменшиться 
до 95,5% ВВП зі 104,1% ВВП, 
в 2019 році — до 92,3% ВВП і 
в 2020 році — до 86,7% ВВП. 
При цьому Фонд погіршив оцін-
ку дефіциту поточного рахун-
ку платіжного балансу в цьому 
році: до 3,3% із 3,1% ВВП. Про-
гнозний показник на наступний 
рік покращено до 2,9% з 3,9% 
ВВП. У 2020 році очікується де-
фіцит поточного рахунку на рів-
ні 2,2% ВВП.
 Зовнішні інвестиції за під-
сумками року становитимуть 
1,7 млрд. доларів, що, на жаль, 
на 26% менше, ніж роком рані-
ше. У непростому для нас 2019 
інвестиції з-за кордону в Украї-
ну скоротяться ще на100 млн. 
доларів, але вже в 2020 році, як 
вважають у Фонді, сума грошо-
вих вливань до України відно-
виться до рівня цьогорічних 1,7 
млрд. доларів. 

Транш і не тільки
 Гривня на міжбанківсько-
му ринку продовжує невпинно 
зростати. Останні дані — 27,32 
грн. за долар. Експерти пояс-
нюють: стається це не завдяки 
добре працюючій економіці, а 
лише завдяки оптимістичним 
очікуванням, що виникли після 
виділення довгожданого тран-
шу Міжнародного валютного 
фонду. Який і став тією самою 
найочікуванішою подією 2018 

року. 
 «Як висловлювався голо-
вний герой фільму «Сімнад-
цять миттєвостей весни», най-
краще запам’ятовується ос-
тання фраза, — прокоменту-
вав ситуацію економіст Богдан 
Данилишин. — Нова програма 
співпраці з Україною на суму 
3,9 млрд. доларів — це пози-
тивна новина. Звичайно, не від 
хорошого життя Україна зму-
шена залучати кредити між-
народних організацій, але за-
раз співпраця з ними вкрай не-
обхідна. Перш за все тому, що 
на погашення та обслуговуван-
ня зовнішнього боргу України 
в 2019 році необхідно витрати-
ти 150 млрд. грн. Кредит МВФ 
разом із макрофінансовою допо-
могою від Євросоюзу: 0,5 млрд. 
євро, що вже надійшли, плюс 
таку ж суму очікуємо в наступ-
ному році і гарантії від Світово-
го банку на 0,75 млрд. доларів 
— дозволяють розраховувати 
на те, що ніяких загроз фінан-
сової стабільності держави про-
тягом наступного року не буде. 
Ймовірно, при необхідності де-
ржава зможе позичити гроші на 
міжнародних ринках капіталу 
за прийнятнішою, ніж в 2018 
році, ставкою — багато креди-
торів і інвестори оцінюють свої 
ризики у співпраці з країною з 
оглядкою на наявність або від-
сутність у позичальника про-
грами з МВФ».
 На думку Данилишина, поп-
ри періоди волатильності, ска-
жімо у січні і липні-серпні, курс 
гривні в 2918 році продемонс-
трував стабільність. Особливо 
якщо порівнювати з аналогіч-
ним періодом 2017 року. Так, 
станом на 20 грудня 2018 націо-
нальна валюта зміцнилася щодо 
долара на 0,75%. «В цьому році 
валюти ринків, що розвивають-
ся, були схильні до девальвації 
— через зростання ставки ФРС, 
що спровокувало відтік капіта-
лу з ринків, що розвиваються, а 
також через сильні фінансово-
економічні потрясіння в Арген-
тині та Туреччині. Але гривня 
почувалася набагато краще за 
більшість валют країн із ринка-
ми, що розвиваються», — наго-
лошує екс-міністр економіки. 
 За його словами, в останні 
дні перед новим роком відсутні 
перед умови до повторення ситу-

ацій грудня 2016 року та грудня 
2017 року, коли уряд витрачав 
значні обсяги коштів, що при-
зводило до девальвації гривні. 
«Наприклад, торік у грудні за-
лишок коштів на єдиному каз-
начейському рахунку зменшив-
ся в 10,6 раза, — зазначає Дани-
лишин. — Сподіваюся, ми роби-
мо перший крок до належного 
рівня координації фіскальної та 
монетарної політики».

Інфляція: краще, ніж було, 
гірше, ніж могло би бути...
 У прийдешньому році еко-
номічне зростання буде обумо-
влене насамперед розширенням 
внутрішнього попиту. «Що сто-
сується інфляції, то вона зроста-
ла високими темпами на почат-
ку року, з травня по вересень 
спостерігався сприятливий пе-
ріод нульового зростання цін і 
навіть їх зниження відбулося в 
серпні. Після різкого стрибка 
у вересні темпи зростання спо-
живчих цін характеризуються 
низхідною динамікою. Вважаю, 
прогноз Нацбанку щодо спожи-
вчої інфляції станом на кінець 
року — 10,1% — виглядає до-
сить реалістично. Інфляція в 
цьому році буде нижчою, ніж у 
2017 році, проте мета, позначена 
в Основних принципах грошово-
кредитної політики на 2018 рік 
і в середньостроковій перспек-
тиві (6%±2 процентних пунк-
ту) не буде досягнута», — каже 
Богдан Данилишин.
 Експерт також позитивно 
оцінює Державний бюджет на 
2019 рік, ухвалений без бійок і 
гучних баталій. На думку екс-
перта, позитивне рішення про 
надання кредиту від МВФ — 
найкраще свідчення того, що 
держбю джет є реалістичним 
і збалансованим: додатково 
підвищує шанси на збереження 
стабільності в сфері державних 
фінансів у 2019 році.
 Економічне зростання, як 
вважає Данилишин, буде забез-
печено насамперед завдяки роз-
ширенню внутрішнього попиту. 
Однак, і це вкрай важливо, не 
тільки за рахунок споживчого, а 
й завдяки інвестиційному попи-
ту. Про це свідчить, наприклад, 
помітна активізація інвестицій-
ного імпорту (зокрема, продук-
ції машинобудування і електро-
технічного обладнання).

Ризики: Росія, США, 
неврожай, сировинні ринки
 Наступний рік для нашої 
економіки, втім, може мати пев-
ні ризики, причому центр впли-
ву на певні важливі для нас про-
цеси перебуватиме за межами 
України. «Фактор номер один 
— це воєнно-політична деста-
білізація, — вважає фінансовий 
експерт Віталій Шапран. — Не-
давня паніка на готівковому ва-
лютному ринку після зіткнення 
в Чорному морі російських і ук-
раїнських військових кораблів 
показала наявність цілої низки 
вразливостей при військово-
політичній дестабілізації в ре-
гіоні».
 За його словами, відкритий 
доступ комерційного флоту до 
порту Маріуполя — це фактор, 
який може впливати на частину 
українського експорту. За різ-
ними експертними оцінками, 
збиток від «закриття Маріуполь-
ського порту» в річному числен-
ні може відмінусувати від 1,2 до 
3,2 млрд. доларів українського 
експорту. «Розкид оцінок до-
сить великий, тому що немає 
ніякої впевненості у правди-
вості поширеної українськими 
металургами інформації про те, 
що вони 35% експорту готові 
перенаправити по інших кана-
лах. Вони то може бути і готові, 
а от чи готова Укрзалізниця та 
інші українські порти прийня-
ти цей вантажопотік — це дуже 
велике питання», — зазначає 
Шапран.
 Наступний ризик — гло-
бальна рецесія. «Якщо в жов-
тні-листопаді рух американсь-

ких фондових індексів турбував 
мало і він був більше схожим на 
корекцію, то останні дні року, 
що минає, не тільки засмутили 
мене джерів з Wall Street, що че-
кають преміальних до Різдва, а 
й насторожили аналітиків», — 
продовжує він, констатуючи, 
що лише в один день напередод-
ні Різдва індекс «S&P500» зни-
зився до 2351 пунктів. А тому 
з огляду на об’єктивні реалії 
інвестиційні керуючі в США 
справедливо заговорили про те, 
що ринок відкотився до рівня 
трирічної давнини. 
 Ще одна загроза — падін-
ня цін на сировинних ринках. 
І хоча здешевлення нафти у ба-
гатьох державах радо вітають, 
а у нашій — особливо, не варто 
забувати, що Україна, на жаль, 
залишається сировинною де-
ржавою. А тому такий фактор 
може створити дефіцит валюти. 
«Сценарій, який ми спостері-
гаємо зараз, приблизно такий: 
через зниження ділової актив-
ності в Китаї знижується ціна 
на сировину на 3-5%; тому по-
зичати в доларах дорого, втра-
ти бюджетів країн, що розви-
ваються, потрібно заповнюва-
ти. Як наслідок, позичають під 
5-10%: ці країни вважають за 
краще нарощувати експорт си-
ровини, що в результаті призво-
дить до нового падіння цін», — 
стверджує Шапран.
 Найстрімкіше, за його сло-
вами, події розвивалися на 
ринку нафти, коли навіть до-
мовленості країн-членів OПЕК 
не змогли зупинити обвал на-
фти до 50 доларів за барель. 
«У такій тенденції наразі нічо-
го небезпечного немає. Однак, 
якщо вона триватиме 3-6 міся-
ців поспіль, то негативні цінові 
тренди можуть дістатися вже 
і до української сталі і пшени-
ці», — зазначає аналітик.
 І нарешті, останній фактор 
нестабільності для України: 
можливий неврожай у наступ-
ному році. «На початку 2019 
року аграрії ймовірно експор-
тують тільки близько 50% від 
планового експорту з урожаю 
2018 року. Немає жодних га-
рантій, що в 2019 році рекорд 
2018 року буде побитий, як не-
має й усвідомлення того, що 
урожай залежить від погодних 
та кліматичних умов. Морози 
в квітні, посуха в липні-серп-
ні, дощі в жнива — і регулю-
вати дані ризики неможливо. 
В країні немає сильного рин-
ку, а страхуванням не охопле-
на більшість господарств. Поки 
нам вдавалось уникати непри-
ємних ситуацій через те, що аг-
робізнес постійно збільшував 
збір урожаю і поступально рос-
ли посівні площі», — резюмує 
Шапран, роблячи висновок, 
що Україна вже тривалий час 
перебуває в ейфорії від влас-
них успіхів в аграрній сфері і 
не робить жодних кроків зад-
ля диверсифікації можливих 
ризиків. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

І санкції «під ялинку»
 Під українські санкції потраплять значна кількість російських депутатів, які 
політично підтримували російську агресію в Керченській протоці. «На порядок 
денний РНБО внесені проекти щодо застосування санкцій Україною за незакон-
не проведення виборів на окупованій території на сході нашої держави, за аг-
ресію проти нашої держави в Чорному морі, біля Керченської протоки», — за-
явив Президент України Петро Порошенко.
 Порошенко додав, що санкції накладатимуться на «тих, хто атакував наші 
кораблі, тих хто був причетний до незаконних судових процесів, до затримання, 
тих, хто віддавав накази». «Оскільки ми бачимо політичну підтримку і участь 
Державної думи в цьому процесі значної кількості депутатів Держдуми РФ, у 
тому числі від фракцій «Єдина Росія», ЛДПР, вони також рішенням вводяться 
до санкційного списку», — сказав Порошенко.
 Президент додав, що під санкції потраплять підприємства, які «в той, чи ін-
ший спосіб протидіють Україні, забезпечують військову складову, постачання 
до збройних сил РФ».

■

Залишаючись переважно сировинною, наша економіка не диктує правила гри, а лише виконує їх.
Фото з сайта agrofoodinfo.com.

❙
❙

ПІДСУМКИ І ПРОГНОЗИ

Пройти між краплями
Українська економіка назагал успішно завершує 2018 рік 
і з обережним оптимізмом налаштована на 2019-й

■



КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

07.00 Комедія «Дівчата»

09.00 Комедія «Діамантова 

рука»

11.00 Комедія «Шукаю жінку 

з дитиною»

14.50 Комедія «Сам удома»

16.55 Комедія «Сам удома-2»

20.19, 0.00 «Новорічний 

вечірній квартал-2018»

23.55 «Новорічне привітання 

з новим 2019 роком»

00.30 «Новорічний вечірній 

квартал 2017»

04.15 «Концерт Dzidzio 

«Super-puper»

05.30 «Концерт «Monatik. 

Вітамін d»

ІНТЕР

02.50 Х/ф «Ялинка, кролик 
і папуга»

04.15 «Орел і решка. 
Морський сезон-2»

05.05 «Орел і решка. 
Перезавантаження. 
3-й сезон»

06.00 «Мультфільм»
07.00 Х/ф «Красуня та 

чудовисько»
09.00 «Готуємо разом»
10.10 Х/ф «Карнавальна ніч»
11.40 Х/ф «Моя жахлива 

няня»
13.30 Х/ф «Моя жахлива 

няня-2»
15.30 Х/ф «Відпустка за 

обміном»
18.00 Х/ф «Вечора 

на хуторі біля 
Диканьки»

20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Операція «И» та 

інші пригоди Шурика»
22.30, 0.00 «На «Інтері» 

— Головна ялинка 
країни»

23.50 «Новорічне привітання 
Президента України 
Петра Порошенка»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

07.30 Зоряний шлях

08.30 Т/с «Смак щастя»

12.20, 15.15 Велика Новорічна 

пригода

15.00 Сьогодні

16.00 Новорічне Шоу Братів 

Шумахерів

20.00 Новорічний концерт. 

Фантастична ніч на 

каналі «Україна»

23.55 Привітання Президента 

України Петра 

Порошенка з Новим 

роком!

00.00 Концерт. Краща пісня 

року

02.00 Концерт «7»

04.20 Великий Новорічний 

Концерт

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.40 Абзац

07.29, 8.49 Kids Time

07.30 М/ф «Феї та легенда 

загадкового звіра»

08.50 Х/ф «Щоденники 
принцеси»

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

13.20 Х/ф «Зачарована»
15.30 М/ф «Красуня та 

чудовисько»

17.20 М/ф «Холодне серце»

19.15 М/ф «Заплутана 

історія»

21.10 Х/ф «Красуня та 
чудовисько»

23.50 Обіг президента

00.00 Х/ф «Шкільний 
мюзикл»

02.00 Х/ф «Шкільний 
мюзикл-2»

ICTV

03.35 Скарб нації

03.45 Еврика!

03.50 Я зняв!

06.05 Х/ф «Снігова 

королева»

09.20 Х/ф «Подвійні 

неприємності»

10.55 Х/ф «Пригоди 

Паддінґтона»

12.30 Т/с «Пес»

19.00 Х/ф «Пес: Новорічне 

диво»

20.50 Дизель-шоу: 

Новорічний концерт

23.55 Поздоровлення 

з Новим роком 

Президента України 

Петра Порошенка

00.00 Дизель-шоу: У 

новорічну ніч

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.50, 17.00 Час новин. Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
05.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25 Актуально: 
Економіка. Політика. 
Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15 
Погода в Україні

07.30 Фінансовий тиждень
07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 22.55 Погода на 
курортах

08.15, 13.35 Про військо
09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 
суспільно-політичних 
подій

13.10 Акцент
14.10 Кендзьор
15.30, 16.10 Інформаційний 

день
17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.00 Queen Hungarian 

Rhapsody Live In 

Budapest, 1 ч.

23.50 Новорічне привітання 

Президента України 

Петра Порошенка

00.00 Queen Hungarian 

Rhapsody Live In 

Budapest, 2 ч.

01.00 Вибір року- 2018 г.

03.00 Рандеву

04.00 Підсумки тижня з 

В. Гайдукевичем

05.15, 5.40 Машина часу

НТН

05.00 Top Shop
06.00 М/ф «Таємниця третьої 

планети»
07.40 Х/ф «Ніагара»
09.25, 18.25 «Свідок. Агенти»
10.00 Х/ф «Раз на раз не 

випадає»
11.30 Х/ф «Тридцять три»
13.00 Х/ф «Санта 

Молодший»
14.45 Х/ф «Самотній Санта 

шукає місіс Клаус»
16.30 Х/ф «Іграшка»
19.00 «Свідок»
20.10 Х/ф «Суєта суєт»
22.00, 0.00 «Дискотека 80-х»
23.55 «Новорічне привітання 

Президента України 
Петра Порошенка»

03.05 «Концерт Гаріка 
Кричевського 
«Найкраще»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Міжнародний день 

джазу. Kyiv Fantastic 
Orchestra

07.15 Міжнародний день 
джазу. Лілія та Кирило 
Млинаричі

07.30 Міжнародний день 
джазу. Two Violins

08.30 Дитяча вистава 
«Гусачок» 

08.50 Дитяча вистава «Містер 
Р-р-р» 

09.30 Дитяча вистава «Про 
коника-стрибунця»

10.00 Пізній ранок шоу. 
Новорічний спецефір 

10.15 Пізній ранок шоу. 
Зелений лайфстайл. 
новорічний спецвипуск

10.35 Пізній ранок шоу. 
Новорічні включення з 
Києва та регіонів 

10.50 Пізній ранок шоу. 
Вклалися. новорічний 
спецвипуск

11.10 Пізній ранок шоу. 
Андрій Длігач. Світ у 
2019-му

11.30 Міжнародний день 
джазу. Олександр 
Береговський 

11.55 Пізній ранок шоу. Лера 
Польська. фотографія, 
що надихає 

12.15 Поезія з Василем 
Герасим’юком

12.30 Пізній ранок шоу. 
Новорічні включення з 
Києва та регіонів 

12.50 Міжнародний день 
джазу. Роман Коляда

13.15 Пізній ранок шоу. 
Новорічний спецефір 

13.35 Міжнародний день 
джазу. Мирослав Скорик 

14.05 Пізній ранок шоу. 
Майбутнє науки в Україні 

14.25 Міжнародний день 
джазу. Квартет Єгорова 

15.30 Пізній ранок шоу. 
Виступ гурту Black 
Baloon

15.45 Пізній ранок шоу. Я 
це вдягну. новорічний 
спецвипуск

16.05 Міжнародний день 
джазу. РадіоБенд 
Олександра Фокіна

16.50 Пізній ранок шоу. Борис 
Давиденко. як боротися 
з фейковими новинами

17.10 NeoСцена з Олегом 
Вергелісом. Новорічний 
спецвипуск 

17.35 Пізній ранок шоу. 
Дмитро Аранчій. 
архітектура 
майбутнього

17.55 Пізній ранок шоу. 
Міське середовище. 
новорічний спецвипуск 

18.15 Пізній ранок шоу. Ольга 
Балашова. перспективи 
арт-ринку України

18.35 БібліоFUN з 
Ростиславом Семківим. 
Новорічний спецвипуск

19.05 Пізній ранок шоу. 
Пилип Іллєнко. 
підсумки року 
українського кіно

19.25 КіноWall з Сергієм 
Тримбачем. Новорічний 
спецвипуск

19.50 Пізній ранок шоу. 
Сергій Кейн. музична 
сцена 2019-го. За ким 
стежити?

20.10 МузLove з Любою 
Морозовою. Новорічний 
спецвипуск

20.35 Пізіній ранок шоу. 
Ірина Бекешкіна. 
«зради» і «перемоги» 
українського 
суспільства

21.00 Новини 
22.00 Пізній ранок шоу. На 

фінішній прямій року
22.05 Музика 2019-го. 

Новорічний концерт від 
UA.Культура

22.45 Пізній ранок шоу. 
Привітання від 
UA.Культура

23.00 Музика 2019-го. 
Новорічний концерт від 
UA.Культура

23.50 Новорічне привітання 
Президента України

00.00 Музика 2019-го. 
Новорічний концерт від 
UA.Культура

00.50 Концертна програма 
«Новий рік на 
Суспільному» 

02.35 Міжнародний день 
джазу. Квартет Дениса 
Аду

03.25 Музика 2019-го. 
Новорічний концерт від 
UA.Культура

04.35 Міжнародний день 
джазу. Євген Громов 

05.20 Музика 2019-го. 
Новорічний концерт від 
UA.Культура

 
СТБ

05.00 Все буде добре!
07.00, 1.55 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
09.00 Хата на тата
11.50 Х/ф «Новорічний 

янгол»
13.50 Т/с «Список бажань»
18.05 Х/ф «Операція «И» 

та інші пригоди 
Шурика»

20.00 Х/ф «Джентльмени 
удачі»

21.50 Х/ф «Діамантова 
рука»

23.50 Новорічне привітання 
Президента України 

 П. Порошенка
23.55 З Новим Роком!
00.00 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 
професію»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00 «Новий день» 
Новорічний випуск

09.00, 10.00, 11.00 «Ми всі...»
12.00 Ток-шоу «Полудень»
13.00, 14.00, 15.00 «Деталі»
16.00, 17.00, 2.00 «Прямий 

ефір»
18.00, 19.00, 20.00 

«Репортер». Новини
18.15, 19.15, 22.00, 23.00 

Прямий Новий Рік
20.20, 21.00 Концерт Михайла 

Поплавського
23.55 Звернення Президента 

України
00.05, 1.00 Новорічний 

концерт

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 23.00, 0.00 «Він, вона і 

телевізор-3»
15.20 Х/ф «Політ Фенікса»
17.25 Х/ф «Під прицілом»
19.15 Х/ф «Захисник»
21.05 Х/ф «Бої в 

бронежилетах»
23.55 Новорічний виступ 

Президента України
04.25 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Тоттенгем» — 
«Вулвергемптон». ЧА

07.50, 17.05 «Чемпіонат Італії. 
Огляд туру

08.45 «Парма» — «Рома». ЧІ
10.30 «Світ Прем’єр-Ліги
11.25 «Саутгемптон» 

— «Ман Сіті». ЧА
13.15 «Showboats». ЧА. 

Прем’єра

13.25 «Ювентус» — 
«Сампдорія». ЧІ

15.15 «МЮ» — «Борнмут». 
ЧА

18.00, 20.55 Передмова до 
«Ювентус-Мілан» (2002 
р. /03). Золота Колекція 
Ліги Чемпіонів з А. 
Шевченком. Прем’єра

18.05 «Ювентус» — 
«Мілан». Фінал (2002 
р. / 2003 р.) Золота 
Колекція Ліги Чемпіонів 
з А. Шевченком

21.00 «Football Funnies». ЧА
21.30 «Реал» — 

«Ліверпуль». Фінал 
2017 р. / 2018 р». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

23.50 «Showboats». ЧА
00.00 «Вольфсбург» 

— «Ліон». Фінал 2017 
р. /18. Жіноча Ліга 
Чемпіонів УЄФА

02.50 «Італія» — «Україна. 
Контрольна гра

04.35 «Шахтар» — «Динамо. 
Суперкубок України

ФУТБОЛ-2

06.00 Світ Прем’єр-Ліги
06.55 «Кристал Пелес» 

— «Челсі». ЧА
08.45 Топ-матч
09.00 «Емполі» — «Інтер». ЧІ
10.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру
11.45 «Football Funnies». ЧА. 

Прем’єра
11.55, 14.15 «Check-in»
12.25 «Ліверпуль» — 

«Арсенал». ЧА
14.45 «Наполі» — 

«Болонья». ЧІ
16.30 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру. Прем’єра
17.25 «Україна» — 

«Словаччина». Ліга 
Націй УЄФА

19.15, 23.50, 5.40 «Football 
Funnies». ЧА

19.25 «Динамо» — 
«Шахтар». Фінал 2017 
р. /18. Кубок України

21.30 «Showboats». ЧА

21.40 «Марсель» — 
«Атлетіко». 
Фінал 2017 р. / 2018 р. 
Ліга Європи УЄФА

00.00 «Чехія» — «Україна». 
Ліга Націй УЄФА

01.50 «Реал» — «Атлетіко. 
Суперкубок УЄФА 2018 р.

04.45 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
06.40, 0.00 Містична Україна
07.25, 18.15 Брама часу
09.15 Фантастичні історії
10.10 Наслідки
10.00 ТОП 10: Таємниці та 

загадки
15.20 Дика Арктика
17.20 Битва рибалок
21.00 Найекстремальніші
00.45 Україна: забута історія

К1

06.30 Top Shop
07.40 М/с «Каспер»
08.10 М/с «Таємна служба 

Санта-Клауса»
10.15 М/ф «Учень Санти»
11.50 М/ф «Барбі і 

Лускунчик»
13.20 Х/ф «Людина-Ельф»
15.00, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»
18.00 М/ф «Балто-2: У 

пошуках вовка»
19.20 М/ф «Балто-3: Крила 

змін»
00.00 «Орел і решка. Зірки»
01.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»
01.50 Х/ф «Король вечірок 

2»
03.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.30 Вечірка
17.30 Х/ф «Гарфілд»
19.00 Одного разу під 

Полтавою
01.00 Казки У
03.00 Віталька. Новий рік
05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30 Додолики

08.05 М/ф «Пастка для котів»

09.45 Хто в домі хазяїн?

10.10, 10.25 Лайфхак 

українською

10.50 Д/ф «Аромати 

колумбії»

11.20 Д/ф «Смак сиру»

11.50 Енеїда

13.00, 21.00 Новини

13.15 Д/с «Велике 

фотополювання Дага 

Гарднера»

14.30 Ua:фольк. Новорічний 

концерт

15.40 По обіді Шоу

16.55 Д/с «Дивовижні міста 

світу»

18.00 Т/с «Галерея Вельвет»

22.05 Ua:спорт

22.50, 0.00, 4.10 Концертна 

програма «Новий рік на 

Суспільному»

23.50 Новорічне привітання 

Президента україни

01.00 Музика- 2019 г. 

Новорічний концерт
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КАНАЛ «1+1»

07.05, 1.55 «Міс 

Україна-2018»

08.25 «Новорічний карнавал 

світського життя»

10.55 «Світське життя. 

Новорічний карнавал»

13.10 «Ліга сміху-2018»

15.10 «Новорічний вечірній 

квартал-2018»

19.30 ТСН

20.15 Комедія «Скажене 

весілля»

22.10 Комедія «Свінгери»

00.00 Мелодрама «Ідеальні 

незнайомці»

05.30 М/ф

ІНТЕР

03.25 Х/ф «Вечора 
на хуторі біля 
Диканьки»

05.00 «Мультфільм»
05.50 Х/ф «Моя жахлива 

няня»
07.30 Х/ф «Моя жахлива 

няня 2»
09.30 Х/ф «Відпустка за 

обміном»
12.10 Х/ф «007: Казино 

Рояль»
15.00 «На Інтері — Головна 

ялинка країни»
17.45 Х/ф «Анжеліка 

— маркіза янголів»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 
професію»

22.20 «Новорічний вогник. 
Залишаємось 
зимувати»

01.10 «Орел і решка. 
Перезавантаження. 
Америка»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00, 5.20 Зоряний шлях

09.30 М/ф «Ілля Муромець і 

Соловей Розбійник»

11.00 Новорічне шоу Братів 

Шумахерів

15.00 Новорічний концерт. 

Фантастична ніч на 

каналі «Україна»

19.00, 2.00 Сьогодні

20.00 Х/ф «Сім’я напрокат»

22.00 Т/с «Я люблю свого 

чоловіка»

02.50 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

04.10 Х/ф «Класний 
мюзикл: випускний»

06.20 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.09, 9.19 Kids Time

08.10 М/ф «Том і Джеррі та 

Чарівник з країни Оз»

09.20 М/ф «Мадагаскар»

11.10 М/ф «Мадагаскар 2»

12.50 М/ф «Мадагаскар 3»

14.30 М/ф «Заплутана 

історія»

16.20 Х/ф «Красуня та 
чудовисько»

19.00 Х/ф «Чаклунка»
21.00 Х/ф «Оз: Великий та 

Могутній»
23.30 Х/ф «Щоденники 

принцеси»
02.00 Х/ф «Щоденники 

принцеси 2: 
Королівські 
заручини»

ICTV

05.25 Скарб нації

05.35 Еврика!

05.40 Я зняв!

06.35 Т/с «Марк+Наталка»

08.20 Х/ф «Мерлін»

11.40 Дизель-шоу

16.10 Х/ф «Пес: Новорічне 

диво»

18.00 Х/ф «Таксі»

19.45 Х/ф «Таксі-2»

21.15 Х/ф «Таксі-3»

22.55 Х/ф «Таксі-4»

00.30 Комік на мільйон. 

Найкращі жарти

5 канал

06.00, 23.10 «За Чай.com»

06.30 Огляд преси

06.50, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00 Сімейні зустрічі

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.30 Код успіху

07.50 Будівельний стандарт

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах

08.25 Агрокраїна

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 0.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

09.25, 17.45 Час громади

09.45, 21.40 Час-Time

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05, 22.00 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 М/ф «Свято новорічної 

ялинки»

06.00 М/ф «Ну, постривай!»

06.40 Х/ф «Ні пуху, ні пера»
07.55 «Свідок»

09.05 «Правда життя» 

Професія Дід Мороз

09.40 Х/ф «Йшов собака по 
роялю»

11.00 Х/ф «Іграшка»
12.40 Х/ф «Близнюк»
14.40 Х/ф «Це не я, це 

— він!»
16.25 Х/ф «Манія величі»
18.20 Х/ф «Блеф»
20.20 Х/ф «Формула 

кохання»
22.00 «Дискотека 80-х»

00.35 Х/ф «Планетаріум»
02.25 «Випадковий свідок»

03.05 «Речовий доказ»

04.15 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 KOKTEBEL JAZZ 

FESTIVAL на 

UA.КУЛЬТУРА. 

Mark Eliya and Marinita

07.05 PORTO FRANKO на 

UA.Культура. Тарас 

Прохасько

08.05 Пізній ранок шоу. 

Вклалися. новорічний 

спецвипуск

08.30 Пізній ранок шоу. 

Зелений лайфстайл. 

новорічний спецвипуск

08.55 Пізній ранок шоу. 

Я це вдягну. Новорічний 

спецвипуск

09.15 Відкривай Україну з 

Суспільним 

11.40 Концертна програма

12.50 PORTO FRANKO на 

UA.Культура. Юрій 

Андрухович

13.55 Поезія з Василем 

Герасим’юком

14.10 БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим. 

Новорічний спецвипуск

14.35 КіноWall з Сергієм 

Тримбачем. Новорічний 

спецвипуск

15.00 МузLove з Любою 

Морозовою. Новорічний 

спецвипуск

15.35 NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. Новорічний 

спецвипуск 

16.00 Номери. Спектакль за 

п`єсою Олега Сенцова

17.15 Найкраще з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. 

«Хорея Козацька»

18.35 Опера «Аерофонія»

19.50 Музика-2019. 

Новорічний концерт

22.00 Найкраще з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. 

Літографії Юрія 

Андруховича та Karbido

23.05 Театр «Прекрасні 

квіти». Вистава «365»

00.25 Найкраще з Будинку 

звукозапису. Джорджу 

Гершвіну 120 років

02.20 KOKTEBEL JAZZ 

FESTIVAL на 

UA.КУЛЬТУРА. Коко 

Меланж. Прем’єра

03.45 PORTO FRANKO на 

UA.Культура. Перкалаба

04.40 Найкраще з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. 

Джазовий квартет 

Руслана Єгорова

 

СТБ

06.20, 0.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

09.20 Зважені та щасливі. 

Фінал. Оголошення 

переожця

12.45 МастерШеф

18.00 Х/ф «Шахраї»
20.00 Х/ф «Пані покоївка»
22.05 Х/ф «Шлях крізь сніги»

ПРЯМИЙ

06.00, 13.15, 14.00 Новорічний 

концерт

08.00 «Прямий ефір»

09.00, 10.00, 11.00, 17.15, 

18.15, 19.00, 20.00 

Прямий Новий рік

12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 

«Репортер». Новини

12.10 Ток-шоу «Споживач» 

Новорічний стіл

15.15 Ток-шоу «Споживач» 

Підсумки року

16.15 Ток-шоу «Слова і музика» 

Новорічний випуск

21.00, 22.00 «Підсумки року»

23.00, 0.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Терра Нова»

11.30 «Він, вона 

і телевізор-3»

14.50 Х/ф «Експедиція 
«Ноїв ковчег»

17.20 Х/ф «Вулкан»
19.20 Х/ф «Останній кордон»
21.10 Х/ф «Великий 

переполох у Малому 
Китаї»

23.10 Х/ф «Монстр 
льодяних доріг»

01.00 «Секретні файли»

01.55 «Облом.UA.»

04.25 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.45 «Марсель» 

— «Атлетіко». Фінал 

2017 р. / 2018 р.». Ліга 

Європи УЄФА

08.50 «Україна» — «Чехія». 

Ліга Націй УЄФА

10.35 «Реал» — «Атлетіко». 

Суперкубок УЄФА 2018 р.

13.30 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

14.25 LIVE. «Евертон» 

— «Лестер». ЧА

16.30, 21.50, 4.50 Showboats. 

ЧА

16.50 LIVE. «Арсенал» 

— «Фулгем». ЧА

19.00, 19.45, 2.45, 5.20 

Football Funnies. ЧА

19.10 «Моя гра» Р. 

Маліновський

20.00 «Франція» — 

«Нідерланди». Ліга 

Націй УЄФА

22.10 «Швейцарія» — 

«Бельгія». Ліга Націй 

УЄФА

00.00 Світ Прем’єр-Ліги

00.55 «Хорватія» — 

«Іспанія». Ліга Націй 

УЄФА

03.00 «Німеччина» 

— «Нідерланди». Ліга 

Націй УЄФА

05.00, 5.30 Топ-матч

ФУТБОЛ-2

06.00 «Україна» — «Чехія». 

Ліга Націй УЄФА

07.50 «Реал» — 

«Ліверпуль». Фінал 

2017 р. / 2018 р.». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

09.45 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

10.40 «Вольфсбург» 

— «Ліон». Фінал 2017 

р. /18. Жіноча Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.35, 23.30, 1.35, 3.40 

«Showboats». ЧА

13.45, 19.05, 21.30 Football 

Funnies. ЧА

13.50 «Шахтар» — «Динамо. 

Суперкубок України

16.05, 19.00 «Передмова до 

«Ювентус-Мілан» (2002 

р. /03). Золота колекція 

Ліги Чемпіонів з А. 

Шевченком

16.10 «Ювентус» — 

«Мілан». Фінал» (2002 

р. / 2003 р.) Золота 

Колекція Ліги Чемпіонів 

з А. Шевченком

19.20 LIVE. «Кардіфф» 

— «Тоттенгем». ЧА

21.40 «Англія» — «Іспанія». 

Ліга Націй УЄФА

23.45 «Португалія» 

— «Італія». Ліга Націй 

УЄФА

01.50 «Франція» 

— «Німеччина». Ліга 

Націй УЄФА

03.55 «Англія» — 

«Хорватія». Ліга Націй 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.50, 0.00 Містична Україна

07.35, 18.15 Брама часу

09.15 Фантастичні історії

10.10 Наслідки

11.05 Японія: падіння імперії

12.00 ТОП 10: Таємниці та 

загадки

15.20 Дика Арктика

17.20 Битва рибалок

21.00 Найекстремальніші

00.45 Богдан Ступка

01.35 Таємниці дефіциту

04.00 Професія — альфонс

04.50 Прокляття Че Гевари

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.10 М/с «Таємна служба 

Санта-Клауса»

09.00 М/ф «Таємна місія 

Санти»

10.20 М/ф «Барбі: принцеса 

перлів»

11.45 М/ф «Ніко: Шлях до 

зірок»

13.10 Х/ф «Мій друг Дід 
Мороз»

14.40, 23.50 «Орел і решка. 

Шопінг»

15.30, 20.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.20 «Вірю не вірю»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

22.50 «Орел і решка. Зірки»

01.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Врятувати Санту»

11.15 М/ф «Дюймовочка»

12.50 М/ф «Ніко-2: 

маленький братик — 

великі неприємності»

14.10 Х/ф «Гарфілд»
15.35 Х/ф «Історія вічного 

кохання, або 
Попелюшка»

17.55 М/ф «Рапунцель: 

Заплутана історія. 

Стежка до щастя»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Сімейка У

00.00 Казки У

01.00 Країна У

02.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30 Додолики

08.05 М/с «Тачки проти»

08.25 Х/ф «Принц за 
сімома морями»

10.00 Концертна програма 

«Коло мрій»

11.10 Д/ф «Аромати 

колумбії»

11.45 Д/ф «Смак сиру»

12.20 Д/ф «Браво, шеф»

13.40 Д/с «Велике 

фотополювання Дага 

Гарднера»

14.55 По обіді Шоу

16.05 Ua:фольк. Новорічний 

концерт

17.15, 21.40 Д/с «Дивовижні 

міста світу»

18.25 Д/ф «Мегаполіси»

18.55 Концертна програма 

«Новий рік на 

Суспільному»

21.00, 23.30, 2.00, 5.00 Новини

21.25, 2.20 Ua:спорт. Яскраві 

моменти року

22.50 Шахтарська зміна

00.00 Телепродаж Тюсо

02.40 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Хорея Козацька

04.05 Складна розмова

04.30 Своя земля

05.20 Ua:спорт
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.55, 8.55, 10.55 «Король 

десертів»

12.45 «Новорічний вечірній 

квартал»

17.30 Комедія «Сам удома-3»

20.15 Комедія «Сам удома-4»

22.00 «Концерт Дана Балана 

— allegro ventigo»

00.00 Комедія «Скажене 

весілля»

01.55 «Концерт Dzidzio 

«Super-puper»

05.40 М/ф

ІНТЕР

02.55, 5.45, 20.00 

«Подробиці»

03.25 «На Інтері — Головна 

ялинка країни»

05.40 «Мультфільм»

06.15 «Готуємо разом»

07.15 Х/ф «Як прогуляти 
школу з користю»

09.30 Х/ф «Белль і 
Себастьян»

11.30 Х/ф «Анжеліка 
— маркіза янголів»

13.50 Т/с «Абатство Даунтон»

16.10 Х/ф «Іван 
Васильович змінює 
професію»

18.00 Х/ф «Прекрасна 
Анжеліка»

20.30 Х/ф «Діамантова 
рука»

22.30 «Новорічний вогник. 

Повір у мрію»

01.50 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 19.00, 1.00 Сьогодні

07.30, 5.15 Зоряний шлях

09.00 Реальна містика

15.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

19.50 Х/ф «Зоряні війни. 

Епізод I: Прихована 

загроза»

22.20 Х/ф «Зоряні 

війни. Епізод VI: 

Повернення джедая»

01.50 Телемагазин

02.20 Т/с «Лист 

помилково»

НОВИЙ КАНАЛ

04.05 Зона ночі

05.30 Абзац

06.25 М/ф «Том і Джеррі та 

Чарівник з країни Оз»

07.49, 8.59 Kids Time

07.50 М/ф «Том і Джеррі: 

Загублений дракон»

09.00 М/ф «Красуня та 

чудовисько»

10.50 Х/ф «Зачарована»
13.00 Х/ф «Ніч у музеї-2»
15.00 Х/ф «Ніч у музеї: 

Секрет гробниці»
17.00 М/ф «Відважна»

18.50 Х/ф «Аліса в країні 
чудес»

21.00 Х/ф «Аліса в 
Задзеркаллі»

23.10 Х/ф «Крабат. Учень 
чаклуна»

01.20 Х/ф «Шкільний 
мюзикл-2»

ICTV

05.15 Скарб нації

05.25 Еврика!

05.30 Х/ф «Країна мавп»

07.00 Х/ф «Пригоди 

Паддінґтона»

08.45 Т/с «Вічність»

11.55 Т/с «Бібліотекарі»

15.15 Х/ф «Маска»

17.00 Х/ф «Син Маски»

18.45 Факти. Вечір

19.15 М/ф «Три богатирі і 

Шамаханська цариця»

20.45 М/ф «Три богатирі на 

далеких берегах»

21.55 Дизель-шоу

00.35 «На трьох»

02.15 Перший раз за 

кордоном

03.00 Х/ф «Бережіть 

жінок»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.25 Драйв

07.30 Медекспертиза

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах

08.15 Полігон

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Поліграф

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.10 Top Shop

06.10 М/ф «Ну, постривай!»

07.50 М/ф «Капітошка»

08.10 Х/ф «Веселі 
Жабокричі»

09.35 Х/ф «Кар’єра Діми 
Горіна»

11.30 Х/ф «Манія величі»
13.40 Х/ф «Блеф»
15.45 «Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика»

17.15 Х/ф «Санта 
Молодший»

19.00, 4.00 «Свідок»

19.30 Х/ф «Горбун»
22.00 «Дискотека 80-х»

01.35 Х/ф «Викрадення 
Фредді Хайнекена»

03.10 «Легенди бандитського 

Києва»

04.30 «Випадковий свідок»

04.40 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Територія Кіно. Богдан 

Жолдак

06.50 Погода

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.30 Школа Мері Поппінс

07.50 Мистецькі історії

08.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.05 Документальна 

програма. Біографії 

великих. Діана. 

Незабутня

09.00 Новорічний UA.Фольк 

09.50 Казки, перевірені 

часом. Літаючий млин. 

Мультиплікаційний 

фільм 

11.05 Енеїда 

12.00 Київський театр 

оперети. Олексій Рябов. 

«Сорочинський ярмарок» 

14.30 РадіоДень 

15.00 Київський театр оперети. 

Петро Вальдгард. 

«Кицькин дім»

16.00 Додолики. Лялькове 

шоу 

16.30 Відкривай Україну з 

Суспільним 

17.00 Лайфхак українською 

17.15 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

17.40 Документальна 

програма. Своя земля

18.10 Українська читанка. 

Юрій Вінничук

18.20 Київський театр 

«Колесо». Артур 

Шпіцлер. «Фатальний 

флірт, або Забавки» 

20.00 Документальна програма. 

«Шлях додому» 

з Євгенією Гладій

21.00 Найкраще з Будинку 

звукозапису. Джорджу 

Гершвіну 120 років

23.00 Новини 

23.20 Погода 

23.25 РадіоДень 

00.00 Телепродаж Міледі (на 

комерційних умовах)

02.00 Розсекречена історія 

02.50 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 

Михаїл Себастьян. 

«Безіменна зірка», 18+

04.35 Національна опера 

України. Джаком 

Пуччіні. «Джанні Скіккі»

05.25 Документальна 

програма. «Данило 

Галицький. Таємниця 

однієї перемоги»

 

СТБ

06.00 Х/ф «Шахраї»
08.00 Битва екстрасенсів

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.00 Ток-шоу «Полудень»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15 «Кримінал»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

22.00 «Кисельов. Авторське»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Атлантида»

10.50 «Загублений світ»

12.50 «Помста природи»

15.25 Х/ф «Великий 
переполох у Малому 
Китаї»

17.25 Х/ф «Політ Фенікса»
19.30 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

21.35, 23.20 Т/с «Кістки-4»

01.00 «Секретні файли»

01.55 «Облом.UA.»

04.25 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 10.10, 12.15, 

14.20, 19.45 Топ-матч

06.15, 1.25 «Евертон» 

— «Лестер». ЧА

08.20 «Барселона» — 

«ПСВ». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

10.25 «Кардіфф» — 

«Тоттенгем». ЧА

12.30 «Валенсія» 

— «Ювентус». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.35 «Арсенал» — 

«Фулгем». ЧА

16.25, 5.00 Огляд турніру. Ліга 

Націй УЄФА

17.20 «Динамо» (К) — 

«Астана». Ліга Європи 

УЄФА

19.10 «Моя гра» Р. Яремчук

20.00 «Шахтар» — 

«Гоффенгайм». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.50 LIVE. «Ньюкасл» 

— «МЮ». ЧА

00.00 «Ньюкасл» — «МЮ» 

2002 р. /03. Класичні 

матчі АПЛ

00.30 Журнал Ліги Європи

03.15 «Десна» — «Карпати». 

ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.05, 10.10, 12.15, 

14.55, 18.45, 1.35, 3.40 

Топ-матч

06.15 «Динамо» (К) — 

«Астана. Ліга Європи 

УЄФА

08.20, 23.45 «Арсенал» 

— «Фулгем». ЧА

10.25 «Шахтар» — 

«Гоффенгайм». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.30 «Евертон» — 

«Лестер». ЧА

14.20 «Моя гра» Р. 

Маліновський

15.05 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

16.55 «Кардіфф» — 

«Тоттенгем». ЧА

18.55 «Барселона» — 

«ПСВ». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

20.45 Журнал Ліги Європи

21.40 LIVE. «Челсі» — 

«Саутгемптон». ЧА

01.50 «Валенсія» 

— «Ювентус». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

03.55 «Монако» 

— «Брюгге». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00, 13.20, 2.10 Правда 

життя

09.05 Дика Арктика

10.05, 17.45 Шалена подорож

11.00 Cкептик

12.00 Історія Києва

12.45, 19.40 Речовий доказ

14.55 Наслідки

15.50, 21.45 Битва рибалок

16.45, 22.40 Життя

18.40, 20.50 Фантастичні 

історії

23.40 Вирішальні битви II 

світової

00.40 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.10 М/с «Таємна служба 

Санта-Клауса»

10.00 М/ф «Країна фей 

Барбі»

11.20 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

15.00, 21.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.50 Т/с «Доктор Хаус»

22.10 «Орел і решка. Рай та 

пекло 2»

23.10 «Орел і решка. Зірки»

00.10 «Орел і решка. Шопінг»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Гензель і 
Ґретель»

10.55 Х/ф «Золота зима»
12.30 М/ф «Рапунцель: 

Заплутана історія. 

Стежка до щастя»

13.45 Віталька. Новий рік

17.15 М/ф «Ліно»

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30 Танька і Володька

22.00 Сімейка У

00.00 Казки У

01.00 Країна У

02.00 Панянка-селянка

02.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 Д/ф «Світ дикої 

природи»

06.30 Додолики

07.00 М/с «Тачки проти»

07.20 М/с «Ведмеді-сусіди»

07.50 Д/ф «Цікаво.Com»

08.15 Х/ф «Ганс Рьоклє і 
чорт»

09.45 Т/с «Еліза»

11.40 Д/ф «Аромати 

колумбії»

12.10 Д/ф «Смак сиру»

12.40 Енеїда

13.15, 4.10 Радіодень

13.40, 16.00 Лайфхак 

українською

14.00 Д/с «Велике 

фотополювання Дага 

Гарднера»

15.00 Ua:фольк

16.10 По обіді Шоу

17.20 Сильна доля

18.20 Т/с «Імперія»

20.00, 22.50 Шахтарська зміна

21.00, 23.30, 2.00, 5.00 Новини

21.25, 2.20 Ua:спорт. Яскраві 

моменти року

21.40 Д/с «Дивовижні міста 

світу»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.40 Букоголіки

03.10 Світло

04.30 Своя земля

05.20 Спільно

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 28—29 ГРУДНЯ 2018
2 січня

ТБ-СЕРЕДАУКРАЇНА МОЛОДА8



КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.55, 9.00, 10.45 «Король 

десертів»

12.45 «Новорічний вечірній 

квартал»

17.40 Комедія «Сам удома-5»

20.15 Казка «Три горішки для 

Попелюшки»

22.05 «Концерт Ірини 

Федишин — Білі 

троянди»

23.55 Комедія «Свінгери»

01.45 «Концерт «Monatik. 

Вітамін d»

05.25 М/ф

ІНТЕР

03.20, 20.00 «Подробиці»

03.50 «Новорічний вогник. 

Залишаємось 

зимувати»

06.00 «Мультфільм»

06.30 «Марафон. Диво 

починається»

10.10 Х/ф «Белль і 
Себастьян: Пригоди 
тривають»

12.00 Х/ф «Прекрасна 
Анжеліка»

14.00 Т/с «Абатство Даунтон»

16.00 Х/ф «Діамантова 
рука»

18.00 Х/ф «Анжеліка і 
король»

20.30 Х/ф «Як все 
заплутано»

23.00 «Чекай мене в Новий 

рік»

01.40 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 19.00, 1.10 Сьогодні

07.20, 5.45 Зоряний шлях

09.00 Реальна містика

15.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

19.50 Х/ф «Зоряні війни. 

Епізод II: Атака 

клонів»

22.30 Х/ф «Зоряні війни. 

Епізод V: Імперія 

завдає удару у 

відповідь»

02.00 Телемагазин

02.30 Т/с «Серце слідчого»

НОВИЙ КАНАЛ

03.25 Служба розшуку дітей
03.30 Зона ночі
04.45 М/ф «Том і Джеррі: 

Загублений дракон»
05.49, 6.59 Kids Time
05.50 М/ф «Том і Джеррі: 

Робін Гуд і Миша-
Сміхотунка»

07.00 М/ф «Мінлива 
хмарність, часом 
фрикадельки»

08.50 М/ф «Мінлива 
хмарність, часом 
фрикадельки-2»

10.20 Х/ф «Оз: Великий та 
Могутній»

13.10 Х/ф «Чаклунка»
15.10 Х/ф «Хроніки Нарнії: 

Лев, Чаклунка та 
Чарівна шафа»

18.00 Х/ф «Хроніки Нарнії: 
Принц Каспіан»

21.00 Х/ф «Хроніки 
Нарнії: Підкорювач 
світанку»

23.10 Х/ф «Спадкоємці»
01.30 Х/ф «Крабат. Учень 

чаклуна»

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.25 Факти

05.55 Я зняв!

07.15 Т/с «Вічність»

12.05 Т/с «Бібліотекарі»

15.25 Х/ф «Таксі»

17.00 Х/ф «Таксі-2»

18.45 Факти. Вечір

19.15 М/ф «Іван Княженко і 

Сірий Вовк»

20.50 М/ф «Іван Княженко і 

Сірий Вовк-2»

22.10 Дизель-шоу

00.45 «На трьох»

02.20 Перший раз за 

кордоном

03.05 Х/ф «Дежа вю»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.35 Компанія героїв

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах

08.15 Я маю право

09.25, 16.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05, 22.00 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

20.00 #Лінія оборони

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

06.00 М/ф «Ну, постривай!»

08.10 М/ф «Кульбаба 

— товсті щоки»

08.20 Х/ф «Весь світ в очах 
твоїх...»

09.40 Х/ф «Без року 
тиждень»

11.05 Х/ф «Горбун»
13.40 Х/ф «Це не я, це 

— він!»
15.40 «Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика»

17.10 Х/ф «Усе, що я хочу 
на Різдво»

19.00, 2.15 «Свідок»

19.30 Х/ф «Зорро»
22.00 «Дискотека 80-х»

23.45 Х/ф «Комісований»
01.15 «Легенди бандитського 

Києва»

02.45 «Випадковий свідок»

02.55 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Територія Кіно. Давид 

Черкаський

06.50 Погода

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.30 Школа Мері Поппінс

07.50 Мистецькі історії

08.00 UA.МУЗИКА. кліп 

08.05 Документальна 

програма. Біографії 

великих. Ніл Амстронг

09.00 UA.Фольк 

09.55 Казки, перевірені часом. 

Розбійники мимоволі. 

Художній фільм

11.05 Енеїда 

12.00 Національна опера 

України. Джузеппе 

Верді. Набукко 

14.30 РадіоДень 

15.00 Київський академічний 

театр «Колесо». Оскар 

Уальд. Зоряний хлопчик 

12+

16.00 Додолики. Лялькове 

шоу 

16.30 Відкривай Україну з 

Суспільним 

17.00 Лайфхак українською 

17.15 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

17.40 Документальна 

програма. Своя земля

18.10 Українська читанка. 

Павло Коробчук

18.20 Київський академічний 

Молодий театр. Жорді 

Гальсеран «Метод 

Гронхольма 16+

20.00 Документальна 

програма. Шлях 

додому з Ярославом 

Мельником

21.00 Найкраще з Будинку 

Звукозапису 

Українського радіо. 

Джазовий квартет 

Руслана Єгорова

23.00 Новини 

23.20 Погода 

23.25 РадіоДень 

00.00 Телепродаж Міледі (на 

комерційних умовах)

02.00 Розсекречена історія 

02.50 Національна опера 

України. Джузеппе 

Верді. Аїда

05.25 Документальна 

програма. Віденськими 

стежками Івана Франка. 

Подорож на захист 

честі

 

СТБ

05.40 Х/ф «Пані покоївка»
07.50 Битва екстрасенсів

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.00 Ток-шоу «Полудень»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15 «Кримінал»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий ефір»

22.00 «Кисельов. Авторське»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Атлантида»

09.50 «Загублений світ»

11.55, 1.55 «Облом.UA.»

16.00 Х/ф «Монстр 
льодяних доріг»

17.50 Х/ф «Бої в 
бронежилетах»

19.30 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

21.35, 23.20 Т/с «Кістки-4»

01.00 «Секретні файли»

04.15 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 10.10, 12.15, 

14.20, 19.45 Топ-матч

06.15 «Челсі» — 

«Саутгемптон». ЧА

08.20 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

10.25 «Евертон» — 

«Лестер». ЧА

12.30 «Ювентус» — «Янг 

Бойз». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

14.35, 1.25 «Ньюкасл» 

— «МЮ». ЧА

16.25, 5.00 Журнал Ліги Європи

17.20 «Яблонець» 

— «Динамо» (К). Ліга 

Європи УЄФА

19.10 «Моя гра» І. Пластун

20.00 «Ліон» — «Шахтар». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

21.45 LIVE. «Ман Сіті» 

— «Ліверпуль». ЧА

00.00 «Ман Сіті» — 

«Ліверпуль 2008 р. /09. 

Класичні матчі АПЛ

00.30 Огляд турніру. Ліга 

Націй УЄФА

03.15 «Севілья» — 

«Акхісар». Ліга Європи 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.05, 10.10, 12.15, 

14.55, 18.45, 23.30, 

1.35, 3.40 Топ-матч

06.15 «Яблонець» 

— «Динамо» (К). Ліга 

Європи УЄФА

08.20 «Ньюкасл» — «МЮ». 

ЧА

10.25 «Шахтар» — «Ман 

Сіті». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

12.30, 23.45 «Челсі» 

— «Саутгемптон». ЧА

14.20 «Моя гра» Р. Яремчук

15.05 «Ліверпуль» — 

«ПСЖ». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

16.55 «Арсенал» — 

«Фулгем». ЧА

18.55 «Наполі» — «Емполі». 

ЧІ

20.45 Огляд турніру. Ліга 

Націй УЄФА

21.40 «Валенсія» — «Янг 

Бойз». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

01.50 «Ювентус» — «Янг 

Бойз». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

03.55 «Фіорентина» 

— «К’єво». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.50, 13.45 Правда життя

09.00 Японія: падіння імперії

09.55, 17.50 Шалена подорож

10.50 Cкептик

11.50 Історія українських 

земель

12.35, 19.40 Речовий доказ

14.55 Невада: ядерна 

таємниця

15.55, 21.45 Битва рибалок

16.50, 22.40 Життя

18.40, 20.50 Фантастичні історії

23.40 Вирішальні битви II 

Cвітової

00.40 Містична Україна

02.20 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.10 М/с «Таємна служба 

Санта-Клауса»

10.00 М/ф «Барбі: Казкова 

країна Мермедія»

11.20 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

15.00, 21.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.50 Т/с «Доктор Хаус»

22.10 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»

23.10 «Орел і решка. Зірки»

00.10 «Орел і решка. Шопінг»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Зоряні таляри»
11.00 Х/ф «Історія вічного 

кохання, або 
Попелюшка»

13.20 М/ф «Ліно»

15.00 Віталька. Новий рік

17.15 М/ф «Монстр у 

Парижі»

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30 Танька і Володька

22.00 Сімейка У

00.00 Казки У

01.00 Країна У

02.00 Панянка-селянка

02.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 Д/ф «Світ дикої 

природи»

06.30 Додолики

07.00 М/с «Тачки проти»

07.20 М/с «Ведмеді-сусіди»

07.50 Д/ф «Цікаво.Com»

08.15 М/ф «Саффі»

09.40 Т/с «Еліза»

11.40 Д/ф «Аромати 

колумбії»

12.10 Д/ф «Смак сиру»

12.40 Енеїда

13.15, 4.10 Радіодень

13.40, 16.00 Лайфхак 

українською

14.00 Д/с «Велике 

фотополювання Дага 

Гарднера»

15.00 Ua:фольк

16.15 По обіді Шоу

17.20 Промінь живий

18.20 Т/с «Імперія»

20.00, 22.50 Шахтарська зміна

21.00, 23.30, 2.00, 5.00 Новини

21.25, 2.20 Ua:спорт. Яскраві 

моменти року

21.40 Д/с «Дивовижні міста 

світу»

00.00 Телепродаж тюсо

02.40 Букоголіки

03.10 Світло

04.30 Своя земля

05.20 Спільно
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Шановні гравці!
 Повідомляємо про припинення державної грошової числової тиражної лотереї 
«СЕКУНДА УДАЧІ» з 12 січня 2019 року.
 Останній розіграш тиражу державної грошової числової тиражної лотереї «СЕ-
КУНДА УДАЧІ» відбудетеся 11 січня 2019 року.
 В рамках останнього тиражу лотереї «СЕКУНДА УДАЧІ» буде розіграний весь 
призовий фонд державної грошової числової тиражної лотереї «СЕКУНДА УДАЧІ», 
що буде сформований на дату проведення останнього тиражу до 20 год. 55 хв.
 Дякуємо вірним гравцям за участь у лотереї «СЕКУНДА УДАЧІ» та пропонує-
мо звернути увагу на інші лотереї, що проводяться Українською Національною 
Лотереєю.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ■



КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.45, 8.50 «Король 

 десертів»

10.50 «Ігри 

приколів-2018»

17.40 Казка 

«Три горішки для 

Попелюшки»

20.15 «Ліга сміху-2018»

22.15 «# Гуднайтшоу Валерія 

Жидкова-2018»

01.25 «Розсміши коміка»

ІНТЕР

03.10, 20.00 «Подробиці»

03.40 «Новорічний вогник. 

Повір у мрію»

06.10 «Речдок»

08.50 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

10.45 Х/ф «Белль і 
Себастьян: Друзі 
навік»

12.30 Х/ф «Анжеліка і 
король»

14.30 Т/с «Абатство Даунтон»

16.30 Х/ф «Дівчата»
18.15 Х/ф «Неприборкана 

Анжеліка»
20.30 Х/ф «Анжеліка і 

султан»
22.30 «Ніч великих 

сподівань»

01.50 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 19.00, 2.00 Сьогодні

07.20, 4.20 Зоряний шлях

09.00 Реальна містика

15.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

19.50 Х/ф «Зоряні війни. 

Епізод III: Помста 

ситхів»

22.30 Х/ф «Зоряні війни. 

Епізод I: Прихована 

загроза»

01.30 Телемагазин

02.50 Х/ф «Снігуронька 

для дорослого сина»

НОВИЙ КАНАЛ

03.40 Служба розшуку дітей
03.45 Зона ночі
05.50 Абзац
06.50 М/ф «Том і Джеррі: 

Робін Гуд і Миша-
Сміхотунка»

07.59, 8.59 Kids Time
08.00 М/ф «Том і Джеррі: 

Гігантська пригода»
09.00 М/ф «Веселі ніжки»
11.10 М/ф «Веселі ніжки-2»
13.10 М/ф «Відважна»
15.00 Х/ф «Аліса в країні 

чудес»
17.10 Х/ф «Аліса в 

Задзеркаллі»
19.20 М/ф «Зачарований 

принц»
21.00 Х/ф «Історія 

Попелюшки»
23.00 Х/ф «Історія 

Попелюшки-3»
00.50 Х/ф «Хроніки Нарнії: 

Лев, Чаклунка та 
Чарівна шафа»

ICTV

04.55 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.10 Служба розшуку дітей

05.15 Факти

05.45 Я зняв!

07.15 Т/с «Вічність»

10.30 Т/с «Бібліотекарі»

15.30 Х/ф «Таксі-3»
17.00 Х/ф «Таксі-4»
18.45 Факти. Вечір

19.15 М/ф «Олешко Попович 

і Тугарин-змій»

20.45 М/ф «Добриня 

Микитович і Змій 

Горинович»

21.55 Дизель-шоу

00.25 «На трьох»

02.00 Перший раз за 

кордоном

03.40 Х/ф «Данило — князь 
Галицький»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 7.25, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.12, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15 

Погода в Україні

07.30 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

0.30, 1.10 Погода на 

курортах

08.15 Топ дня

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Історична година

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10 Кендзьор

18.20, 19.25 Інформаційний 

вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост HATE FRIDAY 

NIGHT

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

06.00 М/ф «Умка»

06.25 М/ф «Ну, постривай!»

08.00 М/ф «Три паньки»

08.35 Х/ф «Зникла 
грамота»

10.10 Х/ф «Білі роси»
12.00 Х/ф «Близнюк»
14.10 Х/ф «Людина-

оркестр»
15.55 «Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика»

17.15 Х/ф «Різдвяний 
гість»

19.00, 3.30 «Свідок»

19.30 Х/ф «Граф 
Монте-Крісто»

23.10 «Дискотека 80-х»

00.55 Х/ф «Дубина»
02.40 «Легенди бандитського 

Києва»

04.00 «Випадковий свідок»

04.05 «Речовий доказ»

04.30 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Територія Кіно. 

Згадуючи Юрія Іллєнка

06.50 Погода

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.30 Школа Мері Поппінс

07.50 Мистецькі історії

08.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.05 Документальна 

програма. Біографії 

великих. Залізна Леді 

Британії

09.00 UA.Фольк 

09.55 Казки, перевірені 

часом. «Біляночка та 

Розаночка». Художній 

фільм 

11.05 Енеїда 

12.00 Львівський театр опери 

та балету. Цезар Пуньї. 

«Есмеральда» 

14.30 РадіоДень 

15.00 Київський академічний 

Молодий театр. 

Людмила Розумовська. 

«Русалонька», 6+

16.15 Додолики. Лялькове 

шоу 

16.30 Відкривай Україну з 

Суспільним

17.00 Лайфхак українською 

17.15 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

17.40 Документальна 

програма. Своя земля

18.10 Українська читанка. 

Артем Чапай

18.20 Київський академічний 

Молодий театр. Іван 

Карпенко-Карий. 

«Зачарований», 16+

20.00 Документальна 

програма. Українська 

рапсодія

21.00 Найкраще з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. 

«Хорея Козацька»

23.00 Новини 

23.20 Погода 

23.25 РадіоДень 

00.00 Телепродаж Міледі (на 

комерційних умовах)

02.00 Розсекречена історія 

02.50 Національна опера 

України. Михайло 

Булгаков. «Майстер і 

Маргарита» 

05.25 Документальна 

програма. «Галицька 

весна української ідеї»

 

СТБ

06.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

08.50 Битва екстрасенсів

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.00 Ток-шоу «Полудень»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15 «Кримінал»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

22.00 «Кисельов. Авторське»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Атлантида»

09.50 «Загублений світ»

11.55 Відеобімба

15.25 Х/ф «Підземелля 

драконів»

17.30 Х/ф «Вулкан»

19.30 Т/с «Перевізник- 2»

23.15 «Змішані єдиноборства. 

UFC TUF Finale. Dos 

Anjos-Usman»

01.45 Т/с «Зустрічна смуга»

02.45 «Облом.UA.»

04.15 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 10.10, 12.15, 

14.20, 16.25, 17.10, 

19.50, 21.50, 2.45 Топ-

матч

06.15, 0.55 «Арсенал» 

— «Фулгем». ЧА

08.20 «Наполі» — «Емполі». 

ЧІ

10.25 «Ман Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

12.30 «МЮ» — «Ювентус». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

14.35 «Кардіфф» — 

«Тоттенгем». ЧА

16.40 «Сіткорізи». Прем’єра

17.20 «Ренн» — «Динамо» 

(К). Ліга Європи УЄФА

19.10 «Моя гра» І. Петряк

20.00 «Шахтар» — «Ман 

Сіті». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

22.05 «Тоттенгем» 

— «Барселона». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

23.55, 4.45 Світ Прем’єр-Ліги

00.25, 5.15 «Сіткорізи»

03.00 «Мілан» — 

«Аталанта». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.05, 10.10, 12.15, 

14.55, 18.45, 23.30, 

1.35, 3.40 Топ-матч

06.15 «Ренн» — «Динамо» 

(К). Ліга Європи УЄФА

08.20 «Кардіфф» — 

«Тоттенгем». ЧА

10.25 «Ліон» — «Шахтар». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

12.30 «Арсенал» — 

«Фулгем». ЧА

14.20 «І. Пластун. «Моя гра»

15.05 «Бешикташ» — «Генк. 

Ліга Європи УЄФА

16.55 «Ман Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

18.55 «ПСЖ» — «Црвена 

Звезда». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

20.45 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

21.15 «Сіткорізи»

21.40 «Рома» — «Лаціо». ЧІ

23.45 «Евертон» — 

«Лестер». ЧА

01.50 «МЮ» — «Ювентус». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

03.55 «Арсенал-Київ» 

— «Зоря». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.50, 13.50 Правда життя

08.50 Сироти дикої природи

09.50, 17.45 Шалена подорож

10.45 Cкептик

11.45 Легендарні замки 

Закарпаття

12.40, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.40 Вирішальні битви 

II світової

15.55, 21.45 Битва рибалок

16.45, 22.40 Життя

18.40, 20.50 Фантастичні 

історії

00.40 Містична Україна

02.15 Майор «Вихор»

03.10 Аджимушкай. 

Підземелля смерті

04.00 Доктор Хайм

04.50 Бізнес на залякуванні

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.10 М/с «Таємна служба 

Санта-Клауса»

10.00 М/ф «Країна фей Барбі: 

чари веселки»

11.20 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

15.00, 21.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.50 Т/с «Доктор Хаус»

22.10 «Орел і решка. Рай та 

пекло 2»

23.10 «Орел і решка. Зірки»

00.00 «Орел і решка. Шопінг»

01.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.25 Х/ф «Стоптані 
туфельки»

10.35 Х/ф «Один на Різдво»
12.05 М/ф «Монстр у 

Парижі»

13.45 Віталька. Новий рік

17.15 М/ф «Зачарований 

будинок»

19.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

19.30, 20.30 Танька і Володька

21.00 Х/ф «Дім дивних 
дітей міс Сапсан»

23.30 Х/ф «Хороші діти»
01.15 Країна У

02.15 Панянка-селянка

03.05 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 Д/ф «Світ дикої 

природи»

06.30 Додолики

07.00 М/с «Тачки проти»

07.20 М/с «Ведмеді-сусіди»

07.50 Д/ф «Цікаво.Com»

08.15 Х/ф «Розбійники 

мимоволі»

09.40 Т/с «Еліза»

11.40 Д/ф «Аромати 

Колумбії»

12.10 Д/ф «Смак сиру»

12.40 Енеїда

13.15 Радіодень

13.40, 16.20, 23.05 Лайфхак 

українською

14.00 Д/с «Велике 

фотополювання Дага 

Гарднера»

15.00, 2.55 Скелетон. Кубок 

світу

17.50 Д/ф «Мегаполіси»

18.25 Т/с «Імперія»

20.00 Шахтарська зміна

21.00, 23.30, 2.00, 5.00 Новини

21.25, 2.20 Ua:спорт. Яскраві 

моменти року

21.55 Д/с «Дивовижні міста 

світу»

00.00 Телепродаж Тюсо

05.20 Спільно
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

07.00 «Гроші»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Їмо за 100»

10.40, 0.15 «Світське життя»

11.40 «Новорічний карнавал 

світського життя»

14.05 «Світське життя. 

Новорічний карнавал»

16.30 «Вечірній квартал»

18.30 «Розсміши коміка-

2018»

20.15 «Новорічний вечірній 

квартал»

01.20 «# Гуднайтшоу Валерія 

Жидкова-2018»

05.05 «Розсміши коміка»

ІНТЕР

04.15 «Чекай мене в Новий 

рік»

06.30 «Мультфільм»

07.00 «Речдок»

08.45 Д/п «Жовті жилети»

09.50 «Слово Предстоятеля»

10.00 Х/ф «Дівчата»
12.00 Х/ф «Неприборкана 

Анжеліка»
13.30 Х/ф «Анжеліка і 

султан»
15.30 Т/с «Абатство Даунтон»

18.00 Х/ф «Красотка на 
всю голову»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «007: Квант 
Милосердя»

22.45 «Ювілейний концерт 

Стаса Михайлова «20 

років у дорозі»

00.30 Х/ф «Сімейний 
каламбур, або Хто 
кому хто»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 19.00, 3.00 Сьогодні

07.20, 5.20 Зоряний шлях

10.00 Х/ф «Сім’я напрокат»

12.00 Х/ф «Доктор Щастя»

14.10, 19.50 Т/с «Балерина»

23.15 Х/ф «Новорічна 

дружина»

01.10, 3.40 Т/с «Я люблю 

свого чоловіка»

ICTV

05.15 Скарб нації

05.25 Еврика!

05.35 Факти

06.05 Я зняв!

07.00 Х/ф «Мерлін»

10.30 Х/ф «Ной»

13.00 Х/ф «Прибульці»

14.55 Х/ф «Прибульці-2: 

Коридори часу»

17.05 Х/ф «Прибульці в 

Америці»

18.45 Факти. Вечір

19.15 Х/ф «Особливо 

небезпечний»

21.15 Х/ф «Містер і місіс 

Сміт»

23.20 Х/ф «Кмітливі Брюс і 

Ллойд проти ЦРУ»

00.45 Х/ф «Капітан Немо»

НОВИЙ КАНАЛ

03.40 Служба розшуку дітей

03.45 Х/ф «Спадкоємці»
05.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.50 М/ф «Том і Джеррі: 

Гігантська пригода»

07.59, 9.19 Kids Time

08.00 М/ф «Том і Джеррі: 

Форсаж»

09.20 Х/ф «Денніс-
бешкетник»

11.10 Х/ф «Денніс-
бешкетник-2»

12.50 Х/ф «Пастка для 
батьків»

15.10 Х/ф «Черговий тато»
17.05 Х/ф «То що, 

приїхали?»
19.00 Х/ф «Річчі-багач»
21.00 Х/ф «Дуже погані 

матусі»
23.00 Х/ф «Дуже погані 

матусі-2»
01.00 Х/ф «Історія 

Попелюшки»

5 канал

06.00 Час-Time

06.15 Кендзьор

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, 21.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.15, 18.55, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 15.30 Сімейні зустрічі

07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

20.55, 0.50, 1.10 Погода 

на курортах

08.15 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.20 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.10 Історія успіху

10.25 П’ятий поверх

11.10 Майстри ремонту

11.30 Феєрія мандрів

12.10 Олімпійські історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.10, 4.30 Відкрита церква

13.35 Навчайся з нами

14.30 Континент

16.10 Я маю право

16.30 Акцент

17.10 Стоп корупції!

18.10, 0.15 Машина часу

18.30 Полігон

19.25 Особливий погляд

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.40, 3.00 Вікно в Америку

22.05 Док. проект

23.15 Фінансовий тиждень

23.30 Кордон держави

02.15 Про військо

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.00 Top Shop

06.00 М/ф «Чиполліно»

06.40 Х/ф «Крах інженера 
Гаріна»

11.50 Х/ф «Граф Монте-
Крісто»

15.30 Х/ф «Зорро»
18.00 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.30 «Свідок»

19.30 Х/ф «Приборкувачка 
тигрів»

21.30 Х/ф «Приборкання 
норовливого»

23.30 Х/ф «Поганий Санта»
01.30 «Таємниці 

кримінального світу»

03.00 «Випадковий свідок»

03.35 «Речовий доказ»

03.55 «Правда життя. 

Професії»

04.25 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Територія Кіно. Леонід 

Грабовський

06.50 Погода

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.30 Школа Мері Поппінс

07.50 Мистецькі історії

08.00 UA.МУЗИКА. кліп 

08.05 Документальна 

програма. Біографії 

великих. Дивовижний 

світ потягів

09.00 UA.Фольк 

10.00 Казки, перевірені 

часом. Вероніка. 

Художній фільм 

11.30 Концертна програма 

«Коло мрій» 

12.30 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

13.25 Енеїда 

14.00 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

14.30 Чудова гра

15.00 Сильна доля

16.00 Відкривай Україну з 

Суспільним

17.00 Концертна програма

19.05 Світло

20.00 Документальна 

програма. Життя і 

смерть у Гуцулії

20.50 Авторський проект 

«Lady Opera» концерт 

Ольги Чубаревої «Сни 

Роксолани»

23.00 Концертна програма 

Марії Бурмаки «Нове та 

улюблене»

00.00 Телепродаж Міледі (на 

комерційних умовах)

02.00 Територія Кіно. Іван 

Драч

03.00 Київський академічний 

Молодий театр. Андрій 

Курейчик. Людина і 

вічність 18+

05.05 Документальна 

програма. ХХ сторіччя 

Кароля Войтили 

 

СТБ

06.15, 10.00 Хата на тата

08.05 Караоке на Майдані

09.05 Все буде смачно!

19.00 Х/ф «Охоронець»
21.40 Х/ф «Кейт та Лео»
00.00 Х/ф «Шлях крізь 

сніги»

ПРЯМИЙ

09.00, 12.15 Ток-шоу «Ехо 

України» з Матвієм 

Ганапольським

10.00, 11.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00 

«Репортер». Новини

10.15 Новорічний концерт, 1 

ч.

11.15, 14.15 «LIVE»

13.00 Ток-шоу «Споживач» з 

Максимом Несміяновим 

та Оленою Бунт

15.00 Новорічний концерт, 2 

ч.

16.15 Ток-шоу «18 мінус» з 

Матвієм Ганапольським 

та Катериною Шангелія

17.00 «Кисельов. Авторське»

18.00 Ток-шоу «Кримінал» та 

Катериною Трушик

19.15 «ВАТА-шоу. Всі свої»

20.00 Ток-шоу «THE WEEK» з 

Тарасом Березовцем та 

Пітером Залмаєвим

21.00 «Закрита зона» з 

Володимиром Ар’євим

22.00 «МЕМ»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.05, 1.30 «102. Поліція»

09.00, 0.25 «ДжеДАІ»

10.00 «Загублений світ»

14.00 Х/ф «Підземелля 
драконів»

16.00 Х/ф «Ерагон»
18.00 Х/ф «Конан-варвар»
20.40 Х/ф «Конан-

руйнівник»
22.40 Х/ф «Орден дракона»
02.25 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 14.20, 21.50, 2.45 

Топ-матч

06.15, 0.55 «Ман Сіті» 

— «Ліверпуль». ЧА

08.20 «ПСЖ» — «Црвена 

Звезда». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

10.10 «Арсенал» — 

«Фулгем». ЧА

12.00 «Сіткорізи»

12.30 «Ювентус» — «МЮ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

14.35 «Челсі» — 

«Саутгемптон». ЧА

16.25 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру. Прем’єра

17.20 «Динамо» (К) 

— «Ренн». Ліга Європи 

УЄФА

19.10 «Моя гра» М. Девич

20.00 «Ман Сіті» 

— «Шахтар». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

22.10 «Айнтрахт» — 

«Лаціо». Ліга Європи 

УЄФА

00.00, 4.50 Чемпіонат Англії. 

Огляд туру

03.00 «Маріуполь» — 

«Львів». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 12.15, 15.00, 18.45, 

23.30, 1.35, 3.40 Топ-

матч

06.15 «Динамо» (К) 

— «Ренн. Ліга Європи 

УЄФА

08.05 «Челсі» — 

«Саутгемптон». ЧА

09.55 «Сіткорізи»

10.25 «Ман Сіті» 

— «Шахтар». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.30, 23.45 «Кардіфф» 

— «Тоттенгем». ЧА

14.20 «Моя гра» І. Петряк

15.05 «Наполі» — «Мілан». 

ЧІ

16.55 «Ньюкасл» — «МЮ». 

ЧА

18.55 «Челсі» — «БАТЕ. Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

20.45 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

21.40 «Гоффенхайм» — 

«Ліон». Ліга Чемпіонів 

УЄФА. Прем’єра

01.50 «Ювентус» — «МЮ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

03.55 «Інтер» — «Торіно». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.30 Містична Україна

07.20, 18.25 Там, де нас нема

09.10 Фантастичні історії

10.10 Невада: ядерна 

таємниця

11.10 Вирішальні битви II 

світової

12.05 Планета динозаврів

15.35 Сироти дикої природи

17.35 Битва рибалок

21.10 Як працюють машини

00.40 Скарб.UA

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.10 «Дай Лапу»

09.00 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

12.30 «Ух ти show»

13.30 Х/ф «12 Різдвяних 
бажань»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

18.20 М/ф «Земля до початку 

часів»

19.35 М/ф «Земля до початку 

часів-2: Пригоди у 

Великій долині»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

23.50 Х/ф «Герцогиня»
01.50 Х/ф «Принцеса де 

Монпансьє»
04.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

12.00 Готель «Галіція»

17.00 Х/ф «Подарунок на 
Різдво»

18.40 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Казки У Кіно

00.00 Країна У

02.00 Панянка-селянка

02.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 22.25 Д/Ф «Світ дикої 

природи»

06.30 Додолики

07.00 М/с «Тачки проти»

07.20, 9.40 М/с «Ведмеді-

сусіди»

07.50 Д/ф «Цікаво.Com»

08.15 Х/ф «Підмінена 

королева»

10.05 Лайфхак українською

10.20 Д/ф «Елементи»

11.30 Хто в домі хазяїн?

12.05 Сильна доля

13.05 Х/ф «Змова проти 

корони»

15.00 По обіді Шоу

16.05 Спільно

16.35 Д/ф «Мегаполіси»

17.10 Т/с «Галерея Вельвет»

20.00 Д/с 

«Найекстремальніший»

21.00, 23.30, 2.00, 4.30 Новини

21.25 Промінь живий

00.00 Телепродаж Тюсо

02.30 Розсекречена історія

03.30 Складна розмова

03.55 Своя земля

04.55 Світло
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

07.00 «Українські сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 М/ф «Маша і Ведмідь»

09.55 Драма «Сісі 

— прекрасна 

імператриця»

13.55 Комедія «100 мільйонів 

євро»

15.45 Комедія «Сотка»

17.40 Комедія «Сам удома-4»

20.15 М/ф «Льодовиковий 

період»

21.50 М/ф»Льодовиковий 

період: різдвяна 

пригода»

22.15 «Королева ночі. 

Концерт олі полякової»

00.15 «Ліга сміху-2018»

02.10 Трагічна історія 

кохання в драмі 

«Сісі — прекрасна 

імператриця»

ІНТЕР

02.15 «Орел і решка. 
Перезавантаження. 
Америка»

03.50, 20.00 «Подробиці»
04.20 «Ніч великих сподівань»
06.40 «Мультфільм»
07.30 Х/ф «Вечори на 

хуторі біля Диканьки»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 2»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
3-й сезон»

12.10 «Орел і решка. 
Перезавантаження» 
Найкраще

13.00 Х/ф «007: Квант 
милосердя»

15.00 Т/с «Абатство Даунтон»
17.00 «Пряма трансляція 

Різдвяного богослужіння»
19.00, 20.30 Х/ф «007: 

Координати 
«Скайфолл»

22.20 Х/ф «Півзахисник»
00.10 Х/ф «Заміж у Новий 

рік»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 2.10 Сьогодні

07.20, 5.50 Зоряний шлях

10.30, 13.10 Т/с «Виноград»

13.00, 15.00, 17.00, 19.00 

Сьогодні. Спеціальний 

випуск зі Стамбула

14.30, 15.10 Х/ф «Доктор 

Щастя»

17.10, 19.50 Т/с «Сестра у 

спадок»

22.10 Х/ф «В очікуванні 

любові»

00.20 Х/ф «Мамина любов»

02.50 Х/ф «Новорічна 

дружина»

04.20 Х/ф «Снігуронька 

для дорослого сина»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Х/ф «Історія 
Попелюшки-3»

04.40 Зона ночі

05.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.50 М/ф «Том і Джеррі: 

Форсаж»

08.09, 9.59 Kids Time

08.10 М/ф «Мінлива 

хмарність, часом 

фрікаделькі»

10.00 М/ф «Мінлива 

хмарність, часом 

фрікаделькі-2»

11.50 М/ф «Мадагаскар»

13.20 М/ф «Мадагаскар-2»

15.10 М/ф «Мадагаскар-3»

17.00 Х/ф «Річчі-багач»
19.00 Х/ф «Двоє: я та моя 

тінь»
21.00 Х/ф «Титанік»
01.00 Х/ф «Великий Гетсбі»

ICTV

04.50 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.05 Факти

05.40 Х/ф «Снігова 
королева»

08.55 Х/ф «Прибульці»
10.50 Х/ф «Прибульці-2: 

Коридори часу»
13.00 Х/ф «Прибульці в 

Америці»
14.40 Х/ф «Особливо 

небезпечний»
16.30 Х/ф «Містер і місіс 

Сміт»
18.45 Факти. Вечір

19.15 Х/ф «Пес: Новорічне 
диво»

21.15 Дизель-шоу

01.35 Х/ф «Секретний 
фарватер»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.30 Акцент
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 
4.00, 5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.15, 18.50, 
23.15 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.50, 8.50, 22.00, 0.15 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

08.15 Клуб LIFE

08.40 Натхнення
09.10 Мотор ТВ
09.15 Автопілот-Тест
09.20 Драйв
10.05 Сімейні зустрічі
10.25, 3.20 Кіно з Я. Соколовою
11.05, 1.40 Кордон держави
11.20 Будемо жити
11.30 Гра інтересів

12.10, 23.20 Невигадані історії
12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 
на лінії зіткнення

13.05 Медекспертиза
13.25, 1.15 Діалоги з Патріархом
14.10, 20.00, 0.30, 4.40, 5.15 

Машина часу
15.20 П’ятий поверх

16.10 Агрокраїна
16.25 Фінансовий тиждень
17.05 Особливий погляд
17.25 Компанія героїв
18.00, 2.15 Час: Підсумки тижня
19.20 Стоп корупції!
21.40, 3.00 Час-Time
22.05 Док. проект
02.55 Огляд преси

НТН

05.25 М/ф «Пригоди 
Буратіно»

06.35 Х/ф «Грішник»
08.10 Х/ф «Різдвяний 

гість»
09.55 Х/ф «Усе, що я хочу 

на Різдво»
11.35 Х/ф «Троє в човні, 

якщо не рахувати 
собаки»

14.10 Х/ф «Кохання, 
кохання, кохання»

17.05 Х/ф «Приборкання 
норовливого»

19.10 Х/ф «Летюча миша»
22.00 Х/ф «Казка про жінку 

та чоловіка»
23.50 «Тисяча років на 

Афоні»
01.15 «Паломництво на Святу 

землю»
02.10 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України
06.00 Територія Кіно. Іван 

Драч
06.50 Погода
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.30 Школа Мері Поппінс
07.50 Мистецькі історії
08.00 UA.МУЗИКА. Кліп 
08.05 Документальна 

програма. Біографії 
великих. «Просвітлений. 
Біографія Далай Лами» 

09.00 UA.Фольк 
10.00 Казки, перевірені 

часом. «Принц за 
сімома морями». 
Художній фільм

11.20 Свій голос. 
Документальний фільм 

12.40 Перемоги України. 
Скіфія. Царство 
курганів

13.10 Київський академічний 
Молодий театр. 
«Інкрустації». Поетична 
вистава за віршами 
Ліни Костенко, 16+

14.10 Українська читанка. 
Тарас Прохасько

14.20 100 років української 
літератури 

14.30 100 років українського 
мистецтва 

14.40 Центр театрального 
мистецтва ім. 
Леся Курбаса. «Я 
йду,Христе…»

15.45 Центр театрального 
мистецтва ім. Леся 
Курбаса. «Білі 
мотилі,плетені ланцюги/
за новелами Василя 
Стефаника»

17.00 Різдвяні Богослужіння 
20.00 UA. Фольк. Різдвяний 

концерт
20.55 Львівський театр 

опери та балету. 
Опера «З нами- Бог! 
Розумійте,народи»

23.00 Київський академічний 
Молодий театр. Ремі 
Де Вос «Поки мама не 
прийшла, (16+)

00.00 Телепродаж Міледі (на 
комерційних умовах)

02.00 Національна опера 
України. Семен 
Гулак-Артемовський. 
«Запорожець 

 за Дунаєм» 
04.00 Найкраще з Будинку 

звукозапису. Джорджу 
Гершвіну 120 років

 
СТБ

05.50, 1.00 Т/с «Коли ми 
вдома. Нова історія»

06.50, 10.45 Хата на тата
08.45 Все буде смачно!
09.45 Караоке на Майдані
19.00 Х/ф «Кучерява Сью»
21.05 Х/ф «Ласкаво 

просимо, або Сусідам 
вхід заборонено»

23.00 Х/ф «Брудні танці»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новини

09.10 Ток-шоу «Споживач» з 
Максимом Несміяновим 
та Оленою Бунт

10.15 Ток-шоу «18 плюс» 
з Сергієм Лойко та 
Аллою Тулинською

11.15, 14.15 «LIVE»
12.10, 13.00 Новорічний 

концерт
15.00 Ток-шоу «Слова і 

музика» з Іриною 
Ратушною та Дмитром 
Клімашенко

16.15 Інтерв’ю з Юлією 
Литвиненко

17.10 «ВАТА-шоу. Всі свої»
18.00, 19.00 Різдвяний 

концерт
20.00 Ток-шоу «Ехо 

України» з Матвієм 
Ганапольським

21.00, 22.00 «Підсумки року»
23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
07.55 «102. Поліція»
08.50 «Загублений світ»
10.50 «Шалені перегони»
12.20 Т/с «Перевізник-2»
16.05 Х/ф «Орден дракона»
17.55 Х/ф «Король Артур 

і лицарі круглого 
столу»

19.30 Х/ф «В ім’я короля-2»
21.20 Х/ф «В ім’я короля-3»
23.05 «Змішані єдиноборства. 

UFC TUF Finale. Dos 
Anjos-Usman»

01.35 «Облом.UA.»
04.25 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.05, 19.40 Топ-матч
06.15 «Кардіфф» — 

«Тоттенгем». ЧА
08.20 «Челсі» — «БАТЕ». 

Ліга Європи УЄФА
10.10 «Ньюкасл» — «МЮ». ЧА
12.00 Світ Прем’єр-ліги
12.30 «Ювентус» 

— «Валенсія». Ліга 
Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра

14.20, 21.50 «Football 
Funnies». ЧА

14.30 «Динамо» — 
«Шахтар». Фінал 2017 
р. /18. Кубок України

16.25 Огляд 1-ї половини 
сезону. ЧІ. Прем’єра

17.20 «Астана» — «Ренн». 
Ліга Європи УЄФА

19.10 «Моя гра» О. Кайоде
20.00 «Гоффенгайм» 

— «Шахтар». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

22.00 «Реал» — «Атлетіко. 
Суперкубок УЄФА 2018 
р.

00.55 «Showboats». ЧА
01.05 «Вольфсбург» 

— «Ліон». Фінал 2017 
р. /18. Жіноча Ліга 
Чемпіонів УЄФА

04.00 «Туреччина» — 
«Україна. Контрольна 
гра

ФУТБОЛ-2

06.00, 12.15 Топ-матч
06.15 «Астана» — «Динамо» 

(К). Ліга Європи УЄФА
08.05 «Евертон» — 

«Лестер». ЧА
09.55, 23.10 Світ Прем’єр-Ліги
10.25 «Гоффенгайм» 

— «Шахтар». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

12.30 «Ман Сіті» — 
«Ліверпуль». ЧА

14.20 «Моя гра» М. Девич
15.10 «Реал» — 

«Ліверпуль». Фінал 
2017 р. / 2018 р.». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

17.25, 1.30 «Football Funnies». 
ЧА

17.40 «Марсель» — 
«Атлетіко». Фінал 2017 
р. / 2018 р. Ліга Європи 
УЄФА

19.50, 3.40 «Showboats». ЧА
20.00 «Шахтар» — «Динамо. 

Суперкубок України
22.15 Огляд 1-ї половини 

сезону. ЧІ
23.40 Італія — Україна. 

Контрольна гра
01.50 «Ювентус» 

— «Валенсія». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

03.55 «ПСВ» — «Тоттенгем». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.00 Містична Україна
07.50, 18.25 Там, де нас нема
09.40 Фантастичні історії
10.40 Вирішальні битви II 

світової
12.30, 21.10 Як працюють 

машини
15.30 Сироти дикої природи
17.30 Битва рибалок
00.40 Підроблена історія

К1

06.30 «Три сестри»
07.40 М/с «Каспер»
08.30 «Ух ти show»
09.50 М/ф «Барбі у Різдвяній 

колядці»
11.15 М/ф «Всі пси 

потрапляють у рай»
12.50 Х/ф «Подорож до 

Різдвяної зірки»
14.15, 21.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

18.10 «Вірю не вірю»
22.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
00.10 «Орел і решка. Шопінг»
02.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
12.00 Готель Галіція
17.00 Х/ф «Дім дивних 

дітей міс Сапсан»
19.30 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Казки У Кіно
00.00 Країна У
02.00 Панянка-селянка
03.00 Віталька
05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 Д/ф «Світ дикої 

природи»

06.30 Додолики

07.00 М/с «Тачки проти»

07.20 М/с «Ведмеді-сусіди»

07.50 Д/ф «Цікаво.Com»

08.15 Х/ф «Король 
Дроздобород»

09.40 Д/с «Останній шанс 

побачити»

12.00 Енеїда

13.00 Лайфхак українською

13.15, 22.40 Д/Ф «Неповторна 

природа»

13.55 #Вукраїні

14.30, 3.55 Своя земля

15.00 Ua:фольк. Різдвяний 

концерт

16.00 «Кардинал Любомир 

Гузар»

17.00 Різдвяні богослужіння

19.55 Різдвяний концерт

21.00, 23.30, 2.00, 4.30 Новини

21.30 Концертна програма 

Марії Бурмаки «Нове та 

улюблене»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.30 Розсекречена історія

03.30 Складна розмова

04.55 Світло
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Як відомо, давньо грець-
кий філософ Діоген був на-
стільки аскетичним, що 
більшу частину свого жит-
тя провів у бочці на місь-
кому звалищі поблизу Ко-
ринфа. Його сучасні пос-
лідовники більш винахід-
ливі. 71-річний француз 
Жан-Жак Савен відплив 
26 грудня від берега іс-
панського острова Ієрро, 
що входить до складу Ка-
нарського архіпелагу, у 
діжкоподібній капсулі, в 
якій планує перетнути Ат-
лантичний океан. Чоловік 
розраховує, що вже за три 
місяці досягне Карибсь-
ких островів, повідомля-
ють Бі-Бі-Сі і Міжнародне 
французьке радіо.
 При цьому бочка, в 
якій він здійснюватиме 
подорож, не обладнана 
двигуном чи вітрилами. 
Жан-Жак Савен каже, що 
вона рухатиметься лише 

за допомогою вітру й оке-
анських течій. Телефоном 
пан Савен розповів жур-
налістам агенції «Франс 
Пресс», що наразі пере-
сувається зі швидкістю 
2-3 кілометри за годину. 
«Погода чудова. Поки що 
моя капсула поводиться 
дуже і дуже добре, про-
гнози говорять про наяв-
ність сприятливого вітру 
принаймні до неділі», — 
додав чоловік.
 Жан-Жак Савен — ко-
лишній військовий десан-
тник, який також має до-
свід роботи доглядачем 
парку і пілотом. Він ві-
рить, що океанські течії 
дозволять йому здолати 
4500 кілометрів і досяг-
ти Карибів. «Можливо, це 
буде Барбадос, хоча мені 
дуже хотілося б, щоб це 
був якийсь французький 
острів — приміром, Мар-
тиніка чи Гваделупа, — 
каже 71-річний француз. 
— У такому випадку буде 

значно простіше розібра-
тися з паперами і повер-
нути бочку назад».
 Свій плавзасіб француз 
зібрав iз кількох листів 
фанери. Всередині Жан-
Жак Саван розмістив стіл 
iз мапами та ліжко. Кап-
сула також обладнана кух-
нею і місцем для зберіган-
ня речей. Довжина капсу-
ли становить три метри, 
діаметр — 2,1 метра. У кап-
сулі є кілька ілюмінаторів, 
один iз них — у підлозі. Він 
дозволяє Савену спостері-
гати за рибами, що пропли-
вають повз бочку. 
 Серед продовольчих за-
пасів, які чоловік підготу-
вав для подорожі, — фуа-
гра і кілька пляшок вина. 
Одну з них Савен планує 

відкрити у новорічну ніч, 
іншу — 14 січня: в цей 
день Савен святкуватиме 
свій 72-й день народжен-
ня.
 Головною метою сво-
го плавання Савен вважає 
вивчення атлантичних 
течій: на борт він взяв 
кілька вимірювальних 
пристроїв міжнародної 
організації, яка займаєть-
ся дослідженням світово-
го океану. Крім того, як 
розповів мандрівник жур-
налістам, він проаналі-
зує вплив океану на алко-
голь: бочка перевезе на Ка-
рибські острови амфору з 
вином із Бордо, яке пізні-
ше порівняють iз тим же 
напоєм, що залишився на  
суші. ■

СТИХІЯ

Сицилію трусить 
Найбільший вулкан Європи по-
своєму відсвяткував Різдво
Олег БОРОВСЬКИЙ

 На острові Сицилія триває виверження най-
більшого вулкана Європи Етна — у переддень свя-
та Різдва 24 грудня той випустив стовп диму і по-
пелу. Перед цим зафіксували підземні поштовхи, 
найпотужніший був магнітудою 4,3. Інформації 
про постраждалих після першого землетрусу не 
надходило. Аеропорт розташованого неподалік 
вулкана міста Катанія тимчасово не працював.
 Але після виверження Етни на Сицилії надалі 
тривають поштовхи. У середу, 26 грудня, зафіксу-
вали черговий землетрус магнітудою 4.8. Основ-
ний удар стався в області, розташованій приблиз-
но за 30 кілометрів на північ від Катанії. Серед 
ночі багато людей були змушені залишити свої 
будинки і спати в автомобілях, повідомляє «Рей-
тер». Землетрус видавався дуже потужним, ос-
кільки його епіцентр був відносно неглибоко — 
на глибині кiлометра, кажуть очевидці. Пошкод-
жень зазнали здебільшого старі будівлі в містах 
Санта-Венеріна і Цафферана-Етна. Тут зруйнова-
но кілька старовинних церков. За словами чинов-
ників, близько 30 осіб отримали поранення, пере-
важно внаслідок падіння кам’яної кладки, коли 
люди вибігали зі своїх будинків. Близько 10 осіб 
доправили в лікарні. На щастя, серйозних пора-
нень ніхто не зазнав. На місці події працюють бри-
гади швидкої допомоги і пожежники. 
 Етна хоч і належить до природних пам’яток, 
що перебувають під охороною ЮНЕСКО, та жит-
тя сицилійцям псує регулярно. Кількість тіль-
ки зареєстрованих вивержень вулкана стано-
вить не менше 190. Сама назва Етна походить 
від арабського і в перекладі означає «Гора вог-
ню». Згідно з різними даними, в горі Етна роз-
ташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів. 
У середньому кожні три місяці один iз них ви-
кидає потоки лави. Селяни з навколишніх посе-
лень іноді називають Етну vipera — «гадюка», 
через те, що під час вивержень потоки лави зни-
щують житло і врожай. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Президент США До-
нальд Трамп із дружи-
ною Меланією пізно в се-
реду, 26 грудня, прилетів 
iз неоголошеним візитом 
до американських війсь-
кових в Іраку. Прес-сек-
ретарка Білого дому Сара 
Сандерс повідомила, що 
президент завітав до вій-
ськових, щоб «подякувати 
їм за службу, їхній успіх, 
їхню пожертву та побажа-
ти їм щасливого Різдва». 
Як зазначають амери-
канські ЗМІ, візит глави 
Білого дому не було анон-
совано і він виявився сюр-
призом для американсь-
ких солдатів. У цій поїздці 
президентське подружжя 
супроводжував радник 
iз національної безпеки 
Джон Болтон. 
 Це перший візит Трам-
па до американських вій-
ськових у зонах бойових 
дій iз моменту вступу на 
посаду. На території Іра-
ку перебувають кілька 
військових баз США. Чи-
сельність військового кон-
тингенту становить близь-
ко 5 тисяч осіб. З мірку-
вань безпеки такі візити 
ніколи не анонсують за-
здалегідь. Візит тривав 
три години. 
 У розмові з журналіста-
ми на авіабазі «Аль-Асад» 
поблизу Багдада Трамп за-
явив, що Сполучені Штати 
не планують виводити свої 
війська з Іраку та зможуть 
використати свою військо-
ву присутність у цій країні 
як базу, якщо недруги за-

хочуть «щось зробити в 
Сирії», передає агенція 
«Рейтер».
 Частина американсь-
ких та європейських 
аналітиків вважає, що ві-
зит Трампа до Іраку був 
спробою зам’яти скандал 
навколо його рішення від 
19 грудня вивести амери-
канські війська з Сирії. 
Американський президент 
і під час перебування в Іра-
ку вкотре запевнив, що 
його рішення стосовно 
виведення військ iз Си-
рії — правильне. «Я вва-
жаю, що багато людей го-
тові погодитися з моїм хо-
дом думок. Настав час для 
нас почати використову-
вати свою голову», — ска-
зав він. За словами Трам-
па, військова присутність 
США в Сирії ніколи не 
планувалася як постійна. 
«Вісім років тому ми ого-
лосили, що направляємо 
туди військових на три мі-
сяці, але так і залишили-
ся там. А тепер ми роби-
мо правильні речі і дове-
демо це до кінця», — ска-
зав Трамп. 

 Рішення Трампа піти 
з Сирії і фактично віддати 
країну на поталу Росії та 
Ірану викликало критику 
з боку низки членів Сена-
ту США, у тому числі рес-
публіканців, а також євро-
пейських лідерів. Наступ-
ного дня глава Пентагону 
Джеймс Меттіс оголосив 
про свою відставку. Ана-
логічне рішення прийняв 
спецпредставник США у 
міжнародній коаліції для 
боротьби з «Ісламською 
державою»  Бретт Мак-
гурк.
 Маттіс має репутацію 
поміркованого міністра, 
який міг стримати Трам-
па від непродуманих рі-
шень у військовій сфері, 
зазначає агенція «Рей-
тер». Після його відстав-
ки у військовій та зовніш-
ній політиці адміністра-
ції Трампа утвориться ще 
більший хаос. Трамп при-
значив уже з 1 січня вико-
нуючим обов’язки мініст-
ра оборони країни заступ-
ника Меттіса Патріка Ша-
нахана.  
 Рішення Трампа вивес-

ти американських війсь-
кових із Сирії критикують 
у США та Європі. Міністер 
оборони Німеччини Урсу-
ла фон дер Ляєн заявила, 
що бойовики «Ісламської 
держави» ще не повніс-
тю розгромлені. Бундес-
вер планує й надалі брати 
участь в антитерористич-
ній коаліції.  «Ми пере-
буваємо там також разом 
iз багатьма дружніми єв-
ропейськими держава-
ми та країнами мусуль-
манського світу, які праг-
нуть запобігти відроджен-
ню терору «ІД», — додала 
фон дер Ляєн. За її слова-
ми, плани Бундесверу в 
цьому регіоні залишають-
ся незмінними. Президент 
Франції Емманюель Мак-
рон також піддав критиці 
рішення Трампа та пові-
домив, що його країна за-
лишиться у складі антите-
рористичної коаліції у Си-
рії. 
 Щодо цього в Трампа 
своя думка: він вважає, 
що Сполучені Штати біль-
ше не можуть виконувати 
роль «світового жандар-
ма». Мовляв, несправед-
ливо, коли США та їхні 
збройні сили використову-
ють інші країни для влас-
ного захисту.
 Дорогою з Іраку до 
США літак з американсь-
ким президентом Дональ-
дом Трампом зробив зу-
пинку в авіабазі Рам-
штайн у ФРН, розташо-
ваній у федеральній землі 
Рейнланд-Пфальц, де дис-
локуються американсь-
кі військові. 27 грудня 
Трамп розписався на чер-
воних бейсболках зі своїм 
передвиборчим слоганом 
«Зробимо Америку знову 
великою» (Make America 
Great Again), позую-
чи для селфі, і потиснув 
руки десяткам солдатів, 
поки його літак проводив 
дозаправку на зворотному 
рейсі з Іраку. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Папа Франциск у різдвяному зверненні 
побажав миру Україні
 25 грудня Папа римський Франциск виступив iз традицій-
ною різдвяною проповіддю і благословенням Urbi et Orbi («Міс-
ту і світу»). Звертаючись до мирян, очільник Католицької церк-
ви закликав до братерства між представниками різних культур і 
релігій. Він нагадав про конфлікти на Близькому Сході, наголо-
сив, що в Сирії «мільйони людей є біженцями або переміщени-
ми особами і потребують гуманітарної допомоги», побажав їм 
можливості повернутися додому. Папа Франциск нагадав про 
потребу примирення у Венесуелі та в Африці. Глава Католиць-
кої церкви також звернув увагу на ситуацію в Україні, яка прагне 
повернення тривкого миру. 

Білоруський рубль подешевшав
 Під час відкриття валютної біржі в Мінську 26 грудня бі-
лоруський рубль подешевшав щодо долара, євро і російського 
рубля. Місцеві ЗМІ пов’язують це з переговорами напередодні 
в Москві президентів Росії та Білорусі, які не були результатив-
ними. Після перемовин між президентами Путіним і Лукашен-
ком було оголошено про створення робочої групи для підготов-
ки пропозицій щодо подальшої інтеграції обох країн і вирішення 
поточних проблем. Відомо також, що напередодні Нового року 
президенти обох країн зустрінуться знову. Білорусь хоче домо-
витися про компенсацію збитків, що виникли внаслідок запро-
вадження в Росії так званого податкового маневру. У зв’язку зі 
зміною норм розрахунків для російської нафти, Мінськ до 2024 
року може втратити навіть кілька мільярдів доларів. Росіяни 
пов’язують питання подальшої фінансової підтримки Білорусі з 
поглибленням інтеграції обох країн. У Мінську це сприйняли як 
спробу Росії поглинути Білорусь.

Ізраїльський парламент саморозпустився 
 Депутати ізраїльського парламенту в середу, 26 грудня, 
проголосували за саморозпуск та проведення 9 квітня 2019 
року дострокових виборів. Голоси за це віддали 102 зi 120 
членів Кнесету, двоє висловилися проти, передає агенція dpa. 
Останнім часом коаліція під проводом прем’єр-міністра Ізраї-
лю Біньяміна Нетаньяху перебувала під дедалі більшим тис-
ком. Після відставки Авігдора Лібермана з поста міністра обо-
рони в листопаді цього року після подій у Секторі Гази, а також 
виходу його партії «Наш дім — Ізраїль» iз правлячої коаліції, 
у 120-містному Кнесеті в розпорядженні Нетаньяху залишила-
ся лише хистка більшість у 61 мандат. Тож ледь не кожне голо-
сування в парламенті ставало справжнім викликом для прав-
лячої коаліції. 

■

Діжка та її капітан.❙

ВІДЧАЙДУХИ

Діоген океану
71-річний француз планує в бочці 
перетнути Атлантику

■

СЮРПРИЗ 

«Військове селфі» в Іраку 
Дональд Трамп уперше здійснив візит у зону 
бойових дій

■

Трамп прилетів до Іраку, щоб зам’яти скандал навколо 
виведення військ із Сирії. 

❙
❙
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Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Днями у Києві в одній з бібліотек відома 
українська письменниця Ірен Роздобудь-
ко презентувала свій новий роман «При-
летіла ластівочка». Це книжка про компо-
зитора Миколу Леонтовича, чия мелодія 
ось уже понад сто років лунає по всьому 
світу, — наш український «Щедрик». 

Заради «двох абзаців» довелося 
перечитати всі статті Симона Петлюри
 ■ Пані Ірен, як виникла ідея написати 
роман про Миколу Леонтовича? І загалом, 
чому звернулись до цієї постаті?
 — Ідея належала продюсеру Андрію 
Чернюку, який два роки тому прийшов 
до мене з пропозицією створити сценарій 
на основі історії життя і смерті компози-
тора. Поки я писала цей сценарій, виник-
ла ідея книжки. Адже постать Леонтови-
ча дуже цікава, а історія його життя і смер-
ті не дуже відома широкому загалу, незва-
жаючи на те, що «Щедрик» у його обробці 
знає чи не кожна людина в Україні. 
 Але цікаво й те, що ця мелодія лунає 
за кордоном під іншим іменем — компози-
тора і аранжувальника Пітера Вільховсь-
кого. І у світі її знають саме як Carol of the 
Bells — «Гімн дзвоників». І це також спо-
нукало встановити «маленьку справед-
ливість» щодо першого джерела цієї ме-
лодії. Власне, цікаво й те, що ця мелодія, 
як прадавня щедрівка, яку геніально 
аранжував Микола Леонтович, закорі-
нена ще в глибшому часі. 
 ■ У романі тільки суто реальні факти 
чи є і домисли?
 — Роман — не є прямою біографією 
видатного композитора. Але я намагалась 
притримуватися фактів. Проте, вони заву-
альовані і не виглядають як «біографічна 
довідка». Наприклад, навіть у діалогах ге-
роїв я намагалася застосовувати їхні реаль-
ні висловлювання про ту чи іншу подію. 
Відсотків сімдесят у романі — це факти. 
 І домисли, звісно, є — без них роман не 
був би романом. Вигадані персонажі прос-
то допомагають глибше і сміливіше мірку-
вати над фактами. 

 ■ Події в романі відбуваються і в Ук-
раїні, і в Америці. Звідки черпали інфор-
мацію, скажімо, про американський по-
бут?
 — Я бувала в Америці не раз. І не прос-
то бувала, а об’їздила її разом із чоловіком 
вздовж і впоперек із творчими зустрічами. 
Доводилось жити серед американців, у їх-
ніх будинках, чути їхню історію життя, ба-
гато говорити про політику, історію краї-
ни і бачити зворотний бік фірмової аме-
риканської посмішки. Це цікава країна зі 
своїми проблемами, непростою долею і роз-
маїттям людей різних національностей, 
котрі вважають її своєю батьківщиною. 
 ■ Роман також просякнутий україн-
ськими атрибутами і фольклором. До-
сліджували автентичність із монографій 
чи консультувалися з фахівцями?
 — Не можу сказати, що я щось «дослі-
джувала» — я просто пропускала крізь 
себе певний фактаж, жила ним. Але, дійс-
но, задля того, аби одним-двома реченнями 
змалювати автентичну вишивку Поділля, 
я прочитала цілу книжку про вишивку, а 
ще побачила її в музеї на власні очі на ста-
ровинних сорочках. Здивувалася тому, що 
на Поділлі не вишивали хрестиком! 
 А заради інших «двох абзаців» довело-
ся перечитати всі статті Симона Петлюри, 
починаючи від юнацьких, присвячених те-
атру. Тобто ці «дослідження» були цікаві 
в першу чергу мені. І я хотіла поділитися 
своїми «відкриттями» з читачем — і тек-

стами старовинних колядок у тому числі. 
Але працювати над книгою мені не допо-
магав жоден «консультант», окрім самого 
Леонтовича і його «Щедрика». 

Усе просте може виявитись вічним
 ■ У містечку Теплик, що на Віннич-
чині, на творчій зустрічі з вами були й ав-
тори монографій, які досліджували твор-
чість композитора. Не лячно було почути 
думку науковців про роман?
 — Звісно, я не є першою людиною, хто 
звернувся до творчості і долі Миколи Ле-
онтовича. Але здебільшого це були наукові 
праці, монографії про музичний спадок 
композитора. Існують і спогади про нього 
його сучасників. Тому треба було підходи-
ти до белетризованої біографії досить обе-
режно і з належним пієтетом. Поки я не 
чула від фахівців негативної думки. Вони 
по ставилися з розумінням до того, що на-
укові праці і монографії читає не таке ши-
роке коло людей, а роман у стилі «байопік» 
усе ж таки має більшу аудиторію. І я споді-
ваюсь, що читач, котрий дійсно зацікавив-
ся постаттю композитора, сам знайде стеж-
ку і до наукових праць. 
 Я навмисно уникала суто «журналіст-
ської» роботи брати інтерв’ю чи консуль-
тацію у фахівців, адже в такому випадку 
мусила б звітувати перед таким консуль-
тантом, звіряти кожний суто літератур-
ний прийом із коментарями. А це вже не є 
свободою у написанні роману. Все, що мені 
треба, я знаходила в... музиці. І в тих «на-
тяках», які бачила крізь рядки, написані 
сучасниками Леонтовича досить давно. 
 ■ Микола Леонтович деякий час пра-
цював на Донбасі, звідки ви родом. Не 
вважаєте це чимось містичним...
 — Цього року в Покровську (колиш-
ньому Красноармійську) навіть постави-
ли пам’ятник композитору авторства Пет-
ра Антипа, теж мого земляка, що тепер є 
переселенцем із Горлівки. Як на мене, все 
це ті «несповідимі шляхи», котрими ми 
всі нині йдемо. Микола Леонтович дійс-
но працював на Донбасі. І, хто знає, мож-
ливо, там зійшли паростки, які він посіяв 
своєю музикою. 
 ■ Що для Ірен Роздобудько означають 
три з половиною ноти?..
 — Для когось і ціла симфонія не має 
ніякого значення! А три ноти Леонтови-
ча підкорили увесь світ. Що це означає 
особисто для мене? Те, що все, на пер-
ший погляд, просте, може виявитись 
вічним. І навпаки. 
 ■ Моє дитинство було наповнене не 

лише сільським поліським побутом, а й 
різдвяною колядкою. А ваше?
 — Я навряд чи можу сказати про себе 
щось подібне. Я — «дитина асфальту», ви-
ростала в Донецьку, де не святкували ані 
Різдва, ані Великодня — принаймні, так 
було в моїй родині. Свято Різдва для мене 
почалось і стало знаковим досить пізно — 
вже коли я переїхала до Києва. 
 У мене не було родичів у селі, де можна 
було б доторкнутися до казкових відчуттів 
народних свят, до витоків автентичності, 
до фольклору. До всього цього я дійшла 
сама в досить пізньому віці. Але, можли-
во, в тому є і свій «плюс»: всі відкриття я 
робила свідомо. Адже те, що ти здобуваєш 
самотужки, більше цінуєш. 
 ■ Кого з українських письменників 
вважаєте своїми друзями і яких авторів 
читаєте?
 — Серед письменників моя найближ-
ча подруга — Леся Воронина, одна з про-
відних дитячих письменниць. Але є й 
інші, перераховувати яких — «невдячна 
справа», адже можу когось пропустити. А 
читати, хоча б по діагоналі, намагаюсь чи 
не всіх. 
 Нині величезне розмаїття літератури 
на будь-який смак і запит. У мене на поли-
ці — ціла черга з іще не прочитаних кни-
жок. У ній майже всі письменники, які ос-
таннім часом видали новинки. ■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 У Національному педагогіч-
ному університеті імені Михай-
ла Драгоманова презентували 
двотомник «Організоване сус-
пільство». Книга перша — «Від 
мрії до дії». Книга друга — «Фі-
лософія новітнього державотво-
рення». Автор — Віктор Анд-
рущенко, ректор університету, 
член-кореспондент Національ-
ної академії наук України, дійс-
ний член Національної академії 
педагогічних наук України, пре-
зидент Асоціації ректорів педа-
гогічних університетів Європи, 
доктор філософських наук, про-
фесор, заслужений діяч науки 
і техніки України, лауреат Де-
ржавної премії в галузі освіти та 
Державної премії в галузі науки 
і техніки України. Автор понад 
850 публікацій, серед яких — 75 
колективних та 45 індивідуаль-
них монографій. Віктор Андру-
щенко підготував 76 кандидатів 
наук та 56 докторів наук.
 У книзі обґрунтовано ав-
торську модель суспільно-полі-

тичної організації в період пе-
реходу від тоталітаризму до де-
мократії. Проаналізовано ри-
зики, що виникають на цьому 
шляху, засоби їх подолання, 
умови та ресурси його досягнен-
ня й поступового переростан-
ня в суспільство громадянсь-
кої, демократичної самооргані-
зації. Видання розраховано на 
студентів, науковців, держав-
них діячів, політиків, громадсь-
ких активістів, а також тих, хто 
шукає і порушує шлях до свобо-
ди і демократії, суспільного по-
рядку і прогресивного розвитку. 
У передмові автор зазначив, що 
книгу присвячує українському 
народові — працьовитому, тала-

новитому і перспективному.
 «Це подія, до якої ми йшли 
декілька сторіч, —підкреслив 
присутній на презентації третій 

Президент Віктор Ющенко. — 
Дуже часто нам бракує єдності. 
Нас легко було розділити чи 
то мовою, чи то церквою, чи то 

культурою. Власне, Віктор Анд-
рущенко написав порядок дня — 
виписав найактуальніші питан-
ня, закінчуючи перспективою. 
Автор без сумнівів вірить, що 
Україна має вийти (і поза вся-
ким сумнівом вийде!) на шлях 
самоорганізації і саморозвит-
ку. Для цього є всі об’єктивні і 
суб’єктивні передумови».
 Віктор Андрущенко каже: 
«Я вірю в історичну місію ук-
раїнського народу, який пода-
рував світові землеробську й пі-
сенну культури, вірю в багато-
гранний талант української лю-
дини, яка, попри різноманітні 
історичні перепони, утверджу-
вала і розвивала гуманістичні 
пріоритети в системі тих куль-
тур світу, куди кидала її істо-
рична доля, вірю в соціально-іс-
торичний досвід моїх батьків, 
дідів і прадідів, які виховали 
мене й моє покоління як свідо-
мих українців, що прагнуть до 
творчості і свободи».
 Двотомник вийшов тисяч-
ним тиражем у ТОВ «Видавниц-
тво «Знання України». ■

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Філософський порядок дня
Ректор Віктор Андрущенко представив двотомник про новітнє 
державотворення

■

Ірен Роздобудько.
Фото з власного архіву.

❙
❙

ІМЕНІ ТАЇНА

 ■ Ірен, привідкрийте секрет свого імені.
 — Так, своє ім’я я отримала не випадково. 
Все сталося через... роман Голсуорсі «Сага про 
Форсайтів», якою був захоплений мій батько. Він 
читав його, коли мама ще ходила вагітною, і твер-
до вирішив: якщо народиться дівчинка, назве її 
на честь улюбленої героїні цього роману — Ірен 
Форсайт. Мама навіть ревнувала його до цієї лі-
тературної героїні! При реєстрації дитини в РАГСі 
пропонували назвати мене «Іриною», адже в ті 
часи давати дітям незрозумілі іноземні імена вва-
жалося забороненим. Але батько наполіг на своє-
му. Потім він часто розповідав мені про «прото-
тип» мого імені — мовляв, це була жінка з сіри-
ми очима і цікавою складною долею. Із «сірими 
очима», власне, у мене склалося.
 ■ Ваші побажання читачам напередодні 
Різдвяних свят.
 — Так складається, що ми звертаємося до 
Бога у святкові дні... Тому я б побажала ВІРИ в 
краще — завжди. Нині ми проживаємо склад-
ні, але й дуже цікаві часи і мусимо не проґавити 
шанс, який засяяв для України сто років тому — 
шанс на незалежність і власний шлях. Тому й ба-
жаю всім віри, оптимізму і світлого шляху в но-
вий рік. 

■

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Ноти, що облетіли весь світ 
Письменниця Ірен Роздобудько презентувала роман про вбитого агентом ЧК композитора 
Миколу Леонтовича і його знаменитий «Щедрик»

■
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«Припустимо, на хвилі загального негативу я залишу біатлон. Я готовий це 

зробити. А що далі? Це тільки здається, що все добре, механізм працює 
сам по собі, і потрібно просто молодого менеджера».

Володимир Бринзак
президент Федерації біатлону України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Зі змішаними почуттями за-
вершили вітчизняні біатлоніс-
ти першу третину дистанції 
Кубка світу-2018/2019.
 З одного боку, в активі «си-
ньо-жовтих» є «золото» Юлії 
Джими в індивідуальній гон-
ці та «бронза» Анастасії Мер-
кушиної та Артема Тищенка в 
одиночному «міксті», здобуті 
ними на першому етапі КС у 
Поклюці.
 З іншого — маємо черго-
вий публічний скандал, який 
розгорівся під час «кубкових» 
змагань у чеському Нове Мєс-
то. Капітан української чолові-
чої збірної Дмитро Підручний 
без зайвої делікатності звину-
ватив команду «сервісменів» 
у непрофесіоналізмі, більшою 
мірою саме на них поклав-
ши відповідальність за низь-
ку швидкість під час третього 
етапу КС у Чехії.
 Пригадується, як на про-
вальній для українських біат-
лоністів Олімпіаді-2018 у 
Пхенчхані Валентина Семерен-
ко зробила надбанням громад-
ськості конфлікт, який напере-
додні відповідальної естафети 
виник усередині жіночої збір-

ної. Тоді досвідчена спортсмен-
ка на своїй сторінці у «Фейсбу-
ці» розкритикувала підходи 
тренерського штабу в питанні 
формування стартової четвірки 
на командні перегони, місця в 
яких, нагадаємо, не вистачило 
саме Валі.
 Тепер ось своє невдоволення 
внутрішньокомандною атмос-
ферою виказав капітан чолові-
чої збірної України. 
 Водночас одразу по завер-
шенні мас-старту, в якому Під-
ручний фінішував на 17-му міс-
ці, під час флеш-інтерв’ю те-
левізійникам він розкритику-
вав нову команду спеціалістів, 
які займаються змащуванням 
лиж. «За три етапи лише в од-
ній гонці вони вгадали зі зма-
щуванням. А так — лижі прос-
то стоячі. Приходиш до них, 
скаржишся, а вони відповіда-
ють, що це ви просто спортсме-
ни такого рівня. Сподіваюся, 
нас почує президент федера-
ції», — наголосив Дмитро.
 Відзначимо, що з нового 
сезону в команді сервісменів, 
котра займається лижним 
питанням українських біат-
лоністів, з’явилося двоє росіян 
—  Роман Віролайнен та Дмит-
ро Медведєв. Раніше ж лиж-

ним реманентом наших спорт-
сменів опікувався вітчизняний 
спеціаліст Віталій Руденчик, 
утім, як відзначив президент 
ФБУ Володимир Бринзак, йому 
не вдалося втримати в команді 
досвідченого фахівця, котрий 
перебрався на краще оплачува-
ну роботу.
 «Неможливо моменталь-
но створити нову команду сер-
вісменів. Та й, власне, в Ук-
раїні немає такої школи, котра 
б готувала висококласних мас-
тильників — кожного такого 
фахівця доводиться вирощу-
вати роками», — наголошує 
Бринзак.
 Утім, як видно, вітчизняна 
біатлонна збірна має проблеми 
не тільки з підготовкою лиж. 
 По суті, питанням номер 
один для керівника українсь-
кого біатлону стала відсутність 
гідної зміни для ветеранів жі-

ночої збірної. І, за словами 
Бринзака, підготовка коман-
ди до Пекіна-2022 для нього є 
справою принципу.
 Щоправда, після двох без-
медальних етапів КС — у Хох-
фільцені та Нове Мєсто — пре-
зидент ФБУ змушений говори-
ти про свою відставку.
 «Припустимо, на хвилі за-
гального негативу я залишу 
біатлон. Я готовий це зроби-
ти. А що далі? Відразу підуть 
усі спонсори, які підтримують 
команду на основі особистих 
контактів. Це тільки здаєть-
ся, що все добре, механізм 
працює сам по собі, і потрібно 
просто молодого менеджера», 
— каже Бринзак, який, до сло-
ва, вже 20 років керує вітчиз-
няним біатлонним господарс-
твом.
 За словами Володимира Ми-
хайловича, він іще має достат-

ньо сил та ентузіазму, аби бути 
корисним українському біат-
лону. Про нинішній же сезон 
президент ФБУ каже як про 
експеримент, основою котро-
го стали індивідуальні плани 
підготовки переважної біль-
шості членів жіночої збірної 
України. Його головний старт 
— березневий чемпіонат світу 
в Оберхофі, після нього, влас-
не, ФБУ й прийматиме важ-
ливі кадрові рішення.
 Щодо безпосередніх резуль-
татів українських біатлоністів 
на третьому етапі Кубка сві-
ту в Нове Мєсто, то кращими 
у складі жіночої команди були 
сестри Семеренко. Віта сьомою 
завершила спринт, а Валя ана-
логічну позицію посіла в гонці 
переслідування. Водночас у чо-
ловіків уваги заслуговує шос-
те місце Підручного в сприн-
терських перегонах. ■

БІАТЛОН

А далі що?
Зіштовхнувшись iз проблемами «стоячих 
лиж» на третьому етапі Кубка світу, 
вітчизняні біатлоністи розкритикували 
роботу нової команди «сервісменів»

■

Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний назвав нову команду сервісменів «аматорами».
Фото з сайта depo.ua.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Кожне нове звинувачення українсь-
ких атлетів у порушенні антидопінго-
вих правил — своєрідний акт наруги над 
усією спільнотою вітчизняних спортив-
них уболівальників, які останнім часом 
з доволі регулярною частотою змушені із 
сумом та розпачем слухати повідомлен-
ня про те, що Всесвітня антидопінгова 
агенція спіймала на вживанні стимуля-
торів того чи іншого призера Олімпійсь-
ких ігор з України.
 Думається, ще боліснiше та приниз-
ливiше вітчизняною спортивною спіль-
нотою сприйнялася інформація про по-
зитивну допінг-пробу чемпіона Олім-
пійських ігор в Лондоні Олексія То-
рохтія. Через шість років після свого 
загалом сенсаційного тріумфу 32-річний 
харків’янин, який до недавнього часу 
як віце-президент Федерації важкої ат-
летики України був членом виконкому 
Європейської федерації важкої атлети-
ки — опинився в неймовірно неприєм-
ній ситуації, котра, без сумніву, завдасть 
серйозних репутаційних втрат не тільки 
особисто йому, а й усім українським важ-
коатлетам. Ольга Коробка, Юлія Кали-
на, Наталія Давидова, а разом iз ними й 
Олексій Торохтій — усі вони, в минулому 
призери Олімпійських ігор, нині фігуру-
ють у переліку порушників антидопінго-

вих правил.
 Не так давно Торохтій критикував рі-
шення Міжнародної федерації важкої ат-
летики про річне відсторонення від між-
народних змагань збірної України, котра 
несла покарання за допінгові проколи 
своїх попередників. Нині ж Олексій, от-
римавши від міжнародних організацій 
тимчасову заборону на спортивну діяль-
ність, змушений поповнити когорту спій-
маних раніше на допінгу українських 
важкоатлетів, порушення котрих і при-
звели до річної дискваліфікації.
 На початку листопада в Ашгабаті «си-
ньо-жовті» відзначили своє повернення 
на міжнародну арену планетарним «сріб-
лом» Дмитра Чумака у ваговій категорії 
до 102 кг.
 Однак уже тоді світом почали шири-
тися чутки про те, що перебування ук-
раїнських штангістів на планетарному 
помості може бути недовгим, адже через 
три позитивні допінг-проби, котрі здали 
юні вітчизняні атлети упродовж минуло-
го року, на вітчизняну федерацію може 
чекати ще одне покарання. Загалом під 
питанням опинилася участь українсь-
кої збірної на Олімпіаді-2020. І буде ней-
мовірно прикро, якщо допінгова історія 
Торохтія виявиться саме тією краплею, 
котра переповнить чашу толерантності та 
терпіння чиновників із Міжнародної фе-
дерації важкої атлетики.

 Поки ж там лише кажуть про тимча-
сове відсторонення Торохтія від будь-
якої спортивної діяльності та продовжен-
ня розслідування, до завершення котрого 
не буде жодних коментарів.
 Водночас варто зауважити, що з квіт-
ня 2018 року в Міжнародній федерації 
важкої атлетики прозвітували про поча-
ток дії нової жорсткiшої антидопінгової 
політики, котра покликана захистити 
чистих атлетів.
 Очільник світового важкоатлетич-
ного господарства Тамас Аджан наголо-
сив, що нові антидопінгові вимоги знач-
но посилюють відповідальність націо-

нальних федерацій за недотримання пра-
вил. «Чистий спорт повинен починатися 
на національному рівні й IWF тісніше 
працюватиме з федераціями, аби пере-
конатися, що там усвідомлюється їхня 
відповідальність за захист i підтримку 
«чистих» атлетів», — заявив Аджан. 
 І хоча історія Торохтія має досить 
давні корені, цілком можливо, що вона 
може стати «тригером» для оновлено-
го характеру виховних заходів щодо ук-
раїнської Федерації важкої атлетики. 
На жаль, репутація вітчизняних важко-
ваговиків не виглядає кришталево чис-
тою. ■

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Привіт із минулого
Іще одного вітчизняного призера Олімпійських ігор 
спіймали на порушенні антидопінгових правил

■

Через шість років після олімпійського тріумфу в Лондоні Олексія Торохтія звинуватили 
у вживанні допінгу.
Фото з сайта censor.net.

❙
❙
❙
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 — Рабиновичу, треба за можли-
вості жити чесно.
 — Я б радий, але в мене немає 
такої можливості.

* * *
  До поліцейського біля супер-
маркету підбігає схвильований чо-
ловiк.
 — Я на хвилинку заскочив у ма-
газин, а в мене за цей час викрали 
машину.
 — Та бачив я все це — про-
фесійно спрацювали.

* * *
 Звернувся чоловiк до полiцiї:
 — Зникла дружина.
 — Дайте опис вашої дружини.
 Той на секунду замислився:
 — З однією умовою, коли знай-

деться дружина, ви їй цей опис лише 
покажете.

* * *
 — Офіціанте, у мене в супі ґу-
дзик!
 — А ви що хотіли, щоб за такі 
гроші вам дали ціле пальто?

* * *
 П’яний ДАІшник зупиняє п’яного 
водія:
 — Чуєш, а чому вас двоє за кер-
мом сидить?
 — І через це треба всю машину 
оточувати?

* * *
 Жінка скаржиться подрузі:
 — Ніяк не можу привчити чо-
ловіка до порядку — кожен раз він 
ховає гаманець у нове місце.

По горизонталі:
 1. У Карпатах — дядько по татові. 
5. Назва квітки чи гарної дівчини в Кар-
патах. 8. Лікарська рослина, бур’ян. 9. 
Головна інстанція встановлення спра-
ведливості. 10. Один із синів Ноя, який 
сміявся над батьком. 11. Відомий уні-
верситет, розташований в американсь-
кому місті Кембридж. 13. Давня росій-
ська монета. 15. Батько Енея. 17. За-
піканка, голубці, крученики, галушки. 
18. Місто на Сумщині, де була фабри-
ка з випуску кіноплівки. 20. Яр, байрак. 
22. Відомий мольфар, убитий у серпні 
2011 року. 24. Давня столиця Вірменії. 
25. Конгрес українських націоналістів. 
27. Давньогрецьке пекло. 28. Весняні 
квіти, які в народі називають півниками. 
29. Те, що помирає останнім. 30. Фран-
цузький Дід Мороз.
По вертикалі:
 1. Річка, на якій стоїть Краків. 2. За-
сіб для знезаражування ран. 3. Прем’єр-
міністр Угорщини у 1998—2002 роках. 
4. «Куплю тобі хатку, та ще й сіножатку, і 
..., і млинок, і вишневенький садок» (на-
родна пісня). 5. Легке жіноче покрива-
ло, яким мусульманки закутуються з го-
лови до ніг, лишаючи щілину для очей. 
6. Один із легендарних трьох братів, від 
яких пішли слов’янські народи. 7. Твер-
дий коштовний камінь, здатний різати 

скло. 11. Різке скорочення діафрагми, 
яке важко зупинити. 12. Річка в Карпа-
тах. 14. Шматок шкіри чи тканини на 
одязі, що закриває дірку. 16. Вогник, 
який розсипає бенгальський вогонь. 
19. Старовинна одиниця виміру алко-
гольних напоїв, яку в Росії ще називали 
«мерзавчиком». 20. Малосольна сви-
нина, що зазвичай складається з про-
шарків сала і м’яса. 21. Збройні сили 
держави. 22. Місто на Чернігівщині, де 
вчився Микола Гоголь. 23. Характерний 
альпійський спів. 26. Ім’я канадського 
китобоя, героя роману Жюля Верна «20 
тисяч льє під водою». 27. «Слався!» по 
латині, традиційний початок католиць-
ких молитов. ■

Кросворд №140
від 21—22 грудня

У зв’язку з новорічними святами і неробочими днями Укрпошти 
наступний номер «України молодої» вийде 4—5 січня 2019 року
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Дара ГАВАРРА

 Напередодні католицького Різд-
ва колишня українська співачка, а нині 
жителька США Міка Ньютон вийшла 
заміж. Оксана Грицай (а саме так зва-
ти співачку) — уродженка Бурштина 
з Івано-Франківщини — вже багато 
років (якщо слово «багато» можна 
вжити щодо юної, як на свої 32 роки, 
дівчини) проживає у Лос-Анджелесі, 
де намагається зробити кар’єру. І, 
здається, їй це вдалося, бо що б там 
хто говорив, а вдале заміжжя — та-
кож непогана кар’єра, тим паче коли 
твій чоловік — не просто бізнесмен, 
а власник модельного агентства Кріс 
Сааведра (до слова, в цьому ж агент-
стві працювала й Міка).
 Саме весілля пройшло у спа-
готелі The Mission Inn Hotel & Spa, 
що в Каліфорнії, який нагадує се-
редньовічний замок. Усі приміщен-
ня, арки, столи були прикрашені бі-
лосніжними квітами, що ще більше 
створювало ілюзію казки. Та й сама 

наречена була, мов принцеса: пиш-
не плаття щедро оздоблене страза-
ми Сваровскі, а голівку прикрашала 
вишукана діадема. Згодом, після це-
ремонії, Міка переодяглася у зручні-
шу, але не менш вишукану біло-сріб-
лясту сукню.
 Кульмінацією торжества став ви-
соченний білосніжний торт у вигляді 
готичної замкової башти, прикраше-
ний блискучими камінцями та квіта-
ми, а також сюрприз — пісня від на-
реченої.
 Напередодні весілля, як і годить-
ся, Ньютон відгуляла два дівич-вечо-
ри — один у Києві, який подрузі ор-
ганізували доньки депутата Андрія 
Деркача — Ксенія Деркач та Тетяна 
Литвинова, а другий — у Діснейленді 
в Каліфорнії, де, за словами нарече-
ної, вона нарешті вділа вушка і фату 
нареченої Міккі Мауса — Мінні.
 До слова, Міка Ньютон збираєть-
ся запустити свій відеоблог, у якому 
показуватиме своє життя в Америці, а 
до того, звісно ж, — своє весілля. ■

з 31 грудня до 6 сiчня

 Овен (21.03—20.04). Багато неприємних 
сюрпризів чекають того, хто прагнутиме збіль-
шувати свої зв’язки і фіксуватися на постійно-
му пізнанні нового.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 2.

 Телець (21.04—21.05). Не захоплюйте-
ся, відзначаючи Новий рік, інакше на почат-
ку року можуть виникнути проблеми з печін-
кою. Усе, звичайно, залежить від вашого віку 
і способу життя.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4. 

 Близнюки (22.05—21.06). Сильні по-
чуття призведуть до того, що ви будете стри-
маними, щирішими і чуттєвішими. Чекайте 
приємних новин.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Рак (22.06—23.07). Ваша енергія буде 
на висоті на початку року, оскільки цей період 
буде сприятливим і в коханні, і в роботі. 
 Дні: спр. — 3; неспр. — 5.

 Лев (24.07—23.08). Завдяки імуніте-
ту ви уникнете втоми і хвороб. На свята мо-
жете сміливо вирушати у відпустку. Чим далі 
буде місце відпочинку від вашого будинку — 
тим краще.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Діва (24.08—23.09). У цей період зірки 
оберігають вас. Навіть безсоння турбуватиме. 
Будьте обережні у виборі їжі, інакше можуть 
виникнути проблеми з травною системою.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 1.

 Терези (24.09—23.10). Попереду бага-
то несподіванок — як приємних, так і не дуже. 
Можливо, через деякі події вам необхідно буде 
докласти зусиль, щоб домогтися бажаного.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Скорпіон (24.10—22.11). Найголовніше 
для вас — упевненість у собі. Зберігайте спокій 
у будь-якій ситуації, не робіть необдуманих вчин-
ків, і ви знайдете відповіді на всі питання.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

 Стрілець (23.11—21.12). На початку року ви 
будете дуже щасливі. Сприятливий період для ство-
рення нової сім’ї, не бійтеся освідчитися в коханні, 
якщо хочете якнайшвидшого розвитку подій.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

 Козеріг (22.12—20.01). Розбіжності в 
сім’ї можуть виникнути через гроші або со-
ціальний статус. Зірки будуть цілком на ва-
шому боці, ви з легкістю зможете добитися 
взаємності в будь-якому випадку.
 Дні: спр. — 6; неспр. — немає.

 Водолій (21.01—19.02). Особисте життя 
відрізнятиметься стабільністю. Самотні люди 
можуть зустріти людину, з якою в них будуть 
серйозні та сприятливі стосунки.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Риби (20.02—20.03). Любов займати-
ме практично весь ваш час, професійна діяль-
ність відійде на другий план. Але постарайтеся 
досягти гармонії в цих двох сферах.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА

Міка Ньютон — американська 
наречена
Співачка вийшла заміж у Каліфорнії

■

Міка Ньютон.❙

29—30 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, мiсцями невеликий мокрий снiг. Вiтер пiв-
нiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi -2...-4, удень 
0...-2. Пiслязавтра температура вночi -4...-6, удень 0...-2.

Курорти Карпат: хмарно, помiрний снiг. Славське: вночi 
-1...+1, удень -1...+1. Яремче: вночi -1...+1, удень -1...+1. 
Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень +2...+4. Рахiв: уночi 0...+2, 
удень +2...+4. 

27 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— немає, Стрий — немає, Славське — 8 см, Плай — 
18 см, Мiжгiр’я — 12 см, Рахiв — 12 см, Долина — 
1 см, Івано-Франкiвськ — 3 см, Яремче — 4 см, Коло-
мия — 7 см, Пожежевська — 30 см.
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