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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,89 грн 

1 € = 27,97 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Карусель бажань
Рік 2017-й не обіцяє бути простим, адже перед нашою країною — багато викликів. 

Проте святкуватимемо новоліття з надією та вірою у краще
стор. 3, 4 »

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

«Золотим» 

дублем 

українських 

гросмейстерів 

завершився в 

Катарі чемпіонат 

світу з «рапіду»
стор. 15 »

Королі під ялинкою Україна наступного 

року здолає всі 

виклики, якщо ми 

нарешті відчуємо 

себе єдиною родиною 

і потурбуємося про 

наш спільний дім
стор. 13 »

Культ великої родиниМО передумало
39 сімей 

військовослужбовців у 

Миколаєві залишилися без 

обіцяних Міністерством 

оборони квартир
стор. 2 »
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«Неймовірний день!  «Нарубали» першу тонну олів’є для хлопців 
на передовій. Щоб Новий рік чуттєвіший був». Віктор Кривенко

доброчинець

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
— таким 
буде фі-

нансування Мінсоцполітики  у 2017 році, що на 
0,6% більше, ніж у попередньому році.

153,2 млрд.
гривень
задекларувала 
голова Нац банку 

України Валерія Гонтарева.

вулиць
в Україні змі-
нили назви й 

понад 2,5 тисячi радянських пам’ятників 
було знесено в процесі декомунізації у 
2016 році. 

пропозицій 
подали українські 
депутати в бюджет-

2017. Всі вони були ретельно відпрацьовані, 
повiдомив представник міністрства фінансів 
Сергій Марченко.

гривень
мінімальної академічної 
стипендії затвердив  Каб-

мін на засіданні уряду, а підвищена у 2017 
становитиме  1 600 гривень. Виплачувати-
муть їх за результатами рейтингу.

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

52 млн. 50 тисяч 3 тисячі 1100

Інф. «УМ»

 Глава МВС Арсен Аваков показав 
себе рідкісним боягузом під час нещо-
давнього візиту на базу полку особли-
вого призначення «Миротворець».
 Про це повідомив на своїй сторін-
ці у Facebook співробітник поліції Бо-
рис Красовський.
 «Уявіть собі ситуацію: відкриття 

пам’ятника загиблим міліціонерам 
на базі полку особливого призначен-
ня «Миротворець». Здавалося б, ну 
де, як не тут, на базі спецназу, мініс-
тру відчувати себе комфортно?! Але 
ж ні. У день, коли приїхав Аваков, 
бійцям, які заступили у наряд, не 
видали зброю», — повідомив він.
 За словами поліцейського, міс-
це, де зберігається зброя, спецзасоби 

тощо — залишили без охорони через 
приїзд міністра.
 Як повідомляв «Обозрєватєль», 
раніше було встановлено, що за час 
свого керівництва в Міністерстві 
внутрішніх справ Арсен Аваков роз-
дав нагородну зброю низці народних 
депутатів, прокурорів, суддів, двом 
Прем’єр-міністрам і журналістам. ■

Валентина САМЧЕНКО

 Адміністрація Прези-
дента України намагаєть-
ся вплинути на Національ-
ну раду України з питань 
телебачення і радіомов-
лення для скасування рі-
шення про продовження 
ліцензії на мовлення для 
телеканалу «1+1», заяви-
ли керівництво і співробіт-
ники одного з найрейтин-
говіших мовників у звер-
ненні на ім’я Президента, 
спікера Верховної Ради і 
Прем’єр-міністра Украї-
ни.
 «Упродовж останніх 
двох тижнів iз надійних 
джерел до нас надходили 
повідомлення, що саме ад-
міністрація Президента на-
магається вплинути на при-
йняття рішень Національ-
ною радою і передати кон-
троль над каналом в інші 
руки», — наголошується 
у зверненні. Нацрада з пи-
тань телерадіомовлення 15 

грудня одноголосно прого-
лосував за переоформлен-
ня та продовження ліцен-
зії для каналу на аналогове 
мовлення (яке можливе без 
супутника і кабелю), однак 
досі ліцензію так і не було 
продовжено.
  Компанія Ігоря Коло-
моського стурбована, ос-
кільки аналогова ліцензія 
на мовлення у них закін-
чується 29 грудня. «З боку 
Нацради до каналу «1+1» 
не було жодних зауважень 
чи претензій. Тому ми не 
розуміємо, чому в день 
припинення дії аналогової 
ліцензії і після того, як ми 

здійснили оплату ліцензій-
ного збору, ми все ще пере-
буваємо не лише в ситуа-
ції невизначеності, а й пе-
ред загрозою відключення 
мовлення або призначен-
ня якогось нового дивно-
го керівництва каналу, що 
є нонсенсом для приватної 
компанії», — пояснюють 
«Плюси» у зверненні.
 «Насправді ліцензія 
продовжена, а йдеться про 
бланк, який ми не маємо 
права видавати раніше, 
ніж сьогоднішнього дня. 
Тому, мабуть, вони дмуха-
ють на воду», — заспокоїв 
учора керівник Нацради 

Юрій Артеменко.
 Тим часом гендирек-
тор «1+1 медіа» Олександр 
Ткаченко заявив: «Для 
нас стало несподіванкою 
дізнатися, що голова Нац-
ради пов’язує ситуацію 
продовження ліцензії ка-
налу «1+1» з націоналіза-
цією «Приватбанку». У на-
шій країні існує механізм 
націоналізації банку, але, 
слава Богу, немає механіз-
мів націоналізації телека-
налів».
 Нагадаємо, телеканал 
«1+1» входить до медіа-
холдингу «1+1 медіа», 
який також включає те-
леканали «2+2», ТЕТ, 
«ПлюсПлюс» і «Уніан-
ТБ», а також інформа-
гентство «УНІАН», інтер-
нет-проекти «Главред» і 
«Телекритика». Основ-
ним власником медіа-гру-
пи є бізнесмен Ігор Коло-
мойський, «Приватбанк» 
якого днями націоналізу-
вали. ■

СКАНДАЛ

МО передумало
39 сімей військовослужбовців 
залишилися без обіцяних 
Міністерством оборони квартир
Ірина КИРПА
Миколаїв

 До Нового року ще в листопаді військово-
службовцям у Миколаєві пообіцяли дати клю-
чі від квартир у новобудові. Але обіцяного ті не 
дочекалися.
 Підставою для розриву відносин із фірмами-
забудовниками (попередньо виграли тендер дві) 
став лист iз департаменту фінансів Міністерства 
оборони України з рекомендацією не укладати 
договір купівлі-продажу. Формулювання при-
чини відмови настільки незрозуміле, що рапто-
во викликало гучний скандал у лавах захисни-
ків Батьківщини. Наприклад, військовослуж-
бовець у відставці Володимир Шубельняк ціл-
ком солідарний зі своїми товаришами у тому, 
що відмову забудовники отримали через те, що 
не змогли правильно «домовитися» з чиновни-
ками з Києва.
 — Буквально через тиждень після того, як 
із будівельною компанією у Миколаєві розірва-
ли договір, у Київській області був терміново 
оголошений тендер під закупівлю квартир для 
Міністерства оборони, — розповів Володимир 
Шубельняк. — Фактично, кошти, що признача-
лися для бійців АТО, які проживають у Мико-
лаєві, просто оперативно перекинули до столи-
ці під власні потреби, тому що там зуміли швид-
ше знайти спільну мову та «утрясти» фінансову 
вигоду для себе.
 Сумнівним формулюванням відмови обу-
рені й молоді бійці АТО. Наприклад, старший 
лейтенант Віталій Андреєв (він воював у зоні 
АТО та був поранений під Савур-Могилою) 
має сім’ю, 8-річного сина Володю. Чоловік 
уже планував, як робитиме ремонт  у новій 
квартирі, та запрошував друзів відсвяткува-
ти новосілля на новорічні свята. А у підсум-
ку вся родина так і продовжує жити в орендо-
ваній квартирі. За  словами Віталія, раніше  
Міноборони влаштовувала і ціна нового жит-
ла, яка склала близько 1750 гривень за квад-
ратний метр, та й додаткові витрати на облад-
нання для кухонь і ванних кімнат у кварти-
рах не викликало зауважень. Інформація про 
розрив співпраці з будівельною компанією, 
що проводила роботи, стала повною несподі-
ванкою для всіх.
 — Наша пропозиція дійсно була економічно 
найдоцільнiшою, — впевнений директор буді-
вельної компанії Олексій Реутенко. — Однак у 
той день, коли я прибув iз повним пакетом доку-
ментів до головного квартирно-експлуатаційно-
го управління Збройних сил України, щоб офор-
мити договір, мене просто залишили за дверима 
без пояснення причин...
 За словами керівника групи квартирно-ек-
сплуатаційного відділу Миколи Соїна, умови 
життя в нових квартирах повністю відповіда-
ють усім сучасним вимогам, які були встанов-
лені вимогами проведення тендера. Тому логіч-
ного пояснення розриву співпраці з будівель-
никами просто не існує. Військовослужбовці 
написали скарги до Міністерства оборони та 
звернулися з відкритим листом до Президента 
України, вимагаючи пояснити, хто та навіщо 
свідомо провокує черговий соціальний вибух у 
Миколаєві.
 Нині в місті на квартирному обліку стоять 
2200 військовослужбовців із сім’ями. За остан-
ні шість років тільки 11 сімей змогли домогтися 
отримання індивідуального житла. Решта зму-
шені тулитися  по гуртожитках та на орендова-
них квартирах. ■

■

КОНФЛІКТ

Ефір не один
Телеканал Ігоря Коломойського 
відчув тиск адміністрації Президента

■

ОТАКОЇ!

«Аваков — рідкісний 
боягуз»
Поліцейський розповів про інцидент зі зброєю

■

Іван БОЙКО

 Минулої доби окупанти поруши-
ли режим тиші 50 разів, повідомляє 
штаб АТО. Йдеться не лише про об-
стріли, а й про одне бойове зіткнен-
ня. Внаслідок цього загинуло двоє 
захисників України, ще двоє зазна-
ли поранень.   
 «Один військовослужбовець за-
гинув у бою в районі населеного 
пункту Крута Балка. Інший війсь-
ковослужбовець загинув і ще двоє 
зазнали поранення під час розміну-
вальних робіт неподалік населено-
го пункту Троїцьке», — повідомив 
речник Міноборони з питань АТО 
Олександр Мотузяник.
  Прес-служба Міноборони додає, 
що бій поблизу селища Крута Бал-
ка, що під Авдіївкою, тривав півго-

дини минулої середи близько 15.00. 
Диверсанти штурмували позиції 
ЗСУ, втім зазнали поразки і відсту-
пили.
 До речі, на донецькому напрямку 
ворог обстрілював українські пози-
ції вздовж усієї лінії фронту. Водно-
час на маріупольському напрямку 
ворог гатив по Мар’їнці та Водяно-
му зі 120-міліметрових мінометів. 
 Міни такого ж калібру прилетіли 
як «гостинці» на позиції ЗСУ в районі 
селища Луганське, що на Світло-
дарській дузі. В Міноборони зазнача-
ють, що обстріли в цьому районі три-
вали близько шести годин.  
 «Найгарячіше було на дальніх 
підступах до Кримського. Там уп-
родовж доби ворог тричі обстріляв 
наші позиції з бронетехніки та ку-
леметів. У самому Кримському від-

булася одна збройна провокація з 
використанням мінометів», —пові-
домляє полковник Мотузяник. ■

НА ФРОНТІ

Крута Балка не по зубах 
Поблизу окупованого Донецька загинуло двоє 
захисників України 

■ А ТИМ ЧАСОМ... 

 Слідчі СБУ повідомили нібито звільнено-
му з полону бойовиків Івану Без’язикову про 
підозру у вчиненні державної зради. СБУ та-
кож оприлюднило телефонні розмови за-
вербованого полковника ЗСУ з російськи-
ми окупантами. На одному із записів бойо-
вики планують здати «у конверт» для зрад-
ника по 100 доларів США з нагоди його дня 
народження.
  Як  наголосив заступник начальника Го-
ловного слідчого управління СБУ Віталій Ма-
яков, слідчі мають беззаперечні докази (по-
казання свідків та оперативно-технічні ма-
теріали) того, що зрадник співпрацював iз 
розвідувальними структурами бойовиків, які 
підконтрольні російським спецслужбам, і на-
віть займав одну з керівних посад.
 Зокрема на відео є запис розмови (від 2 
жовтня 2015 року ) дружини Без’язикова з так 
званим «заступником командуючого корпу-
сом міністерства оборони «ДНР» Едуардом 
Басуріним. На ньому ватажок терористів роз-
повідає, що Без’язиков живий, але не хоче 
повертатися до дружини на підконтрольну Ук-
раїні територію.
 

■
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на стільки від-
сотків закла-
дено в держбю-

джеті на 2017 рік збільшення витрат на 
адміністрацію Президента України, що 
становитиме 743 млн. грн.

65% —
приросту витрат закладе-
но в Держбюджет-2017 на 
Генпрокуратуру, що стано-

витиме 5 млрд. гривень. У цілому відомство  
отримає втричі більше коштів. 

гривнi
за долар, інфляція 8,1%, 
безробіття 8,6%, дефіцит 

3%, зростання економіки 3% — такі цифри за-
кладено в держбюджет-2017.

українців скаржаться, 
що їм не вистачає гро-
шей навіть на їжу, а до-

зволити собі купити все можуть лише 
0,1% наших співгромадян.

ВВП, або 130 млрд. гривень 
виділено на 2017 р. на оборо-
ну України,  це рекордні кош-

ти, які до цього в таких обсягах не вливали у 
безпеку країни. 

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

52% 27,2 20% 5,9%

ПРОТЕСТ

Депутати 
не читають
Активісти — проти 
закриття бібліотеки 
у Марганці 
Євдокія ФЕЩЕНКО

 Міська рада Марганця, що на Дніпро-
петровщині, минулого тижня ухвалила рі-
шення про закриття однієї з бібліотек міс-
та і продаж приміщення, в якому вона міс-
тилася. Такі дії викликали потужний гро-
мадський супротив.
 Активно почали захищати осередок 
культури як мешканці Марганця, так і 
письменники, освітяни, громадські ак-
тивісти з усієї України, звертаючись у різ-
ні інстанції, зокрема і Міністерство куль-
тури.
 «Звертаємося з проханням оприлюдни-
ти інформацію і достукатися до тих, з чиєї 
легкої руки місцева влада хоче закрити 
бібліотеку на Ворошилівці у місті Марга-
нець Дніпропетровської області. Ми відві-
дуємцю бібліотеку з перших днів існуван-
ня, тобто з 1990 року. Відкриття бібліоте-
ки на Ворошилівці свого часу стало знач-
ною культурною подією в житті нашого 
мікрорайону. Бібліотека й понині зали-
шається єдиним  культурним центром у 
мікрорайонах Інститут та Ворошилівка». 
 Читачі бібліотеки відзначають, що 
центральна бібліотека розташована в ін-
шій частині міста, туди не кожен може 
дістатися. Пільг на проїзд у місті немає, 
та і не кожному дає змогу це зробити 
здоров’я.«Ми, читачі бібліотеки, просимо 
не закривати її, бо це позбавить нас осеред-
ку культури, особливо тепер — у час ду-
ховного зубожіння, позбавить людей мож-
ливості спілкування з найкращим другом 
і вихователем — книгою», — пишуть жи-
телі Марганця. 
 У зверненні міністрові Євгену Нищи-
ку громадські активісти пишуть: «Намар-
не нагадувати, що бібліотеки у сьогоден-
ні — це дієві центри просвітництва, і чи не 
єдині! На місцях — культурно-освітні май-
данчики об’єднання місцевої громади. Але 
тривожна інформація, що надходить до нас 
зі ЗМІ, сигналізує про можливий злочин, 
коли у місцевої громади без публічного об-
говорення забирають можливість читати й 
контактувати зі світовим культурним над-
банням через спеціалізований інтернет-
центр: «20 листопада 2016 року мер міста 
Марганець Олена Жадько, яка представ-
ляє «Опозиційний блок», винесла питан-
ня продажу будівлі бібліотеки №2 на голо-
сування, і більшість депутатів Марганець-
кої міської ради проголосувала за її закрит-
тя. На тій же сесії мер міста і 18 депутатів 
проголосували за підвищення собі заробіт-
ної плати удвічі та виписали новорічну пре-
мію в розмірі 100% від зарплати».
 Скасувати ганебне рішення, вибачи-
тись перед бібліотекарями, а водночас  
зменшити власні споживацькі апетити й 
на так звану «новорічну премію» придба-
ти книги для міської бібліотеки №2 — та-
кий вихід із ситуації пропонують активіс-
ти. Особливо обурює в цій ситуації людей  
іще й те, що чимало авторів та громадсь-
ких активістів власним коштом поповню-
ють бібліотечні фонди на сході країни; на-
томість на місцях спостерігається ганебна 
практика знищення українських закладів 
культури. 
 До речі, за офіційними документами 
Дніпропетровської ОДА, в області вже 
«оптимізовано», тобто закрито три  біб-
ліотеки.■

■

Олена КАПНІК

 Третій рік поспіль головну ялинку 
країни встановлюють на Софійській пло-
щі. У день святого Миколая там засвiти-
ли символ Нового року. Дерево натураль-
не — 22 метри у висоту та вагою близько 
10 тонн. Для новорічних святкувань на 
площі створили ціле містечко, яке діє 
майже місяць.Багато вуличної їжі, су-
веніри, тисячі гірлянд, каруселі та най-
головніше — атмосфера цілковитого свя-
та та веселощів. 
 Уже сьогодні на площі розпочнуться 
концерти за участю учасників телевізій-
них талант-шоу і танцювальних груп. A 
от завтра Новий 2017-й зустрічатимуть 
разом iз Державним академічним естрад-
но-симфонічним оркестром України та 
зірками української музики. На Різдво y 
святковому містечку пройде хода дідухів 
та  масове колядування. 
 Із Софійської площі гуляння переті-

кають на Михайлівську. Сюди з Фран-
ції доставили колесо огляду. Його висо-
та 21 метр. Поруч iз ним 20-метровий ту-
нель бажань, каруселі та 10-метрові Ми-
хайлівські гірки. Між  ними — крижані 
скульптури та  Новорічний ярмарок. До 
речі, там можна знайти, скажімо, особ-
ливі дерев’яні іграшки в яворівському 
стилі по 10-400 грн. за штуку.
 Цього року в столичному  Маріїнсь-
кому парку відкрили резиденцію Сан-
та Клауса, яка працюватиме до 15 січ-
ня 2017. У парку облаштований будинок 
новорічної пошти, ресторан і будиночок 
Санти, майстерня іграшок, казковий світ 
Лапландії та оригінальні теплі купольні 
приміщення. Усі учасники заходу також 
зустрінуться не лише з Санта Клаусом, а 
й iз його родиною — місіс Клаус і дочкою 
Санні. У місіс Клаус охочі зможуть нав-
читися готувати різдвяне печиво і поз-
найомитися з її друзями — ельфами.
 До новорічних свят цiлковито змi-

нився і столичний Поділ. У сквері біля 
пам’ятника Петру Сагайдачному відбу-
ватиметься фестиваль Казки старого По-
долу BestArktikFest. A на Поштовій пло-
щі для гостей та жителів Києва облашту-
вали фотозону «Новорічне європейське 
містечко на Поштовій площі». До слова, 
ще одна фотозона — «Новорічна казка на 
Хрещатику» — розташувалася на  май-
данчику біля Київради.
 Чи не найбільше зимове святкування 
розгорнулося на ВДНГ.  Тут вам і новоріч-
ний ярмарок iз десятками варіантів пода-
рунків, і лаунж-зона, і дитячий простір, 
і шоу-програма з  конкурсами та квеста-
ми. Крім платних атракціонів, у програ-
мі парку — щоденна безплатна анімація, 
конкурси для дітей і справжній ялинко-
вий лабіринт, який розташується в районі 
павільйону №7. Найбільша льодова аре-
на України — майже 4 тис. кв. м. А ще 
тут дві гірки — висока, як чотириповер-
ховий будинок, і трохи менша. Спускати-
ся з гірок можна на  спеціальних кріслах-
«таблетках».   ■     

Людмила НІКІТЕНКО

 Новорічне свято має 
прийти і до захисників Ук-
раїни. Тож нині з  усіх облас-
тей їдуть гостинці до воїнів 
АТО.
 Два останні дні, 28-29 
грудня, возив  на фронт 
2 тонни олів’є генпродюсер 
Ukrainian Fashion Week Во-
лодимир Нечипорук. Зага-
лом на салат для українських 
захисників було ви трачено 
близько 250 кг картоплі, 150 
кг моркви, 2100 яєць, 40 кг 
зеленого горошку, 40 кг ци-
булі, 75 кг огірків, 175 кг 
ковбаси та 70 кг майонезу.
 Волонтери з міста Ро-
гатина на Івано-Франківц-
щині разом з іншими сма-
коликами везуть нашим ге-
роям iще й 200 кг домашніх 

вареників. А в черкаському  
Центрі допомоги Армії під 
керівництвом Оксани Ци-
ганок напекли пиріжків, 
тортів, кексів,  напакува-
ли  ковбас, риби, сухофрук-
тів, цукерок, печива, яблук і  
виїхали на схід iз цими пода-
рунками до свята, які зібра-
ли напередодні. 
 За словами черкаської 
волонтерки Лесі Константи-
нової, пригощатимуть сма-
коликами не лише бійців, а 
й дітвору у прифронтових се-
лах. До гостинців, які зібра-
ли жителі Черкас і Черкась-
кого району, додали й гос-
тинці з села Мошни. При-
ватний підприємець Тетяна 
Короп передала крупи, ма-
каронні вироби, ковбаси. 
Геннадій Білокуров, дирек-
тор СТОВ «Прод-Комерс», 

передав хлопцям  60 кг яб-
лук. Сама пані Леся  зі своїм 
чоловіком  напекла 230 пи-
ріжків із повидлом. 
 «Народ, діти якого ді-
ляться шматком хліба з сол-
датом, — непереможний!!! 
Безмежно вдячна дітям i вчи-
телям черкаських шкіл №1, 
14,15,28, 31, а також шко-

лам сіл Мошни та Сагунів-
ка! Ви — справжні патріоти! 
За вами майбутнє України!» 
— не приховує емоцій волон-
терка Оксана Циганок.
 «Допомагати легко, а 
особливо коли у тебе є одно-
думці та підтримка», — до-
дає її колега Леся Констан-
тинова. ■

Для захисників в АТО небайдужі споряджають тонни новорічних
смаколиків (праворуч — Володимир Нечипорук) .
Фото з «Фейсбука».
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ДОБРОЧИННІСТЬ

Салат для солдатiв
Волонтери відправляють олів’є 
й вареники бійцям в АТО

■

СВЯТКОВЕ

Карусель  бажань
У Києві з місіс Клаус можна готувати різдвяне печиво

■ А ТИМ ЧАСОМ...

 У Львові новинка цього року — унікальне свят-
кування площі Ринок: джаз-вечірка і проектуван-
ня новорічного відліку часу на Ратуші. Традиційний 
Львівський різдвяний ярмарок уже відкрито, він 
триватиме до 22 січня. Тут пройде фестиваль вер-
тепів і парад звіздарів та Свята вечеря. На площі 
Ринок установлять великий стіл з атрибутикою Різд-
ва, до якого запрошуватимуть господар і господиня.
 Головну ялинку Одеси  на Думській площі вже 
відкрито. Висота дерева —  20 метрів, ширина 
— 9 метрів. Це штучна зелена красуня, яку вста-
новлюють кілька років поспіль. Головна прикраса 
ялинки складається з гірлянд і дюролайту — про-
зорого шнура зі світлодіодами всередині. 100 ти-
сяч світлодіодів засвітилися трьома основними ко-
льорами: зеленим, синім і золотистим. Різдвяний 
вертеп на Дерибасівській простоїть до 8 січня. A 
другого дня нового року  на Дерибасівській прой-
де фестиваль глінтвейну.
 Більше півсотні новорічно-різдвяних святко-
вих заходів пройдуть y Харкові. У місті відбудуть-
ся масові гуляння, спортивні змагання, конкурси, 
концерти. Новорічна святкова програма 31 грудня 
пройде на площі Свободи, а також у Центральному 
парку культури і відпочинку ім. Горького. На площі 
Свободи вже відкрито головну ялинку міста, пра-
цюють ковзанка і новорічний ярмарок. 

■

Головна ялинуа країни у Києві.
Фото УНІАН.

❙
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«Я не знаю жодної країни у Східній Європі, Центральній Європі, 
на Балканах, Близькому Сході, де б існувало таке живе 
громадянське суспільство, як в Україні». Х’юґ Мінґареллі 

голова Представництва ЄС

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Можливо, одним iз найбільш гірких роз-
чарувань 2016 року для авторки цих ряд-
ків стало опитування, проведене Цент-
ром Разумкова. Саме так — ані корупція, 
ані відсутній «безвіз», ані стрімке падін-
ня якості життя (в усіх смислах та всіх 
сферах), а соціологічне дослідження. Бо 
торкалося воно питання, без правильної 
відповіді на яке Україна не матиме майбут-
нього. Чи є українці та росіяни братніми 
народами? — запитували «разумковці» 
у своїх респондентів. «Так», — відповіли 
51,1% опитаних. «Ні», — сказали лише 
33,8% . Решта, мабуть, узагалі не зро-
зуміла, про що мова, бо не змогла від-
повісти. Водночас, повідомляють соціо-
логи, 41,6% опитаних не вірять, що Росія 
може почати відкриту повномасштабну 
війну проти України, 35,4% — вірять, а 
23% — не змогли відповісти.
Чому на третьому році війни з Росією 
лише кожен третій українець не має брат-
ніх почуттів до північного сусіда — звіс-
но, загадка. Можна довго розводитися 
про те, що, ймовірно, респонденти по-
думали про своїх родичів, котрі живуть в 
РФ, згадали дитинство і дійшли виснов-
ку, що Путін — це одне, а «прості росій-
ські люди» — це зовсім інше… Та як би 
не звучали пояснення цьому феномену, 
вони все одно будуть жалюгідними, непе-
реконливими та недостатніми. Міфологі-
зована й нічим не підкріплена «мудрість 
українського народу» фіговим листком 
злітає зі «страмного місця» й демонс-
трує усім, як іще багато в нашому соціумі 
невитравного «совка» — і в головах, і в 
серцях, і в душах. Саме цей «совок» і буде 
тим чинником, який визначатиме перебіг 
подій наступного року. 

Час для реваншу
 Якщо абстрагуватися (наскільки це 
взагалі можливо) від війни й зосередити-
ся на житті у тій частині України, де не 
вибухають снаряди та не лунають пост-
ріли, то слід зауважити, що це саме жит-
тя характеризується одним словом: роз-
чарування. Глибоке та всебічне розчару-
вання. Обиватель не вникатиме в нюан-
си того, чому вкотре відкладено надання 
Україні безвізового режиму і хто в цьо-
му винен, він лише зафіксує у своїй сві-
домості, що Європа залишається такою 
ж далекою, як і у 2013-му. Зафіксує він 
i невизначену долю Асоціації з ЄС, за 
котру «стояв Євромайдан» і котра тепер 
зависає на голландському гачку. 
 Якщо вдало маніпулювати цими двома 
факторами, можна створити ідеальне тло 
для розгортання антизахідних та єврос-
кептичних настроїв. Безсумнівно, таким 
варіантом скористаються. Хто саме? Нап-
риклад, націоналістичні сили (на кшталт 
тієї ж таки призабутої нині «Свободи»). 
Вони опинилися на маргінесі, поступив-
шись місцем лібералам, але ліберали та 
єврооптимісти виявилися скомпрометова-
ними — як невдачами зовнішньополітич-
них ініціатив, так і проколами у власній 
поведінці та способі життя. Останнє, нап-
риклад, стосується нардепів від БПП Сер-
гія Лещенка та Світлани Заліщук, котрі 
ув’язли у квартирних скандалах. За та-
ких умов може розпастися неформальний 
альянс лібералів-західників та традиціо-
налістів-націоналістів, єдність яких свого 
часу забезпечила перемогу Майдану.
 Інше крило, яке отримує дивіденди 
від деморалізації «промайданних» полі-
тичних сил, це, безумовно, уламки ко-
лишньої Партії регіонів, досі споріднені 
з нею та з її колишніми керманичами та 
спонсорами. Йдеться не лише про Опоб-
лок і не лише про безпосередніх соратни-
ків «ростовчанина» Януковича, а й, на-
приклад, про Комуністичну партію під 
егідою Симоненка або Прогресивно-со-
ціалістичну Вітренко-Марченка. Ми не-
одмінно почуємо про цих персонажів у 
2017 році, навіть незважаючи на процес 
декомунізації, котрий триває в Україні 
з тією чи іншою мірою успішності. 
 Колишні «регіонали» та їхні сателіти 
будуть не так натискати на «безвіз», як 
бити по інших больових точках. Згадають 

моральну деградацію влади, корупцію в 
усіх сферах, мільйонні статки е-декла-
рантів, котрі прийшли до влади на крові 
героїв Майдану. Згадають і долар по 27 
гривень, закладений у бюджет-2017, і за-
гальне зубожіння, і хронічну відсутність 
реформ. В цьому бульйоні варитиметься 
знецінення Майдану та того, за що боро-
лися й помирали на київських вулицях 
у січні-лютому 2014-го. Під тодішніми 
подіями спробують підвести ізоляціоніст-
ську риску, м’яко розгортаючи Україну 
від здобутків, які мали місце три роки 
тому, до реваншу кліки Януковича.
 У таку концепцію чудово вписуєть-
ся, наприклад, судовий процес, котрий 
затіяв у Москві екс-«регіонал» Володи-
мир Олійник — процес, покликаний виз-
нати події на Майдані державним пере-
воротом. Олійник наполягає, що Віктор 
Янукович, котрий благополучно наки-
вав п’ятами, прихопивши з собою тіль-
ки «ручну поклажу», був відсторонений 
від влади незаконно. І хоч Київ, на пер-
ший погляд,  не повинно хвилювати, що 
думає і яке рішення ухвалює з цього при-
воду Москва, сам прецедент доволі симп-
томатичний. Він показує, яку лінію гну-
тимуть в Україні «колишні».    

Фактор війни
 Однак не тільки «колишні» і не тіль-
ки радикальні сили боротимуться за до-
рогоцінні електоральні відсотки. На поле 
гри вийдуть популісти всіх мастей — та 
ж таки вічно юна Юлія Володимирівна 
Тимошенко, чию «зношеність» не варто 
переоцінювати. Їй можна зараз нічого не 
робити взагалі (до пори до часу, звісно), 
за неї нині все робить Петро Порошенко, 
власноруч викорчовуючи відсотки своєї 
підтримки. Серед претендентів на «міс-
це під  сонцем» згадаймо й екс-«губерна-
тора» Одещини Михеїла Саакашвілі та 
ту політичну силу, яку він створює. А та-
кож й інші політичні сили — їх однознач-
но побільшає в 2017 році.
 Із зовсім свіжих (але ще не оформле-
них ані юридично, ані концептуально) 
проектів можна згадати ймовірну партію 
Олександра Турчинова, котрому — як 
подейкують — зовсім недовго лишилося 
бути біля керма РНБО. Як зазначає полі-
толог Кость Бондаренко, «головні гасла 
і тези нової політичної сили будуть такі: 

«ми не змиримося з поразкою», «не про-
гнемося і поставимо Захід перед фактом», 
«Порошенко втілює в Україні російський 
план», «ні — Мінську» тощо. Ні про яке 
виконання Україною Мінських домовле-
ностей після активізації обіцянок Турчи-
нова мова йти не може — іррегулярні час-
тини діятимуть на власний розсуд і сабо-
туватимуть усе, про що домовиться Кон-
тактна група у Мінську».
 «Ініціатива Турчинова викличе ура-
патріотичну ейфорію. Плюс додайте аме-
риканські демократичні фонди, з якими 
активно контактує оточення Турчинова: 
очікується, що найближчим часом буде 
кинуто значні суми грантових грошей 
на схід і на південь України для роботи 
над зміною електоральних настроїв на-
селення, переорієнтації його з підтрим-
ки опозиції на підтримку постмайданних 
проектів, пошуку нових «агентів впли-

ву» (назвімо цю акцію умовно «купити 
схід»). Координуватимуть ці кошти та-
кож люди, наближені до Турчинова», — 
зазначає Бондаренко.
 «Купуватиме схід» і Надія Савченко. 
Хоча ця персона істотно розтрусила свій 
рейтинг, привнести власну частку сумбу-
ру в нестабільне політичне життя країни 
вона цілком здатна. Для цього колишня 
льотчиця, відома своєю симпатією до ва-
тажків «ДНР» / «ЛНР», i створює пар-
тію «Руна» («Рух українського народу»). 
На думку політолога Руслана Бортника, 
політична формація Савченко сильно 
походитиме на Радикальну партію Оле-
га Ляшка, але з однією поправкою. «Бу-
дуть центральний спікер і люди з народу, 
які його оточують. Єдина відмінність — 
її партія буде більш мілітаризованою», — 
зазначає експерт. Та якщо Савченко гну-
тиме лінію миру (миру за будь-яку ціну, 

навіть шляхом братання з Захарченком 
та Плотницьким), то проекти на кшталт 
турчинівського — навпаки — розганяти-
муть суцільну «зраду» й здачу українсь-
ких позицій. Єднатиме їх тематика вій-
ни, що ж до решти нюансів, то поки що 
складно навіть уявити, як провідники 
цих політсил уживатимуться в одному 
політичному полі. 

Складний зовнішній антураж
 І поки всередині країни конкуру-
ватимуть між собою реваншисти й по-
пулісти, ліберали та радикали, прихиль-
ники «русского міра» і симпатики жорс-
тких дій та відмови від Мінських угод, у 
ближчому та далекому оточенні України 
відбуватимуться процеси, які навряд чи 
сприятимуть загальній стабільності та 
гармонії.
 Вихід Британії з ЄС може істотно за-
хитати позиції Євросоюзу. Можливо, 
приклад Британії захоче наслідувати 
й Франція, за умови, звісно, що там до 
влади прийде Марін Ле Пен. Принайм-
нi в її виборчій програмі є пункт, який 
стосується такої можливості. «Фрексіт 
(за аналогією з Брексітом. — Авт.) ста-
не частиною моєї політики», — заявляє 
мадам Ле Пен. Подібні «сепаратистські» 
настрої всередині Євросоюзу істотно під-
годують українські євроскептичні тен-
денції. А якщо президентом Франції 
буде обрано друга Путіна Франсуа Фійо-
на, це також означатиме негативну но-
вину для України, адже і Фійона, і Ле 
Пен живить одне й те саме джерело. 
 Із «втратою» Франції серед провід-
них держав Європи в ранзі відносного 
друга та союзника України лишатиметь-
ся хіба що Німеччина — та й то за умови, 
що канцлером цієї країни буде вкотре об-
рано Ангелу Меркель. Натомість конт-
раверсійний Дональд Трамп на чолі Спо-
лучених Штатів обіцяє не один несподі-
ваний сюрприз, і це на додачу до вже на-
явних проросійських Додона, Ціпраса, 
Орбана, Фіцо, Земана та інших керова-
них Москвою європравителів. 
 Весь цей путінський десант, котрий 
зараз засідає в європейських парламен-
тах та вищих органах влади, вимагатиме 
скасування санкцій для Росії та зняття 
з неї ворожого клейма. Сподівання, що 
цього не станеться, слід покладати, як 
не дивно, на самого Путіна — трагедією 
в Алеппо він, як видається, підписав собі 
та своїй країні вирок, прирікши Росію 
на обструкцію з боку цивілізованого сві-
ту. До того ж це був, очевидно, далеко не 
останній злочин, скоєний Кремлем. 
 Аби лишень російському президен-
ту не підігравали у самій Україні — всі 
наші вітчизняні «професійні патріоти» 

та «корисні ідіоти», котрі підуть задля 
власного піару на будь-який недолугий 
чи неприпустимий крок; аби не розхи-
тували державу ділки від влади й не роз-
дирали її на частини «покупці cходу» чи 
«продавці Заходу». 
 Що ж стосується улюбленої теми всіх 
прогнозистів та експертів — гіпотетич-
них дострокових виборів, то вони не ма-
тимуть жодного сенсу, якщо відбувати-
муться за старою виборчою моделлю. Од-
ночасно з цим на заміну такої моделі ук-
раїнському політикуму явно забракне, 
як-то кажуть, політичної волі. Відтак 
всі і все наразі зберігатиме статус-кво. 
Шкода, що серед тварин, які символі-
зують роки у китайському календарі, 
немає білки, котра крутить колесо і бі-
гає всередині його — Україні підійшов 
би такий символ значно більшою мірою, 
аніж рік Вогняного Півня. ■

ПЕРСПЕКТИВИ

Кінець епохи 
Майдану?
Доки Вогняний Півень нас не дзьобнув, замислимося 
над тим, чого варто чекати у прийдешньому році

■

Колишні «регіонали» та їхні сателіти не так натискатимуть на 
«безвіз», як битимуть по інших больових точках. Згадають моральну 
деградацію влади, корупцію в усіх сферах, мільйонні статки 
е-декларантів, котрі прийшли до влади на крові героїв Майдану. 
Згадають і долар по 27 гривень, закладений у бюджет-2017, і 
загальне зубожіння, і хронічну відсутність реформ.

У 2017 році не варто очікувати прориву. 
Сподіватися варто на те, аби принаймні не сталося відкату назад.

❙
❙
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Скандал  року 
 Оприлюднення у квітні викриваль-
ним сайтом «Вікілікс» так званих «Па-
намських паперів» здійняло цілу бурю 
у світовому політикумі. Йдеться про 
11,5 млн. конфіденційних документів 
панамської офшорної фірми Mossack 
Fonseca щодо власників офшорних ра-
хунків, за яким криються масштабні 
розкрадання державних коштів влас-
никами рахунків у їхніх країнах, від-
мивання грошей, клепторкарія, ухи-
лення від сплати податків та порушення 
міжнародних санкцій. Серед фігуран-
тів паперів були перші особи багатьох 
держав, зокрема президенти Аргенти-
ни, України, Азербайджану, король 
Саудівської Аравії, прем’єр-міністри 
— чинні та колишні. Також було вияв-
лено конфлікт інтересів між членом ко-
мітету з етики ФІФА та колишнім віце-
президентом організації Еженіо Фігей-
редо.. . Як наслідок — десятки кримі-
нальних справ, зокрема у Франції та 
Австралії, а в Ісландії прем’єр, який та-
кож був фігурантом «панамських папе-
рів», подав у відставку.  

Вибір року
 Вибори в США здивували, розчару-
вали і навіть налякали. Адже замість 
поміркованої Хілларі Клінтон, яка 
лідирувала в усіх рейтингах, до вла-
ди прийшов непередбачуваний та ім-
пульсивний мільярдер і популіст До-
нальд Трамп. При цьому, як показали 
офіційні результати, Клінтон отрима-
ла на 3 млн. голосів виборців більше, 
але недосконала і специфічна система 
виборів у США піднесла американцям і 
світу ось такий сюрприз. Тому цю подію 
цілком можна висувати й на номінацію 
«Несподіванка року». Практичне зна-
чення такого вибору американців світ 
усвідомить лише в наступні роки. 

Теракт року 
 Брюссель, вибухи в аеропорту й у 
метро, Ніцца, кривава вантажівка, що 
врізалася в натовп людей на набереж-
ній, Берлін, напад на рідзвяний ярма-
рок, серія терактів в Анкарі та Стам-
булі. Сотні людей загинули, сотні по-
ранених... Ці трагедії, що прокоти-
лися упродовж року благополучною 
Європою, вразили й обурили. Водно-
час вони засвідчили: світ змінився, в 
жодній його частині вже не можна по-
чуватися безпечно. Для цивілізова-
них країн це виклик, який потребує 
об’єднати зусилля всього  світу, аби за-
хистити своїх громадян. 

Примирення року 
 Нарешті відбувся історичний ві-
зит президента США Барака Обами 
на Кубу, перший візит американсько-
го президента на острів, починаючи з 
1928 року, і перший iз часу комуніс-
тичного перевороту на острові, що його 
здійснила команда Фіделя Кастро. Ві-
зит активізував зв’язки Куби зi США 
та рештою світу.

Убивство року 
 Розстріл посла Росії в Туреччині 
Андрія Карлова в прямому ефірі на 
очах багатьох людей — шокуючий на-
слідок політики Кремля у світі. Вбив-
ця — випускник поліцейської академії 
22-річний Мевлют Мерт Алтинташ — 
зробив це, помстившись за бомбарду-
вання російськими військовими сирій-
ського міста Алеппо. Шокуючим ста-
ло й масове вбивство в Орландо (штат 
Флорида, США) 12 червня. 29-річний 
Омар Матін відкрив вогонь iз вогне-

пальної зброї в нічному клубі Pulse, за-
гинуло 50 осіб, ще 53 отримали пора-
нення. Американські ЗМІ згодом на-
звали цю трагедію другим наймасш-
табнішим терактом після 11 вересня 
2001 року. 

Вірус року
 Світ цьогоріч періодично лякався 
від повідомлень про спалах у Бразилії 
та кількох інших країнах Латинської 
Америки вірусу Зіка, який спричиняє 
народження розумово відсталих дітей 
та загалом позначається вкрай нега-
тивно на здоров’ї осіб, заражених ним. 
Попередження Всесвітньої організації 
охорони здоров’я з’явилося за кілька 
місяців до проведення в Бразилії Олім-
пійських ігор. Забігаючи наперед, пот-
рібно сказати, що епідемія вірусу Зіка 
не вплинула на сам перебіг Олімпіади-
2016 і наприкінці цього року повідом-
лено про те, що ситуація з вірусом пе-
ребуває під контролем. 

Ювілей року
 У травні та червні в Британії гучно 
відзначили 90-річчя з дня наро дження 
королеви Єлизавети ІІ. Урочистості 
тривали кілька місяців — власне, весь 
рік був для британців ювілейним, а без-
посередньо святкування дня народжен-
ня бабці Лізи розтягнулося на п’ять 
днів. У театральних постановках узя-
ли участь 1500 артистів з різних країн і 
... 900 коней. Гостей вразили також 90-
хвилинним шоу з використанням най-
новіших технологій та спец ефектів. 
Це була справжня 90-річна подорож 
у часі, яка розповіла про життя коро-
леви від моменту її народження. Кіль-
кість присутніх на святкуванні обчис-
люється тисячами, а кількість приві-
тань, що надійшли до Віндзорського 
замку, — ще більша. І на всі королева 
та її помічники відповіли! Зокрема, й 
на привітання учнів бердянської шко-
ли №1— діти отримали королівську 
відповідь на свою вітальну листівку аж 
у грудні, що стало для школярів пов-
ною несподіванкою!  Британка є, без 
сумніву, найвідомішим монархом сві-
ту, вона перебуває на престолі вже 64 
роки. У Єлизавети четверо дітей, вісім 
онуків та п’ятеро правнуків.

Проект року 
 У червні відбулося офіційне від-
криття найдовшого у світі 57-кіломет-
рового Готтардського транспортного 
(автомобільного і залізничного) туне-
лю, який з’єднає під Альпами Швей-
царію та Італію, південь і схід Євро-
пи. Його будівництво тривало 14 років 
i коштувало 10,3 мільярда доларів. На 
його прокладанні працювали 2500 пра-
цівників. На сьогодні — це найдовший 
тунель у світі, перші потяги й авто пі-
дуть тунелем вже в 2017 році. 

Досягнення року 
 У галузі науки лідером стала Амери-
канська космічна агенція НАСА, кос-
мічний корабель якої Juno після майже 
п’ятирічної подорожі просторами кос-
мосу долетів до Юпітера і почав дослід-
жувати цю планету Сонячної системи. 

Ігри року 
 У серпні світ стежив за літніми 
Олімпійськими іграми в Бразилії. У 
них узяли участь 12 тисяч спортсменів 
із 206 країн світу. Розіграно 306 комп-
лектів медалей. Встановлено 60 олім-
пійських рекордів та 21 світовий.  У не-
офіційному медальному заліку Олім-
піади перемогла команда Сполуче-

них Штатів — 121 нагорода (Україна 
— на 31-му місці). Тріумф українсь-
ких спортсменів відбувся в вересні на 
паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро: третє 
місце у загальносвітовому заліку. 

Стихія року 
 Ураган «Метью» — потужний 
тропічний циклон, що прокотився над 
Карибським морем, метеорологи назва-
ли найпотужнішим за десятиріччя. На 
Гаїті «Метью» забрав життя понад ти-
сячі осіб. Ще півтора мільйона осіб вва-
жаються постраждалими, адже стихія 
зруйнувала цілі міста і села. Гаїті він 
завдав збитків на майже 2 мільярди до-
ларів — це п’ята частина ВВП країни.  

Сенсація року
 Оприлюднення лауреатів Но-
белівських премій принесло найбіль-
шу сенсацію — лауреатом iз літерату-
ри вперше в історії нагород став пред-
ставник рок-музики — поет, співак, 
композитор та актор Боб Ділан. Втім 
музикант на церемонію вручення пре-
мії не приїхав: пояснив, що вже має на 
цей час інші зобов’язання. 

Народини року
 У Мексиці завдяки новому мето-
ду «запліднення від трьох батьків» на-
родилася перша дитина. Цей хлопчик 
має звичайну ДНК, успадковану від 
своїх мами й тата. Проте крихітну час-
тинку свого коду він перейняв у донор-
ки, що допомогла йому з’явитися на 
світ.  Рідна мама малюка має рідкісний 
ген, що спричинює смертельну хворобу 
Лея. Тому подружжю довелося вдатися 
до цього новітнього методу. 

Розлучення року
 Одна й найвродливіших пар Гол-
лівуду — Анджеліна Джолі та Бред 
Пітт — оголосила у вересні про своє 
розлучення. Причини, які змусили 
зірок прийняти таке рішення, пара не 
коментує. Анджеліна і Бред познайо-
милися на зйомках фільму «Містер і 
місіс Сміт» 12 років тому. Пара довгий 
час жила в цивільному шлюбі, а одру-
жилася тільки в 2014 році. На той час 
подружжя виховувало шестеро дітей, 
троє з яких — прийомні. Наразі діти 
живуть iз матір’ю.  

Винахід року
 Наука продовжує дивувати людс-
тво. Але винахід учених Кембридж-
ського університетут може зміни-
ти якість життя багатьох людей і на-
віть рятувати його. Йдеться про штуч-
ну підшлункову залозу, яка дозволить 
людям, що страждають на діабет, від-
мовитися від перевірки рівня цукру і 
регулярних ін’єкцій. Передбачається, 
що пристрій почне використовуватися 
в клінічній практиці вже у 2018-му. 

Катастрофа року 
 20 грудня через 20 хвилин після 
вильоту з аеропорту в Сочі зник із ра-
дарів літак Міноборони Росії Ту-154. 
Згодом з’ясувалося, що він iз невідо-
мих причин упав  у Чорне море. На 
борту повітряного судна перебували, 
за останніми даними, 92 особи, в тому 
числі вісім членів екіпажу, дев’ятеро 
журналістів і 68 музикантів ансамблю 
імені Александрова. 

Втрати року
 Шанувальники і цілі народи мали 
цьогоріч чимало приводів для скорбо-
ти. Лідер кубинської революції і бага-
торічний керманич Острова Свободи  
Фідель Кастро, екс-президент Ізраї-
лю Шимон Перес, польський кіноре-
жисер Анджей Вайда, видатний бок-
сер Мохаммед Алі, співаки й музикан-
ти Принц, Девід Боуї, Джордж Майкл, 
італійський письменник Умберто Еко, 
французька кутюр’є Соня Рикель — це 
далеко не повний список знаменитос-
тей, які відійшли 2016-го в кращі сві-
ти. Вічна пам’ять... ■

ПІДСУМКИ

Сімнадцять миттєвостей 2016-го

■

Чим запам’ятався нам і світу рік, що минає
Олег БОРОВСЬКИЙ, Ліна КУШНІР

Відходить у минуле ще один рік. Він нас не раз дивував, вражав, засмучував, 
шокував, радував і тішив. Безперечно, він запам’ятається своїми неординар-
ними подіями, про які говорили на найвищому рівні, у ЗМІ й на кухнях. Ми ж 
хочемо нагадати лише деякі з них — ті, що безперечно ввійдуть в історію... 



КАНАЛ «1+1»

06.05, 19.30, 2.00 ТСН

07.00 Т/с «Поцілуймося»

09.40, 2.45 Новорічний 

карнавал світського 

життя

12.10 «Вечірній квартал». 

Спеціальний випуск

14.45 Вечірній квартал

17.30 Комедія «Сам удома»

20.15 Комедія «Сам удома-2»

22.30 Х/ф «Шерлок»

00.10 Х/ф «Шерлок. 
«Мовою оригіналу»

ІНТЕР

05.15, 3.00 Х/ф «Дуже 
новорiчне кiно»

07.00 М/ф

07.40, 20.00, 2.30 Подробиці

08.10 Готуємо разом

09.00 Орел і решка. 

Навколосвітня подорож

10.00, 20.30 Т/с «Анна-

детектив»

11.35 Т/с «Все, що нам 

потрібно»

15.15, 4.35 Т/с «І все-таки я 

кохаю...»

18.00 Новорічний вогник. 

Повір у мрію

22.20 Т/с «Я прийду сама»

00.50 Т/с «Місто мрії-2»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 15.00, 19.00, 1.20, 3.20 

Події

07.00 Зірковий шлях

08.10, 2.00 Х/ф 
«Попелюшка»

09.50 Х/ф «Одного разу на 
Новий рік»

11.20 Х/ф «Кохання і трохи 
перцю»

13.10, 15.15, 19.30 Т/с «І 

падає сніг...»

20.50 Т/с «Забудь і 

пригадай»

23.30 Х/ф «Патруль-
привид»

03.50 Т/с «Лист очікування»

ICTV

06.15, 3.55 Х/ф «Політ 
золотої мушки»

08.10 Х/ф «Жага золота»
09.50 Х/ф «Чорнильне 

серце»
11.45 Х/ф «Зачарована 

Елла»
13.30 Х/ф «Сім’янин»
15.50 Х/ф «Робін Гуд 

— принц злодіїв»
18.30 Х/ф «Джек — 

підкорювач велетнів»
20.35 Х/ф «Битва титанів»
22.30 Х/ф «300 спартанців»
00.35 Т/с «Лас-Вегас»

01.25 Х/ф «Легіон»
02.55 Веселі історії

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

07.05 М/с «Турбо»

08.20 Kids’ Time

08.25 М/ф «Мадагаскар»

10.10 М/ф «Мадагаскар-2»

11.50 М/ф «Мадагаскар-3»

13.30 Т/с «Якось у казці»

17.10 Т/с «Хроніки Шаннари»

19.00 Ревізор

21.45 Пристрасті за ревізором

00.40 Вар’яти

04.00 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.20, 

13.15, 14.15 Полілог

15.25, 16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час 

новин 

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.00 Т/с «Турецький гамбіт»

07.30, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

09.30, 17.30 Т/с «Детективи»

11.00 Х/ф «Діти шпигунів»
12.35 Х/ф «Діти шпигунів: 

гру завершено»
14.10 Т/с «CSI: Лас-Вегас-11»

15.50 Х/ф «Вечори на 
хуторі поблизу 
Диканьки»

21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас- 

12»

23.00 Т/с «Елементарно»

00.50 Т/с «Копи-новобранці»

02.20 Випадковий свідок

02.25 Речовий доказ

03.05 Легенди бандитської 

Одеси

03.55 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 «Даринка, Гриць та 

Нечиста сила». Весела 

й мудра казка В. Бойка 

07.05 Галерея образів. 

Західноєвропейське 

мистецтво 

07.20 Леонід Попов. З 

лялькарями по життю 

08.00 З одвічністю на «ти». 

Спаська церква 

08.30 Д/ф «Сімдесятники. 

Володимир Денисенко» 

09.00 Сергій Прокоф’єв. «15 

миттєвостей» 

09.20 Світ у прямокутнику. 

Антон Петрусь, ч. 1 

09.50 Коломийська кераміка 

10.05 Головна роль. Тамара 

Трунова 

11.00 Дж. Пуччіні. Опера 

«Джанні Скіккі». 

11.55 Вадим Лєванов 

«Піаніст». Вистава 

Київського 

академічного Молодого 

театру (16+) 

13.00 Д/ф «Володимир 

Івасюк. Щоб 

народитися знову» 

14.00 Концерт Рок-оркестру 

народних інструментів 

України «НАОНІ»

15.40 Монастирі в Гошеві

16.00 Мир заради дітей

17.35 Почерк долі. 

Вишивальниця 

В. Велігурська 

18.00 Богдан Веселовський та 

його пісні, ч. 1

19.00 Київська фортеця

19.25 Київський національний 

академічний театр 

оперети. Диригент 

Оксана Мадараш

20.05 Передчуття. Валерія 

Демченко, ч. 1

21.00 Гаетано Доніцетті. 

«Любовний напій». 

Вистава Національної 

опери України

23.00 П.-Ж. Беранже. 

«Любити, палати 

та бути таким, 

як раніше...». 

Літературно-сценічна 

композиція Київського 

академічного театру 

«Колесо»

00.00 Київська фортеця 

00.25 Олена Хижна. Життя не 

має репетицій

00.50 Д/ф «Сутність». Борис 

Мозолевський 

01.10 Передчуття. Андрій 

Сидоренко

02.00 Концерт Рок-оркестру 

народних інструментів 

України «НАОНІ»

03.45 Монастирі в Гошеві 

04.00 Діалог. Леонід 

Череватенко — Анатоль 

Перепадя. Про Миколу 

Лукаша

04.30 Д. Шостакович. 

Симфонія №10

05.30 Обереги пам’яті. 

Національний художній 

музей України, ч. 2

 

СТБ

07.00, 16.00 Все буде добре!

08.55 МастерШеф-6. Фінал. 

Оголошення переможця

11.50 МастерШеф-6. 

Невідома версія

14.20 Битва екстрасенсів

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.20, 23.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

19.55, 22.35 2Україна має 

талант!-6

00.45 Танцюють всі!-9

04.05 Найкраще на ТБ

ТОНІС

06.10 Х/ф «Сказання про 
землю Сибірську»

09.50 Цивілізація Incognita

10.45 Завтра — сьогодні

11.55 Соціальний статус: 

ваша пенсія

14.10 Формула Пруста

15.05 Мелодії кохання

15.50, 19.25 Сироти дикої 

природи

16.25 Відлуння

16.55 Х/ф «Країна 
задзеркалля»

18.45 Вікно в Європу 

М. Поплавського

19.50, 5.00 Головна новорічна 

ялинка країни 

«Скринька бажань»

21.00 Неприручена Північна 

Америка

22.05 Х/ф 
«Суперпограбування 
в Мілані»

00.00 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.05 Ніч чорних краваток

02.10 Життя на Вершині

02.45 Вихідний, після опівночі

03.50 Кумири

04.00 Валерій Маренич: соло 

з гітарою і губною 

гармонікою

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.20, 18.45 Т/с «Атлантида-2»

10.00 Д/ф «Інженерні імперії. 

Єгипет» 

11.50 Д/ф «Інженерні імперії. 

Греція»

12.45 Д/ф «Інженерні імперії. 

Греція Олександра 

Македонського»

13.30 Д/ф «Інженерні імперії. 

Рим» 

15.25 Д/ф «Інженерні імперії. 

Персія»

16.15 Д/ф «Інженерні імперії. 

Візантія»

17.05 Д/ф «Інженерні імперії. 

Ацтеки»

17.55 Д/ф «Інженерні імперії. 

Майя»

20.20 Т/с «Олімп»

22.00 Т/с «Вікінги-2»

23.45 Т/с «Череп і кістки»

01.15 Т/с «МЕК 8»

02.15 Х/ф «Богдан-Зиновій 
Хмельницький»

ФУТБОЛ-1

06.00 Казахстан — Польща. 

Відбір до ЧС-2018

07.45 Норвегія — Німеччина. 

Відбір до ЧС-2018

09.30 Моя гра

10.05, 12.05, 14.05, 16.30, 

21.30 Топ-матч

10.15 Хорватія — Туреччина. 

Відбір до ЧС-2018

12.15 Україна — Ісландія. 

Відбір до ЧС-2018

14.15 «Мідлсбро» — 

«Лестер». ЧА

16.45 «Ман Сіті» — 

«Бернлі». ЧА

19.00 Найкращі голи за 2016 

рік. ЧІ

19.40 «Шахтар» — 

«Арсенал» (2000/2001 

рр.) Ліга чемпіонів 

УЄФА

21.40 «Сандерленд» 

— «Ліверпуль». ЧА

23.30 Найкраще за 2016 рік. ЧІ

00.25 «Олександрія» 

— «Карпати». ЧУ

02.15 «Вест Гем» — «МЮ». ЧА

04.05 «Валенсія» — «Бетіс». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

19.00, 21.15, 23.25, 

1.30, 3.30, 5.30 Топ-

матч

06.10 «Атлетіко» — 

«Гранада». ЧІ

08.10 «МЮ — Мідлсбро». ЧА

10.10 «Шахтар» — 

«Арсенал» (2000/2001 

рр.) Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.05 «Ліверпуль» — «Ман 

Сіті». ЧА

13.55 Моя гра

14.30 «Аякс» — «Сельта». 

Ліга Європи УЄФА

16.15 Світ Прем’єр-ліги

16.45 «Сандерленд» 

— «Ліверпуль». ЧА

19.10 «Вест Гем» — «МЮ». ЧА

21.30 Україна — Ісландія. 

Відбір до ЧС-2018 

23.40 Хорватія — Туреччина. 

Відбір до ЧС-2018 

01.40 Казахстан — Польща. 

Відбір до ЧС-2018 

03.40 Норвегія — Німеччина. 

Відбір до ЧС-2018 

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.30 У пошуках істини

08.20 Містична Україна

10.10 Легендарні битви

12.50 Загадки планети

13.40 Довідник дикої природи

16.20 Навколо світу. Місця 

сили

18.00 Паралельний світ

21.00 Ігри розуму

23.40 Покер

00.30 Брама часу

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOPSHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.10 М/ф «Таємна місія 

Санти»

11.30 Файна Юкрайна

14.10 Орел і решка

22.00 Х/ф «Шалено 
закоханий»

00.00 Х/ф «Блеф»
02.00 Х/ф «Муві 43»
03.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

08.00 МультМікс

10.30 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Снігова 
королева»

12.45 Віталька

15.20 Казки У

16.25 Країна У. Новий рік

16.50, 18.55, 21.00 Танька і 

Володька

17.25, 18.30, 19.30, 20.35, 

21.35, 22.35 Одного 

разу під Полтавою

17.55, 19.55, 22.00 Одного 

разу в Одесі

23.00, 5.10 М/с «Пригоди 

капітана Врунгеля»

01.30 Х/ф «Дуже страшне 
кіно-2»

02.50 Х/ф «Гнів»

УТ-1

06.00 Світ православ’я

06.35 Ера будівництва

06.50 Підсумки року

07.20 Спорт. Підсумки року

07.35, 23.00 Золотий гусак

08.10 АгроЕра. Підсумки

08.30 Світ on line

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Попелюшка»

10.20 М/с «Гон»

10.55 Хто в домі господар?

11.15 Як це?

11.50 Х/ф «Елеонора 
— таємнича месниця»

14.00 Путівник прочанина

14.15, 21.50 Т/с «Епоха честі»

18.40 Концерт «Сни 

Роксолани»

21.00, 5.35 Новини

21.30 Зірки на Першому

ТРК «ЕРА»
23.25 Шлягер року

01.20 Чоловічий клуб. Спорт

02.40 Чоловічий клуб

03.05 Т/с «Роксолана»

05.05 Д/ф «Мерехтливі 

оздоби ялинкової ночі»
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КАНАЛ «1+1»

06.05, 19.30 ТСН

07.00 Т/с «Поцілуймося»

08.45 Чотири весілля-2

09.50 Міняю жінку

11.05 «Вечірній квартал». 

Спеціальний випуск 

14.10 Вечірній квартал

17.00 Комедія 

«Сам удома-2»

20.15 Комедія 

«Сам удома-3»

22.15, 1.55 Х/ф «Серце 
пірата»

ІНТЕР

05.25, 15.15, 4.25 Т/с «І все-
таки я кохаю...»

07.00 М/ф
07.40, 20.00, 2.20 Подробиці
08.10 Готуємо разом
09.00 Орел і решка. 

Навколосвітня подорож
10.00, 20.30 Т/с «Анна-

детектив»
13.25 Х/ф «Щасливий 

маршрут»
18.00 Концерт
22.20 Т/с «Я прийду сама»
00.50 Т/с «Місто мрії-2»
02.50 Х/ф «Дама з папугою»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 15.00, 19.00, 2.50 Події
07.00 Зірковий шлях
09.30 Х/ф «Снігуронька для 

дорослого сина»
11.20, 20.50 Т/с «Забудь і 

пригадай»
14.00, 15.15 Т/с «Моє кохане 

чудовисько»
18.00 Т/с «Співачка і доля»
19.40 Говорить Україна
23.30 Х/ф «Бібліотекар. У 

пошуках списа долі»
01.20 Х/ф «Патруль-привид»
03.30 Т/с «Лист очікування»

ICTV

05.30 Х/ф «Жага золота»
07.00, 9.15 Х/ф «Чорнильне 

серце»
08.45 Факти. Ранок

09.40 Х/ф «Сім’янин»
11.55, 13.20 Х/ф «300 

спартанців»
12.45, 15.45 Факти. День

14.35, 16.20 Х/ф «Битва 
титанів»

16.55 Т/с «Містер Хутен і 

леді»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Громадянська оборона

21.25 Х/ф «Містер Бін в 
Америці»

23.05 Х/ф «Містер Бін на 
відпочинку»

00.45 Т/с «Лас-Вегас»

02.15 Х/ф «Капітан Немо»
03.25 Х/ф «Пригоди Петрова 

і Васєчкіна»
04.30 Веселі історії

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.55 Зона ночі
06.05 М/с «Турбо»
07.25 Х/ф «Пережити 

Різдво»
09.20 Ревізор
11.50 Пристрасті за ревізором
13.30 Т/с «Якось у казці»
17.10 Т/с «Хроніки Шаннари»
19.00, 1.00 Х/ф «Двоє: я і 

моя тінь»

20.55 Х/ф «Кучерява С’ю»
22.50 Т/с «Гра престолів»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 1.55 Огляд преси
06.25, 0.25 Хроніка дня
06.30, 18.45 Місцевий час
06.40, 8.20, 21.25, 0.15 2Бізнес-

час
06.45 Клуб LIFE
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 23.00 
Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 
Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 2.15, 5.15 
Машина часу

15.25, 16.15, 17.15, 18.15 
Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня
22. Невигадані історії
23.10 «За Чай.com»
00.00, 2.00, 5.00 Час новин 
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.00 Час: Важливо
04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.55 М/ф «Енеїда»

06.00 Х/ф «Принцеса на 
бобах»

08.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

09.45, 17.30 Т/с «Детективи»

11.10 Х/ф «Розумники»
12.55, 0.50 Т/с «Копи-

новобранці»

14.20, 21.30 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-12»

16.00 «Біт-Квартет «Секрет»: 

30 років на біс»

19.00, 3.20 Свідок

23.00 Т/с «Елементарно»

02.20 Європейський покерний 

турнір

03.50 Випадковий свідок

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Іван Франко

06.35 Почерк долі. 

Вишивальниця 

В. Велігурська 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35 Новини. Культура. 

Дайджест

07.50 Ранок iз «Культурою»

08.25 Богдан Веселовський та 

його пісні, ч. 1 

09.25 Київський національний 

академічний театр 

оперети. Диригент 

Оксана Мадараш 

10.05 Передчуття. Валерія 

Демченко, ч. 1 

11.00 Гаетано Доніцетті. 

«Любовний напій». 

Вистава Національної 

опери України 

13.00 П.-Ж. Беранже «Любити, 

палати та бути таким, як 

раніше...». Літературно-

сценічна композиція 

Київського академічного 

театру «Колесо» 

14.00 Нам 35. Український 

академічний 

фольклорний ансамбль 

«Калина»

16.00 С. Бєлова, С. Куваєва. 

«Не хочу бути собакою». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках

17.00 Невигадані історії з 

життя одного театру, ч. 

17

17.25 Хрести 

18.00 Народні традиції 

Черкащини

19.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

19.20 Особистості. Ольга 

Басистюк

20.10 Палітри Животкових

21.00 Фольк-music 

22.00 Архітектор Городецький, 

ч. 3

22.30 Е. Шмітт. «Готель 

двох світів». Вистава 

Івано-Франківського 

академічного обласного 

українського музично-

драматичного театру 

ім. І. Франка 

00.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

00.20 Юлія та Микола 

Козирєви. Життя у світі 

тварин

01.10 Мамайчуки в часі і 

просторі

01.30 Бібліотека Омеляна 

Пріцака, ч. 2

02.00 Нам 35. Український 

академічний 

фольклорний ансамбль 

«Калина»

04.00 «Шукаю людину». 

Вистава майстерні Лева 

Сомова за повістю 

К. Сергієнка «Прощавай, 

яр»

05.25 Концерт капели 

бандуристів КНУКіМ

 

СТБ

06.45, 16.00 Все буде добре!

08.45 Зіркове життя

10.10 Х/ф «Джентльмени 
удачі»

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

13.45 Битва 

екстрасенсів-15

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.20, 22.55 Т/с «Коли ми 

вдома»

19.55, 22.35 Україна має 

талант!-6

00.15 Танцюють всі!-9

ТОНІС

06.00, 22.45 Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.55 Будьте здорові!

10.45, 21.00 Сироти дикої 

природи

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 Баскетбол. Ліга 

чемпіонів. «Катай 

Баскет» (Фінляндія) 

— «Хімік» 

21.40 Неприручена Північна 

Америка

00.00 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.05 Ніч чорних краваток

01.40 Життя на Вершині

02.45 Після опівночі

03.45 Жовтий янгол. Вечір 

пам’яті Олександра 

Вертинського циклу 

«Видатні кияни»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.20, 18.45 Т/с «Атлантида-2»

10.00 Д/ф «101 винахід, що 

змінив світ»

11.30 Д/ф «101 зброя, що 

змінила світ»

13.05 Д/ф «101 предмет, що 

змінив світ»

14.45 Д/ф» 101 гаджет, що 

змінив світ»

16.15 Д/ф» 101 страва, що 

змінила світ»

17.50 Д/ф «Титанік 100 років 

у 3D»

20.20 Т/с «Олімп»

22.00 Т/с «Вікінги-2»

23.45 Т/с «Череп і кістки»

01.10 Т/с «МЕК 8»

02.05 Х/ф «Вишневі ночі»

ФУТБОЛ-1

06.00 Вельс — Молдова. 

Відбір до ЧС-2018

07.45 Іспанія — Ліхтенштейн. 

Відбір до ЧС-2018

09.30 Моя гра

10.00, 12.05, 14.05, 16.05, 

20.30, 22.30 Топ-матч

10.15 Ізраїль — Італія. Відбір 

до ЧС-2018

12.15 Швейцарія — 

Португалія. Відбір до 

ЧС-2018

14.15 «Сандерленд» — 

«Ліверпуль». ЧА

16.10 «Атлетік» — «Генк. Ліга 

Європи УЄФА

18.00, 3.20 LaLiga Files». ЧІ

18.40 «Шахтар» — «Селтік» 

(2004/2005 рр.) Ліга 

чемпіонів УЄФА

20.40 «Мідлсбро» — 

«Лестер». ЧА

22.45 «Аустрія» — «Рома. 

Ліга Європи УЄФА

00.35 Д/ф «Звуки літа» 

01.30 «Ман Сіті» — 

«Бернлі». ЧА

04.05 «Алавес» — 

«Гранада». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 1.35, 

3.30, 5.30 Топ-матч

06.10 «Вотфорд» — 

«Тоттенгем». ЧА

08.10 «Леганес» — 

«Барселона». ЧІ

10.10 «Шахтар» — «Селтік» 

(2004/2005 рр.) Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.10 «Арсенал» — «Кристал 

Пелес». ЧА

14.00 Моя гра

14.30 «Бешикташ» — 

«Бенфіка. Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.20 Найкращі голи за 2016 

рік». ЧІ

17.00 «Челсі» — «Сток Сіті». 

ЧА

18.50 Швейцарія — 

Португалія. Відбір до 

ЧС-2018 

20.40 LaLiga Files. ЧІ

21.30 «Борнмут» — 

«Арсенал». ЧА

23.45 Іспанія — Ліхтенштейн. 

Відбір до ЧС-2018 

01.40 Вельс — Молдова. 

Відбір до ЧС-2018 

03.40 Ізраїль — Італія. Відбір 

до ЧС-2018 

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.50, 13.50 Правила життя

07.40 Правда життя

08.40, 20.00 Паралельний світ

09.40, 16.20 Легендарні битви

10.30, 21.50 Мегазаводи

11.20 Ігри розуму

13.00 Довідник дикої природи

14.40, 19.00 Містична Україна

15.30, 21.00 НЛО з минулого 

17.10, 22.40 Загадки планети

18.10 Навколо світу. Місця 

сили

23.40 Анатомія бою

00.30 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOPSHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.20 Три сестри

12.10, 14.00, 20.00, 21.00 Орел 

і решка

16.00 Файна Юкрайна

18.00 Звана вечеря

19.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

08.00 МультМікс

10.30 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Золота гуска»
12.45 Віталька

15.20 Казки У

16.25 Країна У. Новий рік

16.50, 18.55, 21.00 Танька і 

Володька

17.25, 18.30, 19.30, 20.35, 

21.35, 22.35 Одного разу 

під Полтавою

17.55, 19.55, 22.00 Одного разу 

в Одесі

23.00 М/ф «Острів скарбів»

01.00 Х/ф «Дуже страшне 
кіно-3»

02.20 Х/ф «Повний дім»
04.40 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.05, 8.05 АгроЕра
06.10 Д/ф «Вікно в Європу»
06.35 Тепло. Ua
07.05 Смакота
07.35, 23.00 Золотий гусак
08.10 Світ on line
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Попелюшка»
10.20 М/с «Гон»
10.55 Хто в домі господар?
11.15 Школа Мері Поппінс
11.40 Х/ф «Милий друг»
13.50 Путівник прочанина
14.00 Фольк-music. З Новим 

роком!
17.30 Х/ф «Вікторія та 

Альберт»
21.00, 5.35 Новини
21.30, 5.10 Зірки на Першому
21.50 Т/с «Епоха честі»

ТРК «ЕРА»
23.25 Шлягер року
01.20 Чоловічий клуб. Спорт
02.35 Чоловічий клуб
03.10 Т/с «Роксолана»
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ПЕРЕДПЛАТА-2017■

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

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на два місяці — 100 грн. 98 коп.,
до кінця півріччя — 252 грн. 45 коп.,
до кінця року — 555 грн. 39 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на два місяці — 140 грн. 98 коп.,
до кінця півріччя — 352 грн. 45 коп.,
до кінця року — 775 грн. 39 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на два місяці — 36 грн. 82 коп.,
до кінця півріччя — 92 грн. 05 коп.,
до кінця року — 202 грн. 51 коп.
Передплатний iндекс — 49497

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

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 В умовах постійного зростання цін на все і вся 
ми не тільки не підвищуємо, а навіть трохи змен-
шуємо передплатну вартість «України молодої» 
у  2017 році.  Якщо хто з вас, шановні читачі, не 
встиг передплатити газету на наступний рік, це 
можна зробити до 5 січня в селах і райцентрах, 
до 10-го — в обласних центрах та в Києві, і ви 
отримуватимете «Україну молоду» з 1 лютого.
 Оформити передплату можна у відділен-
нях поштового зв’язку, в операційних залах 
поштамтів, у пунктах приймання передплати, 
на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачує-
те «Україну молоду» — порадьте передплату i 
своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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



КАНАЛ «1+1»

06.15, 19.30 ТСН

07.05 Т/с «Поцілуймося»

08.50 Чотири весілля-2

09.55 Міняю жінку

11.05 «Вечірній квартал». 

Спеціальний випуск 

14.40 Вечірній квартал

17.30 Комедія 

«Сам удома-3»

20.15 Комедія 

«Сам удома-4»

22.00, 0.50 Бойовик «Битва 

під червоною скелею»

03.10 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

05.25, 15.15, 4.30 Т/с «І все-

таки я кохаю...»

07.00 М/ф

07.40, 20.00, 2.30 Подробиці

08.10 Готуємо разом

09.00 Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож

10.00, 20.30 Т/с «Анна-

детектив»

13.25 Х/ф «Як же бути 
серцю»

18.00 Концерт 

22.20 Т/с «Я прийду сама»

00.50 Т/с «Місто мрії-2»

03.00 Х/ф «Місто з ранку 
до опівночі»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 15.00, 19.00, 3.00 Події

07.00 Зірковий шлях

09.30 Х/ф «Новорічна 
дружина»

11.20, 20.50 Т/с «Забудь і 

пригадай»

14.00, 15.15 Т/с «Зовсім інше 

життя»

18.00 Т/с «Співачка і доля»

19.40 Говорить Україна

23.30 Х/ф «Бібліотекар-
2: повернення до 
копалень царя 
Соломона»

01.20 Х/ф «Бібліотекар. У 
пошуках списа долі»

03.40 Т/с «Лист очікування»

ICTV

05.20 Служба розшуку дітей

05.25 Студія Вашингтон

05.30 Факти

05.50, 9.15 Т/с «Динотопія. 

Нові пригоди»

08.45 Факти. Ранок

10.55 Х/ф «Зачарована 
Елла»

12.45, 15.45 Факти. День

13.10 Х/ф «Містер Бін в 
Америці»

14.50, 16.20 Х/ф «Містер 
Бін на відпочинку»

16.55 Т/с «Містер Хутен і 

леді»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Секретний фронт

21.25 Х/ф «Ейс Вентура. 
Детектив з розшуку 
тварин»

23.05 Х/ф «Ейс Вентура. 
Поклик природи»

00.45 Т/с «Лас-Вегас»

02.15 Х/ф «Капітан Немо»
03.25 Х/ф «Пригоди 

Петрова і Васєчкіна»
04.30 Веселі історії

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

06.55 М/с «Турбо»

08.15 Ревізор

11.15 Пристрасті за 

ревізором

13.30 Т/с «Якось у казці»

17.10 Т/с «Хроніки 

Шаннари»

19.00, 1.45 Х/ф «Няньки»

20.50 Х/ф «Твої, мої і наші»

22.35 Т/с «Гра престолів»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 2Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 2.15, 5.15 

Машина часу

15.25, 16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03 Полілог

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час новин 

01.00 Час. Підсумки дня

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.00, 2.50 Речовий доказ

04.25, 3.35 Легенди 

бандитської Одеси

05.15 М/ф «Бабай»

06.20 Х/ф «Самотня 
жінка бажає 
познайомитись»

08.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

09.50, 17.30 Т/с «Детективи»

11.00 Х/ф «Пригоди Бейлі: 
загублене цуценя»

12.50, 0.50 Т/с «Копи-

новобранці»

14.20, 21.30 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-12»

16.00 Андрій Макаревич і 

«Оркестр креольського 

танго»

19.00, 2.15 Свідок

23.00 Т/с «Елементарно»

02.45 Випадковий свідок

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 С. Бєлова, 

С. Куваєва. «Не 

хочу бути собакою». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35 Новини. Культура. 

Дайджест

07.50 Ранок iз «Культурою»

08.25 Народні традиції 

Черкащини 

09.20 Особистості. Ольга 

Басистюк 

10.10 Палітри Животкових 

11.00 Фольк-music 

12.00 Архітектор 

Городецький, ч. 3 

12.30 Е. Шмітт. «Готель 

двох світів». Вистава 

Івано-Франківського 

академічного обласного 

українського музично-

драматичного театру ім. 

І. Франка 

14.00 До 20-річчя створення 

Національної академії 

мистецтв України

15.35 Княжий град 

Володимир

16.00 В. Домшинський. 

«Білосніжка та 

семеро гномів». 

Вистава Київського 

національного 

академічного театру 

оперети

16.50 Православний календар 

17.00 Скарби роду. Коляда в 

родині

17.20 Чернігів. Єлицький 

Свято-Успенський 

монастир 

17.35 Незвідане Закарпаття. 

Вбрання предків, ч. 3

18.00 Осінні зустрічі. Сестри 

Тельнюк

19.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

19.20 Музей «Софія 

Київська»

20.00 Києвотека. Лесь 

Сердюк

20.25 Олександр Білаш. 

Пісня, яку заспівав 

народ

21.00 Моновистава «Я вам 

цей борг ніколи не 

залишу» за творами 

Ліни Костенко. 

Дніпропетровський 

академічний 

український музично-

драматичний театр ім. 

Т. Шевченка

21.55 Духовна хорова музика

23.15 Богдан Жолдак. Зустріч 

з істориком Михайлом 

Брайчевським 

00.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

00.20 Мистецький арсенал 

00.50 Д/ф «У полоні 

пристрасті Наталії 

Долі»

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Люба 

Якимчук, ч. 1

02.00 До 20-річчя створення 

Національної академії 

мистецтв України

03.35 Княжий град 

Володимир 

04.00 Презентація. Василь 

Цвіркунов — лицар 

кіно

05.00 Фантазія для двох. 

Грають Анна Середенко 

та Павло Качнов

05.20 Мандрівні архіви, ч. 2

 

СТБ

06.25, 16.00 Все буде добре!

08.15 Зіркове життя

10.10 Х/ф «40+ або 
Геометрія почуттів»

13.50 Битва екстрасенсів-15

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.20, 23.45 Т/с «Коли ми 

вдома»

19.55, 22.35 Україна має 

талант!-6

01.00 Танцюють всі!-9

ТОНІС

06.00, 19.55 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50, 4.30 Цивілізація 

Incognita

10.50, 21.50 Неприручена 

Північна Америка

14.00 Оглядач. LIVE

18.55 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.15, 4.45 Глобал-3000

22.50, 5.10 Д/ф «Нові 

технології війни»

23.55 Натхнення

00.05 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.00 Ніч чорних краваток

02.10 Життя на Вершині

02.40 Після опівночі

03.40 Концерт Iron Seagull. 

Хто ти для неба

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.20, 18.45 

Т/с «Атлантида-2»

10.00 Д/ф «Помста 

природи-3»

20.20 Т/с «Олімп»

22.00 Т/с «Вікінги-2»

23.55 Т/с «Череп і кістки»

01.10 Т/с «Загублений світ»

02.00 Х/ф «Відьма»

ФУТБОЛ-1

06.00 Швеція — Нідерланди. 

Відбір до ЧС-2018

07.45 Кіпр — Бельгія. Відбір 

до ЧС-2018

09.30 Моя гра

10.00, 12.05, 14.05, 16.05, 

1.50, 3.50 — матч

10.15 Ісландія — Фінляндія. 

Відбір до ЧС-2018

12.15 Італія — Іспанія. Відбір 

до ЧС-2018

14.15 «Барселона» 

— «Боруссія» (М). Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.10 «Борнмут» — 

«Арсенал». ЧА

18.00, 21.00 LaLiga Docs». ЧІ

19.10 «Шахтар» 

— «Олімпіакос» 

(2006/2007 рр.) Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.45 «Тоттенгем» — 

«Челсі». ЧА

00.00 «Вільярреал» — 

«Сельта». ЧІ

02.00 «Сандерленд» 

— «Ліверпуль». ЧА

04.00 «Олімпік» — 

«Дніпро». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 0.30, 

2.30, 5.35 Топ-матч

06.10 «Сельта» — «Севілья». 

ЧІ

08.10 «Борнмут» — 

«Арсенал». ЧА

10.10 «Шахтар» 

— «Олімпіакос» 

(2006/2007 рр.) Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.10 «Рома» — «Астра». 

Ліга Європи УЄФА

14.00 Моя гра

14.30 «Мідлсбро» — 

«Лестер». ЧА

16.20, 21.35, 4.30 LaLiga Files. 

ЧІ

17.00 «Севілья» 

— «Ювентус». Ліга 

чемпіонів УЄФА

18.50 Д/ф «Звуки літа» 

19.45 Італія — Іспанія. Відбір 

до ЧС-2018 

22.40 Швеція — Нідерланди. 

Відбір до ЧС-2018 

00.40 Ісландія — Фінляндія. 

Відбір до ЧС-2018 

02.40 Кіпр — Бельгія. Відбір 

до ЧС-2018 

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.50, 13.50 Правила життя

07.40 Правда життя

08.40, 20.00 Паралельний 

світ

09.40, 16.20 Легендарні битви

10.30, 21.50 Мегазаводи

11.20 Ігри розуму

13.00 Довідник дикої 

природи

14.40, 19.00 Містична Україна

15.30, 21.00 НЛО з минулого 

17.10, 22.40 Загадки планети

18.10 Навколо світу. Місця 

сили

23.40 Анатомія бою

00.30 Бандитський Київ

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOPSHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.20 Три сестри

12.10, 14.00, 15.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.00 Файна Юкрайна

18.00 Звана вечеря

19.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

08.00 МультМікс

10.30 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Залізний Ганс»
12.45 Віталька

15.20 Казки У

16.25 Країна У. Новий рік

16.50, 18.55, 21.00 Танька і 

Володька

17.25, 18.30, 19.30, 20.35, 

21.35, 22.35 Одного 

разу під Полтавою

17.55, 19.55, 22.00 Одного 

разу в Одесі

23.00 М/с «Як козаки…»

01.00 Х/ф «Убойні» 
канікули»

02.20 Х/ф «Повний дім-2»
04.40 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

УТ-1

06.05, 7.05, 8.05 Ера бізнесу

06.10, 8.10 АгроЕра

06.15 На слуху

06.35 Ера будівництва

07.10 Смакота

07.35, 23.00 Золотий гусак

08.15 Світ on line

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Попелюшка»

10.20 М/с «Гон»

10.55 Хто в домі господар?

11.15 Школа Мері Поппінс

11.40 Х/ф «Антоніо 
Вівальді»

13.50 Путівник прочанина

14.00 «Майбутнє 

нації». Церемонія 

нагородження

16.45 Х/ф «Святий Філіпп. 
Я вибираю рай»

21.00, 5.35 Новини

21.30, 5.10 Зірки на Першому

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.40 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.25 Українська пісня. Новий 

рік

01.20 Чоловічий клуб. Спорт

02.30 Чоловічий клуб

03.05 Т/с «Роксолана»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 30—31 ГРУДНЯ 2016
4 січня
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КАНАЛ «1+1»

06.05, 19.30 ТСН

07.00 Т/с «Поцілуймося»

08.45 Чотири весілля-2

09.50 Міняю жінку»

10.50 «Вечірній квартал». 

Спеціальний випуск

14.00 Вечірній квартал

17.45 Комедія «Сам удома-4»

20.15 Комедія «Сам удома-5»

22.00, 1.50 Мелодрама 

«Тренк: два серця проти 

корони»

ІНТЕР

05.25, 15.15, 4.40 Т/с «І все-

таки я кохаю...»

07.00 М/ф

07.40, 20.00, 2.35 Подробиці

08.10 Готуємо разом

09.00 Орел і решка. 

Навколосвітня подорож

10.00, 20.30 Т/с «Анна-

детектив»

13.25 Х/ф «Як же 
бути серцю. 
Продовження»

18.00 Концерт Олега Винника

22.20 Т/с «Я прийду сама»

00.50 Т/с «Місто мрії-2»

03.05 Х/ф «Ніч запитань»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 15.00, 19.00, 3.00 Події
07.00 Зірковий шлях
09.20 Х/ф «Кохання і трохи 

перцю»
11.10, 20.50 Т/с «Забудь і 

пригадай»
13.50, 15.15 Т/с «Причал 

кохання і надії»
18.00 Т/с «Співачка і доля»
19.40 Говорить Україна
23.30 Х/ф «Бібліотекар-3: 

прокляття Юдиного 
потиру»

01.20 Х/ф «Бібліотекар-
2: повернення до 
копалень царя 
Соломона»

03.40 Т/с «Лист очікування»

ICTV

05.35 Студія Вашингтон

05.40 Факти

06.00, 9.15 Т/с «Динотопія. 

Нові пригоди»

08.45 Факти. Ранок

11.00 Х/ф «Залізне 
небо»

12.45, 15.45 Факти. День

13.05 Х/ф «Ейс Вентура. 
Детектив з розшуку 
тварин»

15.00, 16.20 Х/ф «Ейс 
Вентура. Поклик 
природи»

16.55 Т/с «Містер Хутен і 

леді»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Інсайдер

21.25 Х/ф «Крокодил 
Данді»

23.15 Х/ф «Крокодил 
Данді-2»

01.20 Т/с «Лас-Вегас»

02.50 Х/ф «Капітан 
Немо»

03.45 Х/ф «Канікули 
Петрова і Васєчкіна»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

06.35 М/с «Турбо»

07.55 Ревізор

11.05 Пристрасті за 

«Ревізором»

13.30 Т/с «Якось у казці»

17.10 Т/с «Хроніки Шаннари»

19.00, 1.50 Х/ф «Ну що, 
приїхали?»

20.50 Х/ф «Ну що, 
приїхали: ремонт»

22.40 Т/с «Гра престолів»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.15, 17.50 Час громади

09.20, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15 Рандеву з 

Яніною Соколовою

15.25, 16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час новин 

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.25 Правда життя. 

Професії»

04.55 М/ф «Пригоди 

Буратіно»

06.00 Х/ф «Дежа вю»
08.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

09.50, 17.30 Т/с «Детективи»

11.00 Х/ф «Пригоди Бейлі: 
ніч у Каутауні»

12.40, 0.50 Т/с «Копи-

новобранці»

14.20, 21.30 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-12»

16.00 Концерт 

19.00, 2.20 Свідок

23.00 Т/с «Елементарно»

02.50 Випадковий свідок

03.00 Речовий доказ

03.50 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 В. Домшинський. 

«Білосніжка та 

семеро гномів». 

Вистава Київського 

національного 

академічного театру 

оперети 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35 Новини. Культура. 

Дайджест

07.50 Ранок iз «Культурою»

08.25 Осінні зустрічі. Сестри 

Тельнюк 

09.20 Музей «Софія 

Київська» 

10.00 Києвотека. Лесь 

Сердюк 

10.25 Олександр Білаш. 

Пісня, яку заспівав 

народ 

11.00 Моновистава «Я вам 

цей борг ніколи не 

залишу» за творами 

Ліни Костенко. 

Дніпропетровський 

академічний 

український музично-

драматичний театр 

ім. Т. Шевченка 

11.55 Духовна хорова музика 

13.15 Богдан Жолдак. Зустріч 

з істориком Михайлом 

Брайчевським 

14.00 Свято бандури, або 

«Шпилясті кобзарі» 

збирають друзів

16.00 Щедрик

16.45 Свята ніч 

17.00 Ганна Чубач. Поет 

Божою милістю

17.30 Центр Європи. 

Суховоля 

18.00 Портрет. Наш 

Шептицький 

19.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

19.20 Дійові особи

20.15 Гра долі. Легендарне 

парі 

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Марія 

Влад

21.00 Нині в нас Різдво

22.25 Фантазії за Пінзелем

22.40 Прямостояння. Василь 

Стус

00.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

00.20 Дійові особи 

01.15 Гра долі. Мовчазне 

божество

01.30 Діалог Василь 

Герасим’юк — Люба 

Якимчук, ч. 2

02.00 Свято бандури, або 

«Шпилясті кобзарі» 

збирають друзів

04.00 А. Курейчик. 

«Людина і вічність». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

СТБ

06.55, 16.00 Все буде добре!

08.55 Зіркове життя

10.45 Х/ф «Моя мама 
— наречена»

12.05 Х/ф «Історія кохання, 
або Новорічний 
розіграш»

13.45 Битва екстрасенсів-15

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.20, 23.35 Т/с «Коли ми 

вдома»

19.55, 22.35 Україна має 

талант!-6

00.50 Танцюють всі!-9

ТОНІС

06.00, 19.55 Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Ландшафтні гри

10.50, 21.55, 4.40 

Неприручена Північна 

Америка

14.00 Оглядач. LIVE

18.55 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.15, 4.15 Сироти дикої 

природи

23.05, 5.05 Д/ф «Нові 

технології війни»

00.00 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.00 Ніч чорних краваток

01.45 Життя на вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.20, 18.45 

Т/с «Атлантида-2»

10.00 Д/ф «Помста 

природи-3»

12.10 Д/ф 

«Суперкатастрофи» 

20.20 Т/с «Олімп»

22.00 Т/с «Вікінги-2»

23.45 Т/с «Череп і кістки»

00.35 Х/ф «Проповідник із 
кулеметом»

02.35 Х/ф «Дорога на Січ»

ФУТБОЛ-1

06.00 Португалія — 

«Андорра. Відбір до 

ЧС-2018

07.45 Австрія — Вельс. 

Відбір до ЧС-2018

09.30 Моя гра

10.00, 12.05, 14.05, 16.05, 

23.40, 1.45, 3.50 Топ-

матч

10.15 Туреччина — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

12.15 Франція — Болгарія. 

Відбір до ЧС-2018

14.15 «Тоттенгем» — 

«Челсі». ЧА

16.10 « Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

18.00 ЧА. Огляд туру

18.55 «Шахтар» — 

«Валенсія» (2006/2007 

рр.) Ліга чемпіонів 

УЄФА

20.45 LaLiga Docs

21.50 «Вест Гем» — «МЮ». 

ЧА

23.55 «Спортінг» — 

«Барселона». ЧІ

02.00 «Мідлсбро» — 

«Лестер». ЧА

04.00 «Севілья» 

— «Ювентус. Ліга 

чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

19.15, 2.35, 5.35 Топ-

матч

06.10 «Тоттенгем» — 

«Челсі». ЧА

08.10 «Аустрія» — «Рома». 

Ліга Європи УЄФА

10.10 «Шахтар» — 

«Валенсія» (2006/2007 

рр.) Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.10 «Вест Гем» — «МЮ». 

ЧА

14.00 Моя гра

14.30 «Реал» — «Легія». 

Ліга чемпіонів УЄФА

16.20, 0.05 LaLiga Docs

17.25 «Ман Сіті» — 

«Бернлі». ЧА

19.30 Туреччина — Україна. 

Відбір до ЧС-2018 

21.20, 4.40 ЧА. Огляд туру

22.15 Франція — Болгарія. 

Відбір до ЧС-2018 

00.45 Австрія — Вельс. 

Відбір до ЧС-2018 

02.50 Португалія — Андорра. 

Відбір до ЧС-2018 

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.50, 13.50 Правила життя

07.40 Правда життя

08.40, 20.00 Паралельний світ

09.40, 16.20 Легендарні битви

10.30, 21.50 Мегазаводи

11.20 Ігри розуму

13.00 Довідник дикої природи

14.40, 19.00 Містична Україна

15.30, 21.00 НЛО з минулого 

17.10, 22.40 Загадки планети

18.10 Навколо світу. Місця 

сили

23.40 Анатомія бою

00.30 Прихована реальність

04.30 Різдво в кожному з нас

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOPSHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.20 Три сестри

12.10, 14.00, 15.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.00 Файна Юкрайна

18.00 Звана вечеря

19.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

08.00 МультМікс

10.30 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Холодне серце»
12.45 Віталька

15.20 Казки У

16.25 Країна У. Новий рік

16.50, 18.55, 21.00 Танька і 

Володька

17.25, 18.30, 19.30, 20.35, 

21.35, 22.35 Одного 

разу під Полтавою

17.55, 19.55, 22.00 Одного 

разу в Одесі

23.00 М/с «Як козаки…»

01.00 Х/ф «Мурахи у 
штанях»

02.20 Х/ф «Рам та Ліла»
04.40 М/ф «Лікар Айболіт»

УТ-1

06.05, 7.05, 8.05 Ера бізнесу

06.10, 8.10 АгроЕра

06.15 На слуху

07.10 Смакота

07.35, 23.00 Золотий гусак

08.15 Світ on line

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Попелюшка»

10.20 М/с «Гон»

11.05 Хто в домі господар?

11.25 Хочу бути

11.55 Х/ф «Нортенгерське 
абатство»

14.00 Путівник прочанина

14.15 Фільм-реконструкція 

«Ейфель. Правдива 

історія»

15.10, 1.20 Біатлон. Кубок 

світу. ІV етап. Спринт 

10км. (чол.)

16.50 Х/ф «Останній 
подарунок»

19.05 Ювілейний концерт 

Віктора Павлика

21.00, 5.35 Новини

21.30 Зірки на Першому

21.50 Т/с «Епоха честі»

ТРК «ЕРА»
23.25 Концерт Міли Нітіч

02.50 Т/с «Роксолана»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 30—31 ГРУДНЯ 2016
5 січня

ТБ-ЧЕТВЕР УКРАЇНА МОЛОДА 9



КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.55, 1.35 Т/с «Поцілуймося»

09.35 Чотири весілля-2

10.45 Міняю жінку

12.00 «Вечірній квартал». 

Спеціальний випуск

13.45, 20.15 Вечірній квартал

17.45 Комедія «Сам удома-5»

00.15 Різдвяні історії з Тіною 

Кароль

ІНТЕР

05.25 Т/с «І все-таки я 

кохаю...»

07.20 Х/ф «Дубравка»
08.50 Х/ф «Шалено 

закоханий»
10.45 Зустрічайте — 

Челентано!

11.45 Х/ф «Приборкання 
норовливого»

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

15.10 Х/ф «Діамантова 
рука»

17.00 Пряма трансляція 

вечірнього Різдвяного 

богослужіння

19.00 Стосується кожного

20.00, 2.45 Подробиці

20.30 Т/с «Дружина генерала»

00.10 Х/ф «Вечори на хуторі 
поблизу Диканьки»

01.50 Час Різдва

03.15 Х/ф «Мить кохання»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.10, 15.00, 19.00, 2.30 Події

07.00, 5.40 Зірковий шлях

08.30 Т/с «Моє кохане 

чудовисько»

12.15 Т/с «Забудь і пригадай»

15.15 Т/с «Нахаба»

19.40 Говорить Україна

20.50 Т/с «Назавжди»

00.40 Х/ф «Сніговий янгол»

03.10 Х/ф «Бібліотекар-3: 
прокляття Юдиного 
потиру»

04.35 Говорить Україна

ICTV

05.05 Веселі історії

05.35 Служба розшуку дітей

05.40 Студія Вашингтон

05.45, 4.40 Факти

06.05, 9.15 Т/с «Динотопія. Нові 

пригоди»

08.45 Факти. Ранок

10.15 Х/ф «Залізне небо»
12.00, 13.20 Х/ф «Крокодил 

Данді»
12.45, 15.45 Факти. День

14.25, 16.20 Х/ф «Крокодил 
Данді-2»

16.55 Т/с «Містер Хутен і леді»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.05 Дизель-шоу

23.25 Що? Де? Коли?

00.30 Т/с «Лас-Вегас»

01.20 Х/ф «Життя і 
незвичайні пригоди 
Робінзона Крузо»

02.50 Х/ф «Канікули 
Петрова і Васєчкіна»

04.00 Анекдоти по-українськи

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

06.55 М/с «Турбо»

08.15 Ревізор

11.25 Пристрасті за 

«Ревізором»

13.30 Т/с «Якось у казці»

17.10 Т/с «Хроніки Шаннары»

19.00, 1.00 Х/ф «Дівчина з 
Джерсі»

21.00 Х/ф «Між небом і 
землею»

22.50 Х/ф «Любіть Куперів»

5 канал

06.00, 21.40 Час-Time

06.20 Огляд преси

06.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25 Бізнес-час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 

Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 23.10 «За 

Чай.com»

15.25, 16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.00 Час інтерв’ю з главами 

церков (Макарій. 

Митрополит Київський та 

усієї України)

20.25 Час інтерв’ю з главами 

церков (Філарет. 

Святійший Патріарх 

Київський і всієї Руси-

України)

21.00 Час інтерв’ю з главами 

церков (Святослав 

Шевчук. Митрополит 

Київський — 

предстоятель Української 

греко-католицької церкви)

22.15 Стоп корупції!

00.00 Пряма трансляція 

урочистого Різдвяного 

богослужіння з 

Патріаршого собору 

Воскресіння Христового 

у Києві

04.00, 5.00 Час новин 

04.25 Фактор безпеки

04.45 Невигадані історії

05.25 Будемо жити

05.55 Рандеву з Яніною 

Соколовою

НТН

04.40, 3.15 Правда життя. 

Професії

05.50 М/ф «Шайбу! Шайбу!»

06.10 М/ф «Матч-реванш»

06.30 Х/ф «Американський 
дідусь»

08.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

09.40, 17.30 Т/с «Детективи»

11.00 Х/ф «Пригоди Бейлі: 
різдвяний герой»

12.35 Т/с «Копи-новобранці»

14.20, 21.30 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-12»

16.00 Концерт «Ріки любові», 

«Бі-2»

19.00, 2.25 Свідок

23.00 Т/с «Елементарно»

00.45 Х/ф «Перший пес 
держави»

03.00 Випадковий свідок

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Щедрик 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35 Новини. Культура. 

Дайджест

07.50 Ранок iз «Культурою»

08.25 Портрет. Наш 

Шептицький 

09.20 Дійові особи 

10.15 Гра долі. Легендарне 

парі 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Марія 

Влад 

11.00 Нині в нас Різдво

12.25 Фантазії за Пінзелем 

12.40 Прямостояння. Василь 

Стус 

14.00 Різдвяний вертеп. У 

гостях у Івана Поповича 

15.20 З Божого саду, ч. 1

16.00 Свято-Воздвиженська 

церква в м. Тернополі 

16.20 Колядує Волинський хор 

17.00 Музика і музиканти. Ніч 

перед Різдвом, ч. 3

17.30 Пам’ять Софії Київської 

17.40 Розповідає Олександр 

Сизоненко. Згадуючи 

Володимира Сосюру

18.00 Церква Різдва 

Христового 

в м. Тернополі

18.10 Зустріч з кардиналом 

Любомиром Гузаром

19.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

19.20 Територія Кіно. Тарас 

Ткаченко

20.10 Дорога до Зарваниці

20.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

протоієрей Іван Рибарук

21.00 П. І. Чайковський. 

«Лускунчик». 

Балет Національної 

опери України 

ім. Т. Г. Шевченка

22.50 Концертна програма 

«Щасливого Різдва»

23.50 Православний календар 

00.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

00.20 Територія Кіно. Тарас 

Ткаченко 

01.15 Українські голови в 

Баварії, ч. 1

01.30 Діалог Василь 

Герасим’юк — Люба 

Якимчук, ч. 3

02.00 Різдвяний вертеп. У 

гостях у Івана Поповича, 

ч. 1 

03.20 З Божого саду, ч. 1 

04.00 Історія створення 

художнього фільму 

«Москаль-чарівник»

05.40 Перлини української 

дуетної лірики

СТБ

06.45 Зіркове життя

08.35 Х/ф «Формула 
кохання»

10.10, 23.15 Х/ф «Янгол 
пролетів»

12.00 Х/ф «Гордість та 
упередження»

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.20 Т/с «Коли ми вдома»

19.55, 22.35 Україна має 

талант!-6

01.05 Танцюють всі!-9

ТОНІС

06.00 Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем

07.00 Алло, лікарю!

10.40 Неприручена Північна 

Америка

11.15 Будьте здорові!

12.00 Teen-клуб

14.00 Оглядач. LIVE

18.00 Ювілейне пісенне дійство 

Вадима Крищенка «День 

сповіді»

21.50 Відлуння

22.20 Х/ф «Уяви нас разом»
00.05 Різдвяний вертеп у 

гостях у Івана Поповича

01.45 Новорічне конфеті

04.15 Rock Time 

04.50 Вітальня Іри Сказіної

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.50, 17.55 Т/с «Атлантида-2»

10.20 Д/ф «Загублені світи. 

Перші християни»

11.15 Д/ф «Історія 

християнства»

20.20 Т/с «Олімп»

22.50 Х/ф «Супербрати 
Маріо»

00.45 Х/ф «Святий 
Августин»

04.10 Х/ф «Москаль-
чарівник»

ФУТБОЛ-1

06.00 Англія — Мальта. Відбір 

до ЧС-2018

07.45 Бельгія — Боснія і 

Герцеговина. Відбір до 

ЧС-2018

09.30 Моя гра

10.00, 12.05, 14.05, 17.45, 22.40 

Топ-матч

10.15 Нідерланди — Білорусь. 

Відбір до ЧС-2018

12.15 Вірменія — Румунія. 

Відбір до ЧС-2018

14.15 ЧА. Огляд туру

15.10 «Вест Гем» — «МЮ». ЧА

17.00 LaLiga Files

18.00 ЧІ. Передмова до туру

18.30 «Шахтар» — «Рома» 

(2006/2007 рр.) Ліга 

чемпіонів УЄФА

20.20, 5.25 Світ Прем’єр-ліги

20.50 «Аякс» — «Сельта. Ліга 

Європи УЄФА

22.55 «Реал» — «Легія. Ліга 

чемпіонів УЄФА

00.45 Сіткорізи

01.15 «Шахтар» — «Волинь». ЧУ

03.05 ЧІ. Передмова до туру

03.35 «Барселона» — 

«Депортіво». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 19.10, 

5.25 Топ-матч

06.10 «Барселона» 

— «Боруссія» (М). Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.10 «Сандерленд» — 

«Ліверпуль». ЧА

10.10 «Шахтар» — «Рома» 

(2006/2007 рр.) Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.10 «Борнмут» — 

«Арсенал». ЧА

14.00 Моя гра

14.30 «Легія» — «Реал» . Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.20, 2.35 Сіткорізи

16.50 «Тоттенгем» — 

«Челсі». ЧА

18.40 Світ Прем’єр-ліги

19.20 Нідерланди — Білорусь. 

Відбір до ЧС-2018 

21.10, 4.55 ЧІ. Передмова до туру

21.40 LIVE. «Еспаньйол» 

— «Депортіво». ЧІ

23.40 LaLiga Docs. ЧІ

00.45 Англія — Мальта. Відбір 

до ЧС-2018 

03.05 Бельгія — Боснія і 

Герцеговина. Відбір до 

ЧС-2018 

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.50, 13.50 Правила життя

07.40 Правда життя

08.40, 20.00 Паралельний світ

09.40, 16.20 Легендарні битви

10.30, 21.50 Мегазаводи

11.20 Ігри розуму

13.00 Довідник дикої природи

14.40, 19.00 Містична Україна

15.30, 21.00 НЛО з минулого 

17.10, 22.40 Загадки планети

18.10 Навколо світу. Місця 

сили

23.40 Анатомія бою

00.30 Різдво в кожному з нас

02.00 У пошуках істини

03.30 Юрій Нікулін

04.20 Два Миронових

05.10 Мерилін Монро

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOPSHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.20 Три сестри

12.10, 14.00, 15.00, 20.00, 21.00 

Орел і решка

16.00 Файна Юкрайна

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

23.00 КВК

01.40 Розсміши коміка

02.25 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

08.00 МультМікс

10.30 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Випадок із 
Сантою»

12.45 Віталька

15.20 Казки У

16.25 Країна У. Новий рік

16.50, 18.55 Танька і Володька

17.25, 18.30, 19.30 Одного разу 

під Полтавою

17.55 Одного разу в Одесі

20.00 М/ф «101 далматинець»

21.20 М/ф «Родина Крудс»

23.00 М/ф «Лікар Айболіт»

00.20 Х/ф «Амелі»
02.20 Х/ф «Неймовірне 

кохання»
04.40 М/ф «Як козаки…»

УТ-1

06.05, 8.05 АгроЕра

06.10 На слуху

06.35 Ера будівництва

07.05 Смакота

07.30, 23.00 Золотий гусак

08.10 Світ on line

08.35 Територія закону

08.40 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Попелюшка»

10.20 М/с «Гон»

11.05 Хто в домі господар?

11.25 Хочу бути

11.55 Х/ф «Сісі — 
непокірна 
імператриця»

14.00 Путівник прочанина

14.15 Фільм-реконструкція 

«Ейфель. Правдива 

історія»

15.10, 2.30 Біатлон. Кубок світу. 

ІV етап. Спринт 7, 5км. 

(жінки)

16.45, 21.30 Щасливого 

Різдва

17.40 Урочисте богослужіння 

на свято Різдва 

Христового

21.00, 5.35 Новини

ТРК «ЕРА»
23.25 Концерт Міли Нітіч

01.20 Музичне турне

03.55 Т/с «Роксолана»

04.45 Д/ф «Раїса 

Недашківська. Те, що не 

вмирає»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 Різдвяні історії з Тіною 

Кароль

07.20 Неділя з «Кварталом»

08.20, 19.30 ТСН

09.15 Комедія «Танцюй 

звідси!»

11.00 М/ф «Врятувати Санту»

12.30 Світське життя. 

Новорічний карнавал-

2017

14.40, 20.05 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка

23.20 Світське життя

00.20 Драма «Артур Ньюман»

02.00 Т/с «Поцілуймося»

ІНТЕР

05.20 Х/ф «Вечори 
на хуторі біля 
Диканьки»

07.00, 20.00, 2.45 Подробиці

07.40 М/ф «Різдвяні казки»

09.00 Пряма трансляція 

Різдвяної літургії

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

12.50 Х/ф «Діамантова 
рука»

14.45 Т/с «Жереб долі»

18.00 Концерт

20.30 Х/ф «Піти, щоб 
залишитися»

22.30 Добрий вечір на 

«Інтері»

23.20 Х/ф «Як же бути 
серцю»

01.10 Х/ф «Місто з ранку 
до опівночі»

03.15 Х/ф «Три мушкетери»
04.40 Зустрічайте — 

Челентано!

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 15.00, 19.00 Події

07.10 Зірковий шлях

09.15 Т/с «Нахаба»

13.00, 15.15 Т/с «Назавжди»

17.00, 19.30 Т/с «Провінційна 

муза»

21.20 Х/ф «Снігуронька 
для дорослого сина»

23.10 Муз. платформа

01.15 Т/с «І падає сніг...»

ICTV

05.00 Х/ф «Копальні царя 
Соломона»

06.45 Що? Де? Коли?

07.50 Дивитись усім!

08.35 Я зняв!

11.10, 13.00 Т/с «Містер Хутен 

і леді»

12.45 Факти. День

18.45 Факти. Вечір

19.15 Дизель-шоу. 

Новорічний концерт

23.30 Х/ф «Вигнанець»
02.10 Т/с «Лас-Вегас»

03.35 Х/ф «Життя і 
незвичайні пригоди 
Робінзона Крузо»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.40 Зона ночі

06.00 М/с «Турбо»

07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.20, 10.20 Ревізор

13.10 Пристрасті за 

«Ревізором»

16.00 Половинки

17.45 М/ф «Феї»

19.25 Х/ф «Будинок з 
приколами»

21.00 Х/ф «Річчі-багач»
22.50 Х/ф «Швець»
00.50 Х/ф «Між небом і 

землею»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15 Рандеву з Яніною 

Соколовою

06.35 Кордон держави

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.20, 22.15, 0.15 Бізнес-час

08.30 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

10.30 Сімейний лікар

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10, 3.20 Кіно 

з Я. Соколовою

13.30 Історія успіху

13.40 Сучасний фермер

14.10, 4.15 Феєрія мандрів

14.30 Навчайся з нами

15.05 Полілог

16.10 Фінансовий тиждень

16.30 Особливий погляд

17.10 «За Чай.com»

18.15, 2.35 Фактор безпеки

19.25, 23.30 Машина часу

20.10, 0.20, 5.15 Рандеву 

з Я. Соколовою

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 3.00 Час: Важливо

22.30 Док. проект

00.00, 1.15, 2.00, 4.00, 5.00 

Час новин 

02.15 В кабінетах

04.35 Час інтерв’ю

НТН

05.15 М/ф «Троє з 

Простоквашино»

06.05 М/ф «Ну, постривай!»

07.30 Х/ф «Кримінальний 
талант»

10.20 Х/ф «Мамо, я 
льотчика люблю»

12.00 Х/ф «Білий паровоз»
13.20, 18.00 Концерт 

14.45 Х/ф «Легенда про 
Джабберуока»

16.20 Х/ф «Дитина 
напрокат»

19.30 Дискотека 80-х

21.15 Т/с «Гудіні»

00.10 Х/ф «Мадам Ірма»
01.55 Х/ф «Хрещений пес»
03.20 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Православний календар

06.20 Колядує Волинський 

хор 

07.00 Музика і музиканти. Ніч 

перед Різдвом, ч. 3 

07.30 Розповідає Олександр 

Сизоненко. Згадуючи 

Володимира Сосюру 

07.45 Православний календар 

08.00 Зустріч з кардиналом 

Любомиром Гузаром 

08.50 Новини. Культура. 

Дайджест 

09.20 Територія Кіно. Тарас 

Ткаченко 

10.10 Дорога до Зарваниці 

10.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

протоієрей Іван Рибарук

11.00 П. І. Чайковський 

«Лускунчик». 

Балет Національної 

опери України 

ім. Т. Г. Шевченка 

12.50 Концертна програма 

«Щасливого Різдва» 

13.50 Православний календар 

14.00 Різдвяний вертеп. В 

гостях у Івана Поповича 

15.20 Православний календар 

15.30 Д/ф «Свята Софія. 

У фокусі драми та 

воскресіння»

16.00 Світ дітей. У ритмі 

спорту

16.10 Казки Лірника Сашка

16.20 Дитячі таємниці

16.50 П. Вальдгард. «Кицькин 

дім». Вистава для дітей 

і не тільки... Київський 

академічний театр 

оперети

17.50 Церква Різдва 

Христового 

в м. Тернополі

18.00 Історія одного хрестика

18.20 Коляда

19.00 Молитва за Україну. 

Андрей Шептицький

19.20 Позиція. Іпостасі 

Романа Коляди

19.50 Під склепінням 

Кирилівської церкви 

20.10 Д/ф «Богодар 

Которович. Відблиски»

21.00 Ясна зоря всьому світу 

звістила...

22.20 Фільм-вистава «Мартин 

Боруля» 

00.00 Молитва за Україну. 

Андрей Шептицький

00.20 Позиція. Іпостасі 

Романа Коляди 

00.45 Театральні силуети. 

Дмитро Мілютенко

01.35 Видатні українці. Петро 

Тронько

02.00 Різдвяний вертеп. В 

гостях у Івана Поповича 

03.30 Д/ф «Свята Софія. 

У фокусі драми та 

воскресіння» 

04.00 Ювілейний концерт 

хору ім. Г. Верьовки 

під керуванням 

А. Авдієвського, ч. 1

05.05 Дивосвіт Степана Ганжі

СТБ

06.10 ВусоЛапоХвіст

08.05 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

10.20 Україна має талант!-6

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

17.05 Х/ф «Прилетить 
раптом чарівник»

19.00 Х/ф «Тато напрокат»
23.00 Х/ф «Моя мама 

— Снігуронька!»
00.45 Х/ф «Формула 

кохання»
02.25 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.20 Х/ф «Вірна Рука—
друг індіанців»

09.50 Шеф — кухар країни

11.00 Неприручена Північна 

Америка

12.15 Цивілізація Incognita

13.40 Іпостасі спорту

14.10 Завтра — сьогодні

15.30 Соціальний статус: 

ваша пенсія

16.15 Х/ф «Уяви нас 
разом»

18.05, 19.05 Жертви 

радянської естради

20.10 Формула Пруста

21.00 Великий різдвяний 

концерт Ірини Федишин 

«Україна колядує»

22.55 Х/ф «Відкрийте, 
поліція!»

01.00 Щоденники Червоного 

Черевичка

02.05 Ніч чорних краваток

02.35 Життя на вершині

03.00 Вихідний, після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.20 Кумири

04.35 Rock Time 

05.15 Концерт Геннадія 

Татарченка

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Шалений світ 

спорту»

10.05 Х/ф «Супербрати 
Маріо»

12.00 Top Gear»

13.00 Х/ф «Помпеї»
16.30 Х/ф «Помпеї: 

апокаліпсис»
18.00 Т/с «Сліди апостолів»

22.00 Х/ф «Один шанс на 
двох»

00.00 Х/ф «Свята Варвара»
02.05 Х/ф «Камінна душа»

ФУТБОЛ-1

06.00 Шотландія — Литва. 

Відбір до ЧС-2018

07.45 Німеччина — Чехія. 

Відбір до ЧС-2018

09.30 Моя гра

10.00 Польща — Данія. 

Відбір до ЧС-2018

11.45 Україна — Косово. 

Відбір до ЧС-2018

13.30 ЧІ. Передмова до туру

13.55 LIVE. «Реал» — 

«Гранада». ЧІ

15.55 LaLiga Docs

17.00, 21.30, 1.50, 3.50 Топ-

матч

17.10 «Ейбар» — «Атлетіко». 

ЧІ

18.00 Футбол Tables

19.10 Сіткорізи

19.40 «Шахтар» — «Селтік» 

(2007/2008 рр.) Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.40 «Фіорентина» 

— «ПАОК. Ліга Європи 

УЄФА

23.30 Світ Прем’єр-ліги

00.00 «Сельта» — 

«Малага». ЧІ

02.00 «Сток Сіті» — 

«Ман Сіті». ЧА

04.00 «Сосьєдад» — 

«Севілья». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

21.25, 23.40, 1.45, 3.45 

Топ-матч

06.10 «Еспаньйол» — 

«Депортіво». ЧІ

08.10 «Вест Гем» — 

«МЮ». ЧА

10.10 «Шахтар» — «Селтік» 

(2007/2008 рр.) Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.10 «Барселона» — «Ман 

Сіті». Ліга чемпіонів 

УЄФА

14.00 Моя гра

14.30 «МЮ» — «Феєнорд». 

Ліга Європи УЄФА

16.20 Світ Прем’єр-ліги

16.50 «Борнмут» — 

«Арсенал». ЧА

18.40 LaLiga Files. ЧІ

19.25 «Сельта» — 

«Малага». ЧІ

20.15, 22.30 Футбол Tables

21.40 «Сосьєдад» — 

«Севілья». ЧІ

23.55 Україна — Косово. 

Відбір до ЧС-2018 

01.55 Польща — Данія. 

Відбір до ЧС-2018 

03.55 Німеччина — Чехія. 

Відбір до ЧС-2018 

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00 Різдво в кожному з нас

08.40 Наука

10.20 Легендарні битви

12.00 Загадки планети

14.00 Довідник дикої природи

16.30 Навколо світу. Місця 

сили

18.10 Паралельний світ

21.00 Ігри розуму

23.50 Містична Україна

05.30 Бандитський Київ

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOPSHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

11.00 Х/ф «Мільйон на 
Різдво»

13.00 М/ф «Ніко 2»

14.15, 15.15 Орел і решка

22.00 Х/ф «Вечори на 
хуторі поблизу 
Диканьки»

00.00 Вечірній квартал

02.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 М/с «Козаки. Футбол»

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

08.00 МультМікс

09.40 М/ф «101 

далматинець»

11.00 М/ф «Родина Крудс»

12.45 Віталька

15.20 Казки У

16.25, 22.00 Країна У. Новий 

рік

16.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

18.00 Рятівники

23.00 Х/ф «Дуже страшне 
кіно-2»

00.20 Х/ф «Забійні 
канікули»

02.00 М/ф «Острів скарбів»

03.40 Х/ф «Амелі»

УТ-1

06.00 У просторі буття

06.35 На слуху

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.20 Шеф-кухар країни

08.10 Смакота

08.35 Тепло. Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Урочисте богослужіння 

на свято Різдва 

Христового

12.25, 2.20 Біатлон. Кубок 

світу. ІV етап. Гонка 

переслідування 12, 5км. 

(чоловіки)

13.35 Щасливого Різдва

15.35, 3.10 Біатлон. Кубок 

світу. ІV етап. Гонка 

переслідування 10км. 

(жінки)

16.30 Х/ф «Десять 
заповідей»

19.50, 21.25 Вечір пам’яті 

Назарія Яремчука

21.00, 5.35 Новини

22.45 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.25 Українська пісня. Різдво

01.20 Музичне турне

04.00 Т/с «Роксолана»

04.50 Д/ф «Назарій Яремчук. 

Місія, позначена 

небом»
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КАНАЛ «1+1»

07.30 М/ф «Врятувати Санту»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь

10.05 ТСН

11.00 Світ навиворіт

17.45 Х/ф «Три горішки для 
Попелюшки»

19.30 Телевізійна служба новин

20.15 Льодовиковий період: 

різдвяна пригода

20.35 М/ф «Льодовиковий 

період»

23.00 Х/ф «Шерлок»
00.40 Х/ф «Шерлок. «Мовою 

оригіналу»
02.20 Світське життя

03.10 Т/с «Поцілуймося»

ІНТЕР

05.35 Х/ф «Шалено 
закоханий»

07.15 Х/ф «Приборкання 
норовливого»

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. 

Навколосвітня подорож

11.00 Орел і решка. Шопінг

12.00 Добрий вечір на «Інтері»

13.00 Х/ф «Піти, щоб 
залишитися»

14.45 Т/с «Дружина генерала»

18.00 Концерт Ольги Полякової

20.00 Подробиці

20.30 Т/с «Тільки не відпускай 

мене»

00.10 Х/ф «Як же бути 
серцю. Продовження»

01.45 Х/ф «Ніч запитань»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 19.00 Події

07.20 Зірковий шлях

09.20 Т/с «Провінційна муза»

13.15 Т/с «Зовсім інше життя»

17.00, 19.30 Т/с «Тато-одинак»

21.15 Т/с «Причал кохання і 

надії»

01.00 Т/с «Співачка і доля»

ICTV

05.20 Факти

05.50, 7.40 Великі авантюристи

08.35 Не дай себе обдурити

09.35 Стоп-10

11.25, 13.00 Дизель-шоу. 

Новорічний концерт

12.45 Факти. День

15.55 Х/ф «Казино «Рояль»
18.45 Факти. Вечір

19.15 Х/ф «007: координати 
«Скайфолл»

22.00 Х/ф «Квант милосердя»
23.55 Х/ф «Екзорцист. 

Початок»
02.00 Т/с «Лас-Вегас»

02.40 Х/ф «Казки старого 
чарівника»

НОВИЙ КАНАЛ

03.15 Зона ночі

06.30 Kids’ Time

06.35 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.35 М/ф «Феї»

10.15 М/ф «Феї: загублений 

скарб»

11.50 Т/с «Якось у казці»

15.10 Х/ф «Будинок з 
приколами»

17.00 Х/ф «Річчі-багач»
18.50 Х/ф «Як позбутися 

хлопця за 10 днів»
21.00 Х/ф «Визнання»
23.05 Х/ф «Ділова 

жінка»
01.20 Х/ф «Любіть Куперів»

5 канал

06.00, 9.30 Час: Важливо

06.15, 21.00, 2.00 Час: підсумки 

тижня

06.25, 18.10 Велика політика

06.55 Огляд преси

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

22.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.25, 22.15 Бізнес-час

08.10 Гра інтересів

08.30, 3.15 Феєрія мандрів

09.10 Мотор

09.20 Автопілот-тест

09.25 Технопарк

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.10 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10 Модне здоров’я

13.35 Ваш лікар

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 «За Чай.com»

19.25 Невигадані історії

20.00, 22.30 Док. проект

21.40 Час-Time

23.20 Фінансовий тиждень

23.30 Міжнародний фестиваль-

конкурс «Вибір року»

03.00, 4.00, 5.00 Час новин 

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

05.15 Машина часу

НТН

06.15 М/ф «Різдвяні казки»

07.35 М/ф «Ну, постривай!»

09.00 Х/ф «Чарівний голос 
Джельсоміно»

11.30 Т/с «Агентство НЛС»

15.00 Х/ф «Бережіть жінок»
17.20 Дискотека 80-х

19.00 Т/с «Ілюзія полювання»

23.00 Х/ф «Поки її не було»
00.30 Х/ф «Невірний»
02.25 Х/ф «Зміни обличчя»
03.45 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 П. Вальдгард. «Кицьчин 

дім». Вистава для дітей 

і не тільки... Київський 

академічний театр 

оперети 

07.00 Церква Різдва Христового 

в м. Тернополі 

07.10 Історія одного хрестика 

07.30 Коляда 

08.05 Києвотека. Київ у казках

08.25 Дитячі таємниці 

08.55 Світ дітей. У ритмі спорту 

09.05 Казки Лірника Сашка 

09.20 Позиція. Іпостасі Романа 

Коляди 

09.50 Під склепінням 

Кирилівської церкви 

10.10 Д/ф «Богодар Которович. 

Відблиски»

11.00 Ясна зоря всьому світу 

звістила... 

12.20 Фільм-вистава «Мартин 

Боруля» 

14.00 Із Янголом на плечі...

14.55 Святитель Лука 

Кримський

16.00 Володимир Петранюк. 

«Снігуронька- Христинка. 

віртуальна троянда». 

Вистава Театру 

української традиції 

«Дзеркало»

17.00 Д/ф «Гуцулка Ксеня»

17.30 Василь Симоненко в 

контексті часу 

18.00 Зарваниця

18.15 Д/ф «Сімдесятники. 

Сергій Параджанов»

19.00 Чернігів. Заснування 

старого міста 

19.20 Світ у прямокутнику. 

Антон Петрусь, ч. 2

19.50 Під знаком Кримського

20.05 Головна роль. Ярослав 

Гаврилюк

21.00 Новорічний Штраус

22.50 Д/ф «Гнат Юра. На 

перехресті часу»

23.35 Православні співи в 

Михайлівському Соборі 

Національної заслуженої 

капели бандуристів 

України ім. Георгія 

Майбороди

00.00 Чернігів. Заснування 

старого міста 

00.20 Світ у прямокутнику. 

Едуард Странадко

01.00 Туристичними стежками. 

Холодний Яр

01.10 Головна роль. П’ять 

вечорів iз «франківцями». 

Зінаїда Цесаренко

02.00 Із Янголом на плечі... 

02.55 Святитель Лука 

Кримський 

04.00 Ювілейний концерт 

хору ім. Г. Верьовки 

під керуванням 

А. Авдієвського, ч. 2

05.15 Апостольська нива 

Леоніда Тоцького

 

СТБ

07.00 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

09.50 Караоке на майдані

10.45 Україна має талант!-6

15.00 Х/ф «Тато напрокат»
19.00 Битва екстрасенсів

20.40 Х/ф «Справжнє 
кохання»

22.40 Х/ф «Зимовий роман»
00.10 Х/ф «Вечори на хуторі 

поблизу Диканьки»
01.40 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.10 Великий різдвяний 

концерт Ірини Федишин

07.50 Натхнення

09.50 Неприручена Північна 

Америка

11.00 Остап Гавриш. «Де 

смереки стрункі...»

13.30 Будьте здорові!

13.55 Teen-клуб

15.05 Життя в цифрі

15.30 Соціальний статус: ваша 

пенсія

16.05 Х/ф «Відкрийте, 
поліція!»

18.10 Українець Михайло 

Поплавський у Варшаві

18.45 Концерт

20.00 Цивілізація Incognita

20.15 Кумири

20.35 Світські хроніки

21.05 Х/ф «Вірна Рука 
— друг індіанців»

22.55 Х/ф «Відкрийте, 
поліція-2!»

01.00 Щоденники Червоного 

Черевичка

02.10 Ніч чорних краваток

02.45 Життя на Вершині

03.10 Пісенний фестиваль 

«Шлягер вітає з Новим 

роком»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Шалений світ 

спорту»

09.00 Бушидо

11.00 Д/ф «Помста природи-3»

15.35 Х/ф «Помпеї: 
апокаліпсис»

17.05 Х/ф «Дракано»
18.45 Х/ф «24 години»
20.20 Х/ф «Бунт»
22.00 Х/ф «Діамантові пси»
23.45 Х/ф «Проповідник із 

кулеметом»
01.55 Х/ф «Лісова пісня»

ФУТБОЛ-1

06.00 Фінляндія — Хорватія. 

Відбір до ЧС-2018

07.45 Ісландія — Туреччина. 

Відбір до ЧС-2018

09.30 Моя гра

10.00, 12.05, 12.45, 19.10, 21.15, 

1.50, 3.50 Топ-матч

10.15 Македонія — Італія. 

Відбір до ЧС-2018

12.15 Сіткорізи

12.55 «Атлетік» — «Алавес». 

ЧІ

14.55 «Борнмут» — 

«Арсенал». ЧА

16.40 Світ Прем’єр-ліги

17.10 «Бетіс» — «Леганес». ЧІ

18.00 Футбол Tables

19.25 «Базель» — «Шахтар» 

(2008/2009 рр.) Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.25 «Реал» — «Гранада». ЧІ

23.15 LaLiga Files». ЧІ

00.00 «Арсенал» — 

«Ліверпуль». ЧА

02.00 «Лас-Пальмас» 

— «Спортінг». ЧІ

04.00 «Свонсі» — «Челсі». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 19.05, 

21.25, 23.40, 1.45, 3.45 

Топ-матч

06.10 «Ман Сіті» — 

«Бернлі». ЧА

08.10 «Реал» — «Гранада». ЧІ

10.10 «Базель» — «Шахтар» 

(2008/2009 рр.) Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.10 «Тоттенгем» — 

«Челсі». ЧА

14.00 Моя гра М. Білий

14.30 «Ейбар» — 

«Атлетіко». ЧІ

16.20 ЧА. Огляд туру

17.15 «Мідлсбро» — 

«Лестер». ЧА

19.25 «Лас-Пальмас» 

— «Спортінг». ЧІ

20.15, 22.30 Футбол Tables

21.40 «Вільярреал» — 

«Барселона». ЧІ

23.55 Македонія — Італія. 

Відбір до ЧС-2018 

01.55 Фінляндія — Хорватія. 

Відбір до ЧС-2018 

03.55 Ісландія — Туреччина. 

Відбір до ЧС-2018

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.00 У пошуках істини

08.40 Анатомія бою

10.20 Легендарні битви

11.10 Вікінги: відкриття світу

12.00 Загадки планети

14.00 Довідник дикої природи

16.30 Навколо світу. Місця сили

18.10 Паралельний світ

21.00 Походження речей

22.40 Наука

23.40 Гордість України

05.30 Бандитська Одеса

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOPSHOP

07.30, 8.35 М/ф

08.00 Чи знаєте ви, що...

10.00 Х/ф «Мільйон на 
Різдво»

11.50 М/ф «Ніко-2»

13.10, 14.10 Орел і решка

18.00 Х/ф «Вечори на 
хуторі поблизу 
Диканьки»

20.00 М/ф «Вартові легенд»

21.50 Вечірній квартал

23.50 КВК

02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 М/с «Козаки. Футбол»

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

08.00 МультМікс

09.45 М/ф «Школа монстрів: 

вітаємо у Monster High»

11.00 Х/ф «Красуня й 
чудовисько»

12.45 Віталька

15.20 Казки У

16.25, 22.00 Країна У. Новий рік

16.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

18.00 Рятівники

23.00 Х/ф «Дуже страшне 
кіно-3»

00.20 Х/ф «Мурахи у 
штанях»

02.00 М/с «Пригоди капітана 

Врунгеля»

04.10 М/ф «Острів скарбів»

УТ-1

06.00 Світ православ’я

06.35 Д/ф «Приречений на 

любов»

07.05 Тепло. Ua

07.20, 23.30 Золотий гусак

08.15 Смакота

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Вечір пам’яті Назарія 

Яремчука

11.35 Спогади

12.00 Театральні сезони

12.40 Мистецькі історії

13.25, 2.20 Біатлон. Кубок світу. 

ІV етап. Мас-старт 15км. 

(чоловіки)

14.20 Фольк-music. Різдвяний 

випуск

15.35, 3.10 Біатлон. Кубок світу. 

ІV етап. Мас-старт 12, 

5км. (жінки)

16.45 Твій дім

17.00, 5.05 Д/ф «Щедрик 

перпетуум мобіле»

17.35 Т/с «Епоха честі»

21.00, 5.35 Новини

21.30 «Різдво на двох». 

Концертна програма 

Павла Табакова

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.20 Територія закону

01.20 Музичне турне

04.00 Т/с «Роксолана»
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Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

Із нумерологічної точки зору, в 
новому році на життя України 
найвідчутніше впливатимуть 
вібрації числа шість. Якщо бун-
тівна і волелюбна попередни-
ця — п’ятірка — «схиляла» 
нас до реформаторських змін 
і радикальних перетворень, то 
її наступниця «вимагатиме» 
доведення розпочатого до ло-
гічного кінця і максимальної 
гармонізації всіх суспільних 
процесів. Головна небезпека 
періоду криється в консерва-
тивній природі шістки. Тобто 
у нас може з’явитися відчуття, 
що слабенькі паростки нового 
просто не приживаються в су-
ворих українських реаліях, тому 
було б доречно повернутися до 
наїждженої колії. Але якщо під 
тиском проблем ми дозволимо 
собі цю малодушність, то втра-
тимо рідкісний історичний шанс 
поповнити лави цивілізованих 
країн уже через якихось чотири 
роки. Тож давайте запасатися 
не попкорном, вдаючи з себе 
буркотливих спостерігачів, а 
мудрістю і терпінням. 

Ні кроку назад!
 Відступати не можна не 
лише з політичних, а й плане-
тарних причин. Наше життя 
циклічне, тобто розвивається 
в межах 9-річних періодів, де 
кожні дванадцять місяців ма-
ють чітко окреслену програму. 
Ігнорувати її — собі ж дорож-
че, бо про кожен невиконаний 
пункт Всесвіт неодмінно нага-
дає через символічні дев’ять 
років, підвищивши ставки й ус-
кладнивши умови. Українські 
Майдани — красномовний до-
каз існування цієї закономір-
ності. У 2004 році Помаранче-
вою революцією ми вибороли 
собі шанс на краще життя, але 
нам не стало духу вивести краї-
ну на вищий рівень. Помилка 
відгукнулася Революцією гід-
ності у 2013-му, за яку ми пла-
тимо й досі великою кров’ю. 
Нумерологічна шістка може 
ці процеси певною мірою ста-
білізувати, приспавши в нас за-
пит на кардинальні зміни. Але 
якщо політики знайдуть ре-
формам припудрений замін-
ник або й далі вирішуватимуть 
фінансові проблеми за рахунок 
найбідніших верств населення 
(шістка цього не стерпить), то 
нас попереду чекає ще страшні-
ший 2022 рік. І навпаки, якщо 
нам стане духу змінюватися 
далі, то вже в 2020 році зможе-
мо завершити складний етап пе-
ретворень i вийти на новий рі-
вень буття.
 Чому все так складно? А 
тому що дата народження від-
дзеркалює увесь досвід, отри-
маний людиною протягом ми-
нулих інкарнацій. У випадку з 
державою йдеться про весь на-
копичений упродовж тривалої 
історії багаж, що таїть у собі не 
лише дарований шанс збуду-
вати нову країну, а й отримані 
в минулому страхи, комплек-
си, пристосуванство. Останні 
допомогли нам вижити як на-
ції впродовж останніх століть, 
що дуже добре, але заважа-

ють жити тепер, бо програма 
нинішнього відрізку часу ви-
магає від нас якраз демонстра-
ції того вільного нескореного 
духу, який на повну силу про-
явився на двох Майданах. У ць-
ому сенсі наступний рік стане 
певним маркером. Перед нами 
постануть два шляхи — відро-
дження або руйнації. І в який 
бік хитнеться маятник вибору 
суспільства, таким і буде наше 
майбутнє.

Час нагуляти жирок 
і послужити громаді
 Нумерологічна шістка є ар-
хетипом гармонії, стабільності, 
служіння, обов’язку. Вона не 
терпить потрясінь, але цінує 
отримані трудом результати 
і їх практичну цінність. Саме 
тому можна припустити, що 
політична активність українців 
буде пов’язана насамперед iз со-
ціальними питаннями. У разі 
виборів кращі шанси на пере-
могу матимуть політичні сили, 
які не за Брюссель чи Москву, 

а за ситу, доглянуту, комфорт-
ну Україну. Організувати в но-
вому році, умовно кажучи, «та-
рифний майдан» опозиції буде 
набагато простіше. Це саме той 
випадок, коли народ втомився 
і хоче нарешті мати реальні оз-
наки покращення повсякденно-
го життя. 
 Тема завершення розпоча-
тих реформ або констатація 
їх відсутності особливо гостро 
постане у березні. Не виключе-
но, що в Україні знов вигулькне 
привид нових виборів, але якщо 
вони відбудуться, ми навряд чи 
зможемо побачити в парламен-
ті домінуючу кількість нових 

облич. Навпаки, голосами мо-
жуть «прирости» фракції «ста-
рих» політичних еліт. Утiм пос-
ланці нинішньої влади теж не 
опиняться на узбіччі, хоча й ри-
зикують дещо розгубити голоси 
виборців. 
 Можна сказати й так: у со-
ціумі найвірогідніше виник-
не запит на послуги поміркова-
ного крила українського полі-
тикуму. «Золотий» час нових 
опозиційних сил настане че-
рез рік. Одночасно наступно-
го року шанс зміцнити свої по-
зиції з’явиться у теперішнього 
уряду, якщо чиновники запро-
понують країні низку дієвих со-
ціальних програм. Наприклад, 
полегшать жебрацьке життя 
літніх людей або вирішать про-
блему з розбитими дорогами. 
Список, насправді, нескінчен-
ний. Тренд року — реальна, а 
не гіпотетична турбота. І тіль-
ки вона може бути зарахована 
як заслуга. 
 Шістка любить турбуватися 
про все, що ближче до тіла, тому 

2017 рік принесе вигоду перш за 
все підприємствам і фірмам, які 
виробляють продукти, товари 
для дому, косметику. В україн-
ців може виникнути бажання 
прикрасити і себе, й оточуючий 
простір, тому побільшає робо-
ти у перукарів, дизайнерів, тор-
говців будівельними і побутови-
ми товарами, а також представ-
ників ресторанного, готельного 
і санаторно-курортного бізнесу. 
Помітно зросте запит не лише на 
добротні, а й на красиві речі. Це 
якраз той рік, коли вічні земле-
роби-українці захочуть знов між 
картоплею і цибулею сіяти ря-
дочки чорнобривців.

 Можуть також виникнути 
якісь зміни у галузі медицини. 
Правда, державний сегмент, 
очевидно, і далі балансувати-
ме на рівні критичного мініму-
му. Але натомість виникнуть 
передумови для відкриття не-
великих приватних клінік, 
які через зростаючу конкурен-
цію змушені будуть знижувати 
ціни на свої послуги. Принайм-
ні така жертовність буде зара-
хована їм у рік Шістки як ду-
ховний бонус, що воздасться у 
майбут ньому цілком реальни-
ми здобутками. 
 Головним же архетипом 
шістки вважається суспільне 
служіння і родинні цінності. 
Саме тому нам усім у новому 
році треба проявити турботу 
не лише про своїх близьких, а й 
про країну в цілому. Зрештою, 
Україна — наш спільний дім, і 
те, яким він є і буде, залежить 
від кожного з нас. Відповідаль-
на шістка попереджає — домо-
гтися кращих умов життя змо-
жемо лише в тому разі, якщо 

нам стане духу більш щед-
ро віддавати, аніж отримува-
ти. Таке просте і водночас сак-
ральне завдання. І це, до речі, 
не якісь там високі слова, що 
не мають нічого спільного зі 
зримими матеріальними реча-
ми. Все дуже просто. Всесвіт, 
яким править закон причи-
ни і наслідку, абсолютно бай-
дужий до розміру наших ма-
теріальних статків. Але якщо 
матеріальне починає шкодити 
духовному, розмір непомірно 
роздутого гаманця може спра-
цювати як ефект бумеранга, що 
повертається. Шістка карає за 
проявлену скупість. 

Нам нічого боятися, окрім 
власного страху       
 Цього року в Україні ста-
нуться зміни чи доленосні події, 
у ході яких не вдасться прихо-
вати жодного секрету. Все таєм-
не раптом стане явним, і нам до-
ведеться вирішувати разом, як 
iз цією голою правдою жити 
далі. Гідно вийти з ситуації до-
поможе винятково нестандар-
тне мислення й усвідомлення 
того, що в цій ситуації криєть-
ся певний результат невиріше-
них проблем, які накопичува-
лися роками. Такий собі ефект 
розв’язаного кармінного вуз-
ла, що легко зав’яжеться знову 
в разі, якщо суспільство не ос-
мислить головні причини його 
появи. 
 Не виключено, що цією го-
строю ситуацією нам знову на-
гадають про головну мету ство-
рення держави Україна. Її ос-
новна суть криється в необхід-
ності будівництва особливого 
духовного шляху, який би слу-
гував взірцевою моделлю не 
лише для нас самих, а й для ре-
шти країн світу. Це надзвичайно 
складний шлях, тому від почат-
ку ми отримали сильне ангель-
ське покровительство, яке вже 
чверть століття не дає остаточно 
скотитися в прірву чи зникнути 
як державне утворення. 
 У рамках цієї місії нам треба 
навчитися відпускати все старе 
й віджите, бо чим відчайдушні-
ше хапатимемося за ретроград-
ний спосіб життя або застійні 
психологічні установки, тим 
більш руйнівними будуть при-
йдешні зміни. Цей процес на-
гадує будівництво чогось абсо-
лютно нового в атмосфері хаосу, 
зорієнтуватися в якому можна 
лише через внутрішню пере-
будову самих себе. При цьому 
нам дуже шкідливо намагати-
ся бути, як хтось (європейці, 
американці, росіяни), бо треба 
напрацювати власну ідентич-
ність, характер і звички, опира-
ючись на унікальні національні 
традиції й істинну віру. 
 Що нам заважає вийти на 
новий рівень? Усе ті самi старі 
установки. Як показує кар-
та народження України, в нас 
живе якийсь дивний страх 
узяти власну долю в свої руки, 
тому постійно шукаємо когось 
сильнішого за себе або хапає-
мося за будь-яку соломинку, 
щоб не лишитися один на один 
зі своїми проблемами. Прийма-
ючи ж рішення у такому стані, 
автоматично примножуємо не-
гаразди, оскільки боячись чо-
гось, втрачаємо свою природ-
ну інтуїцію. Насправді ж ре-
альність така, що нам узагалі 
немає чого боятися, окрім цьо-
го глибинного страху. І як тіль-
ки нам стане духу його здола-
ти на рівні підсвідомості, то 
отримаємо нове джерело сили 
у вигляді просто-таки містич-
ної енергії, яка допоможе від-
стояти свою істину перед сві-
том. Причому ця істина мати-
ме планетарну цінність. Саме 
так — ми дійсно особливі. 
 Наступного року пошук са-
мих себе може увінчатися не-
абияким результатом, бо для 
цього створяться об’єктивні 
умови. Тобто основні світові 
гравці будуть так зайняті свої-
ми проблемами, що нам нічо-
го не залишиться, як здолати 
внутрішні страхи й відправи-
тися у самостійне плавання, на 
ходу відкриваючи в собі купу 
нереалізованих талантів. При-
чому ми настільки сподобаємо-
ся собі, що почнемо подобатись 
іншим. Головне, аби ретрогра-
ди не завадили розправити віт-
рила, повиснувши на якорі бо-
лотним планктоном. ■

ПРОГНОЗ-2017

Культ великої родини
Україна наступного року здолає всі виклики, якщо ми нарешті відчуємо себе єдиною 
родиною і потурбуємося про наш спільний дім 

■

Наступний рік стане певним маркером. Перед нами постануть два шляхи — 
відродження або руйнації. І в який бік хитнеться маятник вибору суспільства, таким 
і буде наше майбутнє. 

Нумерологічна шістка є архетипом гармонії, стабільності, служіння, обов’язку. Вона не терпить потрясінь.❙
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Доля не обмежує якимось 
одним амплуа
 ■ Олю, ти близько півтора де-
сятка років працюєш актрисою 
Івано-Франківського академіч-
ного обласного українського му-
зично-драматичного театру імені 
Івана Франка. Які ролі тобі най-
більше подобаються?
 — Мені подобається виклика-
ти в глядача як сміх, так і сльо-
зи. Так склалася доля, що усі мої 
ролі різнопланові, і сказати, що 
якась особливо мені подобається, 
я не можу. Вони всі дуже різні і 
дуже рідні мені. У кожній ролі я 
щось відкривала в собі, у кожній 
ролі є частинка мене. І я дуже дя-
кую долі за те, що мене не обме-
жують якимось одним амплуа.
 ■ Як ти потрапила на знімаль-
ний майданчик? Власне, як від-
бувався  кастинг?
 — Ми саме збиралися їхати в 
якесь село з виставою «Заробіт-
чанки», тому були при повному 
параді. І якраз до театру приїхав 
режисер Тарас Химич, який шу-
кав дівчину на роль у фільмі. Я 
дуже не хотіла проходити цей кас-
тинг. Власне, в нас часто відбува-
лися різні кастинги, але я їх не 
люблю, маю відчуття, ніби покуп-
ці приїхали коня купувати і роз-
дивляються (сміється. — Авт.). 
 Вирішила зайти першою, аби 
відкоськатися. Стала перед каме-
рою, сказала, як мене звати і яко-
го року народження, і все, пішла 
собі. А Тарас Химич сказав, що 
саме цього їм і було треба, мо-
вляв, я стояла, як Анна на до-
питі. Але основним для них кри-
терієм був погляд, світлі очі. Та-
ким чином я пройшла перший 
етап кастингу.
 Потім Тарас зателефонував і 
сказав, що їм потрібно зняти до-
кументальний фільм. Мене спро-
бували в кадрі, подивилися, як я 
веду себе перед камерою. Я гра-
ла сцену допиту, мовчала в кад-
рі і кричала, коли мене били по 
ногах. Анна Попович розказува-
ла свою історію, а я відтворюва-
ла її перед камерою. Це був фільм 
«Хроніки УПА», в якому вете-
рани УПА розповiдають свою іс-
торію. І це був своєрiдний другий 
кастинг, після якого я дізналася, 
що зніматимуть iще й художній 
фільм.
 ■ Яке враження справила 
пані Анна?
 — Мене детальніше познайо-
мили з історією, потім повез-
ли в гості до Анни, яка жила у 
Львівській області. Ми до її села 
важко добиралися, тоді випав ве-
ликий сніг, машина зупинилася і 
треба було довго йти полем. При-
йшли замерзлі, мокрі, Анна нас 
відігрівала. Якось одразу відчу-
ла, що її хата — ніби мій дім. У 
нас була дуже спокійна розмова, 
Анна говорила про все без жод-
ної злості, без ненависті до тих 
часів. Просто згадувала, що ось 
так було...

«Одягаю» на себе манери, 
характер, пластику…
 ■ Це перша твоя роль у кіно, 
досі ти грала тільки на сцені те-
атру. Як далася робота перед ка-
мерою? 
 — Так, ти правильно кажеш, 
досі в мене не було практики робо-
ти на камеру. Я звикла: коли го-
тую роль, то виношую цей образ, 
«одягаю» на себе манери, харак-
тер, пластику, навіть інтонацію 
голосу того чи іншого персона-
жа. Відбувається перевтілення, і 
потім я виношу це на сцену. Тоб-
то на сцені не я сама, а мій персо-
наж, образ, який я створила. 
 Під час роботи над фільмом 
усе склалося по-іншому. Через 
відсутність практики зйомок у 
кіно я дуже переживала, бо не 
знала, як це зробити. По-перше, 
познайомилася з героїнею, а да-
леко не кожен актор має шанс 
познайомитися зі своїм персо-
нажем. І це було дуже дивно: я 
її слухала, дивилася на неї, спос-
терігала. І зрозуміла, що щось на-
тягувати на себе було б безглуздо. 
Переді мною сиділа старша лю-
дина, а не дівчинка. Усе було в її 
очах і в розповіді. 
 Коли я стала перед камерою, 
то відчула, що має бути макси-
мум душевної оголеності. Я мала 
бути відвертою перед собою, в 
першу чергу. І це для мене — ве-
лика практика, як для людини і 
як для актора. Намагалася хоча б 
на якусь часточку доторкнутися 
до того болю, який вона пережи-
ла. Звісно, усе витягувала зі своїх 
спогадів, адже у кожного з нас є і 
біль, і тривога, і життєві пережи-
вання. Тобто все, що я відчувала 
колись, я витягувала із закапел-
ків пам’яті і намагалася відтво-
рити, передати... 
 ■ Під час зйомок тобі довело-
ся добряче побігати горами. Чи 
було складно фізично?
 — Я абсолютно про це не ду-
мала. Взагалі, люблю активний 
відпочинок, але не могла виїхати 
десь у гори через графік у театрі. 
А тут випала така можливість. 
 Так, були певні моменти, коли 
я біжу через воду, а вода дуже хо-
лодна, бо надворі осінь. Або зи-
мою, коли ми майже повністю 
роздягнені, а зйомка триває дов-
го. Чи коли я біжу і падаю — че-
рез відсутність руки в героїні. 
Був момент, коли криївка  підри-
вається — і я задихалася...
 Здається, що все це дуже важ-
ко, але я про це не думала. Зна-
ючи усе жахіття цієї історії, усе, 
що пройшла справжня Анна По-
пович, я не мала права сказати 
собі, що чогось не можу.
 ■ Чи траплялися на знімаль-
ному майданчику якісь курйозні 
моменти?
 — Коли знімали сцену в 
криївці, я мала наставити піс-
толет на Ольгу і Грома, які в цей 
момент сплять. У кадрі було пот-
рібне мерехтіння свічки. Режи-

сер хотів, щоб свічка мерехтіла і 
передавала стан тривоги. Місця 
було дуже мало, неможливо ко-
мусь зайти і померехтіти. 
 Тут кажу до режисера: «Слу-
хай, у мене є вільна рука». Бо я 
весь час ховала справжню руку 
у піджак, а в кадрі в героїні ам-
путована рука. І взяла свічку 
справжньою рукою, аби поме-
рехтіти, іншою рукою пістолет 
наставляю. Встає Саша Люта, 
актриса театру імені Марії За-
ньковецької, яка грала дружи-
ну Грома. Має сказати по текс-
ту: «Дівко, ти що, здуріла?», ба-
чить ці три руки і сміється. Ми 
стільки дублів знімали і ніяк не 
могли зняти нормально, бо було 
дуже смішно, що в мене раптово 
рука відросла.
 А взагалі, зйомки легко про-
ходили, настільки всі люди 
зібралися жартівливі, легкі на 
підйом. Не було жодної напру-
ги, а тільки любов і підтримка.
 ■ А як відбувалися зйомки 
тих сцен, коли ти в кадрі з дики-
ми звірами?

 — У принципі, глядач може 
помітити, де є перекадровка, а 
де цільна зйомка. З вовчицею я 
знайома, її звати Спарта і їй при-
близно рік. Вона весь час хотіла 
гратися, все бігла до мене, маха-
ла хвостом, вушка настовбурчить 
і біжить гратися. Мені дали м’ясо 
в руку, я її раз погодувала — і 
вона вже знала, що до мене мож-
на прибігти по м’ясо. А господиня 
Спарти в певний момент кричала: 
«Стояти!» — і вовчиця зупиняла-
ся і дивилася на мене. Не хотіла 
гарчати, довелося роздражнити її 
для кадру. А уже після зйомки ми 
гралися разом. Дуже вона смішна 
і дуже хороша.

Головне — не тримати в собі 
злість ні на кого
 ■ У фільмі ти граєш кохану 
Довбуша. А в реальному житті 
актор Ростислав Держипільсь-
кий — твій безпосередній керів-
ник. Як усе це узгоджувалося? 
Адже після зйомки ти поверта-
лася до театру, директором яко-
го він є.

 — Насправді все просто, ми з 
Ростиславом друзі. І були друзя-
ми ще до того, як він став дирек-
тором. Він мене відчуває як пар-
тнер, тому на знімальному май-
данчику не було дискомфорту. Я 
легко могла відкриватися перед 
ним, ми довіряли одне одному 
як актори, могли коригувати дії 
одне одного. Можна сказати, що 
ми чіплялися одне за одного і ті-
шилися, що це — ми. Якби прос-
то він приїхав, як директор, як 
начальник, було б, мабуть, дуже 
важко, але в першу чергу Ростис-
лав — друг, і це важливо.
 Іноді зі зйомок приїжджала 
до театру, а він включає началь-
ника і давай усіх ганяти. Бо в те-
атрі в нього немає улюбленців, 
тут усі однакові, всі працюють 
як одна команда. 
 ■ Якою є Ольга Комановська 
вдома, поза сценою?
 — Я буваю різною, але вдома 
відпочиваю. Тут немає масок. 
Дім — це можливість побути со-
бою, зі своєю родиною. Це дуже 
рідко трапляється. Дуже люблю 
готувати, особливо борщ, це моя 
коронна страва. 
 Робота в театрі інтенсивна, 
тривають вистава за виставою, 
а ще ж репетиції. За день відпо-
чити не вдається. Але мені вис-
тачає трьох днів на відновлення. 
Я лежу, читаю, можу для фону 
увімкнути телевізор, але навіть 
не зважаю на нього і просто від-
лежуюся, відсипаюся, аби набра-
тися сил. 
 Люблю поїхати кудись у гори 
чи на море. Головне — на природу, 
щоб злитися з природою і повер-
нутися до себе справжньої. І люб-
лю спілкування з людьми. Дуже 
люблю людей, люблю знайомити-
ся з новими людьми, відкривати 
їх для себе, пізнавати.
 ■ Чи існує в тебе рецепт моло-
дості?
 — Головне — не тримати в 
собі злість ні на кого. Прощати 
все. Час розставляє на свої міс-
ця. Чим більше будемо нерву-
ватися, тим більше старітимемо 
і тільки собі нашкодимо. Треба 
робити свою справу за покликом 
свого серця, вірити йому. Якщо 
хтось втручається в твоє особис-
те життя — то це його проблеми, 
тебе це турбувати не має. Бо ти 
робиш свою справу, ти щаслива 
і маєш свою стежку в житті. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Ольга Комановська: Був момент, коли 
криївка підривається  — і я задихалася...
Акторка, яка зіграла зв’язкову УПА Анну Попович, розповідає про зустріч iз нею, 
особливості зйомок фільму «Жива» та свій секрет молодості

■

Любов ЗАГОРОВСЬКА

Один із найпомітніших цьогорічних українських фільмів, хоч по-
казали його у малій кількості кінотеатрів, —   «Жива» Тараса Хи-
мича. Стрічка про життя зв’язкової Української повстанської армії 
Анни Попович спричинила чимало дискусій, а отже, не залиши-
ла глядача байдужим. Про те, як відбувалися зйомки фільму, що 
залишилося поза кадром, розповідає актриса Ольга Комановська 
— виконавиця головної ролі.

Ольга Комановська.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Ілона КОХАНОВСЬКА

 Діти люблять казки. Читати, творити і навіть у них... посе-
литися. Бодай ненадовго. Як у столичному Музеї казок, напри-
клад, де щороку напередодні новорічно-різдвяних свят оживає 
диво. Цього року казкове дійство відбуватиметься з 23 грудня 
2016 року до 9 січня року 2017. Як і раніше — у маркет-молі 
«Даринок», як завше — iз пригодами і сюрпризами. 
 Сюжет, у якому опиняться і мандруватимуть Музеєм казок 
маленькі відвідувачі, — незвичайний. Зрештою, в чому незви-
чайність? Адже віддзеркалює сучасні проблеми нашого суспіль-
ства. Та все ж... 
 Інтернет, надсучасні технології заполонили все, і люди... пе-
рестали читати книжки. Відтак із Великою Книгою Історій почи-
нають коїтися дивні речі. Губляться літери, зникають персонажі 
та цілі книжки. Тож під час програми маленькі гості Музею казок 
намагатимуться врятувати Великі Книгу Історій. А допоможе їм у 
цьому кмітливий герой Капелюшник та інші герої казок. 
 Кожен стане учасником багатьох казок одночасно. Як обіця-
ють організатори, під час вистави малюки зможуть подружитися 
як із всесвітньо відомими персонажами, так і з власне українсь-
кими казковими героями. Понад 50 різних казкових і мультиплі-
каційних сюжетів оживуть цього разу в Музеї казок — і запро-
сять дітлахів до свого світу. 
 Діти зможуть прогулятися чарівним лісом, де оселилися 
ельфи та дріади, де Червона Шапочка випікає пиріжки, а рудо-
волоса Брейв ділиться секретами влучної стрільби. А потім цей 
ліс стане зимовим, там з’явиться Снігова Королева і її серце тре-
ба буде розтопити.

 А ще постане Країна Чудес, де поміж замків і палаців діти 
зможуть позмагатися у вправності з Микитою Кожум’якою, смик-
нути за хвіст Свинку Пеппу чи розказати віршика Діду Морозу. У 
Технополісі чекатимуть лабораторні експерименти з роботами і 
трансформерами, а в Українському хуторі — знайомство з коза-
ками і силачами. І буде нагода зануритися в Морський світ — Ка-
пітан  Гак і Русалонька підготували для малят щось особливе.
 Важлива деталь: усі пісні у виставі будуть озвучені ук-
раїнською, і так само українською цього року відбуватиметься 
саме дійство. Організатори сподіваються, що дітлахи, прожива-
ючи сюжетну лінію казки, на власному досвіді відчують «колір і 
смак» вічних цінностей, пізнають добро і справедливість. Адже 
як дорослим, так і дітям найкраще запам’ятовується те, що вони 
переживають особисто. ■

СВЯТКОВЕ

Коли перестали читати книжки...
У Музеї казок можна позмагатися  з Микитою Кожум’якою

■

Музей казок захоплює і малечу, і дорослих...❙
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«Що означає для мене цей титул? Ой, усе сталося настільки несподівано... 

Я не готовий відповісти на це запитання просто зараз — дайте мені час 
спочатку переварити усе це!» 

Василь Іванчук
український шахіст

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Прекрасний подарунок під 
ялинку собі та своїм співвітчиз-
никам, які захоплюються шаха-
ми, зробили львівські гросмей-
стери — Василь Іванчук та Ган-
на Музичук, вигравши в остан-
ні дні 2016 року чемпіонат світу 
зі швидких шахів, що проходив 
у столиці Катару. «Успішний 
рік для українських шахів став 
надуспішним. І це за цілковитої 
відсутності державної підтрим-
ки», — написав у своєму «Твіт-
тері» один із лідерів чоловічої 
збірної України Павло Ельянов, 
який, щоправда, не брав участі 
в ЧС у Досі.
 Нагадаємо, що на шаховій 
Олімпіаді-2016 в Баку українсь-
кі шахісти зробили медальний 
дубль. Наші дівчата виграли 
«бронзу», а чоловіки отримали 
«срібло», лише за додатковими 
показниками програвши пер-
шість збірній США. До речі, на 
шахових Іграх в Азербайджані 
наша чоловіча команда грала без 
досвідченого Іванчука, котрий, за 
словами капітана збірної  Олек-
сандра  Сулипи, побоявся зіпсу-
вати хлопцям кашу. Мовляв, у 
його віці вже непросто постійно 
демонструвати максимальний рі-
вень гри. Гучні перемоги Василь 
почав чергувати з несподівани-
ми поразками. І це неабияк поча-
ло непокоїти Іванчука, котрого в 
шаховому світі все частіше нази-
вають «ветераном».
 Утім на ЧС iз «рапіду» 47-
річний львів’янин продемонс-
трував, що його не варто за-
вчасно списувати з рахунків. 
Можливо, в класичних шахах 
Іванчук уже й не демонструє 
минулого блиску, проте в швид-
кій грі з ним у Досі не зміг упо-
ратися навіть володар світової 
шахової корони — молодий нор-
вежець Магнус Карлсен, якого 
наш іменитий співвітчизник не 
тільки переміг в очній дуелі, а й 
загалом випередив у чемпіонсь-
кій гонці. «У багатьох партіях 
мені посміхалася фортуна», — 

пояснив свій тріумф Іванчук 
— десятий за рейтингом Ело 
гросмейстер турніру, котрому 
на шляху до «золота» вдалося 
переграти й іншого великого 
шахіста — попередника Карл-
сена на чемпіонському троні — 
Віші Ананда з Індії.
 Загалом, у 15 партіях швид-
коплинних триденних зма-
гань Василь набрав 11 очок, за-
служивши при цьому найви-
щі компліменти від знакових 
представників шахового світу. 
«Вітаю Чукі з перемогою. Він 
— один із найяскравiших шахо-
вих інтелектів, що мені взагалі 
доводилося бачити в житті», — 
наголосив болгарський шахіст, 
менеджер екс-чемпіонів світу 
Веселина Топалова та Руслана 
Пономарьова.
 Визначати переможця «ра-
підного» «мундіалю» серед чо-
ловіків організаторам довело-
ся шляхом підрахунку додат-
кових показників, адже одразу 
троє шахістів — Іванчук, Кар-
лсен та росіянин Грищук — 
дісталися фінішу з однаковою 
кількістю балів. Як і на Олім-
піаді-2016, доля українського 
«золота» знову опинилася «в 
руках» математичних алгорит-
мiв, які, втім, цього разу вивели 
на чільну позицію представни-

ка вітчизняних шахів. При ць-
ому титулований Карлсен обме-
жився бронзовою позицією.
 Натомість тріумф Ганни Му-
зичук у жіночому «рапіді» вий-
шов беззаперечним. Вітання з 
перемогою вона почала прийма-
ти достроково — за тур до завер-
шення баталій. «Я давно готу-
валася до цього турніру. Дуже 
хотілося перемогти, адже рані-
ше в швидких шахах нічого сут-
тєвого я не вигравала», — за-
уважила новоспечена чемпіон-
ка світу. У перший змагальний 

день Музичук-старша показала 
максимальний результат (чоти-
ри перемоги) й захопила лідерс-
тво.
 Коли ж наступного дня Аня 
чорними переграла знану гру-
зинку Нану Дзагнідзе, заро-
бивши загалом три з чоти рьох 
можливих пунктів, вона відчу-
ла, що підсумкова «вікторія» 
близько. «Випереджаючи на 
1,5 бала суперниць, грати вже 
не так складно», — поділила-
ся емоціями заключного (тре-
тього) ігрового дня Ганна Музи-

чук, яка, що примітно, не про-
грала на турнірі жодної партії.
 До слова, на «мундіаль» у 
Доху Музичук приїхала, маючи 
другий номер у табелі рейтинг-
фаворитів, поступаючись «оч-
ковими регаліями» лише пред-
ставниці Росії Катерині Лагно. 
Проте в підсумку наша колиш-
ня співвітчизниця не потрапи-
ла навіть у «призи», котрі разом 
iз львів’янкою розділили інша 
росіянка, Олександра Косте-
нюк («срібло») та вже згадана 
Дзагнідзе («бронза»). ■

Григорій ХАТА

 В умовах душевного виснаження та 
емоційного холоду, в яких останнім ча-
сом живе наша країна, минув іще один 
рік в українському спорті. За обставин, 
коли занурений у депресію мозок не 
здатний сприймати весь спектр навко-
лишнього різнобарв’я, коли все, за ве-
ликим рахунком, піддається категорич-
ному поділу за принципом біле/чорне, 
тріумф/фіаско, дехто назвав вітчизня-
них спортсменів «слабаками», котрі на 
літніх Іграх в Ріо-2016 показали найгір-
ший за всю історію незалежної України 
медальний результат (31-ше місце).
 На тлі неймовірного успіху наших 
паралімпійців, які на своїх головних 
стартах чотириріччя поставили медаль-
ний рекорд (117 нагород) i вперше посі-
ли високе третє місце в загальному за-
ліку, 11 медалей, що «вигризли» ук-
раїнські олімпійці в Бразилії, вигляда-
ють справжньою дрібничкою, не вартою 
захоплення та визнання. Особливо не-
покоїла спортивних критиків мізерна 

кількість «золота», котре вдалося виг-
рати лише гімнасту Олегу Верняєву та 
каноїсту Юрію Чебану. Той факт, що, 
підкорюючи олімпійський п’єдестал, 
незалежно від його сходинки, призери 
Ігор докладають для цього титанічнi зу-
силля, гострослови, здається, хочуть не 
помічати.
 За роки незалежності в Україні не 
було створено нічого нового для під-
готовки майбутніх чемпіонів, відтак 
можна лише дивуватися, яким чином 
Верняєву (двічі), Чебану, стрілку Сер-
гію Кулішу, фехтувальницям Олені 
Вороніній, Аліні Комащук, Олені Кра-
вецькій, Ользі Харлан (у команді та 
особисто), борцю Жану Беленюку, 
п’ятиборцю Павлу Тимощенку, легко-
атлету Богдану Бондаренку, «художни-
ці» Ганні Різатдіновій та парі каноїстів 
Тарасу Міщуку/Дмитру Янчуку вза-
галі вдавалося за цей час виграти олім-
пійські медалі.
 У Міністерстві молоді та спорту ка-
жуть, що стара система підготовки чем-
піонів, яка трималася на  радянському 

спадку, повністю зносилася, й обіцяють 
приділити увагу занедбаному госпо-
дарству, аби його не залишили останні, 
найбільш стійкі, кадри. Був час, коли у 
відповідь на черговий сплеск спортив-
ної еміграції вітчизняні функціонери 
говорили: «Ніхто нікого в Україні си-
лою тримати не буде». Але зрозумів-
ши, що таким чином можна лише роз-
лякати «останніх із могікан», у «спор-
тивному» міністерстві вирішили повер-
нутися обличчям до «групи ризику», 
представники котрої вже найближчим 
часом могли стати членами доволі чи-
сельної спортивної діаспори українців 
за кордоном. Міністр молоді та спорту 
Ігор Жданов обіцяє реалізацію нових 
інфраструктурних проектів i підтрим-
ку не тільки олімпійських призерів, а й 
спортсменів, які зовсім трохи не дотяг-
нулися до олімпійського п’єдесталу. 
 Планують наші спортивні чиновни-
ки переглянути стан справ і у вітчиз-
няному футболі, котрий останнім ча-
сом почав просто захлинатися від до-
говірних матчів. Без сумніву, футболь-
ні функціонери мусять попрацювати й 
над проблемами поведінки українсь-
ких фанів на стадіонах та навколо них. 
Утім, здається, найбільш актуальним 
має стати питання дисонансу між рів-
нем популярності спорту номер один 
і увагою до нього в Україні та резуль-
татами, котрі демонструє наша націо-
нальна збірна на міжнародному рівні. 
Ну, не має так бути, щоб збірна — пред-
ставник найпопулярнішого виду спор-
ту безвольно — без голів і без набраних 
очок — грала на чемпіонаті Європи. ■

ШАХИ

Королі під ялинкою
«Золотим» дублем 
українських 
гросмейстерів 
завершився 
в Катарі чемпіонат 
світу з «рапіду»

■

Статус «ветерана» не завадив Василю Іванчуку (праворуч) виграти в Досі чемпіонат світу зі швидких шахів.
Фото з сайта chess-news.ru.

❙
❙

ВИСНОВКИ

Категоричний дисонанс
Після скромного медального ужинку на Олімпіаді 
в Ріо вітчизняні спортивні функціонери задумалися 
над необхідністю реанімації спорту вищих досягнень

■

Олег Верняєв зі своїм тренером 
Геннадієм Сартинським — 
одні з головних героїв спортивного року.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙
❙
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Напис на паркані: «Стукайте 
голосніше — у дворі глухий со-
бака».

* * *
 Судять чоловiка:
 — Вас засуджено на 5 тис. гри-
вень штрафу за образу державного 
службовця. Хотіли б ви що-небудь 
сказати на це?
 — Узагалі хотів би! Але при та-
ких цінах...

* * *
 — Батюшко, у мене такі пробле-
ми! Я не можу з ними впоратися, що 
мені робити?

 — Бог посилає кожному про-
блеми по його силах. Так що одне 
з двох: або ти все-таки можеш упо-
ратися з проблемами, або це не твої 
проблеми.

* * *
 Чоловiк у реєстратурі полікліні-
ки просить записати його до лікаря 
вухо-око.
 Йому пояснюють, що є окуліст, є 
отоларинголог, а лікарів вухо-око не 
буває.
 — Але мені потрібно.
 — А на що ви скаржитеся?
 — Я чую одне, а бачу інше.

По горизонталі:
 1. Бог моавітян та амонитян 
у вигляді людини з головою бика, 
якому в жертву приносили немо-
влят. 4. Невеличкий шматок ткани-
ни. 8. Український музикант, лідер 
гурту «Мандри». 9. Невеликий кущ 
чи дерево, кора якого має лікуваль-
ні властивості. 10. Відомий худож-
ник, автор циклу картин «Демони». 
12. Осіння оранка поля для сіяння 
ярих культур навесні. 13. Місто на 
Чернігівщині. 15. Донька Яросла-
ва Мудрого, яка стала королевою 
Франції. 17. Польський парламент. 
21. Мадридський футбольний клуб. 
23. Османський державний, війсь-
ковий і політичний діяч албансько-
го походження, один із батьків-за-
сновників модерного Єгипту. 24. 
Суспільний авторитет індивіда, со-
ціальної групи, професії, організа-
ції, певної норми тощо. 25. Заро-
док живого організму. 26. Голланд-
ський художник, письменник і ман-
дрівник початку XVIII століття. 28. 
Знаменитий російський криміналь-
ний серіал. 29. «Професія» Хануми 
із однойменного водевілю Авксентія 
Цагарелі. 
По вертикалі:
 1. Дворянський титул Матиль-
ди де Ла Моль, героїні роману Стен-
даля «Червоне і чорне». 2. Пер-
ший прем’єр-міністр Демократич-

ної Республіки Конго. 3. Найбільше 
місто В’єтнаму. 5. Народ в Півден-
но-Східній Азії. 6. Один з найвідо-
міших чоловічих журналів. 7. Стиль 
плавання. 8. Давньоримський бог 
лісів і полів, зображувався у виг-
ляді людини з козлячими ногами. 
11. Одяг священиків чи монахів. 14. 
Вірш Олександра Олеся «… ночі». 
16. Африканська дика тварина. 18. 
Найвища вершина Кавказького хреб-
та. 19. Головна героїня бразильсько-
го серіалу «Багаті теж плачуть». 20. 
Частина будинку. 22. Ім’я французь-
кого поета, автора «Інтернаціоналу». 
24. Вічнозелений південний чагар-
ник або невелике дерево з колючим 
гострим листям і отруйними черво-
ними плодами, які використову ють 
у медицині; гостролист. 27. Антисеп-
тичний засіб.

Кросворд №160 
від 23—24 грудня

У зв’язку з новорiчними святами та неробочими днями 
«Укрпошти» наступний номер «України молодої» вийде 

в середу, 4 сiчня 2017 року.

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід -2…-7

 0…+5

 -2…-7

 0…+5

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр -5…-10

 +2…-3

 -2…-7

 +2…-3

Північ -2…-7

 +2…-3

 -2…-7

 +2…-3

Схід -5…-10

 +1…-4

 -3…-8

 +1…-4

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь -2…-7

 +2…-3

 -2…-7

 +2…-3

з 2 до 8 сiчня
 Овен (21.03—20.04). Можливий жорс-

ткий контроль, тому стежте за всіма своїми 
вчинками і словами. Не поспішайте розслаб-
лятися, але не варто й перевтомлюватися, від 
цього нікому не стане комфортніше.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Телець (21.04—21.05). Ви можете опини-
тися на межі зриву, постійні стреси нагадають 
про себе. Постарайтеся знайти точку рівноваги, 
iнакше не вдасться уникнути проблем і втрат.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Близнюки (22.05—21. На початку року 
у вас з’являться додатковi зобов’язання, за 
якi доведеться вiдповiдати. Звернiть увагу на 
власне здоров’я, займiться фiзичними впра-
вами.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

 Рак (22.06—23.07). Уникайте випадкових 
знайомств і зв’язкiв, будьте обережні і розсуд-
ливі. На роботi можливi труднощі, але врештi-
решт ви зробите правильнi кроки.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.

 Лев (24.07—23.08). Колеги проявляти-
муть невдоволення вашими діями. Вiльний час 
присвятіть час дітям і родині. У роботі наміча-
ються чергові зміни планів і цілей.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 5.

 Діва (24.08—23.09). Рiздвянi свята при-
несуть хорошi змiни — це пiдвищення на по-
садi, хорошi прибутки та новi знайомства. До-
машню роботу виконуйте самi, iнодi це допо-
магає пiдняти настрiй.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 6.

 Терези (24.09—23.10). Перед вами го-
стро постане вирішення матеріальних про-
блем. Уникайте сумнiвних оборудок i не грай-
те в азартнi iгри.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7.

 Скорпіон (24.10—22.11). Несподiвано 
назріють суперечки з коханою людиною. На-
чальство може проявити невдоволення, про-
те не варто падати духом. Подаруйте собі та 
рідним справжнє свято, без будь-яких турбот 
і проблем.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Стрілець (23.11—21.12). Ваш девiз 
цього тижня «тихiше їдеш — далi будеш». 
Не робiть поспiшних висновкiв, ретельно пе-
ревiряйте всю iнформацiю. На Рiздво запро-
сiть близьких людей.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.

 Козеріг (22.12—20.01). Деякi робочi 
моменти примусять дiяти самостiйно. Мож-
ливi фiнансовi перевiрки, пiдготуйте всю до-
кументацiю. Незважаючи на фiнансовi трудно-
щi, влаштуйте сiмейне свято.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 6.

 Водолій (21.01—19.02). Перш нiж роби-
ти певнi кроки, ви маєте бути впевненi у тому, 
що наслiдки будуть позитивними. Колеги до-
поможуть вам владнати робочi проблеми.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 5.

 Риби (20.02—20.03). Головне у вашо-
му життi — це сiм’я. Остаточно вирішіть пи-
тання майбутнього своїх дітей, допоможіть їм 
реалізуватися. На Рiздво вiдвiдайте батькiв i 
друзiв.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 7. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

31 грудня — 1 сiчня за прогнозами 
синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер захiдний, 5-10 м/с. 
Температура вночi -3...-5, удень -1...+1. Пiслязавтра вночi -
3...-5, удень -1...+1.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славське: 
вночi -7...-9, удень -1...+1. Яремче: вночi -7...-9, удень +2...+4. 
Мiжгiр’я: вночi -12...-14, удень -1...-3. Рахiв: уночi -10...-12, 
удень -1...-3.

29 грудня висота снігового покриву становила: 
Славське — 40 см, Плай — 15 см, Мiжгiр’я — 20 см, 
Рахiв — 23 см, Івано-Франкiвськ — 5, Яремче — 12 см, 
Пожежевська — 19 см.

Аліса КВАЧ

 Наприкінці року попу-
лярні видання беруться 
за складання різноманіт-
них рейтингів. Особлива 
увага, як завжди, — до 
представників індустрії 
розваг.
 Тріумфальним видав-
ся цей рік для британської 
співачки Адель. Мало того, 
що в рідній Британії її визна-
ли найпопулярнішою співач-
кою року, так і знаменитий жур-
нал Billboard за світове турне на 
підтримку альбому «25» назвав її 
«артисткою року». Цікаво, що це 
звання від Billboard Адель отри-
мує втретє — раніше такої честі 
вона була удостоєна у 2012-му 

та 2013-му роках. А от що буде далі — поки невідо-
мо — співачка заявила, що у 2017-му хоче зробити 
паузу і піти зі сцени, зосередившись на родині. Що 
цілком можливо — днями папараці підловили її з об-
ручкою на лівій руці, з чого зробили висновок, що 
плани Адель на Різдво без публіки поєднати долю з 
батьком свого чотирирічного сина Саймоном Конек-

кі таки стали реальністю. Подейкують, що Сай-
мон і Адель думають і про другу дитину.

 А от журнал Forbes опублікував рейтинг 
найкасовіших акторів 2016 року. Попри 

усталену думку, що найдорожчими бува-
ють лише чоловіки, рейтинг очолила ак-
триса Скарлет Йохансон. Фільми «Капі-

тан Америка: Громадянська війна» та 
«Аве, Цезар», де вона зіграла головні 
ролі, принесли у світовому прокаті 1,2 

млрд. доларів. При цьому сама Скар-
лет у 2016-му заробила 25 млн. до-
ларів, посівши третє місце у списку 
найдорожчих актрис — більші гоно-
рари отримали лише Дженіфер Лоу-
ренс та Меліса Маккарті.
     Свій топ улюблених акторів на-
звала і відома зоозахисна організа-
ція РЕТА, яка нагородила акторку 
Памелу Андерсон званням «Люди-

на року». Цей титул актриса отрима-
ла за активну позицію у пропаганді ве-

ганського способу життя та виступи проти 
використання тварин у цирках. А співач-
ку Майлі Сайрус проголосили «Найкра-
щим голосом тварин».
 Ми ж бажаємо вам завжди досягати 
власних вершин. І — до зустрічі у Ново-
му році! ■

РЕЙТИНГИ

Успіх року
Журнал «Billboard» назвав 
Адель «артисткою року», 
а Скарлет Йохансон стала 
найкасовішою актрисою

■

Cпівачка Адель.❙
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