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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,87 грн. 

1 € = 35,65 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Петлюра 
йде на Київ
Коли, нарешті, в столиці України встановлять 
пам’ятник Головному Отаману армії УНР?
стор. 13—14 »

Молебень на Софійському майдані в Києві з нагоди проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР. У центрі Симон Петлюра та Володимир Винниченко. 22 січня 1919 р.  ❙
Фото з сайта ucoz.ua. ❙

Зі славою 
святих 

Події бою 

під Крутами 

відтворюють у 

фільмі 
стор. 2 »

Москва знову 
«хімічить» 

Росію звинувачують 

у черговому 

використанні хімічної 

зброї в Сирії 
стор. 5 »

Володимир Шейко: У світі мають знати, що 
і Стравінський, і Прокоф’єв — українці

Диригент оркестру Українського радіо — про десять 

концертів в Італії, нові запрошення грати за кордоном 

і важливість інформування іноземців через музику 

про українське коріння знаних композиторів
стор. 14 »
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«Дуже багато людей постраждали внаслідок цього конфлікту. 
Більше десяти тисяч людей загинули і понад мільйон людей стали 
вимушеними переселенцями, проте Росія своїх цілей в Україні не досягла».

Курт Волкер
спецпредставник Держдепу США 

з питань України

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
військового 

збору українці сплатили торік, йдеться в публі-
кації на сайті Державної фіскальної служби.

15 млрд.
гривень
податків сплатила корпорація «Рошен» 
за підсумками січня-грудня 2017 року, 
відзвітували в прес-службі компанії.

разів
українці пере-

тинали лінію розмежування на Донбасі у минуло-
му році, констатував заступник міністра з питань 
тимчасово окупованих територій і внутрішньо пе-
реміщених осіб Георгій Тука.

сягнула кількість 
вакансій в Ук-
раїні, поінфор-

мував в.о. голови Державної служби зайня-
тості Валерій Ярошенко.

«зайців»
спіймали в 

Києві у минулому році, про це повідом-
ляють «Українські новини».

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

1,59 млрд. 1 млн. 43 тис.11,5 млн.

Євдокія ФЕЩЕНКО

 У січні, 29-го, відзначає-
мо 100 років із дня бою під 
Крутами. Самопожертву 
кількох сотень українських 
студентів, які, не маючи до-
статнього військового до-
свіду, зупинили вдесятеро 
більше військо ворога, на-
решті, увіковічать у худож-
ньому кінофільмі, який так 
і назвали «Крути 1918». По-
каз заплановано на осінь.
 На знімальному май-
данчику історичної стріч-
ки «Крути 1918», поблизу 
Києва, біля Підгірців, ми-
нулого тижня було задіяно 
близько 150 солдатів На-
ціональної гвардії Украї-
ни. Працювали перед каме-
рами зовсім молоді хлопці й 
старші чоловіки: у полі, на 
морозі, з шостої ранку й до-
пізна. Одні — у ролі воїнів 
УНР, інші — червоноар-
мійці армії Муравйова. Ба-
тальні сцени — з вибухами, 
димовою завісою від пос-
трілів, кулеметними чер-
гами, кіньми. У прямому 
значенні півтори сотні не-
професійних акторів і вже 
відомі глядачам українсь-
кі кінозірки — у військовій 
формі 100-літнього зразка 
— знову пережили драму 
бою під Крутами. 

 Нагадаємо, бій під Кру-
тами відбувся біля заліз-
ничної станції Крути поб-
лизу селища Крути та села 
Пам’ятне, за 130 кілометрів 
на північний схід від Киє-
ва, 18 км на схід від Ніжи-
на (Чернігівщина). Він три-
вав 5 годин між 4-тисячним 
підрозділом російської Чер-
воної гвардії під проводом 
есера Михайла Муравйо-
ва та загоном із київських 
курсантів і козаків «Вільно-
го козацтва», що загалом на-
раховував близько чотирьох 
сотень вояків. Оборонці ук-
раїнської державності при-
зупинили на чотири дні на-
ступ противника і здійснили 
організований відступ, руй-
нуючи за собою колії і мос-
ти. Поновило наступ на Київ 
військо Муравйова не заліз-
ницею, як планували спо-
чатку, а на реквізованих се-
лянських возах, запряже-
них кіньми, по бездоріжжю. 
На перший погляд, нетри-
вала затримка ворога дала 
змогу українській делегації 
укласти Брест-Литовський 
мирний договір, який тоді 
рятував молоду українську 
державність.
 Близько тридцяти юна-
ків потрапили після бою під 
Крутами в полон до більшо-
виків — їх розстріляли. На 

похороні в Києві біля Ас-
кольдової могили 19 берез-
ня голова Української Цен-
тральної Ради Михайло 
Грушевський назвав їх ге-
роями. Павло Тичина при-
святив героїчному вчинкові 
вірш «Пам’яті тридцяти».
 Сценарій фільму про 
юних борців за Україну на-
писали ще 10 років тому. 
Але реалізовувати його взя-
лися лише нещодавно. В ос-
нову сценарію лягли спога-
ди командира українських 
частин у бою під Крутами 
Аверкія Гончаренка, який 
у січні 1918-го був команди-
ром першого куреня першої 
юнацької військової шко-
ли імені Богдана Хмельни-
цького, того ж року слу-
жив військовим комендан-
том Подільської губернії, 
у 1919-му був начальни-
ком канцелярії Головно-
го отамана Симона Петлю-
ри. Його спогади про Кру-
ти опублікували 1938 року 
у військовому журналі «За 
державність», який вида-

вало Українське воєнно-іс-
торичне товариство у Вар-
шаві. (Після Другої світової 
війни Аверкій Гончаренко 
емігрував до США).
 У центрі сюжету — іс-
торія вигаданих персона-
жів: генерала армії УНР 
Петра Савицького та його 
синів Андрія й Олекси, які 
закохуються в прекрасну 
Софію. Брати опиняться по 
різні сторони барикад…
 Легендарного Симона 
Петлюру у «Крутах 1918» 
зіграє Дмитро Ступка. У 
ролях також Євген Ламах, 
Надія Коверська, Андрій 
Федінчик, Олексій Тритен-
ко, Олександр Піскунов, Ос-
тап Ступка, Наталя Васько, 
Віталій Салій, Роман Ясі-
новський. Режисер — Олек-
сій Шапарєв. Саундтрек до 
стрічки виконає співачка 
Христина Соловій. 
 Перший офіційний трей-
лер фільму за участі пер-
ших осіб Держкіно і Мін-
культури презентували 25 
січня. ■

КОЛІЗІЯ

І вже ніхто 
нікуди не їде?
Міськрада вирішила 
розірвати договори з 
приватними перевізниками
Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Уже з 1 лютого цього року Тернопільська міська рада 
має одноосібно розірвати договори з підприємцями, які 
надають послуги з перевезення пасажирів «маршрутка-
ми». Як повідомляє прес-служба міськради, всім їм були 
вручені офіційні листи з відповідним повідомленням та 
поясненням мотивації — ненадання якісних послуг iз па-
сажирського перевезення у місті та невиконання умов до-
говору. Відтак анонсовано проведення рейдів-перевірок 
усіх перевізників та водіїв маршрутних таксі на дотриман-
ня умов договору та законодавства України, які здійсню-
ватимуться працівниками правоохоронних та інших конт-
ролюючих органів. 
 «Протягом тривалого часу ми намагалися дійти поро-
зуміння з перевізниками, аби забезпечити максимально якіс-
не транспортне сполучення у місті, — коментує таке рішення 
міський голова Тернополя Сергій Надал. — Натомість кожно-
го дня отримуємо все більше скарг від тернополян щодо не-
дотримання норм та вимог перевезення пасажирів, що водії 
не дотримуються графіків роботи та завчасно з’їжджають 
iз визначених маршрутів, спостерігається перевезення па-
сажирів понад максимальну кількість, передбачену техніч-
ною характеристикою транспортного засобу, недотримання 
та ігнорування електронної системи оплати за проїзд, зок-
рема фальсифікація квитків та відмова приймати оплату за 
проїзд електронними проїзними картками».
 Треба зазначити, що жителі Тернополя вже давно неза-
доволені тим, як їздять «маршрутки», в якому вони стані і 
як поводяться водії, однак дотепер влада цим не особли-
во переймалася. Однак із початку цього року в місті впро-
вадили автоматизовану систему обліку оплати за проїзд, 
а вже буквально через 10 днів водії «маршруток» оголо-
сили страйк. Міськрада ж оцінила такі дії як маніпулятив-
ні — через те, що введення електронних квитків позбави-
ло водіїв доступу до готівки. До того ж, виплив факт цент-
ралізованого друку перевізниками великої кількості фаль-
шивих квитків, що, за словами міського голови Тернополя, 
стало останньою краплею.
 Чого очікувати далі? Адже наразі багато тернополян не-
безпідставно побоюються, що після 1 лютого в місті стане 
проблемою швидко добиратися, куди потрібно. Однак вла-
да заспокоює, що транспортного колапсу не буде. Ті пере-
візники, які зможуть оперативно «виправитись» і забезпе-
чити виконання умов, передбачених конкурсом і договором, 
будуть допущені до подальших перевезень. Також після ос-
таточного розірвання угод має бути проведено повторний 
конкурс перевізників. А головне — міськрада обіцяє наре-
шті створити давно потрібну в обласному центрі єдину муні-
ципальну транспортну систему. ■

■

ДО ДАТИ

Зі славою святих
Події бою під Крутами відтворюють 
у фільмі

■

На знімальному майданчику фільму «Крути 1918» поблизу Києва.
Фото надане B H Film Distribution.

❙
❙

НОВИНИ ПЛЮС 
Порошенко в Давосі  
 Україна має якнайшвидше призначити главу Національ-
ного банку. На цьому під час зустрічі в рамках Всесвітньо-
го економічного форумі в швейцарському Давосі з Прези-
дентом України Порошенком наголосила директор-розпо-
рядник МВФ Крістін Лагард. Також вона додала, що Украї-
на має «прискорити реформи», які необхідні «для стійкого 
поліпшення життєвого рівня населення». В ході форуму гла-
ва української держави мав низку й інших зустрічей, однак 
головна інтрига заходу — перемовини з президентом США 
Трампом — на момент верстки номера ще не відбулася. До-
нальд Трамп учора прибув до Давоса, де мав зустрітися зок-
рема з прем’єром Великої Британії Терезою Мей, ізраїльсь-
ким прем’єром Біньяміном Нетаньягу та іншими главами де-
ржав. 26 січня, перш ніж вилетітити до Вашингтона, амери-
канський лідер виступить із доповіддю. ■

■

Іван БОЙКО

  Напередодні зустрічі з помічником російсь-
кого президента Владиславом Сурковим у Дубаї 
спецпредставник Держдепу США з питань Украї-
ни Курт Волкер завітав до України. І хоча пану 
Волкеру не вдалося потрапити на лінію розмежу-
вання на Донбасі через погодні умови, як він пла-
нував, проте його зустрічі з високопосадовцями 
в Києві впродовж двох діб були доволі плідними 
та інформативними. 
  Склалося враження, що своїми меседжами 
пан Волкер ніби попереджав Кремль і пана Сур-
кова, зокрема, що на поступки в українському пи-
танні їм сподіватися не варто. А це і його думка 
про те, що РФ хотіла «дестабілізувати Україну 
та привести до влади більш дружний до Моск-
ви уряд, але досягти цього їй не вдалося», і про 
те, що на Донбасі «безумовно, не громадянська 
війна», бо «російськомовні люди живуть у різних 
регіонах України, і між ними не виникає конфлік-
тів» тощо.
 «Натомість конфлікт зачепив лише один ре-
гіон. Чому? Тому що він почався з гібридної вій-
ни, з дрібномасштабного вторгнення Росії в Ук-
раїну. Поки Росія заперечує свою безпосеред-
ню участь у конфлікті на сході України, ситуація 
не вирішиться», — зауважує спецпредставник 
США.
 Не лише про Донбас, а й про активізацію між-
народних зусиль iз відновлення суверенітету та те-
риторіальної цілісності України йшлося спочатку 
під час зустрічі Волкера з начальником Геншта-
бу ЗСУ Муженком, а пізніше з Президентом По-
рошенком і секретарем РНБО Турчиновим. 

 

  Зокрема, на Банковій повідомили, що Петро 
Порошенко та Курт Волкер наголосили на важли-
вості виконання Мінських домовленостей, завер-
шення обміну заручниками та повного припинен-
ня вогню на лінії фронту. Сторони акцентували на 
тому, що «Москва має нарешті продемонструва-
ти політичну волю до мирного врегулювання та 
погодитися на розміщення миротворчої місії ООН 
на окупованому Донбасі, включно з неконтрольо-
ваною ділянкою українсько-російського держав-
ного кордону».
  Пан Волкер також розповів, про що говори-
тиме з Сурковим у Дубаї: «Я сподіваюся виклас-
ти бачення США щодо того, що ми можемо зро-
бити, щоб пришвидшити завершення конфлікту. 
Це вимагатиме від Росії рішення про відведення 
своїх сил. А підконтрольні сили, які там є, зреш-
тою мають бути розформовані».
 До речі, під час перебування в Києві Курт 
Волкер зустрівся з депутатами Верховної Ради 
від «Опоблоку» та звільненими з полону ОРДЛО 
заручниками.

  Саме цими днями Кабінет Міністрів засек-
ретив деталі запланованих поставок українській 
армії сучасної зброї з США та інших країн НАТО. 
Відповідна постанова щодо поставок зброї має 
гриф обмеженого доступу «Цілком таємно». ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Місія ОБСЄ зафіксувала впродовж січня 
приблизно 13 тис. порушень режиму припи-
нення вогню, що на 55% більше, ніж за попе-
редній, двотижневий, період. Більшість пору-
шень режиму припинення вогню було зафік-
совано в районах на схід і північний схід від 
Маріуполя, на західній і північній околицях 
Горлівки, в районах на південний схід і схід 
від Світлодарська, а також у трикутнику Ав-
діївка—Ясинувата—Донецький аеропорт.
 За даними штабу АТО, минулої середи 
ворог тричi порушив перемир’я, один боєць 
ЗСУ отримав поранення.

■

НА ФРОНТІ

Меседжі від Волкера 
Спецпредставник Держдепу США наголосив, 
що Москва має погодитися на місію ООН 
на Донбасі

■
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випадків 
захворювання на кір зафік-

совано наразі в Києві, б’ють на сполох у 
прес-службі КМДА.

129 безробітних 
в Україні мають вищу освіту, 

розповіли в Держслужбі зайнятості.

«залізних вовків» 
(військових інструкторів) на-

правила Литва для навчання підрозділів 
ЗСУ, за даними міноборони Литви.

вишів США 
вступив українець Георгій 

Солодко і тепер вчиться разом із дочкою Бара-
ка  Обами, пише журнал PROMAN UKRAINE.

дитина 
щотижня на Донбасі 

гине від мін або отримує поранення, за-
явив керівник міжнародної благодійної ор-
ганізації SOS-Kinderdorfer в Україні Андрій 
Чупріков.

50% 12 У 10  Одна
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ПОГОДА

Білим 
по білому
Укргідрометцентр оголосив 
штормове попередження 
відразу в одинадцяти регіонах 
країни
Ірина КИРПА

 Синоптики прогнозують похолодання до 
мінус 23 градусів уночі на півночі та у цент-
ральній частині країни, а також хуртовини та 
ожеледицю. Станом на вчора в Україні все ще 
залишалися знеструмленими 69 населених 
пунктів у 5 областях: найбільше від вітру пос-
траждали Одеська та Черкаська області. А ось 
зі снігом найбільш складна ситуація склалася 
на Запоріжжі, де зі снігового полону рятуваль-
ники ДСНС визволили 780 людей та 360 легко-
виків, а також на Дніпропетровщині, де, окрім 
200 приватних автомобілів, із заметів довело-
ся витягувати дев’ять машин «швидкої допо-
моги». 
 На даний час обмежено рух великогабарит-
ного транспорту на трасах Р-37 Енергодар — 
Василівка — Бердянськ (довжина 76 км), М-14 
Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (довжи-
на 44 км) та Т-0811 Веселе — Новобогданівка 
(довжина 36 км). На цих ділянках шляхів пра-
цює спеціальна техніка й бригади рятуваль-
ників. Крім того, обмежено рух транспорту на 
південно-об’їзній дорозі міста Дніпро.
 Сильні снігопади порушили звичний ритм 
життя людей і на півдні України: Херсонщи-
ну, Миколаїв та Одесу завалило снігом. Моро-
зи (від -10 до -18 градусів уночі) змусили керів-
ників навчальних закладів прийняти рішення 
про продовження терміну зимових канікул.
 У багатьох містах України через холоди за-
кривають навіть виші, щоб заощадити на оп-
латі рахунків за опалення, а студентів — пере-
водять на дистанційну форму навчання. Така 
практика, до речі, обумовлена також розвит-
ком технологій, коли для отримання нових 
знань абітурієнти можуть користуватися пе-
ревагами зв’язку через iнтернет.
 Істотне погіршення погодних умов торкну-
лося і сходу України: на Донеччині та Луган-
щині пару днів тому пройшов крижаний дощ, 
а зараз снігові замети вже досягають позначки 
у 70 сантиметрів! За словами синоптиків, ряс-
ні снігопади в 2018 році на 30 відсотків пере-
вищили середньомісячну норму  та завдають 
безліч проблем місцевим комунальним служ-
бам. На дорогах різко зросла кількість ДТП, а 
під кабінетами медиків у лікарнях вишикува-
лися довгі черги з хворих пацієнтів.
 Відзначимо, що зимовий циклон прийшов 
до України з Європи, де вже накоїв біди у Ні-
меччині та Нідерландах, змусивши чиновни-
ків терміново закривати аеропорти та закли-
кати своїх громадян залишатися вдома або ко-
ристуватися громадським транспортом. Зараз 
подібна ситуація склалася й у нашій країні, 
хоча синоптики обіцяють, що до серйозних ка-
таклізмів природи справа не дійде.
 Сувора зимова погода затримається в Ук-
раїні аж до початку весни, хоча буде мінли-
вою: різкі похолодання чергуватимуться з 
невеликими потеплінням. Наприкінці січня 
підвищення температури повітря до п’яти гра-
дусів тепла синоптики прогнозують уже з 28 
числа, а от у лютому найбільші морози очіку-
ються до Дня святого Валентина. На період по-
холодання зросте й кількість опадів: дощ чер-
гуватиметься зі снігом, але рівень морозів буде 
дещо нижчим, аніж у січні. Найбільше похо-
лодання традиційно очікується на півночі та у 
центральній частині України, де температура 
повітря вночі опуститься до 10 градусів ниж-
че нуля. ■

■

Петро ЛУКІЯНЧУК
Львів

 Зима, безперечно, найважчий  
час для пернатих. Із цілісіньких со-
тень дрібноти весну вдається зустрі-
ти лише ліченим одиницям, і спра-
ва зазвичай не в морозі. Просто для 
підтримки достатньої температури 
тіла птаство витрачає багато енергії, 
яку має натомість отримувати з їжі, а 
взимку її катма.
 Тому львівські екологи організу-
вали для містян спеціальний флеш-
моб #ягодуюптахів. Умови доволі 
прості: варто лише опублікувати у 
Facebook фото, на якому ви підгодо-
вуєте пернатих, із хештегом #ягоду-
юптахів, позначити в дописі Департа-
мент екології та природних ресурсів 
Львівської облдержадміністрації, i, 
на останок, цікаво підписати світ-
лину. Опісля проведеної процеду-
ри, найкреативніших учасників очі-

кують заохочувальні подарунки  — 
друкована  продукція з меседжами 
про екологію. Обласні екологи споді-
ваються: маючи відповідні стимули, 
містяни з більшим завзяттям брати-
муться за справу.
 Тим паче врятувати птахів від го-
лод ної смерті — просто: варто розвіси-
ти годівнички і не забувати поповню-
вати їх підходящим кормом. Власно-
руч вирізати пластикову домівку мож-
на за лічені секунди, для креативніших 
альтернативою пластику послугує де-
рево. До виготовлення «їдалень» мож-
на підійти з фантазією, потрібно лише 
пам’ятати, що годівниця обов’язково 
повинна мати дах, інакше корм може 
бути засипаний снігом або залитий до-
щем, також не робіть маленькі вхідні 
отвори, вони повинні бути настільки 
широкими, щоб пташка могла спокій-
но проникнути всередину годівниці і 
безперешкодно залишити її. 
 До  харчів птаство не вибагливе, 

воно прилітатиме, аби подзьобати 
зернят пшона, проса, овесу, пшениці 
та несоленого сала.  
 Не можна підгодовувати перна-
тих смаженою, гострою, жирною, 
кислою або зіпсованою їжею. Важли-
во розуміти, що птахи нерідко гинуть 
саме через отруєння. 
 В останні десятиліття у багатьох 
видів пернатих чітко простежуєть-
ся тенденція не обтяжувати себе важ-
кою міграцією та залишатись на тери-
торії України, це пов’язано зі зміною 
клімату, зими зараз стають менш су-
ворими, особливо на заході. Тому не 
дивно, що львів’яни намагаються ще 
більше «одомашнити» пернатих.
 Про птаство потрібно піклуватися 
аж до весни, адже це вагома інвестиція 
в майбутнє: птахи влітку знищувати-
муть шкідників і ви зможете поласува-
ти чимось смачненьким. Також не за-
бувайте робити це з дітками, аби вчи-
ти їх піклуватися про довкілля. ■

ДОБРА СПРАВА

Нагодуй пернатих – отримай подарунок
У рамках флешмобу #ягодуюптахів власники найкреативніших фото 
годівничок i птахів, яких вони підгодовують, отримають подарунки  

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Зброя, якої, на жаль, за-
раз чимало на руках у насе-
лення, до добра в побутових 
ситуаціях не доводить — чи-
мало «гарячих голів» будь-
що хочуть її застосувати да-
леко не з благими намірами. 
Ось і цього разу в Білій Церк-
ві щасливого власника пісто-
лета затримали завдяки про-
фесійній роботі оперативни-
ків Київщини після того, як 
він уночі скоїв розбійний 
напад на продуктовий ма-
газин. Молодик у темному 
шарфі та шапці, яку він на-
тягнув майже на очі, погро-
жуючи пістолетом 30-річній 
продавчині, викрав із каси 4 
тисячі 500 гривень. Втішає 
лише те, що перелякана жін-

ка не постраждала.
 На розшук озброєно-
го злочинця одразу ж було 
зорієнтовано працівників 
кримінальної поліції Біло-
церківського відділу поліції, 
які провели комплекс опе-
ративно-розшукових дій, 
професійно та злагодже-
но встановили і затрима-
ли підозрюваного — 30-річ-
ного місцевого мешканця, 

уродженця м. Житомира.
 Сюрпризом для копів 
під час обшуку помешкан-
ня за місцем його тимчасо-
вого проживання став ці-
лий арсенал: було вилучено 
два пістолети з набоями, чо-
тири радіостанції з гарніту-
рою, металевий лом та інші 
злочинні знаряддя.
 Зараз молодик роздумує 
над своїм зухвалим вчин-

ком в ізоляторі тимчасово-
го тримання: йому повідом-
лено про підозру у вчиненні 
кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 3 
ст. 187 (розбій) ККУ, що пе-
редбачає до... 12 років поз-
бавлення волі.
 Загалом за тиждень на 
Київщині до Єдиного реєс-
тру досудових розслідувань 
внесено інформацію про 13 
резонансних тяжких та особ-
ливо тяжких кримінальних 
правопорушень, із яких у 
11 випадках осіб встановле-
но. Поліцейські розкрили 
три факти нанесення тяж-
ких тілесних ушкоджень, 
два розбійнi напади та п’ять 
пограбувань. За всіма факта-
ми зловмисникам оголоше-
но підозру. ■

ЗЛОЧИН І КАРА

Прощавай, зброє
Встановлено винуватців 11 з 13 скоєних 
на Київщині за тиждень правопорушень

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 У Черкаському держав-
ному технологічному уні-
верситеті розробили і своїми 
силами склали багі, який 
використовують тепер для 
прибирання снігу на тери-
торії навчального закладу 
та біля гуртожитків.
 «Над машиною працюва-
ли студенти та викладачі ка-
федри автомобілів та техно-
логії їх експлуатації. До багі 
додали ківш для прибирання 
снігу», — розповідають «Ук-
раїні молодій» у Черкасько-
му державному технологіч-
ному університеті.
 Кажуть, такий винахід 
економить кошти і дуже ви-
ручає. Адже, коли виникає 
потреба, не треба чекати ко-
мунальників, аби ті розчис-
тили дорогу чи тротуар.
 Як зазначають в універ-
ситеті, за пару годин такий 
багі очищує тисячу квад-
ратних метрів території від 

снігу, витрачаючи на це 6 
літрів бензину.
 А недавно, хваляться, 
кафедра автомобілів та тех-
нології їх експлуатації одер-
жала пропозицію на виго-
товлення таких автомобілів 
для черкаських ОСББ.  
 В університеті кажуть: 
на те, аби скласти такий 
автомобіль, знадобиться 
три місяці. Вартість авто 
для прибирання снігу — 
приблизно 150 тисяч гри-
вень. ■

ВИНАХІД

ЗАМЕТано
Студенти 
сконструювали 
автомобіль для 
прибирання снігу

■

Кучугури, начувайтеся!❙



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 26—27 СІЧНЯ 20184 ПОЛIТИКА
«Проблема не в Портнові, а в ZIK. Їм потрібен скандал і перегляди, бо формальний 
власник в опалі. У багатьох злочинців дуже розумні кансельєрі, але якось їх не помітно на 
ВВС, CNN чи навіть на Fox, і давно вже зовсім недурні Володін із Сурковим не виступали 
почесними експертами чи давальниками інтерв’ю на шпальтах NYT чи Washington Time».

Андрій Шкіль
політичний експерт

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

У 2015 році, презентуючи свою 
першу спробу показати закуліс-
ся Майдану і провести своєрід-
не журналістське розслідуван-
ня, книгу «Майдан. Нерозказана 
історія», головний редактор ви-
дання «Лівий берег» Соня Кош-
кіна поскаржилася, що їй вда-
лося допитати практично всіх 
фігурантів цієї справи. Навіть 
до сина колишнього президен-
та, одіозного Саші-«стоматоло-
га» їй вдалося злітати в Москву і 
дати йому можливість озвучити 
свою позицію. Єдиним, хто так 
і лишився «поза зоною досяж-
ності» доскіпливої журналістки, 
став один із найближчих сорат-
ників Януковича Андрій Порт-
нов. За висновками Соні Кош-
кіної, саме він стояв за першим 
звірським побиттям студентів у 
ніч на 30 листопада, він наполя-
гав на жорсткому сценарії роз-
гону Майдану і був таким собі 
«сірим кардиналом» усіх дій АП 
того часу.
Чотири роки Андрій Портнов, 
який нині проживає в Австрії і 
навіть, як він каже, має там юри-
дичну практику, не з’являвся 
в українському інформаційно-
му просторі. Саме тому поява 
його на каналі ZIK для бага тьох 
— грiм серед ясного неба. Ще 
більше обурення викликало 
те, що ефір розмови припав 
на річницю загибелі перших із 
Небесної сотні — Сергія Ніго-
яна та Михайла Жизнєвського. 
«УМ» спробувала дізнатися, що 
за цим стоїть: цинічна погоня за 
рейтингами чи якась прихова-
на гра з більш далекоглядними 
перспективами?

Повернення «блудного сина»
 Попри багатообіцяючу назву 
програми генерального продю-
сера Hard talk («Жорстка розмо-
ва»), розмова Наталії Влащенко з 
колишнім заступником глави ад-
міністрації Президента виявила-
ся досить поблажливою. Власне, 
говорив більше Портнов, розпові-
даючи про спроби переговорів із 
лідерами Майдану та даючи своє 
бачення подій чотирирічної дав-
ності. Паралельно він не втратив 
нагоди покритикувати ниніш-
ню владу за те, що вона так і не 
спромоглася розслідувати ті зло-
чини, а також довести його вину, 
зазначивши, що проти нього на 
цей момент не порушено жодної 
кримінальної справи ні з боку Ук-
раїни, ні з боку Австрії, і він перед 
законом абсолютно чистий.
 Такі цинічні заяви одного 
з головних ідеологів «наведен-
ня порядку» силовим способом, 
які продовжилися і після ефі-
ру, обурили громадськість. Най-
більше обурила глядачів його 
оцінка подій на Майдані. «Тва-
рина Портнов після ексклюзив-
ного інтерв’ю ZIKу повідомив на 
«Фейсбуці», що сьогодні — річни-
ця «вбивства активістами Майда-
ну своїх товаришів». Я думаю, це 
закономірно. Якщо в країні «ні-
чого не змінилося», а «Порошен-
ко не кращий за Януковича», то 
і майданівці самі себе стріляли, і 
Портнов як поводир нації — зако-
номірний результат», — написав 
на своїй сторінці відомий полі-
тичний експерт Карл Волох. 
 А народний депутат Іван Вин-
ник, який після цього мав у ефірі 
ZIKу розповідати про прийнятий 
напередодні Закон про деокупа-
цію Донбасу, у прямому ефірі виб-
ачився перед ведучими і залишив 
студію. «Я вважаю ганьбою бути в 
тій же студії, де протягом години 

на запрошення вашого генераль-
ного продюсера на шоу «Hard з 
Влащенко» Портнов розповідав, 
як нам будувати нашу країну. 
Людина, яка разом з Януковичем 
привела війну, в результаті якої 
в нас більш 10 тисяч загиблих. Я 
вважаю, що редакційна політика 
вашого телеканала неприйнятна і 
антиукраїнська. Я переконаний, 
що якщо вона не зміниться, то ми 
побачимо Януковича та інше його 
оточення. Вони отримають повно-
цінний майданчик для того, щоб 
говорити те, що вони вважають 
за потрібне», — заявив при цьо-
му Винник.
 Усе це вилилося в бурхливу 
дискусію навколо журналістсь-
ких стандартів і можливості за-
прошення до ефіру представни-
ків різних політичних сил. Пред-
ставники одного табору наполя-
гали на тому, що журналіст має 
бути неупередженим і давати 
можливість відстояти свою пози-
цію, а народ хай сам розбираєть-
ся і робить висновки. Мовляв, 
навіть у суді злочинцю надають 
слово для виправдання і призна-
чають адвоката. «Мені було ці-
каво почути інтерпретації Порт-
нова, хоч вони в більшості не збi-
гаються ні з моїми оцінками, ні 
з моїми відчуттями, ні з моїми 
переконаннями. Але навіть для 
того, щоб розуміти, як збирають-
ся вести себе «колишні», це вар-
то було почути. До речі, якщо ми 
такі чистоплюї, то навіщо всі ЗМІ 
транслюють прес-конференції 
Януковича, а час від часу пере-
повідають заяви Путіна? Може, 
і тут треба залізти в коробочку і 
не потикати носа? «Осведомлен 
— значит вооружен». Цей при-
нцип ніхто не відміняв», — за-
значив головний редактор видан-
ня «Главред» Віктор Шлінчак..
 Їхні опоненти наголошували, 
що, крім свободи слова, має бути 
ще й елементарна журналістська 
етика і самоповага. А дехто при-
рівняв програму з Портновим до 
того, якби в часи Другої світової 
війни про «вирішення єврейсько-
го питання» запросили поговори-
ти самого Гітлера чи хоча б Геб-
бельса, чи вислуховували б пози-
цію Усами бен Ладена після тер-
актів 11 вересня. «Після теракту 
в США 11 вересня американсь-
кі ЗМІ ухвалили неофіційне, але 
принципове загальне рішення — 

не ретранслювати заяви Усами 
бен Ладена (він тоді багато роз-
повідав про оборонний джихад, 
захист від агресії бла-бла-бла). 
Причина проста — для того, щоб 
знати, що Усама бен Ладен є во-
рогом, зовсім не обов’язково да-
вати ворогу трибуну для ворожої 
пропаганди. Ворогів треба вбива-
ти, а не вислуховувати», — кате-
горично не погодився з ним бло-
гер Сергій Лук’янчук.

Що твориться із ZIKом? 
 Відверто кажучи, якби це 
інтерв’ю з’явилося в ефірі «Ін-
теру», 112-го канала чи на News 
One, ніхто б не здивувався. Звик-
ли ж ми до регулярної появи там 
Ганни Герман, В’ячеслава Піхов-
шека, Олександра Лавриновича, 
Юрія Бойка чи інших одіозних 
політиків та ведучих. Але канал 
ZIK позиціонує себе як проук-
раїнський та незалежний. Саме 
тому пішла така реакція.
 Взагалі з каналом ZIK остан-
нім часом творяться дивні речі. 
Багато чуток ходить навколо на-
магання посилити свій вплив на 
канал iз боку лідера «Українсь-
кого вибору» Віктора Медвед-
чука, який, очевидно, не втра-
чає надію повернутися у велику 
політику. А це сьогодні немож-
ливо без грошей та регулярної 
появи на телеекранах. 
 Олії у вогонь підлили і недав-
нє звільнення керівника інфор-
маційного департаменту теле-
канала ZIK та ведучої програми 
«Зіткнення» Роксани Руно та її 
заява про те, що їй настійливо ре-
комендували запросити Медвед-
чука до ефіру або хоча б організу-
вати його телефонне включення. 
«Тема заручників, яких урятува-
ли завдяки Медведчуку», а спі-
кер по ній сам Медведчук, мені 
не підходить. Ні мені, ні кана-
лу. Я не буду запрошувати його в 
студію, виводити його дзвінком 
або «спускати» ведучим (які й не 
підозрювали про таке можливе 
щастя, як і про багато що інше). 
Так, це позиція, як мене попро-
сили уточнити у відповідь, і роз-
мова за присутності свідків. Я не 
приймаю від керівництва такі 
наполегливі прохання», — на-
писала Роксана Руно, зазначив-
ши, що йде з канала.
 До речі, колишній продю-
сер телеканала Гайгисиз Гелдієв 

став на бік Роксани і запустив у 
«Фейсбуці» хештег #вимагай-
правду, запропонувавши всім, 
хто знає про вплив Медведчука 
на політику канала, озвучувати 
це і в ефірах, і в інтернеті.
 Саме керівництво канала 
спростовує будь-який вплив на 
свою редакційну політику. Од-
нак поява одна за одною інфор-
мації про колишніх одіозних 
політиків змушує замислитися.

Що чекати далі?
 Чому ж реінкарнація Андрія 
Портнова відбулася в ефірі саме 
канала ZIK? Щодо цього думки 
експертів розходяться. «При-
пускаю, що реальним мотивом є 
зовсім не бажання почути іншу 
точку зору на політичні проце-
си від цинічного адвоката дияво-
ла, а просто чіткий розрахунок: 
Димінський удає з себе жерт-
ву політичних переслідувань за 
такі ефіри на своєму каналі, щоб 
на нього Інтерпол не виставив 
червону картку, і він не був за-
триманий і виданий українсько-
му правосуддю. Схоже, такими 
ефірами cпіввласник телекана-
ла ZIK розраховується з Портно-
вим за юридичні консультації та 
супровід процесу перетворення 
себе на «політичного» втікача», 
— припустив директор департа-
менту комунікацій МВС Артем 
Шевченко, натякаючи на ДТП у 
серпні минулого року, коли ав-
томобіль одного з власників ка-
нала Петра Димінського збив на 
смерть молоду жінку. 
 Іншу точку зору має екс-на-
родний депутат Олесь Доній. 
«Таке враження, що почалася пе-
редвиборча кампанія і адмініст-
рація Президента намагається за-
чистити інформаційний простір. 
Право журналістів запрошувати 
будь-якого гостя давно ліквідо-
вано, вся інформаційна політика 
узгоджується з АП. Якщо і дозво-
ляють критикувати, то лише про-
російськи налаштованим експер-
там, а патріотичним критикам 
Порошенка до ефіру пробитися 
практично неможливо. І в цьо-
му плані Портнов, який з’явився 
на каналі, орієнтованому на пат-
ріотично налаштований електо-
рат — це досить серйозний удар 

у відповідь на спробу об’єднати 
патріотичний електорат перед за-
грозою повернення «колишніх», 
— зазначив політик у коментарі 
«УМ».
 Щоправда, відомий політтех-
нолог Денис Богуш скептично 
поставився і до впливу адмініст-
рації Президента на інформацій-
ну політику каналів, і до можли-
вості саме таким чином налякати 
виборців. «Іде звичайна бороть-
ба за присутність на телекана-
лах, бо всі зрозуміли, що телеві-
зор виявився сильнішим за холо-
дильник. І те, що на досить пат-
ріотичному ZIKу (принаймні він 
таким себе донедавна позиціону-
вав) з’являються люди з оточення 
Януковича, це сумна тенденція. 
Хоча вони роблять ставку саме 
на такі канали, бо розуміють, 
що їхня поява на ZIKу в десятки 
разів ефективніша з точки зору 
піару, ніж на 112-му чи на «Ін-
тері». Іде повзуче повернення ко-
лишньої команди, й адміністра-
ція Президента, на жаль, нічим 
не може цьому завадити — вони 
навіть дозволили Портнову виг-
рати суд проти ЄС, і тепер йому 
виплачують компенсацію за на-
кладені санкції. Але на найближ-
чих виборах це не буде вирішаль-
ним фактором — там голов на бо-
ротьба розгортатиметься між По-
рошенком і Тимошенко, а вони 
обоє орієнтуються на патріотично 
налаштований електорат. Тому, 
швидше за все, за появою Порт-
нова на ZIKу стоять гроші та ба-
жання зробити собі рейтинг на 
скандалах», — каже Богуш. 
 У будь-якому разі зрозуміло 
одне: недавній жарт того ж Дени-
са Богуша про те, що скоро мож-
на очікувати появи в Україні 
Януковича, і його наші суди від-
пустять на волю, може видатися 
далеко не жартом. І в українсько-
му ефірі після Портнова та Мед-
ведчука може з’явитися і Аза-
ров, і сам Віктор Федорович.
 Принаймні сам Андрій Порт-
нов уже пригрозив, що тепер його 
можна буде бачити регулярно. До 
речі, в середу він знову з’явився в 
ефірі канала News One, щоб про-
коментувати скандал, причиною 
якого він сам і став. Так що будь-
мо напоготові. ■

СКАНДАЛ

Не чекали?
Інтерв’ю з колишнім соратником Януковича 
в річницю перших розстрілів на Майдані 
збурило суспільство

■

НОВИНИ ПЛЮС■

Обурені глядачі закликають бойкотувати канал.❙

ЦВК нарешті оновлять
 Президент України Петро Порошен-
ко підписав подання на призначення но-
вих членів Центральної виборчої комісії. 
«Зараз ми запускаємо процес оновлен-
ня складу ЦВК», — повідомив Поро-
шенко, зазначивши, що це питання об-
говорюється дуже давно і цей процес 
уже затягнувся.
 До списку ввійшли кандидати від 
парламентських фракцій БПП, «Народ-
ного фронту», «Самопомочі», Радикаль-
ної партії Олега Ляшка та «Відродження». 
Проти цього категорично виступила лідер 
«Батьківщини» Юлія Тимошенко, яка ви-
магає включення до оновленого складу 
ЦВК представників і її політичної сили.
 Нагадаємо, що рік тому Президент 
України Петро Порошенко вніс до парла-
менту подання на звільнення 12 чинних 
членів ЦВК та призначення нових, однак 
Верховна Рада так і не розглянула від-
повідні проекти постанов. Водночас пов-
новаження 12 з 15 членів ЦВК закінчи-
лися ще в червні 2014 року, а 3 лютого 
2017 року — сплив термін повноважень 
ще одного члена комісії. 

Окупація Криму почалася з 
листа Януковича
 У розпорядженні Генеральної проку-
ратури таки опинилася копія листа Віктора 
Януковича до Володимира Путіна, в якому 

екс-президент просить свого колегу ввес-
ти в Україну російські війська для «стабілі-
зації ситуації». Саме цей лист було зачи-
тано 3 березня на засіданні Радбезу ООН 
представником Росії Чуркіним, і він став 
формальною підставою для окупації Кри-
му. Після цього «зелені чоловічки», які 
з’явилися в Криму в середині лютого, пе-
рестали приховувати, що вони з Росії, і по-
чали діяти більш відкрито і нахабно.
 Цю інформацію підтвердив і спікер 
парламенту Андрій Парубій під час його 
допиту слідчими у справі екс-президен-
та України Віктора Януковича за звину-
ваченями у державній зраді. «З 20 люто-
го російські військові почали захоплення 
українських державних установ та блоку-
вання українських військових частин», — 
заявив Парубій, додаючи, що в захоплен-
ні Криму брали участь десантно-штурмові 
війська і спецназ РФ.
 Парубій також висловив упевненість, 
що Янукович в останні роки був лише інс-
трументом у руках Кремля. За його сло-
вами, підписання в 2010 році Януковичем 
угоди між Україною та Росією з питань пе-
ребування Чорноморського флоту РФ у 
Криму стало одним iз головних етапів під-
готовки захоплення українського півостро-
ва Росією.
 Сам спікер зазначив при цьому, що 
особистих відносин з Януковичему нього 
ніколи не було. 
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Державний секретар США Рекс Тіл-
лерсон заявив у вівторок, 23 січня, що 
саме Росія відповідальна за атаки з ви-
користанням хімічної зброї у Сирії. По-
над 20 цивільних жителів, в основно-
му діти, постраждали, найімовірніше, 
внаслідок атаки з використанням хло-
ру в Східній Гуті», — сказав Тіллерсон 
у Парижі, на міжнародній конферен-
ції, присвяченій проблемам заборони 
хімічної зброї. Східна Гута — район 
поблизу Дамаска — останній, що пе-
ребуває під контролем повстанців. Ось 
уже чотири роки цей район, населення 
якого становить майже 390 тисяч осіб, 
перебуває в облозі урядових військ.
 Тіллерсон наголосив, що влада в 
Дамаску «ймовірно, продовжує ви-
користовувати хімічну зброю проти 
сирійців». «Хто б не здійснював ата-
ки, в кінцевому підсумку саме Росія 
відповідальна як за жертви у Східній 
Гуті, так і за сирійців, яких атакова-
но хімічною зброєю від початку росій-
ського вторгнення у Сирії», — наголо-
сив держсекретар США. 
 Верховний комісар ООН із прав лю-
дини Зейд Раад аль-Хусейн заявив, що 
в Східній Гуті тільки за перші десять 
днів 2018 року жертвами нової хвилі 
повітряних атак і наземних операцій 
стали щонайменше 85 мирних жи-
телів. Східна Гута є стратегічно важ-
ливою територією для всіх сторін кон-
флікту в Сирії. Контролюючи цю тери-
торію, повстанці можуть вести звідси 

обстріл і завдавати ракетних ударів по 
житлових кварталах Дамаска, що та-
кож призводить до жертв серед мир-
ного населення сирійської столиці. 
Східна Гута в 2017 році була оголо-
шена Росією, Іраном і Туреччиною зо-
ною деескалації. Незважаючи на це, 
по району досі завдають ударів.
 Свої заяви Тіллерсон зробив на пер-
шій зустрічі Міжнародного партнерс-
тва проти безкарності щодо застосу-
вання хімічної зброї у Парижі. Участь 
у ній взяли представники 29 країн, 
зокрема США, Велика Британія, Ні-
меччина, Україна, Туреччина, Японія, 
Південна Корея, Австралія, Польща. 
Рекс Тіллерсон анонсував, що створе-
на на конференції у Парижі нова між-
народна група покликана «покінчити 
з безкарністю за використання хіміч-
ної зброї». США та 28 інших держав, 
які підписали договір, мають намір 
«ефективніше ідентифікувати та ка-
рати» кожного, хто її використовує. 
За інформацією міністерства закор-
донних справ Франції, ці країни під-
тримають низку проектів, спрямова-
них на зміцнення співпраці в бороть-
бі з безкарністю тих, хто використовує 
або розробляє хімічну зброю. Учасни-
ки ініціативи прийняли «Декларацію 
правил», яка стосується співпраці 
країн у галузі боротьби з використан-
ням хімічної зброї. Така діяльність пе-
редбачає збір та обмін інформацією за-
для притягнення до відповідальності 
осіб, які здійснили хімічні атаки. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Повернення російської 
делегації до Парламентсь-
кої Асамблеї в обмін на гро-
ші не компенсує ті втрати, 
які українці зазнали через 
розв’язану Росією війну, 
впевнений лідер Радикаль-
ної партії.
 Перебуваючи на сесії 
ПАРЄ в складі української 
делегації, Олег Ляшко за-
кликав європейців захис-
тити права двох мільйонів 
переселенців із Донбасу і 
українців, які змушені за-
лишатися на окупованих те-
риторіях.
 «Будівництво нової Ки-
тайської стіни з метою відго-
родитися від окупованої час-
тини Донбасу не наближає 
його звільнення. Крім того, 
треба пам’ятати про мільйо-
ни людей, які потребують на-
шої допомоги — хворі, літні 
люди. Вони в результаті тих 
чи інших обставин не можуть 
виїхати з окупованих тери-
торій. Тому треба дійти до 
них через гуманітарні фон-
ди, місію Червоного Хреста 
або міжнародні організації, 
щоб максимально їм допо-
могти», — вважає Ляшко.
 Лідер Радикальної партії 
висловив невдоволення став-
ленням української влади до 
проблем переселенців. Полі-
тик вимагає забезпечити їх 

роботою і житлом, оскільки 
обов’язок держави — дбати 
про громадян.
 «Сотні або навіть тисячі 
покинутих приміщень сто-
ять без діла — колишні дит-
садки, школи, лікарні. Пос-
тавте в них за рахунок де-
ржбюджету вікна і двері та 
дайте можливість людям 
там жити. Нехай тільки за 
«комуналку» платять. Щоб 
люди не мерзли на вулиці в 
такі морози і були забезпе-
чені житлом. Крім того, ми 
вимагаємо ввести програми 
працевлаштування, навчан-
ня та оформлення пенсій. 
Сьогодні тисячі людей не от-
римують пенсії, оскільки не 
мають документів або ще чо-
гось. Обов’язок влади — зай-

матися всіма цими питання-
ми», — звернувся Ляшко до 
українських політиків зі 
Страсбурга.
 Також лідер РПЛ вважає 
неприпустимим повернення 
Росії до ПАРЄ. Каже, якщо 
це станеться, європейські 
лідери порушать базові при-
нципи, заради яких створю-
валася Рада Європи. За його 
словами, ніякі гроші не ком-
пенсують українцям ті втра-
ти, яких вони зазнали через 
війну на Донбасі.
 «Хто поверне батькам їх 
29-річного сина Сергія Сер-
гієнка з Полтавщини, який 
загинув днями в результаті 
мінометного обстрілу на 
Донбасі? Хто поверне дітям 
їхнiх батьків, адже з момен-

ту початку російської агресії 
на сході України загинуло 
10 тисяч українців. Хто по-
верне кращий у Європі аеро-
порт ім. Прокоф’єва? Коли 
на найкращому стадіоні в 
Європі «Донбас-Арена» буде 
звучати Гімн України і бу-
дуть проходити матчі Ліги 
чемпіонів? Коли українські 
шахтарі повернуться у шах-
ти, які сьогодні затоплені 
в результаті російської аг-
ресії?» — обурився Ляшко.
 Політик нагадав делега-
там уроки історії та закли-
кав не повторювати поми-
лок минулого.
 «Представник Словаччи-
ни, яка постраждала від гіт-
лерівської агресії, сьогодні 
розповідає, що треба дружи-
ти з Путіним. Він би ще з Гіт-
лером запропонував дружи-
ти! Представник Великобри-
танії говорить, що Крим не 
був українським, і тому зго-
ден iз переглядом кордонів. 
Але і Страсбург раніше не 
був Францією! Пропоную 
вам, шановні колеги, обго-
ворювати не питання повер-
нення Росії в цей зал, а пи-
тання припинення російсь-
кої агресії. Тому що сьогод-
ні українці платять кров’ю, 
територією, своєю бороть-
бою за те, щоб захистити цін-
ності, на яких створювалася 
наша організація. Ми силь-
на нація, сильна країна, не-
має ніяких сумнівів, що ми 
переможемо. Але під час бо-
ротьби проти тиранії Путіна 
ми повинні бути разом! А не 
шукати привід, щоб сісти й 
поїсти в якомусь страсбурзь-
кому ресторані червону ікру 
з росіянами. Дивіться, щоб 
ця червона ікра вам поперек 
горла не стала!» — підсуму-
вав свій виступ Ляшко. ■

НАДІЇ

Оскар у 
«Формі води» 
У Лос-Анджелесі 
оголошено список 
номінантів на кінопремію 
«Оскар»
Ігор ВІТОВИЧ

 Американська академія кіномистецтв 
оголосила у Лос-Анджелесі список пре-
тендентів на найвищу кінематографічну 
нагороду «Оскар». Цьогорічна церемонія 
вручення «Оскарів» буде ювілейною, 90-
ю, і відбудеться у театрі «Кодак» у Лос-Ан-
джелесі в ніч із 4 на 5 лютого. 
 Рекордсменом стала стрічка режисе-
ра Гільєрмо дель Торо «Форма води», яка 
представлена у 13 номінаціях, зокрема як 
«Найкращий фільм». Ідея фільму не нова 
і його творців можна було б притягнути до 
відповідальності за плагіат, оскільки він 
дублює, але з голлівудським розмахом, 
сюжет старого радянського фільму «Лю-
дина-амфібія». У вісім номінацій потра-
пила стрічка «Дюнкерк», а в семи пред-
ставлена «Три білборди за межами Еббін-
га, штат Міссурі».
 Серед п’яти претенденток у номінації 
«Краща акторка у головній ролі» значить-
ся і одна з найвидатніших акторок сучас-
ності Меріл Стріп за роль у стрічці «Сек-
ретне досьє». В її доробку вже 21 номініція 
на «Оскар» (рекорд в історії «Оскарів») та 
три перемоги в цій категорії. Вона також 
є володаркою дев’яти «Золотих глобусів», 
що також є абсолютним рекордом цієї на-
городи за всю її історію. 
 До номінації «Найкраща неангломовна 
стрічка» потрапили фільми з Чилі, Ліва-
ну, Росії, Угорщини та Швеції. А от жод-
ній українській стрічці опинитися серед 
номінантів не пощастило, хоча претенду-
вали на це щонайменше три фільми — «Рі-
вень чорного», «Іній» та українсько-слова-
цький продукт «Кордон». ■

НАЙ-НАЙ…

 До списку номінантів у категорії «Най-
кращий фільм» загалом потрапили дев’ять 
стрічок:
 * «Назви мене своїм ім’ям» (Call Me By 
Your Name) — романтична мелодрама про 
палкі стосунки між 17-річним хлопцем, 
що живе в Італії, та 24-річним ученим Олі-
вером, який гостює на віллі його батьків;
 * «Темні часи» (Darkest Hour) — бри-
танська історична біографічна драма 
про перші місяці Вінстона Черчилля як 
прем’єр-міністра Великої Британії на по-
чатку Другої світової війни;
 * «Дюнкерк» (Dunkirk) — воєнний дра-
матичний трилер про порятунок трьохсот 
тисяч солдатів у ході Дюнкерської еваку-
ації під час Другої світової війни;
 * «Пастка» (Get Out) — американський 
трилер: чорношкірий хлопець приїздить 
знайомитися до батьків своєї дівчини, а 
потрапляє в справжнє жахіття;
 * «Леді-Птаха» (Lady Bird) — комедій-
на драма про стосунки випускниці стар-
ших класів з її мамою;
 * «Примарна нитка» (Phantom Thread) 
— драма про британського кравця Рей-
нольдса Вудкока, який у 1950-ті роки вдя-
гав англійську королеву й британський ви-
щий світ;
 * «Секретне досьє» (The Post) — біогра-
фічна історична драма про журналістів 
двох впливових видань, які опубліку-
вали секретні документи про хід війни у 
В’єтнамі;
 * «Форма води» (The Shape of Water) — 
драматичний фільм про секретний експе-
римент в епоху «холодної війни»;
 * «Три білборди за межами Еббінга, 
штат Міссурі» (Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri) — кримінальна драма з 
елементами комедії про помсту за вбивство 
доньки.

■

■

Внаслідок останньої хімічної атаки 
постраждали здебільшого діти.

❙
❙

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ

Москва знову «хімічить»
Росію звинувачують у черговому використанні 
хімічної зброї в Сирії

■

ДО РЕЧІ 

Небоєздатна «несокрушимая 
і легендарная»

 Російська армія є повністю недієздат-
ною, що було доведено операцією в Сирії. 
Таку думку висловив ізраїльський політо-
лог, спеціаліст по Близькому Сходу Авра-
ам Шмулевич, повідомляє «Апостроф». За 
його словами, єдине, що домогає тримати 
репутацію російської армії на плаву — це 
Україна. «У Росії застарілі літаки, відсоток 
застосування високоточної зброї, сучасних 
бомб або ракет — мізерний, навіть мен-
ший, ніж під час війни з Грузією, де було 
8%. Під час «Бурі в пустелі», більш ніж за 
десять років до війни РФ проти Грузії, в 
американців високоточних сучасних бомб і 
ракет було під 90%. Але Україна тримає ре-
путацію Росії. Саме українське військово-
політичне керівництво постійно розповідає 
про військову силу Росії, мовляв, яка вона 
страшна, яка в РФ потужна авіація, що ук-
раїнці навіть війну не оголошують, інак-
ше Росія цю авіацію застосує», — відзна-
чив Шмулевич. Він додав, що реально про-
ти сучасної армії, наприклад Ізраїлю чи 
США, збройні сили РФ небоєздатні. Та й в 
Україні, додав експерт, у Москви теж не все 
задумане вдалося. 

■

ПИТАННЯ ПРИНЦИПУ

«Не вдавіться червоною ікрою»
Олег Ляшко приголомшив делегатів ПАРЄ відвертим 
виступом, відкривши очі на тиранію Путіна

■

Олег Ляшко висловився категорично проти повернення Росії до ПАРЄ.❙



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15, 5.20 ТСН

09.30, 10.50 «Чотири весілля»

12.20, 13.40, 14.50 «Міняю 

жінку»

16.00 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Мелодрама «Школа»

22.00 «Гроші»

23.15, 0.25 «Голос країни-8»

01.45 Мелодрама «Домашняя 

работа»

04.50 М/ф

ІНТЕР

05.10, 5.05 «TopShop»
05.40 М/ф
06.10, 22.30 «Слідство вели... з 

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

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»
10.00 Х/ф «Вертикаль»
11.40, 12.25 Т/с «Червона 

королева»
16.10 «Жди меня»
18.00, 19.00, 3.40 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 2.15, 4.25 «Подробиці»
20.40 Т/с «Мереживо долі»
00.25 Т/с «Генеральська 

невістка»

03.00 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

09.30, 3.30 Зірковий шлях

11.40, 3.50 Реальна 

містика

13.50, 15.30 Т/с «Півкроку до 

сім’ї»

18.00 Т/с «Перстень з рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «На лінії життя»

23.30 Х/ф «Робін Гуд»
01.50 Телемагазин

04.45 Агенти справедливості

ICTV

05.00, 4.50 Т/с «Відділ 44»

05.45, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.30 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.10 Х/ф «Доктор Ноу»
12.30, 13.15 Х/ф «Шпигун, 

який кохав мене»
12.45, 15.45 Факти. День

15.35, 16.15 Х/ф «Помри, 
але не зараз»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.30 «На трьох»

22.35 Свобода слова

01.00 Х/ф «Корабель 
«Місячний гонщик»

03.00 Краще не повторюй

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.40 Абзац

06.39, 7.39 Kids Time

06.40 М/с «Дракони: 

Перегони безстрашних»

07.40 Х/ф «Земля 
майбутнього: Світ за 
межами»

10.00 Від пацанки до панянки

15.50 Таємний агент

17.20 Таємний агент. Пост-

шоу

19.00 Ревізор

21.30 Cтрасті за Ревізором

00.30 Х/ф «Знаряддя 
смерті: Місто кісток»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд 

преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.35 Фінансовий тиждень

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода у Україні

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55, 22.55 

Погода у світі

19.30 Час можливостей

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина 

часу

02.30, 4.20 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

07.20 Х/ф «Декілька 
любовних історій»

09.00 Х/ф «Женя, Женєчка 
та «катюша»

10.35 «Кримінальні справи»

12.25 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

15.05, 19.30 Т/с «Морський 

патруль»

17.10 Т/с «Швидка»

21.20 Т/с «Криміналіст-6»

23.45 Т/с «Дуель під сонцем»

01.55 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

03.10 «Випадковий свідок»

03.25 «Речовий доказ»

04.50 «Правда життя. 

Професії»

06.25 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер» 

07.00 Д/ф «Ангел помсти» 

07.30 Ранок iз «Культурою» 

08.15 Д/ф «Вони боролись до 

загину» 

09.15 Ранок iз «Культурою» 

10.00 Спецпроект «Бій під 

Крутами. 100 років» 

12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ 

ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ 

12.00 Д/ф «Герої України. 

Крути. Перша 

Незалежність» 

13.05 Д/ф «Крути» 

13.25 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер» 

14.15 Д/ф «Августин Волошин. 

Метеорит незалежності 

– над Срібною землею» 

15.10 РадіоДень 

15.30 Д/ф «Олександра 

Шулежко. Доля 

праведниці» 

16.10 РадіоДень 

16.50 Суспільний університет 

17.20 Д/ф «Ангел помсти» 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня 

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Діалог Василь 

Герасим’юк — Прокіп 

Колісник. Виставка 

«Протистояння» 

19.25 Анатолій Криволап. Ігор 

Ступаченко. Дорога до 

храму 

19.50 Вечірня казка 

20.00 Розсекречена історія 

21.00 Д/ф «Герої України. 

Крути. Перша 

Незалежність» 

22.05 Д/ф «Августин Волошин. 

Метеорит незалежності 

– над Срібною землею» 

23.00 Д/ф «Вони боролись до 

загину» 

00.00 РадіоДень 

00.20 Мистецькі історії 

00.30 РадіоДень 

00.55 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music 

02.20 РадіоДень 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Д/ф «Борхес» 

04.35 Д/ф «Микола Руденко. 

Формулу життя 

знайдено» із циклу 

«Дисиденти» 

05.05 Розсекречена історія 

 

СТБ

05.40 Т/с «Коли ми вдома»

08.55 «Все буде смачно!»

09.50 «Хата на тата»

11.40 Х/ф «Молода 
дружина»

13.40 Х/ф «Мріяти не 
шкідливо»

15.25 «Містичні історії-7 iз 

Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

00.40 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

із Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 

Орловською

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05 «ДжеДАІ. Дайджест-

2017»

12.05, 1.35 «Нове Шалене 

відео по-українськи»

12.20 Т/с «Ментівські війни. 

Київ»

16.10 Х/ф «Чужий-3»
19.20 Т/с «Зустрічна смуга»

21.15, 23.05 Т/с «Кістки-6»

00.45 Т/с «Легенди-2»

02.25 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 18.45, 1.35, 3.40 

Топ-матч

06.10 «Депортіво» — 

«Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

08.10 «Барселона» 

— «Ювентус». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Севілья» — «Хетафе». 

Чемпіонат Іспанії

12.05 «Шахтар» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

13.50 «Барселона» — 

«Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

16.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

16.55 «Тоттенгем» — 

«Боруссія» (Д). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.50 «Валенсія» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

20.40 «Динамо» 

— «Партизан». Ліга 

Європи УЄФА

22.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

23.45 «Вільярреал» — 

«Сосьєдад». Чемпіонат 

Іспанії

01.50 «Арсенал» — «Кельн». 

Ліга Європи УЄФА

03.55 «Малага» — «Жирона». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 23.55, 

1.55, 3.55 Топ-матч

06.10 «Зірка» — «Верес». 

Чемпіонат України

08.10 «Вільярреал» — 

«Сосьєдад». Чемпіонат 

Іспанії

10.10 «Ніцца» — «Лаціо». 

Ліга Європи УЄФА

12.10 «Атлетіко» — «Лас-

Пальмас». Чемпіонат 

Іспанії

14.10 «Маріуполь» 

— «Сталь». Чемпіонат 

України

16.10 «Севілья» — 

«Хетафе». Чемпіонат 

Іспанії

18.00 «ПСЖ» — «Селтік». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

19.45 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.55 LIVE. «Сельта» 

— «Бетіс». Чемпіонат 

Іспанії

00.05 «Шахтар» 

— «Феєнорд». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

02.05 «Валенсія» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

04.05 «Атлетік» — «Герта». 

Ліга Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 0.30 Правда життя

08.20 Територія гепарда

09.20 Дика Шрі-Ланка

10.20 Наші

11.20 Скептик

12.20 Жертви краси

13.20 Україна: забута історія

14.10 Містична Україна

15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00 Левиний рик

17.50, 22.40 Погляд з 

середини

18.50 Таємниці кримінального 

світу

19.50, 23.40 Великі танкові 

битви

К1

05.10 «Рецепти щастя. Нова 

історія»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Файна Юкрайна»

09.15, 16.10 Т/с «Беверлі-

Гілз, 90210»

11.10 «Орел і решка. Шопінг-

2016»

12.10, 18.00 «Орел і решка»

13.10, 19.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

14.10 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

20.00 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»

22.00 «Вірю не Вірю»

23.00 Х/ф «2199: Космічна 
Одіссея»

01.45 Х/ф «Принцеса де 
Монпансьє»

04.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Байдиківка

06.45 ТЕТ Мультиранок

09.50 М/ф «Мавпи в космосі-

2: Удар у відповідь»

11.00, 3.00 Панянка-селянка

13.00, 17.00 Казки У Кіно

14.00 Т/с «Домашній арешт»

14.30, 3.50 Віталька

16.00 Рятівники

18.00 Одного разу в Одесі

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30 Танька і 

Володька

22.00 Країна У. Новий рік

23.00 Країна У

00.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

01.00 ООН

01.30 Теорія зради

02.30 БарДак

УТ-1

06.00 Д/ф «Українська 

революція»

06.30 Д/ф «Вони боролись до 

загину»

07.30, 16.50 Д/ф «Герої 

України. Крути. Перша 

Незалежність»

08.45 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 

незалежності — над 

Срібною землею»

09.40, 16.25 Д/ф «Крути»

10.00, 19.30, 3.55 Спецпроект  

«Бій під Крутами. 100 

років»

12.00 Д/ф «Аеропорт 

01.10.2014 р. Той день»

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30 РадіоДень

13.55 Перша шпальта

15.15, 22.15 Розсекречена 

історія

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.05, 21.00, 1.55 Новини

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 До справи

21.50, 2.35 Новини. Спорт

23.10 Інтермаріум

00.10 Роздягалка

00.40 Незвичайні культури. 

Документальний цикл

02.50 Д/с «Орегонський 

путівник»

03.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
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КАНАЛ «1+1»

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

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.15, 5.20 ТСН

09.30, 10.50 «Чотири весілля»
12.20, 13.40, 14.50 «Міняю 

жінку»
16.00 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»
17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Мелодрама «Школа»
22.00 «Інспектор. Міста»
23.35, 0.25, 1.35 Т/с «Як 

уникнути покарання за 
убивство-2»

04.45 М/ф

ІНТЕР

05.35 М/ф
06.10, 22.30 «Слідство вели... з 

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

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»
10.20, 12.25, 20.40 Т/с 

«Мереживо долі»
12.50 Х/ф «Гусарська балада»
14.50, 15.45, 16.45, 3.00 

«Речдок»
18.00, 19.00, 3.45 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 2.20, 4.30 «Подробиці»
00.25 Т/с «Генеральська 

невістка»
05.10 «TopShop»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною

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

09.30, 2.55 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 3.50 Реальна містика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості
15.50, 21.00 Т/с «На лінії 

життя»
18.00 Т/с «Перстень з рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин

ICTV

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.00 Більше ніж правда

10.55 Антизомбі

11.55, 13.15 Х/ф «Корабель 
«Місячний гонщик»

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.35, 21.25 «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.40 Х/ф «Тільки для твоїх 
очей»

02.00 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

03.20 Краще не повторюй

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Служба розшуку дітей

03.05, 2.00 Зона ночі

05.00 Абзац

06.49, 8.39 Kids Time

06.50 М/с «Дракони: Перегони 

безстрашних»

08.40 Серця трьох

10.30 Ревізор

13.30 Страсті за Ревізором

16.30 Таємний агент

17.40 Таємний агент. Пост-шоу

19.20 Суперінтуїція

21.00 Аферисти

22.00 Х/ф «Пункт 
призначення»

23.50 Х/ф «Будинок 
воскових фігур»

5 канал

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

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

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

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу
07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 

0.20 Погода на курортах
07.50 Будівельний стандарт
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 

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

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

10.55, 11.55, 17.55, 22.55 

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

Важливо
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.40, 5.15 Машина часу
02.30, 4.20 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.55 Х/ф «Випадковий запис»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.05 Х/ф «У небі «Нічні 

відьми»
10.35 «Кримінальні справи»
12.25 «Легенди карного 

розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 2.45 «Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Морський 

патруль»
17.10 Т/с «Швидка»
21.20 Т/с «Криміналіст-6»
23.45 Т/с «Дуель під сонцем»
02.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
03.15 «Випадковий свідок»
03.30 «Речовий доказ»
04.35 «Легенди бандитської 

Одеси»
05.25 «Правда життя. Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.05 Діалог Василь Герасим’юк 

— Прокіп Колісник. 
Виставка «Протистояння» 

06.30 Анатолій Криволап. Ігор 
Ступаченко. Дорога до 
храму 

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

чесно померти. Ігуменя 
Йосифа Вітер» 

11.05 Мистецькі історії 
11.20 Фольк-music 
13.20 Д/ф «Всеволод Нестайко. 

Родом з дитинства» 
13.45 Д/ф «Борхес» 
14.15 Надвечір’я. Долі 
15.10 РадіоДень 
15.30 Хто в домі хазяїн? 
15.45 Хочу бути 
16.10 РадіоДень 
16.50 Суспільний університет 
17.15 Як дивитися кіно 
17.50 Новини. Світ 
18.05 Новини 
18.20 Тема дня 
18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 
19.00 Д/ф « Кардинал Мар’ян 

Яворський» 
19.50 Вечірня казка 
20.00 Розсекречена історія 
21.00 Д/ф «Іван Драч. Крізь 

час і слово» 
21.55 Візитівки Карпат 
22.15 Олена Боримська 

«Візуальне мистецтво. 
злам парадигми» 

23.00 Фольк-music 
00.00 РадіоДень 
00.20 Мистецькі історії 
00.35 РадіоДень 
01.00 Новини. Культура 
01.20 Фольк-music 
02.20 РадіоДень 
03.20 Надвечір’я. Долі 
04.10 Д/ф «Борхес» 
04.35 Д/ф «Олесь Шевченко. 

Як на сповіді» із циклу 
«Дисиденти» 

05.05 Розсекречена історія 
 

СТБ

05.55 Т/с «Коли ми вдома»
07.50 «Все буде смачно!»
08.45 «Хата на тата»
12.15 «МастерШеф-5»
15.25 «Містичні історії-7 iз 

Павлом Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00 «Наречена для тата»
22.40 «Давай поговоримо про 

секс-4»
00.35 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок.»Новий 
день» з Анатолієм 
Анатолічем та Юлією 
Шпачинською

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

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

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

16.15, 23.00 «Кримінал»
17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем
18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

із Ганапольським, 
Кисельовим, 
Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 
Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 
Орловською

21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 13.05, 2.30 «Облом.UA.»
09.00 Бушидо
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.10 «Загублений світ»
12.05 «ДжеДАІ. Дайджест-2017»
15.20 Х/ф «Великий солдат»
19.20 Т/с «Зустрічна смуга»
21.20, 23.10 Т/с «Кістки-6»
00.50 Т/с «Легенди-2»
01.40 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.15 «Європейський 
WEEKEND»

07.15 «Сельта» — «Бетіс». 
Чемпіонат Іспанії

09.05, 18.00 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру

10.00, 15.55, 22.30 Футбол NEWS
10.20 «Челсі» — «Рома». Ліга 

Чемпіонів УЄФА
12.10 «Валенсія» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії
13.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Копенгаген». Dubai 
Cup 2018 р.

17.30 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру

18.55 LIVE. Словенія 
— Сербія. УЄФА ЄВРО- 
2018 р. із футзалу

20.00 «Барселона» 
— «Алавес». Чемпіонат 
Іспанії

21.40 LIVE. «Свонсі» — 
«Арсенал». Чемпіонат 
Англії

23.45 Футбол Tables
23.50 «Мілан» — «Аустрія». 

Ліга Європи УЄФА
01.40, 3.40 Топ-матч
01.50 «Атлетіко» — «Лас-

Пальмас». Чемпіонат 
Іспанії

03.55 «Гаддерсфілд» — 
«Ліверпуль». Чемпіонат 
Англії

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 14.45, 17.15, 
19.15, 5.20 Топ-матч

06.10 «Олімпік» — «Зоря». 
Чемпіонат України

08.10 «Барселона» 
— «Алавес». Чемпіонат 
Іспанії

10.15 «Європейський 
WEEKEND»

11.30 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

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

14.15 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру. 
Прем’єра

14.55 «Сельта» — «Бетіс». 
Чемпіонат Іспанії

16.45 Світ Прем’єр-Ліги
17.25 «Наполі» — «Ман Сіті». 

Ліга Чемпіонів УЄФА
19.30 «Шахтар» — 

«Копенгаген. Dubai Cup 
2018 р.

21.20 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру

21.50 LIVE. «Гаддерсфілд» 
— «Ліверпуль». 
Чемпіонат Англії

00.00 Росія — Польща. 
УЄФА ЄВРО- 2018 р. із 
футзалу. Прем’єра

00.50 «Барселона» 
— «Ювентус». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

02.40 «Словенія» — «Сербія. 
УЄФА ЄВРО- 2018 р. із 
футзалу

03.30 «Леганес» — 
«Еспаньйол». Чемпіонат 
Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.20 Правда життя
08.20 Приборкати змія
09.20 Дика Шрі-Ланка
10.20 Наші
11.20 Скептик
12.20 Органи на експорт
13.20 Україна: забута історія
14.10 Містична Україна
15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання
16.00, 20.50 Скарби зі звалища
17.00 Левиний рик
17.50, 22.40 Погляд з середини
18.20 Під іншим кутом
18.50 Таємниці кримінального 

світу
19.50, 23.40 Великі танкові битви
00.30 Брама часу
05.40 Бандитська Одеса

К1

05.15 «Рецепти щастя. Нова 
історія»

05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Файна Юкрайна»
09.15, 16.10 Т/с «Беверлі-Гілз, 

90210»
11.10 «Орел і решка. Шопінг-

2016»
12.10, 18.00 «Орел і решка»

13.10, 19.00 «Орел і решка. На 
краю світу»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 
Ювілейний-2»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 
Навколосвітня подорож»

22.00 «Вірю не вірю»
00.00 Т/с «Секс у великому 

місті»
01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Три горішки для 

Попелюшки»
11.00, 3.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
14.00 Т/с «Домашній арешт»
14.30, 3.50 Віталька
16.00 Рятівники
17.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
19.30, 20.30 Танька і Володька
22.00 Країна У. Новий рік
23.00 Країна У
00.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
01.00 ООН
01.30 Теорія зради
02.30 БарДак

УТ-1

06.00, 17.10 М/с «Чорний Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

18.05, 21.00, 1.55 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
09.40, 19.25 Д/с «1000 днів для 

планети»
10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Документальний цикл 

«Смаки культур»
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10, 14.30 Радіо День
13.55, 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.30 Лайфхак українською
16.45 Діти Z
17.50, 1.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема дня
18.35, 1.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
20.25 Наші гроші
21.50, 2.35 Новини. Спорт
22.45 #@)[]?$0 із Майклом 

Щуром
23.25 Д/с «Зустріч Лувру та 

Забороненого міста»
00.10 Роздягалка
00.40 Незвичайні культури. 

Документальний цикл
02.50 Д/с «Орегонський 

путівник»
03.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
03.50 Д/ф «Богдан Гаврилишин.

Місія-Свобода»
04.40 Д/ф «Левко Лук’яненко. 

Йти за совістю» із циклу 
«Дисиденти»

05.10 Розсекречена історія

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 26—27 СІЧНЯ 2018
30 січня
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на березень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 55 грн. 51 коп.,
на два місяці — 111 грн. 02 коп.,
до кінця півріччя — 222 грн. 04 коп.,
до кінця року — 555 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 75 грн. 51 коп.,
на два місяці — 151 грн. 02 коп.,
до кінця півріччя — 302 грн. 04 коп.,
до кінця року — 755 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 20 грн. 13 коп.,
на два місяці — 40 грн. 26 коп.,
до кінця півріччя — 80 грн. 52 коп.,
до кінця року — 201 грн. 30 коп.

Передплатний iндекс — 49497

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

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передпла-
тити «Україну молоду» на 2018 рiк, це можна зро-
бити по всій Україні до 18 лютого, i ви отримува-
тимете газету з березня.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в опера-
ційних залах поштамтів, у пунктах при-
ймання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15, 5.20 ТСН

09.30, 10.50 «Чотири весілля»

12.20, 13.40, 14.50 «Міняю 

жінку»

16.00 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Мелодрама «Школа»

22.00 «Одруження наосліп 4»

23.35, 0.25, 1.35 Т/с «Як 

уникнути покарання за 

убивство-2»

04.45 М/ф

ІНТЕР

05.40 М/ф

06.10, 22.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.15, 12.25, 20.40 Т/с 

«Мереживо долі»

12.45 Х/ф «Смішні люди»
14.50, 15.45, 16.45, 3.05 

«Речдок»

18.00, 19.00, 3.50 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.25, 4.35 «Подробиці»

00.25 Х/ф «Варенька»
05.15 «TopShop»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні

09.30, 2.55 Зірковий шлях

10.30 Свекруха або невістка

11.20, 3.50 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

15.50, 21.00 Т/с «На лінії 

життя»

18.00 Т/с «Перстень з рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.30 Телемагазин

ICTV

05.35, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.00 Антизомбі

12.00, 13.15 Х/ф «Тільки 
для твоїх очей»

12.45, 15.45 Факти. День

15.05, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.35, 21.30 «На трьох»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.40 Х/ф «Восьминіжка»
02.00 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

03.20 Краще не повторюй

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.45 Зона ночі

03.40 Абзац

05.40, 6.50 М/с «Дракони: 

Перегони безстрашних»

06.49, 8.59 Kids Time

09.00 Серця трьох

11.00 Ревізор

14.00 Страсті за Ревізором

16.30 Таємний агент

17.50 Таємний агент. Пост-

шоу

19.30 Суперінтуїція

21.00 Аферисти

22.00 Х/ф «Пункт 
призначення-2»

23.45 Х/ф «Пункт 
призначення»

01.40 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий 

час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.50 Драйв

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода у Україні

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55 Погода у 

світі

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30, 4.20 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.35 Х/ф «Дама з папугою»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Вершник без 
голови»

10.50 «Кримінальні справи»

12.40 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.55 «Свідок»

15.05, 19.30 Т/с «Морський 

патруль»

17.10 Т/с «Швидка»

21.20 Т/с «Криміналіст-6»

23.45 Т/с «Дуель під сонцем»

02.10 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

03.25 «Випадковий свідок»

03.30 «Речовий доказ»

04.45 «Легенди бандитської 

Одеси»

05.35 «Правда життя. Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Д/ф « Кардинал Мар’ян 

Яворський» 

07.00 Казки Лiрника Сашка 

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок iз «Культурою» 

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок iз «Культурою» 

10.05 Д/ф «Іван Драч. Крізь 

час і слово» 

11.05 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music 

13.20 Д/ф « Місцями Леся 

Курбаса в Харкові» 

13.45 Д/ф «Борхес» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 РадіоДень 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.45 Хочу бути 

16.10 РадіоДень 

16.50 Суспільний університет 

17.20 Д/ф «Примари 

старовинної садиби» 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня 

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Джерела з минулого 

19.25 Від пращурів до 

нащадків. Холодний Яр 

19.50 Вечірня казка 

20.00 Розсекречена історія 

21.00 Д/ф «Містичний пряник 

Лібермана» 

21.55 Візитівки Карпат 

22.15 Євгеній Стасіневич 

«Східноєвропейський 

роман. Німецькомовні 

письменники» 

23.00 Фольк-music 

00.00 РадіоДень 

00.25 Мистецькі історії 

00.35 РадіоДень 

01.00 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music 

02.20 РадіоДень 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Д/ф «Борхес» 

04.35 Д/ф «Левко Лук’яненко. 

Йти за совістю» із 

циклу «Дисиденти» 

05.05 Розсекречена історія 

 

СТБ

05.55 Т/с «Коли ми вдома»

07.15 «Все буде смачно!»

08.10 «Хата на тата»

11.55 «МастерШеф-5»

15.25 «Містичні історії-7 iз 

Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.40 «МастерШеф»

01.05 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

із Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 

Орловською

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.05, 1.45 «Нове 

Шалене відео 

по-українськи»

09.00 Бушидо

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05, 17.10 «Загублений світ»

12.05 «ДжеДАІ. Дайджест-

2017»

15.10 Х/ф «Неймовірне 
життя Волтера 
Мітті»

19.20 Т/с «Зустрічна смуга»

21.20, 23.10 Т/с «Кістки-6»

00.55 Т/с «Легенди-2»

02.35 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 16.30, 18.35, 20.00, 

21.15, 1.35, 3.40 Топ-матч

06.10 «Малага» — «Жирона». 

Чемпіонат Іспанії

08.10 «Ювентус» 

— «Олімпіакос». 

Ліга Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Словенія — Сербія. 

УЄФА ЄВРО- 2018 р. із 

футзалу

11.10 «Свонсі» — «Арсенал». 

Чемпіонат Англії

13.00, 20.20 Росія — Польща. 

УЄФА ЄВРО- 2018 р. із 

футзалу

13.50 «Вільярреал» — 

«Сосьєдад». Чемпіонат 

Іспанії

16.00 Світ Прем’єр-Ліги

16.45 «Шахтар» — 

«Копенгаген». Dubai 

Cup 2018 р.

18.55 LIVE. Португалія 

— Румунія. УЄФА 

ЄВРО- 2018 р. із 

футзалу

21.35 LIVE. «Челсі» — 

«Борнмут». Чемпіонат 

Англії

23.45 «Ман Сіті» — «Вест 

Бромвіч». Чемпіонат 

Англії. Прем’єра

01.50 «Атлетік» — «Ейбар». 

Чемпіонат Іспанії

03.55 «Тоттенгем» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

ФУТБОЛ-2

06.00 Росія — Польща. УЄФА 

ЄВРО- 2018 р. із футзалу

06.50, 17.25 «Свонсі» — 

«Арсенал». Чемпіонат 

Англії

08.40, 10.45, 12.45, 19.15, 5.20 

Топ-матч

08.55 «Шахтар» — 

«Копенгаген. Dubai Cup 

2018 р.

10.55 «Валенсія» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

12.55 «Гаддерсфілд» — 

«Ліверпуль». Чемпіонат 

Англії

14.45 «Словенія» — «Сербія. 

УЄФА ЄВРО- 2018 р. із 

футзалу

15.35 «Барселона» — 

«Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

19.30 «Атлетіко» — «Лас-

Пальмас». Чемпіонат 

Іспанії

21.20 Світ Прем’єр-Ліги

21.50 LIVE. «Тоттенгем» 

— «МЮ». Чемпіонат 

Англії

00.00 Іспанія — Франція. 

УЄФА ЄВРО- 2018 р. із 

футзалу. Прем’єра

00.50 «Ювентус» 

— «Олімпіакос». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

02.40 «Португалія» — 

«Румунія. УЄФА ЄВРО- 

2018 р. із футзалу

03.30 «Депортіво» — 

«Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Правда життя

08.20, 17.00 Левиний рик

09.20 Дика Шрі-Ланка

10.20, 3.50 Місця сили

11.20 Скептик

12.20 Шосте відчуття. Дар чи 

прокляття?

13.20 Україна: забута історія

14.10 Містична Україна

15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.50 Під іншим кутом

18.50 Таємниці кримінального 

світу

19.50, 23.40 Великі танкові 

битви

22.40 Погляд з середини

00.30 Бандитський Київ

К1

05.15 «Рецепти щастя. Нова 

історія»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Файна Юкрайна»

09.15, 16.10 Т/с «Беверлі-

Гілз, 90210»

11.10 «Орел і решка. Шопінг-

2016»

12.10, 18.00 «Орел і решка»

13.10 «Орел і Решка. На краю 

світу»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

19.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

22.00 «Вірю не вірю»

00.00 Т/с «Секс у великому 

місті»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Байдиківка

06.45 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Брудні танці 2: 
Гаванські ночі»

11.00, 3.00 Панянка-селянка

13.00 Казки У

14.00 Т/с «Домашній арешт»

14.30, 3.50 Віталька

16.00 Рятівники

17.00 Казки У Кіно

18.00 Одного разу в Одесі

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30 Танька і Володька

22.00 Країна У. Новий рік

23.00 Країна У

00.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

01.00 ООН

01.30 Теорія зради

02.30 БарДак

УТ-1

06.00, 16.45 М/с «Чорний Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

18.05, 21.00, 1.55 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40, 19.25 Д/с «1000 днів 

для планети»

10.50 Т/с «Бодо»

11.55 Документальний цикл 

«Смаки культур»

12.20 Документальний цикл 

«Смачні історії»

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 РадіоДень

13.55 Наші гроші

14.30 52 вікенди

15.15 До справи

15.50 Твій дім

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Д/ф «Пліч-о-пліч»

20.25, 0.10 Роздягалка

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Світло

23.15 Війна і мир

00.40 Незвичайні культури. 

Документальний цикл

02.50 Д/с «Орегонський 

путівник»

03.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

03.50 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка-

вектор визначено»

04.40 Д/ф «Микола Руденко. 

Формулу життя 

знайдено» із циклу 

«Дисиденти»

05.10 Розсекречена історія
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.30, 5.20 ТСН

09.30, 10.50 «Чотири весілля»

12.20, 13.40, 14.50 «Міняю 

жінку»

16.00 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30, 1.35 «Секретні 

матеріали»

21.00 Мелодрама «Школа»

22.00 «Міняю жінку — 13»

23.00 «Право на владу 2018»

00.40 Т/с «Як уникнути 

покарання за убивство-2»

04.50 М/ф

ІНТЕР

05.45 М/ф

06.10, 22.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.25, 12.25, 20.40 Т/с 

«Мереживо долі»

13.00 Х/ф «Неждано-
негадано»

14.50, 15.45, 16.45, 3.05 

«Речдок»

18.00, 19.00, 3.45 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 2.25, 4.35 «Подробиці»

00.25 Х/ф «Заграва»
05.15 «TopShop»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.20 Сьогодні

09.30, 3.10 Зірковий шлях

10.30 Свекруха або невістка

11.20, 3.50 Реальнна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

15.50, 21.00 Т/с «На лінії 

життя»

18.00 Т/с «Перстень з рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

23.20 Контролер

00.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.50 Телемагазин

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.00 Секретний фронт

11.00 Антизомбі

12.00, 13.15 Х/ф 
«Восьминіжка»

12.45, 15.45 Факти. День

15.05, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.35, 21.25 «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.40 Х/ф «Вид на 
вбивство»

02.00 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

03.25 Краще не повторюй

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.40 Зона ночі

03.20 Абзац

05.10, 6.10 М/с «Дракони: 

Перегони 

безстрашних»

06.09, 7.39 Kids Time

07.40 Серця трьох

10.50 Ревізор

13.30 Страсті за Ревізором

16.20 Таємний агент

17.30 Таємний агент. 

Пост-шоу

19.20 Суперінтуїція

21.00 Аферисти

22.00 Х/ф «Пункт 
призначення-3»

23.45 Х/ф «Пункт 
призначення-2»

01.35 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.15, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий 

час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 8.20, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.50 Мотор

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода у Україні

08.35 Капітал

08.45 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 

12.25, 13.15, 14.15, 

15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55 Погода у 

світі

18.15 ПроУкраїнське

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина 

часу

02.30, 4.20 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.45 Х/ф «Чорна долина»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.05 Х/ф «Торпедоносці»
10.50 «Кримінальні справи»

12.35 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.50 

«Свідок»

15.05, 19.30 Т/с «Морський 

патруль»

17.10 Т/с «Швидка»

21.20 Т/с «Криміналіст-7»

23.45 Т/с «Дуель під сонцем»

02.05 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

03.20 «Випадковий свідок»

03.40 «Речовий доказ»

05.30 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Джерела з минулого 

06.30 Від пращурів до 

нащадків. Холодний Яр 

07.00 Казки Лiрника Сашка 

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок iз «Культурою» 

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок iз «Культурою» 

10.05 Д/ф «Містичний пряник 

Лібермана» 

11.05 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music 

13.20 Д/ф «Легенди будинку, 

що плаче», ф. 1 

13.45 Д/ф «Борхес» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 РадіоДень 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 РадіоДень 

16.50 Суспільний університет 

17.20 Д/ф «Справа 

«божевільного» 

А. Ведель» 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня 

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Дійові особи. Дмитро 

Хоркін 

19.30 Д/ф «Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 

благодійних» 

19.50 Вечірня казка 

20.00 Розсекречена історія 

21.00 Д/ф «Федір Стригун. 

Абриси долі» 

21.55 Візитівки Карпат 

22.20 52 вікенди 

23.00 Фольк-music 

00.00 РадіоДень 

00.25 Мистецькі історії 

00.35 РадіоДень 

01.00 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music 

02.20 Радіо. День 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Д/ф «Борхес» 

04.40 Д/ф «Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 

благодійних» 

05.05 Розсекречена історія 

СТБ

06.05 Т/с «Коли ми вдома»

08.00 «Все буде смачно!»

08.55 «Хата на тата»

10.50 «МастерШеф-5»

15.25 «Містичні історії-7 iз 

Павлом Костіциним»

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 «Я соромлюсь 

свого тіла-5»

00.00 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

із Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна територія» 

зі Світланою Орловською

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 2.25 «Облом.UA.»

09.00 Бушидо

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05, 17.15 «Загублений світ»

12.05 «ДжеДАІ. 

Дайджест-2017»

13.05 «Помста природи»

15.20 Х/ф «Транс»
19.20 Т/с «Зустрічна смуга»

21.10, 23.00 Т/с «Кістки-6»

00.45 Т/с «Легенди-2»

01.35 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 17.50, 22.10, 3.50 

Топ-матч

06.10 «Шахтар» — 

«Копенгаген. Dubai Cup 

2018 р.

08.10 «Ювентус» 

— «Спортінг». Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

10.00, 15.40, 22.35 Футбол 

NEWS

10.20 Португалія — Румунія. 

УЄФА ЄВРО- 2018 р. із 

футзалу

11.10 «Челсі» — «Борнмут». 

Чемпіонат Англії

13.00 Іспанія — Франція. 

УЄФА ЄВРО- 2018 р. із 

футзалу

13.50 «Сельта» — «Бетіс». 

Чемпіонат Іспанії

16.00 «Ман Сіті» — «Вест 

Бромвіч». Чемпіонат 

Англії

18.00 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру. Прем’єра

18.55 LIVE. Польща — 

Казахстан. УЄФА ЄВРО- 

2018 р. із футзалу

20.00, 1.40 «LaLiga Chronicles». 

Чемпіонат Іспанії

20.20 «Севілья» — «Хетафе». 

Чемпіонат Іспанії

22.55 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

23.50 «Гаддерсфілд» — 

«Ліверпуль». Чемпіонат 

Англії

02.00 «Барселона» — 

«Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

03.55 «Свонсі» — «Арсенал». 

Чемпіонат Англії

ФУТБОЛ-2

06.00 Іспанія — Франція. 

УЄФА ЄВРО- 2018 р. із 

футзалу

06.50 «Челсі» — «Борнмут». 

Чемпіонат Англії

08.40, 10.45, 12.45, 21.25 

Топ-матч

08.55 «Севілья» — «Хетафе». 

Чемпіонат Іспанії

10.55 «Барселона» — 

«Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

12.55 «Тоттенгем» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

14.45 Португалія Румунія. 

УЄФА ЄВРО- 2018 р. із 

футзалу

15.35 «Валенсія» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

17.25 «LaLiga Chronicles». 

Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

17.45 «Шахтар» — 

«Копенгаген. Dubai Cup 

2018 р.

19.35 «Ман Сіті» — «Вест 

Бромвіч». Чемпіонат 

Англії

21.40 LIVE. Сербія — Італія. 

УЄФА ЄВРО- 2018 р. із 

футзалу

22.45 «Вільярреал» — 

«Сосьєдад». Чемпіонат 

Іспанії

00.35, 5.25 «LaLiga Chronicles». 

Чемпіонат Іспанії

00.55 «Ювентус» 

— «Спортінг». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

02.45 Польща Казахстан. УЄФА 

ЄВРО- 2018 р. із футзалу

03.35 «Сельта» — «Бетіс». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Правда життя

08.20 Левиний рик

09.20 Африка: хижий світ

10.20 Мегаяхти

11.20 Скептик

12.20 Зворотній бік Місяця

13.20 Україна: забута історія

14.10 Містична Україна

15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

16.00, 20.50 Скарби зі звалища

17.00 Територія гепарда

17.50, 22.40 Погляд з 

середини

18.50 Таємниці кримінального 

світу

19.50, 23.40 Великі танкові 

битви

23.10 Під іншим кутом

00.30 Війна всередині нас

К1

05.15 «Рецепти щастя. Нова 

історія»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Файна Юкрайна»

09.15, 16.10 Т/с «Беверлі-

Гілз, 90210»

11.10 «Орел і решка. Шопінг-

2016»

12.10, 18.00 «Орел і решка»

13.10, 19.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

22.00 «Вірю не вірю»

00.00 Т/с «Секс у великому 

місті»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Байдиківка

06.45 ТЕТ Мультиранок

09.50 Х/ф «Злодій та його 
вчитель»

11.00, 3.00 Панянка-селянка

13.00 Казки У

14.00 Т/с «Домашній арешт»

14.30, 3.50 Віталька

16.00 Рятівники

17.00 Казки У Кіно

18.00 Одного разу в Одесі

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30 Танька і Володька

22.00 Країна У. Новий рік

23.00 Країна У

00.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

01.00 ООН

01.30 Теорія зради

02.30 БарДак

УТ-1

06.00, 16.45 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

18.05, 21.00, 1.55 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40, 19.25 Д/с «1000 днів 

для планети»

10.50 Т/с «Бодо»

11.55 Документальний цикл 

«Смачні історії»

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30 РадіоДень

13.55 Роздягалка

15.15 Надвечір’я. Долі

16.30 Лайфхак українською

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Дорога до Пхенчхана

20.25 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Д/с «Спільноти тварин»

23.15 Д/с «Музична одіссея 

Арірант. Шоу»

00.10 ЧереЩур

00.40 Незвичайні культури. 

Документальний цикл

02.50 Д/с «Орегонський 

путівник»

03.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

03.50 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 

незалежності — над 

Срібною землею»

04.40 Д/ф «Олесь Шевченко. 

«Як на сповіді» із циклу 

«Дисиденти»

05.10 Розсекречена історія
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30, 10.50 «Чотири 

весілля»

12.20, 13.40, 14.50 «Міняю 

жінку»

16.00 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне 

кохання»

20.15 «Ліга сміху»

00.30 Драма «Маргарет»

04.55 «Українські 

сенсації»

ІНТЕР

05.45 М/ф

06.10, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.15, 12.25 Т/с «Мереживо долі»

12.45 Х/ф «Приборкувачка 
тигрів»

14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

20.00, 3.20 «Подробиці тижня»

23.50 Х/ф «Ганнібал: 
Сходження»

02.10 Х/ф «Чужі тут не ходять»
05.00 «TopShop»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.10 Сьогодні

09.30, 5.40 Зірковий шлях

10.30 Свекруха або невістка

11.20, 4.00 Реальна містика

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

15.50 Т/с «На лінії життя»

18.00 Т/с «Перстень з рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00, 0.00 Т/с «Я чекатиму на 

тебе завжди»

23.20 Слідами

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «CSI. Місце злочину»

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.00 Інсайдер

10.55, 20.20 Антизомбі

11.55, 13.15 Х/ф «Вид на 
вбивство»

12.45, 15.45 Факти. День

15.05, 16.15 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.35 «На трьох»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

21.25 Дизель-шоу

00.05 Х/ф «Живі вогні»
02.30 Факти

02.50 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

04.10 Краще не повторюй

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.20 Зона ночі

03.40 Абзац

05.20, 6.15 М/с «Дракони: 

Перегони безстрашних»

06.14, 7.44 Kids Time

07.45 Серця трьох

10.30 Ревізор

13.50 Страсті за Ревізором

16.30 Таємний агент

18.00 Таємний агент. Пост-

шоу

19.20 Суперінтуїція

21.00 Аферисти

22.00 Х/ф «Пункт 
призначення-4»

23.40 Х/ф «Пункт 
призначення-3»

01.15 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.40, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.50 Драйв

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода у Україні

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 

12.25, 13.15, 14.15, 

15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55, 22.50 

Погода у світі

18.15 Енергонезалежність

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30, 4.20 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.40 Х/ф «Кур’єр на схід»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.05 Х/ф «Велике золото 
містера Грінвуда»

10.35 «Кримінальні справи»

12.25 «Легенди карного 

розшуку»

14.45, 19.00, 23.15, 2.15 «Свідок»

15.05, 19.30 Т/с «Морський 

патруль»

17.10 Т/с «Швидка»

21.20 Т/с «Криміналіст-7»

23.45 Х/ф «Розплата»
01.25 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

02.45 «Випадковий свідок»

02.55 «Речовий доказ»

03.55 «Легенди бандитського 

Києва»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 Дійові особи. Дмитро 

Хоркін 

06.35 Д/ф «Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 

благодійних» 

07.00 Казки Лiрника Сашка 

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок iз «Культурою» 

08.15 Новини. Світ 

08.30 Новини 

08.45 Тема дня 

09.00 Новини. Культура 

09.15 Ранок iз «Культурою» 

10.05 Д/ф «Федір Стригун. 

Абриси долі» 

11.05 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music 

13.20 Д/ф «Легенди будинку, 

що плаче», ф. 2 

13.45 Д/ф «Борхес» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.05 РадіоДень 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Школа Мері Поппінс 

16.10 РадіоДень 

16.50 Суспільний університет 

17.15 Д/ф «Гуцулка Ксеня» 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня 

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Територія Кіно. Тарас 

Дудко 

19.25 Антракт. Супер четвірка 

19.50 Вечірня казка 

20.00 Розсекречена історія 

21.00 Д/ф «Світ Максима» 

21.55 Візитівки Карпат 

22.15 Олександра Андрусик 

Музичне агентство 

«Ухо». Як працювати з 

сучасною академічною 

музикою 

23.00 Фольк-music 

00.00 РадіоДень 

00.20 Мистецькі історії 

00.35 РадіоДень 

00.55 Новини. Культура 

01.20 Фольк-music 

02.20 Радіо. День 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.15 Д/ф «Борхес» 

04.40 Д/ф «Олександр 

Богомолець. В опозиції 

до смерті» 

05.05 Розсекречена історія 

СТБ

05.55 Т/с «Коли ми вдома»

07.10 Х/ф «Мій лагідний та 
ніжний звір»

09.35 Х/ф «Парфумерша»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 Х/ф «Список 
бажань»

00.40 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

із Ганапольським, 

Кисельовим, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 

Орловською

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки» з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.05 «Відеобімба»

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.35, 18.45 «ДжеДАІ»

11.05, 17.15 «Загублений світ»

12.05 «ДжеДАІ. Дайджест-

2017»

15.10 Х/ф «Чужий-3»
19.20 Т/с «Перевізник»

23.00 «Змішані єдиноборства. 

UFC»

01.30 «Нове шалене відео 

по-українськи»

02.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Атлетіко» — «Лас-

Пальмас». Чемпіонат 

Іспанії

07.50 «LaLiga Chronicles». 

Чемпіонат Іспанії

08.10 «Спортінг» 

— «Ювентус». Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 Польща — Казахстан. 

УЄФА ЄВРО- 2018 р. із 

футзалу

11.10 «Ман Сіті» — «Вест 

Бромвіч». Чемпіонат 

Англії

13.00 Сербія — Італія. 

УЄФА ЄВРО- 2018 р. із 

футзалу

13.50 «Валенсія» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

16.00 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

16.30, 4.05 «Челсі» — 

«Борнмут». Чемпіонат 

Англії

18.20, 20.00 Топ-матч

18.25, 23.55 Світ Прем’єр-Ліги

18.55 LIVE. Франція 

— Азербайджан. 

УЄФА ЄВРО- 2018 р. із 

футзалу

20.05 «Шахтар» — 

«Копенгаген». Dubai 

Cup 2018 р.

21.55 LIVE. «Сосьєдад» 

— «Депортіво». 

Чемпіонат Іспанії

00.25 «Тоттенгем» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

02.15 «Сельта» — «Бетіс». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 Сербія — Італія. УЄФА 

ЄВРО- 2018 р. із футзалу

06.50 «Барселона» — 

«Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

08.40, 10.45, 12.45, 0.35 Топ-

матч

08.55 «Гаддерсфілд» — 

«Ліверпуль». Чемпіонат 

Англії

10.55 «Вільярреал» — 

«Сосьєдад». Чемпіонат 

Іспанії

12.55 «Шахтар» — 

«Копенгаген. Dubai Cup 

2018 р.

14.45 Польща — Казахстан. 

УЄФА ЄВРО- 2018 р. із 

футзалу

15.35 «Атлетіко» — «Лас-

Пальмас». Чемпіонат 

Іспанії

17.30 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

18.00 «Тоттенгем» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

19.50 «Валенсія» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

21.40 LIVE. Румунія — 

Україна. УЄФА ЄВРО- 

2018 р. із футзалу

22.45 «Свонсі» — 

«Арсенал». Чемпіонат 

Англії

00.50 «Спортінг» 

— «Ювентус». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

02.45 Франція — 

Азербайджан. УЄФА 

ЄВРО- 2018 р. із 

футзалу

03.35 «Сосьєдад» — 

«Депортіво». Чемпіонат 

Іспанії

05.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Правда життя

08.20 Левиний рик

09.20 Дика Арктика

10.20 Незвичайні культури

11.20 Скептик

12.20 Полювання на НЛО

13.20 Україна: забута історія

14.10 Містична Україна

15.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00 Приборкати змія

17.50 Погляд з середини

18.50 Таємниці кримінального 

світу

19.50, 23.40 Великі танкові 

битви

22.40 Під іншим кутом

00.30 Телеформат

03.30 Прокляття відьом

04.20 Таємниці пірамід

05.00 Прокляття скіфських 

курганів

05.40 Бандитський Київ

К1

05.10 «Рецепти щастя. Нова 

історія»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Файна Юкрайна»

09.15, 16.10 Т/с «Беверлі-

Гілз, 90210»

11.10 «Орел і решка. Шопінг-

2016»

12.10, 18.00 «Орел і решка»

13.10, 19.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

14.10, 20.00 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»

15.10, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

22.00 «Вірю не вірю»

00.00 «КВН»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

6.20 Байдиківка

06.45 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Один на Різдво»
11.00, 3.00 Панянка-селянка

13.00 Казки У

14.00 Т/с «Домашній арешт»

14.30, 3.50 Віталька

16.00 Рятівники

18.00 Одного разу в Одесі

19.00 Танька і Володька

21.00 М/ф «Індики: назад у 

майбутнє»

22.30 Х/ф «Роман із 
каменем»

00.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

01.00 ООН

01.30 Теорія зради

02.30 БарДак

УТ-1

06.00, 16.45 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

18.05, 21.00, 1.55 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40, 19.25 Д/с «1000 днів 

для планети»

10.50 Т/с «Бодо»

11.55 Документальний цикл 

«Смачні історії»

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30 РадіоДень

13.55 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою

15.15 Світло

16.30 Лайфхак українською

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Твій дім

20.25 Перша шпальта

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Х/ф «Дефіцит»
23.40 Д/с «Музична одіссея 

Арірант. Шоу»

00.10 ЧереЩур

00.40 Незвичайні культури. 

Документальний цикл

02.50 Д/с «Орегонський 

путівник»

03.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

03.50 Д/ф «Уламки спогадів»

04.30 Д/ф «Крути»

04.50 Д/ф «Січ»

05.10 Розсекречена історія

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 26—27 СІЧНЯ 2018
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.45 «Гроші»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.45, 23.15 «Світське 

життя»

10.45 «Інспектор. Міста»

12.20 Мелодрама «Тато 

напрокат»

14.15 «Голос країни-8»

16.35, 21.15 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка»

20.15 «Українські 

сенсації»

00.15 «Вечірній Київ»

02.25 Драма «Маргарет»

ІНТЕР

05.30, 20.00, 1.55 «Подробиці»

06.50 М/ф

07.15 «Жди меня»

08.45 «Подорожі в часі»

09.15, 2.25 Х/ф «12 стільців»
12.30 Х/ф «Не може бути!»
14.30 Х/ф «Кавказька 

полонянка, або Нові 
пригоди Шурика»

16.10 Концерт «Ірина Білик 

та гурт «ТІК» Кращі 

українські хіти»

18.00, 20.30 Т/с «Повернешся 

— поговоримо»

22.15 Т/с «Варенька. 

Випробування любові»

05.00 «TopShop»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.20 Сьогодні

07.15, 4.30 Зірковий шлях

09.20 Т/с «Я чекатиму на тебе 

завжди»

13.00, 15.20 Т/с «Тест на любов»

17.00, 19.40 Т/с «Пробач»

22.10 Т/с «І падає сніг...»

01.50 Телемагазин

03.00 Т/с «CSI. Місце злочину»

ICTV

05.20, 4.10 Скарб нації

05.30, 4.20 Еврика!

05.35, 4.30 Факти

05.55 Більше ніж правда

07.25 Я зняв!

09.20 Дизель-шоу

10.50 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

16.20 Х/ф «Завтра не 
помре ніколи»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Казино «Рояль»

23.00 Х/ф «Золоте око»
01.30 Х/ф «Куляста 

блискавка»
03.10 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

05.05, 7.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»

06.59, 7.59 Kids Time

08.00 Ревізор

10.50 Страсті за Ревізором

13.30 Х/ф «Коти проти 
собак»

15.10 Х/ф «Коти проти 
собак: Помста Кітті 
Галор»

16.50 Х/ф «Елвін та 
бурундуки»

18.40 Х/ф «Час розплати»
21.00 Х/ф «Зоряний 

десант»
23.20 Х/ф «Пункт 

призначення-5»
01.10 Х/ф «Пункт 

призначення-4»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 5.15 Рандеву

06.55, 17.55 Погода у світі

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 0.00 Час новин

07.10, 8.50, 9.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 0.45 

Погода на курортах

07.30 Невигадані історії

07.50, 8.55, 22.15, 0.10 Час 

бізнесу

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.50 Погода у Україні

08.10 Путівник прочанина

08.20 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

09.45 Натхнення

10.10 Модне здоров’я

10.30 Історія успіху

10.40 Сучасний фермер

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою

13.30, 4.15 Феєрія мандрів

14.10, 2.15 Відкрита церква

14.35 Навчайся з нами

15.15 Фінансовий тиждень

15.30 Особливий погляд

16.10 Акцент

16.30 В кабінетах

17.10, 1.15 «За Чай.com»

18.10 Про військо

18.25 Фактор безпеки

19.25 Машина часу

21.00, 0.15 Велика політика

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.30 Документальний проект

23.25 Національний актив

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.35 Будемо жити

04.35 Час інтерв’ю

НТН

05.10 Х/ф «Капітан 
«Пілігрима»

06.50 Х/ф «Крах інженера 
Гаріна»

12.00 «Легенди шансону»

13.00 «Свідок. Агенти»

13.40, 3.30 «Речовий доказ»

16.00 «Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика»

17.15 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.50 «Свідок»

19.30 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

21.00 Х/ф «В ім’я короля»
23.30 Х/ф «Втрата надії»
01.15 Х/ф «Розплата»
03.20 «Випадковий свідок»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.05 Територія Кіно. Тарас 

Дудко 

06.30 Антракт. Супер четвірка 

07.00 Новини. Світ 

07.15 Новини 

07.30 Тема дня 

07.45 Новини. Культура 

08.00 Казки Лiрника Сашка 

08.20 Школа Мері Поппінс 

08.35 Хочу бути 

08.55 Хто в домі хазяїн? 

09.25 Як це? 

09.40 Діти Z 

10.10 Суспільний університет 

11.05 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music 

13.25 Д/ф «Ігор Білозір. На 

зламі епох» 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.15 Д/ф «Пісня Всесвіту. 

Їхав козак за Дунай» 

15.50 Д/ф «Олесь Шевченко. 

Як на сповіді» із циклу 

«Дисиденти» 

16.20 Д/ф «Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 

благодійних» 

16.45 Мистецькі історії 

17.15 Д/ф «Ловець слів» 

18.15 Лайфхак українською 

18.30 Д/ф «Дорога 

В’ячеслава Чорновола» 

19.00 Позиція 

19.25 Музика і музиканти. 

Дитячі мініатюри 

19.50 Д/ф «На порозі історії. 

М. Грушевський» 

20.40 Арт-проект Зустріч епох. 

Шнітке — Брукнер 

21.50 Проект Місто «Ха» 

22.10 Д/ф «Ловець слів» 

23.00 Фольк-music 

00.55 Мистецькі історії 

01.20 Фольк-music 

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.15 Д/ф «Іван Драч. Крізь 

час і слово» 

05.10 Д/ф «Федір Стригун. 

Абриси долі» 

СТБ

05.50 Т/с «Коли ми вдома»

06.10 «Хата на тата»

08.00 «Караоке на Майдані»

09.00 «Все буде смачно!»

10.25 Х/ф «Список бажань»
14.35 «МастерШеф»

19.00 Х/ф «Було у батька 
два сини»

22.50 «Давай поговоримо про 

секс-4»

ПРЯМИЙ

09.00, 11.00, 12.00, 

16.00, 17.00, 19.00 

«Репортер». Новини

09.15, 12.15 «Золотий гусак.» 

NEW

10.00, 15.00 Концерт

11.15, 16.15, 19.15 «Територія 

позитиву» зі Сніжаною 

Єгоровою

13.00 Прямий ефір із 

Наталкою Фіцич

14.00 Споживач

17.15 «Ехо України» з 

Матвієм Ганапольським

18.00, 22.00 «Закрита зона»

20.15 «Світські хроніки»

21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня зТарасом 

Березовцем та Пітером 

Залмаєвим

23.00 «Кримінал»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

09.00 «Ситуація «Небезпека»

09.25 «Угон по-нашому»

12.00 Т/с «Перевізник»

13.50 Т/с «Ментівські війни. 

Київ»

17.45 Х/ф «Експедиція 
«Ноїв ковчег»

20.10 Х/ф «Чужий-4: 
Воскресiння»

22.10 Т/с «Зустрічна смуга»

00.05 «Нове шалене відео 

по-українськи»

02.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Гаддерсфілд» — 

«Ліверпуль». Чемпіонат 

Англії

07.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 «Ювентус» 

— «Барселона». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.00, 16.30, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Франція — 

Азербайджан. УЄФА 

ЄВРО- 2018 р. із 

футзалу

11.10 «Шахтар» — 

«Копенгаген. Dubai Cup 

2018 р.

13.00 Румунія — Україна. 

УЄФА ЄВРО- 2018 р. із 

футзалу

13.50 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

14.20 LIVE. «Бернлі» — «Ман 

Сіті». Чемпіонат Англії

16.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Славія. Dubai Cup 

2018 р.

17.45 Футбол Tables

18.55 LIVE. Казахстан 

— Росія. УЄФА ЄВРО- 

2018 р. із футзалу

20.00 LIVE. «Алавес» 

— «Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

21.25, 23.40, 1.40, 3.45 

Топ-матч

21.40 LIVE. «Леванте» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

23.50 «МЮ» — 

«Гаддерсфілд». 

Чемпіонат Англії

01.55 «Ейбар» — «Севілья». 

Чемпіонат Іспанії

03.55 «Арсенал» — 

«Евертон». Чемпіонат 

Англії

ФУТБОЛ-2

06.00, 2.45 Румунія — 

Україна. УЄФА ЄВРО- 

2018 р. із футзалу

06.50, 19.10, 21.30, 0.35 Топ-

матч

06.55 «Ман Сіті» — «Вест 

Бромвіч». Чемпіонат 

Англії

08.45, 13.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

09.15 «Валенсія» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

11.05 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

11.35 «Тоттенгем» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

13.55 LIVE. «Ейбар» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

14.45 Футбол Tables

15.55 Франція — 

Азербайджан. УЄФА 

ЄВРО- 2018 р. із 

футзалу

16.50 LIVE. «МЮ» 

— «Гаддерсфілд». 

Чемпіонат Англії

19.20 LIVE.« Арсенал» — 

«Евертон». Чемпіонат 

Англії

20.15 Футбол NEWS

21.40 LIVE. Італія — 

Словенія. УЄФА ЄВРО- 

2018 р. із футзалу

22.45 «Шахтар» — «Славія. 

Dubai Cup 2018 р.

00.50 «Ювентус» 

— «Барселона». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

03.35 «Алавес» — «Сельта». 

Чемпіонат Іспанії

05.25 Світ Прем’єр-Ліги

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30 Містична Україна

09.40 Великі танкові битви

11.30, 21.00 Перші винахідники

14.20 Дика Арктика

16.10 Відчайдушні рибалки

17.10 Мегаяхти

18.10 Прокляття Че Гевари

19.10 Аджимушкай

20.10 1377 спалених заживо

00.00 Таємниці автокатастроф

00.50 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.10 «Рецепти щастя»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Три сестри»

10.00 «Ух ти show»

11.10 Т/с «H2O: Просто додай 

води»

12.10 М/ф «Астерікс: Земля 

Богів»

13.50 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

16.50 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

22.00 «Їже, я люблю тебе!»

00.00 Х/ф «Герцогиня»
02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Байдиківка

06.45 ТЕТ Мультиранок

10.40 М/ф «Барбі. Магія 

дельфінів»

12.00 М/ф «Пустотливе 

вороня»

13.30 Віталька. Новий рік

15.00 Країна У. Новий рік

17.00, 20.00, 21.30, 23.00 

Танька і Володька

18.00 М/ф «Індики: назад у 

майбутнє»

19.30, 21.00, 22.30 Одного 

разу під Полтавою

20.30, 22.00, 23.30 Одного 

разу в Одесі

00.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

01.00 ООН

01.30 Теорія зради

02.30 БарДак

03.00 Панянка-селянка

03.50 Віталька

УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 

Доброго ранку, 

Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новини

09.35 М/с «Гон»

10.20 Хто в домі хазяїн?

10.50 Діти Z

11.20 Д/с «Щоденники 

комах»

12.00 Х/ф «Естер 
прекрасна»

14.00 Х/ф «Єлизавета.
Незаймана 
королева.»

18.00 Х/ф «Милий друг»
20.00 «Гордість світу»

21.35, 5.10 Розсекречена 

історія

22.35 Війна і мир

23.20 Д/с «Музична одіссея 

Арірант. Шоу»

0.15 Надвечір’я. Долі

01.35 Д/ф «Секрети 

Вільнюса»

02.25 Д/с «Орегонський 

путівник»

03.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

04.15 Д/ф «Вони боролись до 

загину»
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КАНАЛ «1+1»

06.10 ТСН

07.05, 2.15 «Українські 

сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-

забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

09.50 «Громада на 

мільйон»

11.00, 11.55, 13.00, 13.55, 

15.00, 16.25 «Світ 

навиворіт-5: Індонезія»

17.30, 23.10 «Ліга сміху»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни-8»

01.25 «Світське життя»

ІНТЕР

06.00 М/ф

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

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Рай і пекло»

11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження-2». 

Прем’єра

12.00 Х/ф «Буркотун»
14.10 Х/ф «Все можливо»
16.10, 20.30 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-2»

20.00, 1.55 «Подробиці»

22.10 Т/с «Варенька. 

Наперекір долі»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.10 Зірковий шлях

09.15 Т/с «Тест на любов»

12.50 Т/с «Пробач»

17.00, 21.00 Т/с «Виноград»

19.00, 2.45 Події тижня з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

23.00, 2.05 Т/с «І падає 

сніг...»

01.35 Телемагазин

03.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

05.45  Реальна містика

ICTV

05.00 Інсайдер

06.45 Т/с «Відділ 44»

07.45 Х/ф «На секретній 
службі Її Величності»

10.35, 13.00 Х/ф «Живі 
вогні»

12.45 Факти. День

13.15 Х/ф «Золоте око»
15.55 Х/ф «Казино 

«Рояль»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Квант 
милосердя»

22.45 Х/ф «Завтра не помре 
ніколи»

01.00 Х/ф «Голдфінгер»
02.55 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.00 Зона ночі

05.40 Стендап-Шоу

06.29, 8.09 Kids Time

06.30 Х/ф «Елвін та 
бурундуки»

08.10 Х/ф «Загублене 
майбутнє»

10.00 Х/ф «Район-9»
12.10 Х/ф «Час розплати»
14.40 Х/ф «Еон Флакс»
16.20 Х/ф «Зоряний 

десант»
18.50 Х/ф «Руйнівник»
21.00 Х/ф «Суддя 

Дредд»
23.00 Х/ф «Прибрати 

Картера»
02.00 Профілактика

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.20 Погода у світі

06.25, 18.15 Велика політика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 0.00 Час новин

07.10, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 0.55 Погода 

на курортах

07.30 Відкрита церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час бізнесу

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода у Україні

08.15 Автопілот-тест

08.20 Технопарк

08.25, 3.15 Феєрія мандрів

08.45 Натхнення

09.10 Гра інтересів

10.05 Кордон держави

10.20 Будемо жити

10.30 Драйв

11.10 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.05 Модне здоров’я

13.25 Енергонезалежність

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

15.30 Національний актив

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 «За Чай.com»

18.00 Час. Підсумки тижня з 

Віталієм Гайдукевичем

19.25, 0.20, 1.15 Невигадані 

історії

20.05, 2.15, 5.15 Машина часу

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Документальний проект

23.30 Фінансовий тиждень

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

01.55 Огляд преси

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.30 Х/ф «Карусель»
06.40 Т/с «Життя, якого не 

було»

10.05 «Україна вражає»

11.05 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

12.30 Х/ф «Здрастуй і 
прощавай»

14.20 «Легенди карного 

розшуку»

16.05 Х/ф «В ім’я короля»
18.30 «Свідок. Агенти»

19.05 Х/ф «Весілля в 
Малинівці»

20.55 «Добрий вечір»

22.50 Х/ф «Дачниця»
00.45 Х/ф «Втрата надії»
02.25 «Таємниці 

кримінального світу»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.05 Позиція 

06.30 Музика і музиканти. 

Дитячі мініатюри 

07.00 Д/ф «Борхес» 

08.00 Казки Лiрника Сашка 

08.20 Школа Мері Поппінс 

08.35 Хочу бути 

08.55 Хто в домі хазяїн? 

09.25 Як це? 

09.45 Діти Z 

10.10 Суспільний університет 

11.05 Мистецькі історії 

11.20 Фольк-music 

12.20 Країна на смак, с. 5 

13.00 Фольк-music діти 

13.45 Дитячі таємниці. Про 

коней 

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.25 Арт-проект Зустріч епох. 

Шнітке — Брукнер 

16.45 Мистецькі історії 

17.15 Д/ф «Борис 

Мозолевський. Знак 

Скіфії» 

17.45 Д/ф «Олександр 

Богомолець. В опозиції 

до смерті» 

18.15 Лайфхак українською 

18.30 Д/ф «Формула життя 

Олександра Палладіна» 

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка 

19.00 Мовою мистецтва. 

Скульптор і дизайнер 

Костянтин Скритуцький 

19.25 Сценограй 

20.00 Як дивитися кіно 

20.30 Д/ф «Легенди будинку, 

що плаче» 

21.25 Д/ф «Борхес» 

22.20 Д/ф «Примари 

старовинної садиби» 

23.00 Фольк-music 

01.05 Мистецькі історії 

01.20 Д/ф «Гуцулка Ксеня» 

02.00 Профілактика каналу 
02.00-14 

 

СТБ

04.55 Т/с «Коли ми вдома»

07.10, 15.00 «Хата на тата»

09.00 «Все буде смачно!»

10.05 «Караоке на Майдані»

11.05 Х/ф «Було у батька 
два сини»

17.00, 23.10 «Я соромлюсь 

свого тіла-5»

19.00, 22.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.55 «Один за всіх»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 «Репортер». 

Новини

09.15, 14.15, 15.15, 16.15, 

17.15, 18.15, 22.00 «Ехо 

України» з Матвієм 

Ганапольським

10.25 «Золотий гусак». NEW

11.15, 19.15 «Територія 

позитиву» зі Сніжаною 

Єгоровою

12.00 Споживач

13.00 Прямий ефір із 

Наталкою Фіцич

20.10 «Кисельов. Авторське»

21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня зТарасом 

Березовцем та Пітером 

Залмаєвим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

09.00 «Угон по-нашому»

10.00 «Загублений світ»

14.00 Т/с «Зустрічна смуга»

15.55 Т/с «Перевізник»

17.45 Х/ф «Вуличний гонщик»
19.10 Х/ф «Клин клином»
21.00 Х/ф «Підстава»
22.40 «Змішані єдиноборства. 

UFC»

01.00 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Сосьєдад» — 

«Депортіво». Чемпіонат 

Іспанії

07.45, 16.40 Світ Прем’єр-Ліги

08.15 «Олімпіакос» 

— «Ювентус». Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Румунія — Україна. 

УЄФА ЄВРО- 2018 р. із 

футзалу

11.10 «Шахтар» — «Славія. 

Dubai Cup 2018 р.

13.00 Італія — Словенія. 

УЄФА ЄВРО- 2018 р. із 

футзалу

13.50 «МЮ» — 

«Гаддерсфілд». 

Чемпіонат Англії

16.00 Журнал Ліги Чемпіонів

16.30, 21.25, 23.40, 1.40, 3.45 

Топ-матч

17.10 LIVE. «Еспаньйол» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

18.00, 20.15 Футбол Tables

19.05 LIVE. Україна 

— Португалія. УЄФА 

ЄВРО- 2018 р. із 

футзалу

20.00 LIVE. «Жирона» 

— «Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

21.40 LIVE. «Атлетіко» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

23.50 «Ліверпуль» — 

«Тоттенггем». Чемпіонат 

Англії

01.55 «Хетафе» — 

«Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

03.55 «Кристал Пелес» — 

«Ньюкасл». Чемпіонат 

Англії

ФУТБОЛ-2

06.00 Італія — Словенія. УЄФА 

ЄВРО- 2018 р. із футзалу

06.50 «Бернлі» — «Ман Сіті». 

Чемпіонат Англії

08.40, 15.45, 21.00, 0.35 Топ-матч

08.45 «Леванте» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

10.35 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

11.05 «Арсенал» — «Евертон». 

Чемпіонат Англії

12.55 LIVE. «Хетафе» — 

«Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

13.45, 17.10, 19.25 Футбол Tables

14.55 Румунія — Україна. УЄФА 

ЄВРО- 2018 р. із футзалу

16.05 LIVE. «Кристал Пелес» 

— «Ньюкасл». 

Чемпіонат Англії

18.15 Передмова до матчу 

«Ліверпуль» — 

«Тоттенгем». Чемпіонат 

Англії

18.20 LIVE. «Ліверпуль» — 

«Тоттенгем». Чемпіонат 

Англії

20.30 Світ Прем’єр-Ліги

21.10, 5.25 Журнал Ліги 

Чемпіонів

21.40 LIVE. Азербайджан 

— Іспанія. УЄФА ЄВРО- 

2018 р. із футзалу

22.45 «Еспаньйол» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

00.50 «Олімпіакос» 

— «Ювентус». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

02.45 Україн — Португалія. 

УЄФА ЄВРО- 2018 р. із 

футзалу

03.35 «Жирона» — «Атлетік». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00, 5.30 Бандитська Одеса

07.30 Містична Україна

09.40 Великі танкові битви

11.30, 21.00 Перші винахідники

14.20 Дика Арктика

16.10 Відчайдушні рибалки

17.10 Незвичайні культури

18.10 Майор «Вихор»

19.10 Чорна піхота

20.10 Місто, яке зрадили

00.00 Таємниці автокатастроф

00.50 Скарб.UA

К1

05.15 «Рецепти щастя»

05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Три сестри»

10.00 «Ух ти show»

11.10 Т/с «H2O: Просто додай 

води»

12.10 Х/ф «Випадковий 
чоловік»

14.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

18.50 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.00 «КВН»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Байдиківка

06.45 ТЕТ Мультиранок

09.50 М/ф «Пустотливе 

вороня»

11.15 Х/ф «Один на Різдво»
13.00 Віталька. Один не вдома

14.00 Віталька. Новий рік

14.30 Країна У. Новий рік

17.00, 20.00, 21.30, 23.00 

Танька і Володька

18.00 Х/ф «Роман із каменем»
19.30, 21.00, 22.30 Одного разу 

під Полтавою

20.30, 22.00, 23.30 Одного разу 

в Одесі

00.00 Т/с «Усі жінки — відьми»

01.00 Теорія зради

02.00 Х/ф «Прикольна казка»
03.30 Віталька

УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 

Доброго ранку, 

Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новини

09.30 Х/ф «Естер 
прекрасна»

11.25, 13.35, 17.20 Д/с 

«Щоденники комах»

11.40 Дорога до Пхенчхана

12.10 Перший на селі

12.40 Документальний цикл

 «Незвичайні культури». 

14.30 Фольк-music

16.00 Д/с «Дива Китаю»

16.30 Д/ф «Пліч-о-пліч»

17.40 Т/с «Імперія»

20.00 «Гордість світу»

21.35 #@)[]?$0 із Майклом 

Щуром

22.15 Д/с «Зустріч Лувру та 

Забороненого міста»

23.00 Д/с «Жива природа»

23.20 Д/с «Музична одіссея 

Арірант. Шоу»

00.15 Світло

01.35 Д/с «Дика планета»

02.00 Профілактика каналу 
02.00-14

05.05 Музика
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«Українці не знають, кого 
мають між собою!»
 ■ Можливо, питання дещо 
крамольне й провокаційне, та 
як ви вважаєте, чи заслуговує 
Симон Петлюра на пам’ятник 
у Києві?
 — Саме він у першу чергу й 
заслуговує! Бо хто такий Симон 
Петлюра? Це був голова Дирек-
торії, Головний Отаман військ 
УНР, тобто, за сучасними уяв-
леннями, — це був президент і 
головнокомандуючий армії. І 
наш обов’язок поставити йому 
пам’ятник у столиці.
 Секретар Центральної Ради 
професор Євген Онацький сво-
го часу написав серію нарисів 
«Портрети в профіль». І там є 
дослідження про видатних ук-
раїнців і назви цих нарисів 
дуже символічні: «Чесність з 
собою» про Винниченка, «Чес-
ність з народом» про Грушевсь-
кого, «Чесність з Богом» про 
Шевченка, а «Чесніть з ідеєю» 
про Петлюру. Цим все сказа-
но... 
 У 1912 році, коли про Пет-
люру ще ніхто не чув (він — 
звичайний журналіст), у Пе-
тербурзі Симон познайомився 
з академіком російської ака-
демії наук Федором Коршем, 
котрий був славістом. І Корш 
побачив у Петлюрі (в переказі 
Максима Славинського, укр. 
громадсько-політичного діяча, 
урядовця УНР, дипломата) те, 
чого інші не помічали, й сказав: 
«Українці не знають, кого вони 
мають між собою! У старовину 
такі люди закладали династії, 
а в наш час вони стають націо-
нальними героями!»
 І це було сказано Коршем 
тоді, коли ніхто й не уявляв, які 
потрясіння чекають Російську 
імперію. А ось другий епізод 
про харизму Петлюри. В Опер-
ному театрі в Києві влітку 1917 
року проходить Всеукраїнсь-
кий селянський з’їзд: народ 
же простий, тому починаєть-
ся гармидер, ледь не до бійок 
все йшло. Організатори з’їзду 
послали «гінців» у Централь-
ну Раду: мовляв, рятуйте си-
туацію. Винниченко й Петлю-
ра, які тоді були в «наявності», 
мчать до Оперного. І ось до деле-
гатів виходить високий, струн-
кий, гарний Винниченко (яко-
го жінки дуже люблять, а він 
— їх) і починає патетично го-
ворити — і селяни таки замов-
кли, а потім плещуть із вигука-
ми: «Слава Винниченку! Мудрі 
слова каже». А потім виходить 
Петлюра, такий собі неприміт-
ний, середнього зросту й теж по-
чинає говорити. І говорить так, 
що селяни втихомирюються і 
кажуть: «Робимо так, як ска-

зав Петлюра!» 
 Або ще один приклад: у нас, 
у бібліотеці ім. Ольжича, збері-
гається книжечка «Симон Пет-
люра: життя й робота», видана 
в 1918 році. Це фактично кни-
жечка-спогади. Уявляєте, в 
1918 році в когось виникла не-
обхідність написати цю книжку 
й видати!? Не про Грушевсько-
го, Скоропадського, Винничен-
ка чи когось іншого. А про ньо-
го хтось це написав! 
 Та й згадайте, як росіяни 
«вивели» таку собі «тріаду во-
рогів»: мазепинці, петлюрів-
ці та бандерівці. А це означає: 
якщо вони вороги росіян — 
отже, вони наші герої! 
 Коли стало дуже складно 
в часи української революції, 
Винниченко сказав: «Усе, я вто-
мився, не можу...» і виїхав за 
кордон. А Петлюра залишився й 
тут воював (Грушевський на той 
час політично функціонував, але 
ж був уже за кордоном). 
 Свого часу членів Дирек-
торії Швеця й Макаренка пос-
лали в Європу, аби вони там ук-
раїнську справу на європейсь-
кому рівні робили. А тут же 
війна іде, й Петлюра невдовзі 
пише їм листа: «Повертайтеся 
в Україну! Я розумію, що в Єв-
ропі нести «український хрест» 
легше, ніж в Україні...» Пет-
люра залишався в Україні до 
кінця, і ота «чесність з ідеєю» 
— вона й матеріалізувалася 
в його діях. Власне, і саме він 
згодом загинув: не Винничен-
ко, не Грушевський, не Скоро-
падський. Він залишався сим-
волом боротьби й саме за це був 
убитий. 
 ■ Як і коли виникла ідея 
встановити пам’ятник Петлюрі 
в Києві?
 — Ця ідея виникла в неве-
личкій групі. Наш маленький 
колектив її обговорював ще на 
початку 2000-х років із останнім 
президентом УНР в екзилі Ми-
колою Плав’юком. Він мав авто-
ритет і тут, і там (за кордоном). 
 Коли ми з Борисом Понома-
ренком працювали в Інституті 
національної пам’яті (його тоді 
очолював Ігор Юхновський), то 
такі люди, як Ющенко, Юхнов-
ський, робили багато великих 
справ. Віктора Ющенка «дзьо-
бають» зараз то за те, то за інше, 
але ж саме він наполіг на ме-
моріалі Голодомору, при ньому 
постали Мистецький арсенал, 
Батурин, Крути тощо. Прийде 
час і люди все ж оцінять це по 
достоїнству. Саме в той час рад-
ником Ющенка та ідеологом 
тих процесів був Юхновський. 
 І ось тоді ідея з пам’ятником 
і «варилася»: ми, зокрема, пи-
сали листи й готували проек-

ти указу Президента Ющенка 
про пам’ятник Петлюрі. Було 
складно, бо ж багатьом «різа-
ло вуха» прізвище Петлюри... 
Тоді вирішили дещо схитрува-
ти й сформулювали текст ука-
зу про «вшанування видат-
них діячів УНР», тобто так, 
щоб слово «Петлюра» не сто-
яло у заголовку. Але в тому 
указі в одному з пунктів чіт-
ко було сказано про створення 
пам’ятників видатним діячам у 
Києві та інших містах, зокрема 
і Симону Петлюрі.
 На підставі цього указу було 
створено оргкомітет, який, у 
свою чергу, створив при Мін-
культури конкурсну комісію. 
Пригадую, як у тій комісії був 
представник КМДА від управ-
ління культури (людина стар-
ша, із радянського минулого), 
то в нього під час обговорення 
язик не повертався вимовити 
слово «Петлюра», натомість го-
ворив «він», «пам’ятник».  
 Справа з пам’ятником йшла 
нібито добре, тим більше що 
гроші на нього фактично були: 
завдяки Плав’юку в діаспорі 
створили спеціальний фонд — 
«Фонд Симона Петлюри», який 
зібрав кошти на пам’ятник. І 
скульптор, прекрасний порт-
ретист Володимир Луцак (на 
жаль, уже покійний), зробив 
тоді погруддя Петлюри, яке ста-
ло вже хрестоматійним (є в нас, 
копії є в Будинку офіцерів, Нац-
музеї історії України). 
 Ми разом придумали ком-
позицію у повний зріст: права 
рука Петлюри лежить на гру-
дях (на серці), а лівою він при-
тримує шаблюку, яка висить 
збоку. І таку модель невелико-
го розміру Луцак теж створив 
(вона в нас у музеї є). 

Мер Черновецький не дав вісім 
«квадратів» під пам’ятник 
 ■ Але тут, напевно, одразу 
виникло й наступне питання: де 

поставити пам’ятник?!
 — Так, і було декілька 
варіантів. Зокрема, там, де за-
раз на розі вулиць Богдана 
Хмельницького та Пушкінської 
(поблизу ст. м. «Театральна») 
— виставковий зал, а раніше ж 
там був порожній «п’ятачок». 
Друге місце — біля колегії Га-
лагана по вул. Терещенківсь-
ка (Музей літератури, там було 
військове міністерство, де пра-
цював Петлюра). Був і третій 
варіант — на бульварі Шевчен-
ка на перетині з вулицею Воло-
димирською.
 За канонами встановлення 
пам’ятника, дуже важливим є 
його розташування — повинен 
стояти так, щоб більшу части-
ну доби світло падало на облич-
чя скульптури. У перелічених 
варіантах цього б не було: ос-
вітлювалася б потилиця. 
 ■ Мені довелося чути й 
таку пропозицію: поставити 
пам’ятник на постаменті, де був 
Ленін, навпроти Бессарабки...
 — Ні. Те місце треба покро-
пити святою водою й посіяти 
квіти! Вважаю, що там нічого не 
повинно бути. На цьому ж місці 
в часи Другої світової війни під 
час окупації Києва стояли ши-
бениці — німці страчували лю-
дей... Хіба що поставити там 

якийсь меморіальний знак.
 Отже, врешті, ми запро-
понували: давайте продовжи-
мо своєрідну вісь — постави-
мо пам’ятник ліворуч від бу-
динку Центральної Ради. Коли 
люди будуть покладати квіти, 
то спочатку підуть до Шевчен-
ка, потім — до Грушевського й 
Петлюри. Але все «вперлося» у 
вісім квадратних метрів землі, 
які тодішній мер Києва Леонід 
Черновецький не дав (а треба 
було лише трохи перенести пар-
кан). 
 Щоправда, ми тоді добили-
ся проведення в Оперному те-
атрі урочистого засідання гро-
мадськості з представниками 
уряду, з концертом, присвяче-
ного Симону Петлюрі. І того ж 
дня ми підготували анотацій-
ну дошку, яку й почепили лі-
воруч на Будинку Центральної 
Ради. Ви можете й зараз на ній 
прочитати: «На цьому місці на 
виконання указу Президента 
України Віктора Ющенка буде 
споруджено пам’ятник видат-
ному синові українського наро-
ду, голові Директорії Українсь-
кої Народної Республіки, Голо-
вному Отаману армії УНР Си-
мону Петлюрі». Спершу ми 

НАШІ ГЕРОЇ

Петлюра йде на Київ
■

Коли, нарешті, в столиці України 
встановлять пам’ятник 
Головному Отаману армії УНР?
Тарас ЗДОРОВИЛО 

Постать Симона Петлюри в українському суспільстві ще донедавна 
викликала неоднозначність, передусім через радянські міфи. Хоча 
людиною він був непересічною й у новітній українській історії роль 
цієї особистості важко переоцінити хоча б тому, що саме його за-
слугою є організація українських збройних сил і керування ними 
в ті буремні часи. Ця легендарна постать уже давно заслуговує на 
пам’ятник у столиці України. Розповісти про Петлюру й перипетії, 
пов’язані з його пам’ятником, «УМ» попросила Олександра Куче-
рука, директора Музею української революції 1917—1921 років.

ДУМКА З ПРИВОДУ 

«УМ» поцікавилася у відомого історика, письменника, 
професора Володимира Сергійчука, де варто встановити пам’ятник 
главі Директорії УНР
 — Я за те, щоб пам’ятник Петлюрі поставили там, де й намітили, біля 
будівлі Центральної Ради, — каже Володимир Іванович. — Або ж навіть там, 
де зараз стоїть пам’ятник Щорсу. Чому? Раніше там стояв пам’ятник графу 
Олексію Бобринському — відомому політику, підприємцю, економісту, ме-
ценату, засновнику цукрової промисловості України, будівничому першої за-
лізниці у Російській імперії та Наддніпрянській Україні (встановлений у 1872 
році, демонтований радянською владою у 1926 році та знищений наприкін-
ці 1920-х років. — Авт.). Й у 1918 році під тим пам’ятником Петлюра лежав, 
і разом із полковником Всеволодом Петрівом (цей момент є в його спогадах) 
та іншими вояками відстрілювався від більшовицьких формувань Муравйова, 
які були тоді на залізничному вокзалі Києва.

■

Симон Петлюра 10 травня 1920 р.❙
Проект пам’ятника Симону Петлюрі, 
створений скульптором Володимиром Луцаком.

❙
❙

стор. 14»
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побоювалися, щоб якісь вар-
вари не розбили цю дошку, 
тому певний час її охороня-
ла міліція. Але, слава Богу, 
у суспільстві в позитивному 
розумінні наразі змінилося 
ставлення до національних 
героїв. Щороку покладаємо 
там квіти.
 ■ Пригадується, що Поро-
шенко фактично продублю-
вав указ Ющенка...
 — Так, це вже другий 
указ по пам’ятнику: Поро-
шенко у січні 2016 року під-
писав указ «Про заходи з від-
значення сторіччя подій Ук-
раїнської Революції 1917–21 
років», де окремим пунктом 
чітко записано: встанови-
ти у Києві пам’ятник Симо-
ну Петлюрі. Буквально дня-
ми було засідання оргкоміте-
ту (до складу якого я входжу) 
щодо святкування 100-річчя 
революції, і там одними з ос-
новних питань були встанов-
лення пам’ятника Петлюрі 
й проблема з будинком Цен-
тральної Ради та нашим му-
зеєм. 
 Прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман тоді ска-
зав, що «нашим завданням 
є завершення цього процесу 
й треба обов’язково встано-
вити пам’ятник у Києві». А 
коли мер Кличко почав там 
щось про нестачу грошей ка-
зати, то Прем’єр розповів, 
як у Вінниці декілька років 
тому теж довго проводили 
конкурс щодо встановлення 
пам’ятника Петлюрі. «Мені 
це набридло, я зібрав кращих 
скульпторів і сказав: «Хлоп-
ці, змагайтеся між собою й 
хто зробить кращий проект, 
того пам’ятник й постави-
мо». І ми пам’ятник вже від-
крили (14 жовтня 2017 року. 
— Авт.), а «вони» ще прово-
дять конкурси», — резюму-
вав Прем’єр.

«Тут закопаний пуп 
української державності!» 
 ■ А що за проблеми дов-
кола вашого музею й будів-
лі вцілому? На вході я поба-
чив якесь досить дивне ого-
лошення про нібито аварій-
ність будинку Центральної 
Ради?
 — Згідно з указом Прези-
дента наш музей має бути роз-
ширено за рахунок музеєфі-
кації кабінетів Грушевсько-
го й Винниченка, які поруч 
із нами. Щодо приміщення: 
«декого» цікавить не стільки 
наш будинок, скільки — зе-
мелька, що поруч. Свого часу 
забудовники хотіли там «вба-
бахкати» 25-поверховий бу-
динок. Тоді поставили на ре-
монт музей Шевченка і під 
виглядом цього ремонту хоті-
ли поставити «Шевченківсь-
кий дім», а над ним... 20 по-
верхів! Громадськість тоді не 
дала цього зробити.
 А зараз «вони» вже захо-
дять звідси, тиснуть, нібито 
наша будівля валиться. Але 
практика показує: будів-
лю закривають, розбирають 
дах, і на цьому гроші на «ре-
монт» закінчуються — усе 
починає гнити й дійсно роз-
валюватися. Будинок, як 
пам’ятку архітектури зніма-

ють з реєстрації й тоді роби з 
ним, що хочеш! Отакою «ти-
хою сапою» й хотіли нас зни-
щити. Директорка Будинку 
вчителя (Центральної Ради) 
противилася цьому неподоб-
ству — і її звільнили. Поста-
вили зовсім сторонню люди-
ну із завданням «зробити, як 
треба» на угоду «ремонтни-
кам-забудовникам». Але ж 
ми почали роз’яснювальну 
роботу у суспільстві: гряде 
100-річчя української рево-
люції, а будинок хочуть зни-
щити. Нам удалося відби-
тися, нова директриса свого 
«завдання» не виконала й її 
також звільнили через рік. 
А півроку тому знову поста-
вили нового директора, який 
є інженером-будівельником і 
немає ніякого відношення до 
освіти й педагогіки — у ньо-
го теж завдання довести бу-
динок до закриття.
 Але ми не здавалися й не 
здаємося! Ми почали знову 
писати в різні інстанції, що 
цей будинок для української 
історії та свідомості значно 
цінніший, ніж Будинок вчи-
теля. Як сказав один із відві-
дувачів будинку Центральної 
Ради: «Тут закопаний пуп ук-
раїнської державності!» 
 Ми запропонували ство-
рити тут «Історико-культур-
ний центр, будинок Цент-
ральної Ради», який би ви-
конував різні функції: му-
зейну, просвітницьку. Адже 
будинок сам по собі прекрас-
ний і абсолютно унікальний: 
як для ХІ ст. — Софія, так 
для ХХ ст. — будинок Цен-
тральної Ради!
 І на цій, останній, на-
раді Кличко бив себе в груди 
й казав, що місто відремон-
тує будівлю, а Гройсман зап-
ропонував об’єднати подібні 
будівлі (музей Грушевсько-
го і т.п.) в один «кущ», цент-
ром якого буде саме ця будів-
ля. І запропонував перевести 
нашу будівлю з комунальної 
в державну власність. 
 У цьому приміщенні був 
увесь цвіт української нації: 
зокрема, у ось цьому, поруч 
із нашим музеєм, кабінеті 
Грушевського залишила-
ся навіть автентична дверна 
ручка. Саме в залі цього бу-
динку ухвалювали Універса-
ли й усе законодавство. Тут 
творилися підвалини сучас-
ної держави. Коли приймали 
4-й Універсал, Грушевський 
у 1917 році сказав: «Нехай 
не думають, що ми якась не-
відома нова нація. Ми нація 
з великою історією й лише 
відроджуємося!» 
 І не було б УНР, то на що б 
ми зараз посилалися й опира-
лися? А так нам є на що опер-
тися — на нашу історичну де-
ржавницьку традицію! 
 ■ Безумовно, знищення 
цієї історичної будівлі на-
щадки нам не пробачать. По-
вертаючись до пам’ятника, 
коли ж все-таки Петлюру ми 
побачимо в столиці?
 — Згідно з указом, вста-
новлення пам’ятника має від-
бутися до 2021 року. Але ос-
кільки можновладці поста-
вили це питання у пріоритет, 
то, надіюсь, ця довгоочікува-
на подія відбудеться набагато 
раніше. ■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Майже місяць перебував з гаст-
ролями в Італії Заслужений ака-
демічний симфонічний оркестр 
Українського радіо. Стоячи ап-
лодували вибагливі італійці на-
шим музикантам у легендарно-
му театрі «Аполло» міста Лечче, 
успіх не залишав їх на жодному 
з 10 концертів. Завершилися 
гастролі тріумфом у театрі Ан-
тоніо Сальєрі міста Леньяго на 
півночі Італії. 
 Своїми враженнями від творчої 
поїздки поділився і відповів на 
запитання «України молодої» 
художній керівник та головний 
диригент колективу, народ-
ний артист України Володимир 
Шейко.

На батьківщині Лучано 
Паваротті
 ■ Пане Володимире, ви не 
вперше гастролювали до Італії. 
Чим ця країна подивувала цьо-
го разу?
 — Так, в Італії я провів свою 
молодість у 90-х роках. Мені 
знайомі близькі міста, театри. 
Та щоразу ця країна відкриває 
все нові й нові грані. Ця подо-
рож була цікава й насичена. Ми 
возили дві програми. Це був Йо-
ганн Штраус, хоч і не так багато 
творів. За основу брали участь у 
фестивальному русі. Разом iз 
нами працювали два солісти. Це 
піаніст Джузеппе Альбанезе та 
скрипаль Стефан Міленкович. 
Надзвичайно чудові музиканти. 
Ми грали високоякісну музику. 
І найголовніше — представля-
ли не тільки наш симфонічний 
оркестр, не тільки Українське 
радіо, а й усю українську куль-
туру.
 ■ Українські музиканти 
швидко знайшли спільну мову з 
італійцями?
 — Ми співпрацювали вже 
минулого року. Це супермузи-
канти. Із Джузеппе Альбанезе 
грали твори Петра Ілліча Чай-
ковського. А італійська зірка 
— віртуозний скрипаль Стефан 
Міленкович чудово виступив 
разом iз нами в екзотичній для 
Італії програмі Viva Espana! Ба-
гато наших музикантів прояви-
ли себе як солісти. Наприклад, 
скрипаль Володимир Кирилюк 
зіграв соло в кількох творах. І 
вони вже як колеги вільно по-
чувалися й спілкувалися зі Сте-
фаном Міленковичем.
 ■ Можливо, якийсь концерт 
чи театр запам’яталися особли-
во?
 — Це неможливо порівню-
вати. Ми мали десять концер-
тів у різних містах. Напри-
клад, iз великим натхненням 
відіграли концерт у Модені 
(Північна Італія). Це батьків-
щина легендарного Лучано Па-
варотті. За честь було висту-
пати у прекрасному старо-
винному міському театрі, що 
названий нині його ім’ям. За-
повнена зала, теплий прийом 
публіки. Звучать світові ше-
деври на іспанську тематику: 
«Іспанське капричіо» Миколи 
Римського-Корсакова, «Ара-
гонська хота» та «Ніч у Мад-
риді» Михайла Глінки, Фанта-
зія для скрипки з оркестром на 
теми «Кармен» Пабло Сараса-
те, «Три іспанські танці» Енрі-
ке Гранадоса. 
 Почули багато компліментів 
щодо нашого оркестру. Приєм-
но радує зацікавленість італій-
ців Україною. Маємо запрошен-
ня повернутися до Модени ще. 
Або як не згадати провінцію Ге-
нуя і знаменитий театр Карло 
Феліче на дві тисячі глядачів — 
один iз трьох найбільших теат-
рів Італії! Зала заповнена, маємо 
відеозйомку.

Музей Страдіварі
 ■ Розкажіть про Музей скри-
пки. 
 — Є таке місто Кремона. Це 
ніби рай для музикантів. Ми од-
разу ж знайшли Музей скрипки 
й на дозвіллі відвідали. Частіше 
його називають музей Страді-
варі.
 Перед тим, як шукали му-
зей, потрапили в боттегу. Рані-
ше я думав, що там лише вино 
виготовляють, а виходить, що в 
італійців це майстерня для ви-
готовлення скрипок. Розташо-
вана вона на центральній площі 
міста. У тому приміщенні двічі 
був Вольфганг Амадей Моцарт. 
Майстер, з яким познайомили-
ся, надзвичайно цікаво розповів 
про виготовлення скрипки. На-
приклад, італійці дерево для 
скрипки отримують лише із за-
повідного для скрипалів лісу. 
 Приємно порадувало й те, що 
в Кремоні живе один із визнаних 
в Італії українських майстрів-
скрипалів Олександр Матвій-
чук. Це гордість України, а його 
дружина Надія Петренко — ві-
дома співачка.
 ■ Пане Володимире, чим 
італійська публіка відрізняєть-
ся від інших?
 — На концерти італійці при-
ходять красиво одягнені, уро-
чисті. Жінки в діамантах і хут-

рах. Наприклад, у місті 50 тисяч 
жителів, а театр розрахований 
на тисячу місць. Зала заповнена. 
Тобто кожен 50-й житель побу-
вав на концертi. Вважайте одна 
людина з під’їзду — в театрі. Ось 
така висока цивілізованість на-
селення. 
 Італійці йдуть на якісний 
продукт. Із концертів виходять 
приємно здивовані, задоволені, 
з посмішками, просвітлені. 
 ■ Тобто нам є чим пишати-
ся, пане Володимире. Заслуже-
ний академічний симфонічний 
оркестр Українського радіо зна-
ний у світі?
 — Саме так! Наша мета — 
презентувати Україну в усіх 
спектрах. Наприклад, коли 
граємо музику Петра Чайковсь-
кого, в якого дід і прадід були ук-
раїнцями. У світі мають знати, 
що й Ігор Стравінський, і Сер-
гій Прокоф’єв — українці. Для 
когось це відкриття, а це і є на-
родна дипломатія від серця до 
 серця. 
 До речі, ментальність ук-
раїнська й італійська схожi. Це 
— емоційність, доброта. Мій 
земляк Микола Гоголь говорив: 
«Італія — батьківщина моєї 
душі». Я лише додам: якщо ми 
не будемо планувати гастролі до 
Італії — треба кидати мистец-
тво. ■

ВИСОКА НОТА

Володимир Шейко: 
У світі мають знати, 
що і Стравінський, 
і Прокоф’єв — 
українці
Диригент оркестру Українського радіо 
— про десять концертів в Італії, нові 
запрошення грати за кордоном і важливість 
інформування іноземців через музику про 
українське коріння знаних композиторів

■

Володимир Шейко за диригентським пультом.
Фото з власного архіву.

❙
❙

НАШІ ГЕРОЇ

Петлюра йде 
на Київ

■

стор. 13  »
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«Ми знаємо, наскільки неймовірною буде конкуренція в олімпійському 

Пхенчхані, адже змагатимуться найкращі спортсмени світу, але 
переконаний, ви прагнутимете показати якнайкращі свої результати». 

Сергій Бубка
президент НОК України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 В останні роки наставники 
національної збірної України 
— спочатку Михайло Фомен-
ко, а згодом і Андрій Шевчен-
ко — пояснюючи не надто пе-
реконливі результати очолюва-
них ними команд, посилалися 
на відсутність у їхніх підопіч-
них досвіду проведення мат-
чів iз найсильнішими збірними 
планети.
 У ФФУ пояснювали, що то-
вариські поєдинки з гранда-
ми європейського та світового 
футболу коштують занадто до-
рого. Приміром, аби збірна Ар-
гентини на чолі з зірковим Ліо-
нелем Мессі восени минуло-
го року зголосилася на матч зі 
збірною Росії в Москві, Росій-
ському футбольному союзу до-
велося викласти аргентинській 
федерації мільйон доларів.
 Натомість український фут-
бол таких можливостей немає. 
Відтак максимум, на який мо-
жуть розраховувати «синьо-
жовті» — поєдинки з футболь-
ними середняками. Грати ж 
матчі з представниками еліти 
випадає рідко: інколи — у від-
борі на ЧС або ЧЄ, часом — з 
нагоди якоїсь урочистості, як 
то було в листопаді 2011 року, 
коли до Києва на відкриття від-
новленого до Євро-2012 НСК 
«Олімпійський» приїздила збір-
на Німеччини.
 Однак після створення 
УЄФА нового турніру для збір-
них, який носитиме назву Ліга 
націй, в українських збірників 
вимальовується перспектива ре-
гулярних зустрічей з представ-

никами елітарного футбольно-
го клубу. Щоправда, для цьо-
го в майбутньому турнірі, старт 
якого призначений на вересень 

2018 року, а його жеребкуван-
ня відбулося 24 січня у швей-
царському Ньоні, збірній Ук-
раїни потрібно виграти свою 

пульку в другому за рейтингом 
дивізіоні Ліги націй, де команді 
Андрія Шевченка випало змага-
тися з Чехією та Словаччиною.

 Загалом, у турнірі, котрий, 
за задумом УЄФА, покликаний 
на заміну мало цікавим «товар-
някам» й сприятиме «стабіль-
ному процвітанню футболу на 
рівні збірних», візьмуть участь 
55 національних команд Старо-
го світу. Зважаючи на свій рей-
тинг, усі вони були розподілені 
між чотирма дивізіонами — 
«А» (12 колективів), «В» (12), 
«С» (15) та «D» (16) — по чотири 
«пульки» в кожному з них. При 
цьому представники першої, 
елітної, когорти наприкінці се-
зону — в умовному «фіналі чо-
тирьох» — розігруватимуть ти-
тул переможця ЛН. Тоді як для 
найсильніших команд з інших 
трьох дивізіонів (знову таки — 
по чотири з кожного) передбаче-
ний процес підвищення в класі. 
Водночас на найгірші команди з 
дивізіонів «А», «В», «С» чека-
тиме рух донизу.
 Аби змагання для учасни-
ків сезону 2018/2019 років виг-
лядало привабливішим, УЄФА 
планує розіграти поміж пере-
можцями кожного з дивізіонів 
— у стикових матчах — одну 
путівку на Євро-2020. Варто 
відзначити, що альтернатив-
ний процес визначення додат-
кових учасників майбутньо-
го Євро-2020 відбуватиметься 
вже після завершення групо-
вого раунду кваліфікації. Усе 
для того, аби колективи-пере-
можці своїх пульок, які через 
прямий відбір пробилися на 
ЧЄ-2020, змогли передати своє 
право на участь у «щасливо-
му» «плей-оф» тим конкурен-
там, які квитків на єврофорум 
не мають. ■

Зігравши наприкінці минулого року зі словаками «товарняк», у нинішньому «синьо-жовті» зіграють 
зі старими знайомими два матчі в Лізі націй.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

ФУТБОЛ

Нова Ліга націй
Для забезпечення стабільного процвітання футболу на рівні 
збірних УЄФА дав старт новому турніру

■

Григорій ХАТА

 Наближення Олімпійських ігор тра-
диційно сприяє зменшенню політичної 
напруженості на планеті. Попри те, що 
останнім часом Північна Корея неабияк 
дратувала світ своїми ракетними навчан-
нями, на час зимової Олімпіади в півден-
нокорейському Пхенчхані Пхеньян i Сеул 
пішли на зближення стосунків.
 Так, уперше за 12 років ворогую-
чі сторони вирішили знову вийти на це-
ремонію відкриття Ігор під єдиним пра-
пором «об’єднаної Кореї». Окрім того, 
Північна та Південна Корея домовили-
ся виставити на Олімпіаду-2018 спільну 
жіночу збірну по хокею.
 При цьому на півдні Корейського пі-
вострова не приховують, що до себе в гості 
вони чекають не тільки північнокорейсь-
ких фольклористів та музикантів, які вже 
готуються до участі в офіційних урочис-
тостях Ігор. Хочуть у Пхенчхані побачити 
й представників спортивного світу Північ-
ної Кореї. І хоча з олімпійськими ліцен-
ціями в північнокорейських олімпійців 
проблеми, керівник МОК Томас Бах за-
явив, що його організація — попри вже 
закриті в окремих дисциплінах кваліфі-
каційні «вікна» — не проти того, аби пред-
ставники олімпійської збірної Північної 
Кореї виступили на Олімпіаді-2018. 
 Зрештою, після тривалих перемо-
вин iз Пхеньяном Томас Бах заявив, 
що МОК прийняв виняткове рішення 
й виділив квоту для 22 спортсменів iз 
Північної Кореї, які змагатимуться в 

п’яти видах програми.
 Водночас, яким буде фінальне пред-
ставництво української олімпійської збір-
ної в Пхенчхані, достеменно наразі не ві-
домо, адже досі не всі кваліфікаційні від-
бори добігли свого кінця. Раніше керівник 
«спортивного» міністерства Ігор Жда-
нов повідомляв, що на Ігри-2018 Україна 
може відправити до 50 олімпійців. Про-
те під час урочистої церемонії проводів 
наших спортсменів до Південної Кореї, 
котра днями відбулася в Національній 
філармонії України в Києві, міністр мо-
лоді та спорту оперував цифрою в 35 осіб.
 Під час свого вітального слова Ігор 
Жданов наголосив, що уряд України, Мін-
молодьспорту та НОК максимально спри-
ятимуть перемогам наших олімпійців у 
Пхенчхані. Аби нашим «зимовикам» у 
Республіці Корея сприяла удача, міністр 
передав представникам нашої олімпійсь-
кої збірної — фігуристам Олександрі На-
заровій та Максиму Нікітіну — карту-
оберіг, створену в рамках національного 
проекту «Вишивана моя Україна».
 «Ми знаємо наскільки неймовірною 
буде конкуренція в олімпійському Пхен-
чхані, адже змагатимуться найкращі 
спортсмени світу, але переконаний, ви бу-
дете прагнути показати якнайкращі свої 
результати», — наголосив президент НОК 
України Сергій Бубка.
 При цьому жодних медальних прог-
нозів вітчизняні спортивні функціоне-
ри не роблять. Приміром, віце-президент 
НОК, головна Федерації біатлону України 
Володимир Бринзак каже, що перед віт-

чизняними біатлоністами жодних кон-
кретних завдань не ставлять, хоча зро-
зуміло, що саме на їхній успіх найбіль-
ше розраховують в українській олімпій-
ській збірній. Окрім того, Ігор Жданов не 
виключає, що в Пхенчхані зможе вистре-
лити наш фристайліст Олександр Абра-
менко, котрий, незважаючи на нещодав-

но заліковану травму, здобув на заключ-
ному перед Іграми етапі Кубка світу з ак-
робатики «срібло». «Будемо раді й одній 
медалі», — відзначив керівник «спортив-
ного» відомства, додавши, що, в порів-
нянні з літніми Іграми в Ріо-2016, пре-
міальні для українських медалістів не 
змінилися. ■

НАПЕРЕДОДНІ

І одна медаль — щастя
У Національній філармонії України урочисто провели 
до Пхенчхана вітчизняних олімпійців

■

До Пхенчхану українські біатлоністки вирушають зі своїм переможним прапором, 
з яким їхня естафетна команда тріумфувала на Іграх-2014 у Сочі. 
Фото з сайта noc-ukr.org.

❙
❙
❙
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Долі «східних робітників»
У Музеї історії України розповідають про «щастя» і рабство українців у Німеччині

УКРАЇНА МОЛОДА
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т./ф.: (044) 454-84-41,

sale@umoloda.kiev.ua

«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

Відділи:

новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;

права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36; 

мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25; 

економіки — eko1@umoloda.kiev.ua,  454-86-39; 

медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99; 

культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96; 

соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;

спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
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 Батько — синові:
 — Ти куди зібрався?
 — На побачення з дівчиною.
 — Сміття винеси.
 — Тату, заздрість — погане 
почуття!

* * *
 Дівчина прийшла до ворож-
ки.
 — Мене люблять двоє хлоп-
ців. Скажи, кому з них пощастить?
 Ворожка розклала карти, потім 
уважно подивилася на дівчину.
 — Пощастить Ігорю — твоїм 
чоловiком стане Петро.

* * *
 На автозаправці касир попе-
реджає блондинку:
 — Вiдсьогоднi бензин подо-

рожчав.
 — Добре, налийте мені 50 
літрів учорашнього.

* * *
 Лист батька синові-студенту:
 — Висилаю тобі сто гривень, 
як ти і просив. Тільки запам’ятай: 
сто пишеться з двома нулями, а не 
з трьома.

* * *
 Заблукали два грибники. Лед-
ве пересуваючи ноги, вийшли 
вони на галявину. А там прапор-
щик стоїть. Вони його запитують:
 — Ми на станцію правильно 
йдемо?
 — Яке там правильно? Гомiл-
ковий суглоб вихляє, удар стопи не 
чіткий, та й узагалі не в ногу.

По горизонталі:
 1. Відомий англійський фут-
боліст, який використав пісню гур-
ту «Даха Браха» у комерційному 
ролику для свого нового бренду 

House 99. 4. Садова ягода з колю-
чого куща. 7. Народний співак-поет, 
оповідач у вірменів та грузинів. 8. 
Епітет чи метафора як художній за-
сіб. 10. Значний історичний відрізок 
часу. 11. Невеличкий ліричний му-
зичний твір. 12. Клубний танець, по-
пулярний в Америці у 50-60 роках. 
15. Міні-тортик. 18. Підпис зірки. 
20. Американський штат. 23. Росій-
ський поет Срібного віку, похований 
під Коктебелем. 25. Українське міс-
то, яке було «столицею» Рейхскомі-
саріату «Україна». 26. Давня назва 
Феодосії. 27. Теревені, які можна то-
чити. 28. Французьке місто, батьків-
щина генерала де Голля. 29. Позив-
ний командира розвідників Андрія 
Гречанова, якого Сергій Лойко на-
звав «кіборгом №1». 
По вертикалі:
 1. Тонка бавовняна тканина. 2. 
Точна генетична копія. 3. Пристрій 
для підточування коси під час косо-
виці. 4. Людина, яка виконує засек-
речене завдання. 5. Найбільша річ-
ка Західної Грузії. 6. Американсь-
кий пластун. 9. Український політик, 
один із найближчих соратників Вік-

тора Януковича, поява якого на те-
леканалі ZIK викликала скандал. 13. 
За словником Грінченка — пристрій 
для плетіння постолів. 14. Розділ 
Корану. 16. Міфічне місце перебу-
вання душ померлих у слов’ян. 17. 
Новгородський посадник, на замо-
влення якого було написане Єван-
геліє, що є однією з найдавніших 
руських книг, які дійшли до нашого 
часу. 19. Правитель у Стародавньо-
му Єгипті. 20. Синтетичне волокно. 
21. Англійський письменник, автор 
антиутопії «1984». 22. Один із двох 
старших синів Адама і Єви. 24. Ім’я 
батька Марусі із однойменної повісті 
Квітки-Основ’яненка.

Кросворд №7 
від 19—20 січня
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Аліса КВАЧ

 За коханим — хоч на край світу, кажуть про справж-
ню пристрасть. Звичайно, Франція — це не Сибір і не Пів-
нічний Полюс, але і на те, щоб проміняти сонячні пляжі 
Малібу на Марсель, як це зробила голлівудська актриса 
і модель Памела Андерсон, потрібні вагомі підстави. На 
такий рішучий крок 50-річна секс-бомба зважилася через 
своє нове кохання — 32-річного захисника клубу «Олім-
пік Марсель» і збірної Франції, французького футболіс-
та марокканського походження Адиля Рамі.
 Із собою Памела Андерсон взяла лише валізку з осо-
бистими речами і улюбленого песика — золотистого рет-
ривера Зузу. Свій маєток у Малібу актриса здала в довго-
строкову оренду за 40 тисяч доларів за місяць.
 З Адилем зірка познайомилася в травні минулого року 
в Монако. Тоді її підозрювали в романтичних стосунках із 
засновником сайта Wikileaks Джуліаном Ассанжем, який 
зараз проживає в посольстві Еквадору в Лондоні, де йому 
надали політичний притулок. Але вона ці чутки спросто-
вувала. А от з Адилем Рамі, схоже, все настільки серйоз-
но, що подейкують, що Памела готова знову проголосити 
шлюбну обітницю — пару навіть бачили в ювелірному ма-
газині, коли вони прицінювалися до обручок. Зрештою, пе-

реїзд багато про що говорить.
 Для актриси це вже буде четвер-
тий шлюб. Першим її чоловіком був 
музикант гурту MotleyCrue Томмі Лі, 
батько двох її синів. Потім Памела рік 
прожила з іншим рок-музикантом Кі-
дом Роком, а тоді двічі виходила за-
між за продюсера Ріка Саломона. 
У Рамі теж є двійнята від першого 
шлюбу, які живуть із мамою.
 Тепер і Памела, і Адиль сподіва- ються, 
що цей шлюб стане найвдалішим. Тим більше, 
що футбол уже зіграв одного разу в житті Памели Ан-
дерсон доленосну роль — ще в юності на одному з 
футбольних матчів камера вихопила її із натовпу, і 
на неї звернув увагу місцевий виробник пива, за-
просивши стати обличчям рекламної кампанії. На-
ступними стали зйомки для журналу Playboy, піс-
ля чого актриса прикрашала обкладинку цього 
популярного глянцю для чоловіків аж 14 разів.
 Так що хочеться побажати Памелі та Адилю 
злагоди й кохання. А різниця у віці — хто на це те-
пер звертає увагу! Он Пугачова з Галкіним живуть 
разом скільки — і нічого, ще й дітей няньчать. ■

З 29 сiчня до 4 лютого  
  Овен (21.03—20.04). Ви працюватиме-
те без відпочинку, щоб мати достаток. Дове-
деться брати кредити та позики як для розвит-
ку проекту, так i заради задоволення власних 
потреб.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.
 Телець (21.04—21.05). Що стосується 
фінансів, усi кошти ви витрачатимете марно, 
лише малу частину з них буде вкладено в обiг. 
На роботi можлива аудиторська перевiрка.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 31.
 Близнюки (22.05—21.06). Вашому 
здоров’ю нічого не загрожує. У вас відмінний 
тонус і заряд енергії, ви не занурюєтеся в ро-
боту, що збереже нервову систему.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.
 Рак (22.06—23.07). Дуже багато як у сус-
пільному, так і в особистому життi залежати-
ме вiд вас самих. Багатьом удасться поміняти 
своє ставлення до життя й остаточно визначи-
тися з цілями.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.
 Лев (24.07—23.08). Вашi інтереси по-

вернуться у бiк розвитку кар’єри та самореалі-
зації. У цьому ви досягнете неабияких успіхiв. 
Існує ймовірність загострення старих хроніч-
них захворювань, варто придiлити особливу 
увагу здоров’ю.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 1.
 Діва (24.08—23.09). Ви прагнутимете лі-
дирувати в колективі, намагаючись виділити-
ся за рахунок особистих якостей, чіткої проду-
маної стратегії, а також можливості приймати 
правильні рішення.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.
 Терези (24.09—23.10). Ви маніпулюва-
тимете людьми, підпорядковуючи їх своїй волі 
та заражаючи своїми ідеями. З’явиться бага-
то можливостей заробити гроші i вкласти їх у 
розвиток справи.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 3.
 Скорпіон (24.10—22.11). Навколо вас 
постійно перебувають люди, які розраховують 
на вашу допомогу. В результаті цього відчуєте, 
що витратили майже всі гроші. Щоб поповнити 
бюджет, доведеться шукати додаткову роботу.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Стрілець (23.11—21.12). Потрібно про-
являти більше уваги до здоров’я, адже ваше 
небажання звертатися до фахівців може при-
звести до небажаних наслiдкiв. Бiльше бувай-
те на свiжому повiтрi.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 31.
 Козеріг (22.12—20.01). На вас че-
кає щасливий перiод, сповнений несподіва-
них приємних подій і вдалих збігів обставин. 
З’явиться багато нових знайомих, які багато в 
чому змiнять ваше життя.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 2.
 Водолій (21.01—19.02). Ви звикли бути 
душею компанії, завжди перебуваєте в центрі 
уваги, це обіцяє безліч перспектив і вигідних 
пропозицій. Декому пощастить укласти вигiд-
ний контракт.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.
 Риби (20.02—20.03). Ви вирішите, що 
настав час міняти життя у кращий бiк, для цьо-
го не пошкодуєте ні сил, ні коштів. Доведеть-
ся розширювати коло знайомств i покращува-
ти знання.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 31. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

СТРІЛИ АМУРА

Футбол і Playboy
Памела Андерсон поміняла Малібу 
на Марсель заради нового кохання

■

Памела Андерсон.❙

Адиль 
Рамі.

❙
❙

27—28 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. На дорогах ожеледиця. 
Вiтер пiвденний, 5-10 м/с. Температура вночi -8...-10, удень 
0...-2. Пiслязавтра вночi -4...-6, удень 0...+2.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славсь-
ке: уночi -3...-5, удень +1...+3. Яремче: уночi -5...-7, удень 
0...+2. Мiжгiр’я: вночi -2...-4, удень +5...+7. Рахiв: -2...-4, 
удень +5...+7.

25 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
5 см, Стрий — 4 см, Славське — 12 см, Плай — 39 см, 
Мiжгiр’я — 11 см, Рахiв — 13 см, Долина — 2 см, Іва-
но-Франкiвськ — 8 см, Яремче — 8 см, Коломия — 9 
см, Пожежевська — 47 см.
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