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Мадуро,
та йди вже!
Голова парламенту Венесуели проголосив себе
в.о. президента, його підтримали США і Євросоюз

❙ Хуан Гуайдо проголосив себе в.о. президента.

❙ Венесуельці масово вийшли на вулиці на підтримку очільника опозиції Хуана Гуайдо.
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ІнФорУМ

«Ключ до миру не в Києві, не в Брюсселі, не у Вашингтоні. Ключ до миру
— в Москві. І ми маємо використовувати інструмент, який у нас є, щоб
посадити Путіна за стіл переговорів, як ми це робили у 2014-15 роках, коли
підписували Мінські угоди».

■ ПОЛІТВ’ЯЗНІ

■ НА ФРОНТІ

«Женева»
допоможе

«Блакитні шоломи»
на горизонті

ПАРЄ ухвалила
резолюцію про
загострення в
Азовському морі та
Керченській протоці

Перспективи миротворчої місії на Донбасі
Тарас ЗДОРОВИЛО

Ірина КИРПА
Увесь світ продовжує очікувати від Російської Федерації негайного звільнення незаконно захоплених у полон 24 українських моряків поблизу
Керченської протоки в листопаді 2018 року, зазначено в повідомленні представництва Євросоюзу
при Раді Європи. Рішуче закликати представників
країни-агресора до відповідальності за свої слова
та вчинки члени ЄС змогли після того, як 23 січня
особисто поспілкувалися з родичами захоплених
українських моряків. Делегація з України змогла
відвідати зимову сесію ПАРЄ у Страсбурзі та оприлюднити правдиву інформацію про те, що поранені арештанти не можуть отримати необхідні
медикаменти та лікування.
Родичі полонених моряків просять ЄС вплинути на країну-агресора з метою надання арештантам медичної допомоги. У російській в’язниці
перебувають троє поранених, але правозахисники підтверджують, що досi немає офіційного документа про те, що заарештованих моряків хоча б
раз оглядали лікарі.
Ситуація стала критичною після того, як
з’ясувалося, що моряків перевели з лікарні СІЗО
«Матроська тиша» до ізолятора «Лефортово», де
медустанови взагалі відсутні. Це свідчить про те,
що Росія вкотре вчиняє злочин проти людяності.
Тим часом прес-служба московського омбудсмана Тетяни Потяєвої заявляє, що уповноважений iз
прав людини в Москві особисто відвідала трьох
українських моряків у СІЗО «Матроська тиша» та
дiйшла висновку, що бранці «повністю відновилися». Зовсім протилежну точку зору на проблему
висловила український омбудсман Людмила Денiсова, констатуючи, що Росія порушує положення Третьої Женевської конвенції про поводження
з військовополоненими. Вона заявила: «Вимагаємо від РФ направити поранених військовополонених моряків до нейтральної країни для надання їм
кваліфікованої медичної допомоги».
Парламентська асамблея Ради Європи 24 січня ухвалила резолюцію про загострення в Азовському морі та Керченській протоці. «За» проголосувало 103 депутати, «проти» — 3, ще 16 утрималися. Попередньо в ході дискусії депутати вирішили
не згадувати в документі термін «військовополонені», на якому наполягала українська сторона.
Як стало відомо «Європейській правді», напередодні представники України провели низку зустрічей iз посадовцями ПАРЄ, в тому числі з доповідачем по Азову, німецьким депутатом Андреасом
Ніком, намагаючись переконати його в потребі юридичного визнання статусу військовополонених, але
він відмовився, констатує журналіст «Європейської
правди». «Згадка формулювання «військовополонений» не допомогла би деескалації», — пояснив
Нік свою позицію під час обговорення документа в
пленарній залі.
Водночас було знайдене компромісне формулювання, яке задовольнило українську сторону. До резолюції додали висновок, що захоплені
росіянами українські моряки підпадають під дію
«міжнародного гуманітарного права, включаючи
Женевські конвенції». Як відомо, саме комплекс
Женевських конвенцій, ухвалених 1949 року, регулює статус військовополонених i правила поводження з ними. ■

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент України Петро Порошенко обговорив із Генсеком ООН
Антоніу Гутеррішем перспективи розгортання повноцінної
миротворчої місії на Донбасі
та ситуацію на окупованих територіях. «Генеральний секретар ООН підтвердив готовність
продовжити вживати заходи з
надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним
особам, а також постраждалому цивільному населенню Донбасу», — йдеться в повідомленні прес-служби Президента.
«Окрему увагу було приділено наслідкам агресії РФ проти України в районі Чорного
та Азовського морів, — iдеть-

ся в офіційному повідомленні. — Співрозмовники наголосили на необхідності негайного звільнення РФ українських
моряків, суден i забезпечення
вільного судноплавства Керченською протокою відповідно до міжнародного права».
Тим часом бойовики на окупованому Донбасі притихли:
станом на ранок 24 січня ворог вогонь не відкривав. Наші
захисники продовжують контролювати противника на
лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Російські окупаційні війська 23 січня один раз порушили режим припинення вогню.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід»
обстріл позицій наших захис-

Петро Порошенко
Президент України

❙ Чотири роки минуло з того дня, як російські терористичні війська
❙ з реактивних установок «Град» розстріляли житловий
❙ мікрорайон «Східний» у Маріуполі.
ників вели з гранатометів різних систем i стрілецької зброї
в районі міста Авдіївка.
Унаслідок злочинних російсько-окупаційних обстрілів
жоден військовослужбовець
Об’єднаних сил не отримав поранень. Підрозділи Об’єднаних
сил у відповідь на провокації
противника застосовували чергові вогневі засоби. За даними
розвідки, в середу трьох окупантів було знищено.

Поблизу Маріуполя сталася НП: на одному з постів спостереження в районі
села Павлопіль зник безвісти військовослужбовець розвідувального зведення 79ї Окремої десантно-штурмової бригади (ОДШБр). Як
повідомляється на сторінці
ОДШБр у «Фейсбуцi», сталося це близько 4-ї ранку в
районі виконання бойового
завдання. ■

■ РЕЗОНАНС

Тарас ЗДОРОВИЛО
Під посиленою охороною 24 січня Оболонський суд
міста Києва від самого ранку почав оголошувати вирок експрезиденту України Віктору Януковичу, якого підозрюють
у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність
України — за це «світить» 15-річне ув’язнення.
Нагадаємо, що судовий процес над «проффесором» триває від травня 2017 року. Віктору Януковичу
інкримінують вчинення державної зради, посібництво
представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з
метою зміни меж України, і веденні агресивної війни.
Тобто в злочинах, передбачених ч. 1. ст. 111, ч. 5 ст. 27.
ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України. Суд встановив, що екс-президент вчиняв дії з метою отримання
преференцій від РФ та з метою уникнення кримінального покарання на території України.
За словами захисника підсудного-втікача, Віктор
Янукович не може взяти участь у судовому засіданні, де
оголошують вирок, бо його прооперували. «У нас була
коротка зустріч у клініці, де Віктор Янукович після операції проходить реабілітацію», — додав Віталій Сердюк,
уточнюючи, що його підзахисний йде на поправку. Адвокат повідомив, що ні він, ні екс-президент не отримували
повісток до суду у справі про держзраду.
Інший адвокат, Олександр Байдик, заявив, що суд
не враховує позицію захисту обвинуваченого. «Як ви
почули, все ґрунтується на обвинувальному акті, який

І президенту закон писаний
Вирок Віктору Януковичу за державну зраду
та посягання на територіальну цілісність України
надано стороною обвинувачення, прокурорами. Сторона захисту... дуже малий проміжок часу виділено та
зачитано ту позицію, яка виділена стороною захисту.
Хоча, як ви знаєте, ми в дебатах брали участь не один
день», — додав адвокат. На попередніх судових дебатах адвокати намагалися переконати суд у тому, що
Янукович утік внаслідок «державного перевороту».
До оголошення судом перерви о 12.30 годині судді встигли почергово прочитати лише 60 сторінок тексту обвинувального вироку у справі про держзраду Віктора Януковича. Загалом їх майже 150.
Зокрема, суддя Владислав Дев’ятко заявив, що суд,
вивчивши покази свідків, документи і докази сторін,
встановив, що Віктор Янукович 1 березня 2014 року
«навмисне і для сприяння порушенню суверенітету України, а також для легітимiзації російської агресії склав
і направив звернення до Володимира Путіна з прохан-

ням ввести збройні сили Російської Федерації». У ході
судового процесу, який тривав понад півтора року, державне обвинувачення вважало лист-звернення до президента Росії головним доказом у справі про державну
зраду.
Суд дослідив і встановив автентичність відео, в
якому президент Росії Володимир Путін 4 березня
2014 року заявляв, що введення військ в Україну відповідатиме міжнародному праву. «Воно буде легітимним і таким, що повністю відповідає загальним нормам міжнародного права, оскільки у нас є звернення
легітимного президента, і таким, що відповідає нашим
зобов’язанням — і в цьому випадку збігається з нашими інтересами із захисту тих людей, яких ми вважаємо
близько пов’язаними з нами й історично, і загальною
культурою, і в економічному плані», — процитував заяву Володимира Путіна суддя. ■

■ ПАМ’ЯТЬ

Тарас ЗДОРОВИЛО
До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, який
відзначається 27 січня, приурочили у Києві спеціальний
показ знакового художнього фільму знаменитого режисера Стівена Спілберга «Список Шиндлера» — про багатія Оскара, члена нацистської партії, який врятував понад тисячу сто польських євреїв під час Другої світової
війни, влаштовуючи їх працювати на свою посудну «Фабрику емалі». Ця історична кінодрама, знята на основі реальної історії, створена 25 років тому за мотивами роману Томаса Кенналі «Ковчег Шиндлера». Вона отримала
сім статуеток «Оскар» та посіла восьму сходинку в списку 100 найкращих фільмів усіх часів за версією Американського інституту кіномистецтва.
«Сила мистецтва, сила кіно мають надзвичайну потужну вагу в тому, щоб підтримувати пам’ять та увагу,
а найголовніше — відтворювати масштаби нацистського злочину, — каже міністр культури Євген Нищук.
— Цей фільм — символ, який заслужено входить у
10 знакових фільмів світу, це фільм, який розбирають

Урятовані від Голокосту
Оскароносному фільму Стівена Спілберга — 25
по кадрах, легендарні музичні теми якого зворушують
серце кожної людини. Картина надзвичайно вражає
своєю людяністю, розповідає, що за будь-яких обставин та будь-якої системи необхідно залишатися людиною. Народ, який пам’ятає найболючіші, найтрагічніші
сторінки своєї історії, шануючи їх і пам’ятаючи все, матиме майбутнє. А найголовніше — дарує надію, що,
зберігаючи пам’ять, ніколи не допустить агресії за національною ознакою».
«Список Шиндлера» відіграв неоціненну роль для
поширення знань про Голокост, констатував присутній
на київському показі Борис Забарко, колишній в’язень

Шаргородського гетто, заслужений діяч науки та техніки України. Фільм спонукав до переосмислення та визнання ролі Праведників народів світу, котрі в роки Другої світової війни рятували євреїв від знищення, ризикуючи власним життям.
Заступник посла держави Ізраїль в Україні Еміль
Бен Нафталі зауважив, що наша країна докладає значних зусиль для боротьби з антисемітизмом, за що
ізраїльтяни нам дуже вдячні. «І оскільки культура й освіта є найдієвішими способами боротьби з антисемітизмом, то показ у вашій країні цієї стрічки є дуже важливим», — наголосив пан Еміль. ■
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нових заводів

пройшло через
планується витучасників АТО
задекларувабуло введено в екссистему електронних платежів минулоріч, ратити на модернізацію зовнішнього освітлення столи- налічується в Україні, повідомив в. о. голови ли доходи понад мільйон гривень у мину- плуатацію інвесторами в Україні за
констатує Національний банк України.
ці у 2019 році, заявив голова постійної комісії Київради Держслужби зайнятості Валерій Ярошенко. лому році, повідомила Державна фіскаль- останні чотири роки, заявив През питань бюджету Андрій Странніков.
на служба України.
зидент Петро Порошенко.
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Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
МВС планує закупити для потреб
Національної гвардії та Державної
служби з надзвичайних ситуацій 13 літаків вітчизняного виробництва. Харківське авіаційне підприємство може
отримати замовлення на випуск двох
літаків Ан-74, а також долучитися до
виробництва Ан-178, яким опікуватиметься київське ДП «Антонов».
Відповідну угоду Міністерство внутрішніх справ планує укласти з концерном «Укроборонпром», до складу якого входять обидва згадані підприємства. «Йдеться про обсяг контракту,
який потрібно виконати в найближчі
п’ять років, — повідомив міністр Арсен Аваков під час своєї робочої поїздки до Харкова. — Ми говоримо про
один літак Ан-32Б, який хочемо отримати вже цього року, два літаки Ан-74
для потреб Національної гвардії з постачанням у 2020-2021 роках. А також
про нові машини Ан-178, які реально
поставлятимуть iз 2022 року. У рамках контракту зможемо отримати 10

■ ПЛАНИ

■ ПОСТАТЬ

Ще політаємо

Не згасає
зірка першого
космонавта

Контракт на близько 450 мільйонів доларів
на виробництво літаків може укласти МВС
таких літаків: один — для потреб Національної гвардії України та дев’ять
— для Служби з надзвичайних ситуацій. Обсяг цього контракту — приблизно 450 мільйонів доларів».
Перші угоди на закупівлю Ан-74
ТК 200 у відомстві планують підписати
через два місяці. Фінансування на реалізацію проекту почне надходити вже
весною. Таку оперативність Арсен Аваков пояснив тим, що в Нацгвардії та
Держслужбі з надзвичайних ситуацій
наразі є суттєвий недокомплект авіатехніки для виконання пошуково-рятувальних та десантних операцій, а також перевезення особового складу. Літак Ан-74 призначений саме для таких

цілей. Його технічні характеристики
дозволяють експлуатацію машини на
необладнаних повітряних трасах, а також в умовах сильних перепадів температури.
Директор Харківського авіапідприємства Сергій Задорожний повідомив, що завод наразі використовує
лише 6-9 відсотків своїх потужностей.
«Тому наша мета — відновити серійне виробництво літаків Ан-74, — сказав він. — Держзамовлення у вигляді
двох машин дасть можливість сьогодні завантажити підприємство досить
серйозно». Вартість одного авіалайнера становить близько 30 мільйонів доларів. ■

■ СТИХІЯ

У полоні завірюхи
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
укотре закликає громадян зважати на застереження синоптиків і обмежити користування автомобільним транспортом
під час оголошення штормового попередження. Бо знову багатьом довелося пережити сніговий апокаліпсис після того,
як добре мело 23-24 січня.
Не раз підрозділи Служби порятунку залучалися
для допомоги водіям i пасажирам, чиї авто опинилися у снігових пастках. Мешканцям Чернігівщини, можна вважати, пощастило. Бо в
північній області «лише» сiм
разів за добу виникли екстрені випадки і рятувальни-

ки вивільнили вiсiм одиниць
техніки. Тим часом співробітники ДСНС Полтавщини надали допомогу водіям 28 вантажних автомобілів, понад 20
легкових i 6 автомобілів екстреної медичної допомоги.
Рятувальниками Вінниччини надано допомогу в буксируванні 22 транспортних
засобів, у яких перебувала
41 людина. Для надання допомоги від ДСНС залучалося
65 фахівців особового складу та 18 одиниць спецтехніки. На Дніпропетровщині 23
січня було 19 екстрених випадків. Усього вивільнено 19
одиниць автотранспорту: по
одному автобусу й автомобілю швидкої медичної допомоги, 17 вантажних автомобілів. Врятовано 56 осіб.

❙ На заметених дорогах застрягли сотні авто.
❙ Фото з сайта dsns.gov.ua.
■ А ТИМ ЧАСОМ...
Українців продовжує атакувати грип. Від початку сезону цього захворювання в країні вже зафіксовано 25 смертей, зокрема померло й четверо дітей.
Ніхто з цих хворих не був вакцинований. Попереду у страшній статистиці —
Чернігівська область, де померли дев’ятеро.
За інформацією МОЗ України, за третій тиждень 2019 року на грип i ГРВІ
захворіли майже 192 тисячі людей. Загалом по Україні не перевищено епідемічний поріг, немає епідемії грипу. Водночас підвищені показники захворюваності в 5 областях: Чернігівській, Житомирській, Київській, Одеській і Сумській. За минулий тиждень щеплення проти грипу отримали ще 1 тисяча людей.
У Сумській, Харківській
та Луганській областях інтенсивно мело 24 січня. Снігу додалося по 10-15 см заввишки,
а місцями — до 20 см. У пів-

денних, а ще Дніпропетровській та Донецькій областях —
сніг iз переходом у дощ, місцями ожеледь i налипання
мокрого снігу. ■

■ НЕГОДА

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
Снігопади та хуртовини, які вирували у ці дні на території Черкащини,
додали чимало клопотів і сільськогосподарським виробникам, які господарюють в області.
Тільки два приклади: між Самгородком і Макіївкою Смілянського району у
переметах застрягли 12 автомобілів. Це
за 30 кілометрів від райцентру, тож рятувати людей та техніку довелося працівникам «Агро-Росі». Потім трактор
цієї сільськогосподарської компанії
поїхав боротися з метровими переметами на дорогах у Плескачівці, це в іншому кінці району.
«У нашому селі невеликий трактор
«Агро-Росі» постійно є і завжди виручає, але тут так намело, що оце прислали вже великий трактор. Аби всі так
допомагали, як ця компанія, то було
б добре», — розповідає «Україні молодій» Володимир Захарченко, сільський голова Плескачівки.
Загалом на розчистці доріг у насе-

Леоніда Каденюка
вшанують
загальнонаціональним
тижнем пам’яті
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Минає рік, як
перестало битися серце Першого
космонавта незалежної України,
Героя України Леоніда Каденюка.
У свої 67 років Леонід Костянтинович був сповнений
творчих задумів,
Леонід Каденюк.
енергії, надії знову побувати у косАрхівне фото.
мосі. Незадовго до
смерті він отримав запрошення стати членом
екіпажу місії на приватній космічній станції
в 2021році. Та не судилося…
Хлопчику з буковинського села знадобилося 36 років, щоб здійснити свою мрію
про політ у космос. Завдяки Леоніду Каденюку на навколоземній орбіті вперше пролунав Гімн незалежної України, був розгорнутий національний прапор, там побував «Кобзар» Тараса Шевченка.
У понеділок, 28 січня, в день народження космонавта, у Київському планетарії стартує загальнонаціональний тиждень пам’яті космонавта. Урочистості розпочнуться у Зоряній залі. Спогадами про
Леоніда Костянтиновича поділяться рідні і близькі люди, товариші, колеги з Державного космічного агентства України,
Аерокосмічного товариства України, Українського молодіжного аерокосмічного
об’єднання «Сузір’я», Міжнародної екологічної ради, Товариства «Знання» України.
На заході вручатимуть першу іменну нагороду — відзнаку «Зірка космонавта Леоніда Каденюка» найкращим у галузі космонавтики і літакобудування.
«31 січня 2019 року минає рік, як перестало битися серце першого космонавта
незалежної України, Героя України Леоніда Каденюка, — розповідає Василь Кушерець, голова правління Товариства «Знання» України. — Леонід Каденюк був у нас
частим гостем. Отримуючи багато почестей
і маючи світову популярність, він був простою, щирою і досить скромною людиною.
Без розголосу допомагав іншим».
У Зоряну залу гостей запросить народний артист України Анатолій Матвійчук.
Виступатимуть також Авігдор Фрейдлінс,
заслужений артист України, гурти «Радар», «Мальви», народний хор «Чумаки».
Очікують, що на відкриття тижня пам’яті
космонавта завітає його дружина Віра Каденюк. Присутні матимуть можливість переглянути документальний кінофільм про
космонавта незалежної України.
Упродовж тижня пам’яті у Товаристві
«Знання» України охочі слухатимуть цікаві лекції на тему «Україна — космічна держава» і матимуть змогу придбати книжку
про Леоніда Каденюка. Нагадаємо, він повторював не раз: «Якщо свою мрію зміг утілити хлопчик із буковинського села, — так
само може будь-хто. Мрія дає змогу людині
долати труднощі, спрямовує, дисциплінує,
допомагає досягти своїх цілей». ■

❙
❙

Сніги блокують автомобілі швидкої
допомоги й автобуси
Людмила НІКІТЕНКО
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І розчищають, і посипають
Сільськогосподарська компанія добровільно чистить
дороги в 11 селах
лених пунктах Смілянського району
Черкащини цієї сніжної зими працюють 5 транспортних засобів агропідприємства, причому практично цілодобово. Вони розчищають дороги від
переметів не лише у Плескачівці, а й у
Ташлику, Самгородку, Макіївці, БудіМакіївці, Пастирському, Сердюківці,
Санжарисі, Ротмірстрівці, Сунках та
на хуторі Шевченко.
Завдяки соціальній відповідальності компанії центральні дороги цих
сіл та ті вулиці, які ведуть до шкіл, дитячих садків, до автобусних зупинок,
завжди проїзні. Якщо потрібно, то на
всіх підйомах, спусках, на буграх і по-

воротах «агроросівці» посипають дороги протиожеледною сумішшю, аби розбити лід.
«Усі витрати на утримання доріг в
11 населених пунктах беремо на себе. А
вони немалі. Адже в дні негоди щодня
на ці потреби йде по 400-500 літрів дизпалива. Додайте сюди ще зарплату людям, амортизацію і ремонт техніки», —
говорить Дмитро Золотоверхий, виконувач обов’язків керуючого господарством компанії. Для посипання доріг,
уточнює він, у населених пунктах Смілянського району, де працює ТОВ, компанія заготовила понад 15 тонн солі та
ще до 120 тонн гранвідсіву. ■
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До 100-річчя

Понад

90%

90

років

49

разів

У6

областях

виповнилося 23 січня
поліцейські застосовувау зв’язку з ускладненням погодних
Акта
радянських ГОСТів
істинно народному Патріарху Філа- ли зброю минулоріч, повідомила прес- умов обмежено рух автотранспорту: Вінницькій, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Черкаській та
Злуки УНР та ЗУНР Укрпошта випустила втратили чинність із початку року, заявили в рету, поінформували у Православ- служба Нацполіції України.
марку, зазначили у відомстві.
Міністерстві економічного розвитку й торгівлі. ній церкві України.
Київській, застерігає ДСНС.
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ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 25—26 СІЧНЯ 2019

■ ФЕМІДА

■ НОВИНИ ПЛЮС

Битва за суд

Торік в Україну не впустили 6,5 тисячі росіян

Ще вісім кандидатів припинили участь
у конкурсі до Антикорупційного суду та
один — до Апеляційної палати ВАС
Катерина БАЧИНСЬКА

У 2018 році одним із найбільших досягнень роботи Верховної
Ради став Закон «Про утворення вищого Антикорупційного
суду». Після першого кроку — створення антикорупційної
Феміди, яка займатиметься винесенням вироків корупціонерам, початок роботи суду затягується. І якби не тиск міжнародних партнерів і громадських організацій — ситуація б і
надалі залишалася на стабільно-непорушному рівні.
Повністю провести судову реформу без повноцінної роботи
Антикорупційного суду неможливо. У цьому запевняють як
міжнародні, так і вітчизняні експерти. У підсумку, суд розглядатиме справи винятково за поданням НАБУ. Уявіть — 176
кримінальних проваджень за корупційні діяння. Немало ж,
правда? Проте у 2018 році з цих 176 проваджень покарали
лише трьох осіб у двох кримінальних провадженнях. Таку
інформацію повідомили в Національному антикорупційному
бюро. І причиною патової ситуації із покаранням корупціонерів є відсутність Антикорупційного суду, зазначили у відомстві. У НАБУ вкотре підкреслили, що ситуація із боротьбою з корупцією так і залишатиметься на низькому рівні, якщо
затягуватимуть створення Вищого антикорупційного суду.
Найпопулярнішими причинами нерозглядання кримінальних
прова джень є зайнятість судів, неявка учасників процесу та
тривалий розгляд апеляцій.

МВФ і тут допоможе
Очевидно, що інституція,
початок роботи якої так чекають західні партнери, гальмується всередині країни.
Пришвидшити роботу в цьому питанні зміг МВФ. Кредитори в меморандумі зазначили, що Україна зобов’язана до
кінця червня 2019 року запустити роботу Антикорупційного суду. Також призначити до
ВАСУ принаймні 35 антикорупційних суддів iз бездоганною репутацією та відповідними професійними навичками
до кінця квітня цього року. І
ось тут, як з’ясувалося, і починаються найбільші складнощі. Громадські активісти та
антикорупційні організації,
проаналізувавши досьє близько 50 кандидатів, які подалися на вакантні посади до Антикорупційного суду, зробили
висновок, що вони не можуть
бути обраними до нової інституції через сумнівну репутацію. У свою чергу, Громадська рада міжнародних експертів, до складу якої входять
представники з інших країн
світу, заявила, що завершила
свій відбір кандидатів, і частину з них має намір зняти з
конкурсу.
Після спеціального спільного засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з Громадською радою міжнародних експертів ще 9 осіб
залишили список претендентів на крісла антикорупційних суддів. Це при тому, що
в понеділок міжнародні експерти визнали недоброчесними ще 9 кандидатів, один суддя покинув конкурс за власним бажанням. У свою чергу,
цього тижня на зустрічі в Давосі Президент Петро Порошенко заявив — Антикорупційний суд буде сформовано
до президентських виборів, а
точніше — до кінця лютого.

А що у світі?
Україна не унікальна у
питанні створення Антикорупційного суду. Проте варто визнати, що практика
створення таких установ популярна у країнах третього світу. Антикорупційний

суд створено там, де рівень
корупції вимагає функціонування такої установи, зазвичай, це азіатські та африканські країни — Філіппінські острови, Пакистан,
Кенія, Уганда, Палестина та
ще низка країн iз високим
рівнем злочинності. У Європі
лише три країни були змушені створювати антикорупційний суд — Словаччина,
Хорватія та Болгарія. За моделлю суду першої інстанції,
на прикладі якого і хочуть
побудувати український аналог, у Європі працюють Хорватія та Словаччина. І за роки
існування установ показники рівня корупції, особливо
в Хорватіії, таки знизилися.
Підтвердженням цього є індекс сприйняття корупції від
Transparency international.
Але якщо в європейських
країнах рівень корупції одразу був не критичним, то Сенегал, наприклад, зробив справді гігантський прорив: за 7
років існування суду країна
опустилася на 30 позицій з
94-го на 64-те місце. Натомість низці країн, таких як
Камерун, Бурундi, Непал i
Пакистан,
антикорупційні суди не допомогли. Всі ці
країни скотилися на кілька
десятків позицій у глибоку
корупційну прірву. І тут варто зазначити, що Україна перебуває майже в ідентичній
ситуації у рейтингу індексу
сприйняття корупції зі згаданими країнами. У Таїланді, Танзанії і Мексиці антикорупційні суди працюють за
невизначеною моделлю і оскільки створені вони в 2016му, а в Мексиці — у 2017-му,
то й результати їхньої роботи
ще не відчутні. Палестина,
де суд діє з 2010 року, взагалі
відсутня у рейтингу.
Зважаючи на міжнародний досвід, варто розуміти, що
лише через створення Антикорупційного суду країні не вдасться побороти корупцію, проте
якщо консолідація існуватиме
між усіма антикорупційними
органами, що і сталося, наприклад, у Хорватії, то ситуація
суттєво може покращитися і в
Україні. ■

Співробітники Державної прикордонної служби України
впродовж 2018 року відмовили в перетині кордону майже 6,5
тис. громадян Російської Федерації. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян в ефірі телеканалу «Еспресо.TV», передає Цензор.НЕТ. «Це більше, ніж було
в 2017 році, але на тлі того, що громадяни РФ стали їздити
в Україну», — зазначив він. За його словами, є три основні
причини відмови у в’їзді в Україну громадянам РФ: перша —
це непідтвердження мети поїздки, друга — перевищення терміну перебування під час попередніх поїздок, третя — порушення українського законодавства щодо відвідування тимчасово окупованого Криму.

У Києві демонтують пам’ятник Суворову
На території Київського військового ліцею імені Івана Богуна розпочався демонтаж пам’ятника російському полководцю Олександру Суворову. Про це повідомив голо-

ва Українського інституту національної пам’яті Володимир
В’ятрович. «Суворов — на вихід. Деколонізація на марші»,
— написав він у «Фейсбуці», опублікувавши фото з місця подій. Як відомо, за радянських часів навчальний заклад називали на честь полководця Суворова. Лише 1998
року, на сьомому році незалежності, Кабмін присвоїв ліцею
ім’я Івана Богуна — активного учасника повстання Богдана
Хмельницького, нагадує «Новинарня». Проте пам’ятник Суворову досі залишався стояти перед фасадом ліцею. Після
того, як у 2016 році ліцей очолив Герой України Ігор Гордійчук («Сумрак»), він активно взявся за процедуру демонтажу пам’ятника російському полководцю. Бюрократична тяганина була неймовірно довгою й затятою, але зрештою статую генералісимуса було виведено з держ реєстру
пам’яток на рівні Київської міськдержадміністрації, а згодом — і Міністерства культури. Гордійчук також домігся, щоб після демонтажу Суворова перед ліцеєм по став
пам’ятник українському героєві Богуну.

■ СКАНДАЛ

Брехнею вибори пройдеш...
Пауло Коельйо заявив, що не записував відео,
яке прокрутили на з’їзді Юлії Тимошенко
Інф. «УМ»
Бразильський письменник
Пауло Коельйо повідомив, що
не підтримував Юлію Тимошенко на виборах Президента.
Про це він написав у Twitter.
«Я ніколи не записував жодного повідомлення з підтримкою її поточного кандидатства.
Навіть якщо вона подобається
мені як людина, українська
політика — не моя справа», —
написав письменник.
22 січня на з’їзді ВО «Батьківщина» був продемонстрований фільм про Тимошенко. Він
починається з розповіді Пауло
Коельйо про Юлію Тимошенко.
На відео йдеться, що нібито Пауло Коельйо розхвалює
Юлію Тимошенко і стверджує,
що «саме така людина може керувати країною». Водночас не-

відомо, коли та чому був зроблений цей запис.
Зауважимо, Юлія Тимошенко не вперше потрапляє в
подібні ситуації. Наприклад
нещодавно її спіймали на використанні виборчого гасла Віктора Ющенка «Вірю в Україну!».
А влітку вона отримала
скандал у «Фейсбуці» через
те, що видала фото 2016 року
з відкриття парку на місці лісу
в Ірпені за фото з Одеси 2018
року.
Нагадаємо, 22 січня Юлію
Тимошенко на з’їзді її партії
висунули в президенти. При
цьому Патріарх Філарет, який
був присутній там, подякував
Віктору Ющенку та Петру Порошенку. ■
P.S. У «Батьківщині»
знайшли «цікаве» пояснення
з приводу появи відео за участі

❙ Письменник каже, що
❙ не записував відео на підтримку
❙ Юлії Тимошенко.
❙ Фото: Shutterstock.
знаменитого письменника на
з’їзді — мовляв, воно біографічне, а не агітаційне. Виявляється, Пауло Коельйо записували ще в 2010 році.
Для досягнення поставленої мети на виборах усі методи
хороші?
Тим бiльше, згодом Михеїл Саакашвiлi та екс-генсек
НАТО Андерс Расмуссен також
заявили, що не закликали голосувати за Юлiю Тимошенко,
як це iнтерпретують у командi
лiдерки «Батькiвщини». ■

■ ТЕНДЕНЦІЇ

«Ліві» ровесники
Одним із головних конкурентів Тимошенко
може стати Мороз, вважає політолог Годний
Інф. «УМ»
Фаворитами президентських рейтингів залишаться чинний Президент України Петро
Порошенко і лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, всі інші
кандидати, беручи участь у перегонах, просто готуються до
парламентських виборів, вважає політолог, директор агентства Tribune Communications
Сергій Годний.
Про це він заявив 21 січня на
прес-конференції в Києві, присвяченій презентації результатів соціологічного дослідження Центру соціального інжинірингу РАНД на тему «Соціальні
та електоральні очікування українців від виборів-2019».
Політолог вважає, що Тимошенко поступово втрачає
позиції, «що, найімовірніше,
пов’язано з популістською програмою «Новий курс», чого навіть не приховують її соратники». Годний додав, що голова «Батьківщини» орієнтується на «лівий» електорат, який
розмивається зі зростанням
кількості кандидатів.

«Одним із найголовніших
конкурентів Тимошенко може
стати лідер соціалістів Олександр Мороз, який є її політичним ровесником. Але, на
відміну від Тимошенко, він не
заплямований корупційними
скандалами, чого не скажеш
про Юлію Володимирівну», —
заявив експерт.
Тема газового контракту,
укладеного в 2009 році з російським «Газпромом», знову
з’явилася в інформаційному
просторі, і вона може завдати
удару по рейтингу Тимошенко,
вважає Годний.
«Уже сьогодні звучать заяви
про те, що цей кабальний договір завдав Україні багатомільярдних збитків і, можливо,
став однією з передумов російської військової агресії у 2014
році», — зазначив політолог.
Годний вважає, що рейтинг
Порошенка, навпаки, має запас для зростання.
«Рівень підтримки державних діячів в Україні зазвичай
завжди низький. Але ті показники, які має чинний Президент, а це майже 10%, вказу-

❙ Сергій Годний.
❙ Фото з мережі «Фейсбук».
ють на те, що в Порошенка є
свій, чітко орієнтований лише
на нього, електорат. Ближче
до виборів підтримка глави держави зростатиме, — прогнозує експерт. — По-перше, переважна більшість населення
позитивно оцінила отримання
автокефалії Православної церкви України, до чого нинішній
Президент доклав максимум
зусиль. По-друге, консервативні громадяни не впевнені в безпеці держави у разі зміни Президента. Тому голосуватимуть
за Порошенка задля збереження свого безпечного майбутнього».
Як відомо, вибори Президента України відбудуться 31
березня 2019 року. До 3 лютого 2019 року дозволено офіційне висунення кандидатів та подання документів для реєстрації, на яку виділено п’ять днів.
Останнім днем реєстрації стане
8 лютого. ■

ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 25—26 СІЧНЯ 2019

■ ПРЯМА МОВА

«Ми не слабкі. Це Росія без України слабка»
Третій Президент України Віктор Ющенко — про перспективи України, політичні
розчарування та неминучий крах імперії
Підготувала Інна СТЕПАНЧУК

Гостем останнього випуску авторської програми народного артиста України, відомого телеведучого Петра Маги, що виходить на телеканалі «112 Україна», став третій Президент України Віктор Ющенко. Говорили про Путіна
і Росію, Помаранчевий майдан і тих, хто його зрадив, про воєнний стан і
вибори. Найцікавіше з цієї розмови пропонуємо до уваги читачів «УМ».

«Путін, з яким мені доводилося
працювати, був зовсім іншим»
■ Вікторе Андрійовичу, щоразу, коли ми з вами зустрічаємося,
ви починаєте з фрази: «Куда ідьот
страна». Тепер я вас хочу запитати: то куди «ідьот страна»?
— Я великий оптиміст. Час,
який ми переживаємо, — це великий час національного всеобучу.
За останні 4-5 років як нація ми
серйозно змінилися: стали іншими, міцнішими, більше шануємо своє, українське. У нас більше
єдності, якої бракувало ще п’ять
років тому.
■ Але я буду скептиком. Ми
ніби захищаємо Батьківщину, а
в призов не можемо набрати людей. Ми ніби розриваємо угоди
з Росією, а на заробітки туди як
їхали, так і їдуть. І на сході, як би
ми не старалися, все одно є люди,
які дивляться у бік Путіна...
— Десять років тому соціологічні опитування свідчили, що
70% українців хотіли б бачити
президентом Путіна.
■ Чому так?
— Та інформаційна машина, яка працює в Росії, створила
ілюзію такої собі сильної руки.
Поставте на чолі країни будь-кого
з сотні російських політиків, через рік чи два побачите авторитарного типу управлінця, а ще через
рік країна скотиться до тоталітаризму. Росіяни люблять рабство і
хочуть царя. Нємцових, Басилашвілі, Макаревичів, Сахарових у
Росії мало...
■ Але в 1991-92 роках, коли
Москва вирувала, на екранах
з’являлися розумні люди, де вони
всі поділися? Хіба можна було
уявити тоді, що цей народ піде в
якесь стійло?
— Пригадую, пару років тому
в Пітері була конференція, яка
називалася, якщо не помиляюся, «Росія 2020—2030». Там
формували прогнози, якою може
бути російська держава у 2020 чи
2030 році. І експерти сходилися
на думці, що в XXI сторіччі тримати таке тіло, яке називається
Росією, в незмінному географічному кордоні — неможливо.
■ Імперія має розвалитися?
— Дехто каже, що єдиний
спосіб, аби Росія мала майбутнє
як держава, це зміна політичної
моделі, на зразок швейцарської
чи американської. Проблема Росії
в тому, що коли ти підходиш до
кабінету, там написано «Російська Федерація», а коли двері відчиняєш, то бачиш уже самодержавіє.
Я вважаю, що Володимир Путін
робить Росію нефеективною, безперспектиною для 143 мільйонів
громадян. Але їм поки що це подобається. Тому нам треба робити
свої висновки. Завершити історію
з ілюзіями, хто така Росія для нас.
Ми ведемо 24-ту війну з Росією,
яких наук нам ще потрібно?
■ Поясню, чому українці завжди наступають на одні й ті самi
граблі. Бо вони їх носять iз собою!
Ви мені, Вікторе Андрійовичу,
розповідали, що Путін був у вас,
був удома...
— Так...

■
...Дивився бандерівську
хату. Для тих, хто не знає, скажу,
що у Віктора Андрійовича в Безрадичах є старенька бандерівська хата — криївка — перевезена,
складена. Стіни в ній посічені кулями... І Путін ходив, розглядав,
пальчиками торкався — ну можна ж було спілкуватися з людиною?
— Я не можу нічого поганого
сказати про наші відносини з президентом Росії — це справді так.
Ті контакти, а їх було досить багато і на рівні прем’єрства, і президентства, дали мені багато цікавого. Коли ми зайшли до вже згаданої хати, то в світлиці першою нас
зустріла піч, оздоблена косівськими кахлями — «изразцами», як
він сказав... Путін підійшов до
печі, поклав руки на теплий комин і так секунд 20-30 стояв, жодного слова не сказавши. Я бачив,
що там, усередині, йому щось згадалося таке тепле й дороге, відоме
тільки йому... У тій хаті, до речі,
були всі президенти — всі, хто
відвідував Україну, починаючи
з Африки і Латинської Америки
і закінчуючи Європою. І коли когось із них я зустрічаю сьогодні,
всі згадують ту хату і хочуть повернутися до неї. Бо це те справжнє, яке на підсвідомому рівні є
дуже близьким і рідним.
■ Путін щось казав? Може,
собі таку пічку захотів?
— Так, це було одним із його
побажань. Він казав, що будує
собі щось під Москвою. Згодом
я подарував йому комплект, виготовлений народним майстром
Серьогіною, на жаль, покійною.
Її характерний стиль — на трьохчотирьох кахлях малюнок, а
потім думка чи цитата з Тараса Шевченка. Перш ніж передати подарунок Володимиру Володимировичу, попросив хлопців з
охорони: ви ж там перечитайте,
бо в Тараса Григоровича такі слова є, що як дехто з росіян почитає,
то всю піч викине. (Сміється).
■ А коли по телевізору ви побачили, як він хихикає або дозволяє сказати на вас «мазурик»,
не було відчуття, що це навіть не
політика, а після того обнімання ніби ніж у спину. Всі політики наші зараз люблять говорити про те, що їм встромили ножа
в спину. Так от думаю, що у вашій
спині такий ніж не один...
— Так, їх там багато. Буду
відвертим: такого Путіна, як сьогодні, я не знав. Не пригадаю випадку, коли б він сказав щось нахабне або зробив щось брутальне
чи з неповагою. Я думаю, що багато хто зауважив, що «ранній»
Путін, при якому мені доводилося працювати, це був досить тактовний чоловік. Він не казав «ні»,
він завжди звертався на ви.

«Хто, коли хата горить, продає її?»
■ А коли почалася така нахабна експансія в усьому? Чи вона
не припинялась? Чи це було затишшя перед бурею? Бо те, як
вони в один момент поперли, —
це вони відчули себе сильними
чи зрозуміли, що ми слабкі?

— Ми не слабкі. У російській
зовнішній політиці в усі часи від
періоду Петра I на першому місці
завжди стояло українське питання. Нас не залишали в спокої ні на
день.
■ Бо ми годівниця?
— Різні причини. Я думаю, що
глобально — без України Росія не
реалізує жоден міжнародний проект. Уточню думку. Чи може бути
ЄврАзЕС без України? Чи може
бути Митний союз без України?
Та будь-який політичний, економічний чи безпековий проект. Як
може обійтися російська політика
без нашої історії? Звідки брати родовід російський? Із XVII сторіччя? Бо насправді слово «імперія»
вперше з’явилося у 1723 році. А

Порошенко хоче відтермінувати
вибори. Тому й пропонували: давайте зафіксуємо дату виборів, бо
РНБО цього не зробила, щоб зняти цю напругу. І друге: може, не
в 24 областях варто запровадити воєнний стан, а лише там, де є
сусідство з РФ.
■ На це охоче погодилися? Чи
треба було аргументувати і переконувати?
— Непросто. В мене не було
сумнівів, що Президент Порошенко не забавляється з 31 березням. Чому? Бо це Україна! І як
тільки Президент починає жартувати з темою свободи вибору, в
нас майдан через три години буде!
Я лише застерігав, що значна частина суспільства, особливо полі-

«Ми ведемо 24-ту війну з Росією, яких наук нам ще
потрібно?»
до цього була Московія. Так само
культура, починаючи від Гоголя
і Достоєвського, чи художників,
які в різні часи і з різних причин
опинилися в Росії й стали російськими...
■ Оскільки ми повернулися у
своїй розмові до України, то давайте поговоримо про свої проблеми. Ми вже догралися до воєнного стану, про який багато хто
каже, що це один із можливих
сценаріїв перенесення виборів.
Але заява трьох президентів
сильно вплинула, і термін воєнного стану зменшили вдвічі. Як
сталося, що ви, Леонід Кравчук
і Леонід Кучма зробили цю заяву?
— Коли виникає інцидент
такого масштабу, як у Чорному
морі, звісно, має бути адекватна
реакція. Все, що накопичилося
за ці п’ять років, підводить нас до
воєнного стану. Але якби ми мали
владу, яку підтримують, як, скажімо, в Росії 73% людей, це легко було б запровадити ще чотири
роки тому. Наша проблема в тому,
що ми маємо велику недовіру до
влади. Влада, за якою не стоять
десятки мільйонів людей, вона,
перш ніж щось зробити, постійно
озиратиметься назад, формуватиме суспільну дискусію, щоб ухвалити потрібні політичні рішення.
Тому, з одного боку, є розуміння,
що наші відносини з Росією треба приводити до адекватного стану. І тому військовий стан є адекватним тій ситуації, що сталася.
Водночас у нас дві третини людей
цього не приймуть. Тому наше
застереження полягало в чому?
Звідки ми повинні чекати першу
атаку? Та з власного ж табору. Бо
будуть спекуляції, що Президент

тикум, дуже легко перейде на
спекуляцію щодо виборів. Хоча,
з точки зору міжнародного права, в нас — війна. І Конституція з
цього приводу каже: в умовах війни ви не можете проводити вибори. Але якби я зараз сказав «давайте про це подискутуємо», то
ми зі студії живими не вийшли б!
Або якщо у вас війна, то про яку
приватизацію ви говорите? Ну
хто, коли хата горить, продає її?
Або якщо війна, то хто робить зміни до Конституції? Це все заборонено Основним законом!

«Я поступився як ніхто»
■ Яким було зростання ВВП,
коли ви були Президентом?
— Від 7 відсотків. А були квартали, коли й 14%.
■ Зараз ми мріємо про 3%.
Питань у мене до нашого народу
дуже багато. Що людям не подобалося і якої твердої руки захотілося...
— То вже інше питання...
■ Так. Але в мене таке враження, що оті люди, які стояли з вами
на Майдані, ще тоді мали кожен
свою мету: Президент Ющенко
ішов робити одне, а вони йшли
робити зовсім інше.
— Якщо ми згадуємо Помаранчевий Майдан, то наша боротьба тоді була за те, аби принести в країну новий політичний
курс. Усім набридло сюсюкання
з Росією, всім набридло оце зневажливе ставлення до України,
коли Росія підтримувала тільки
бандформування, в тому числі й
політичні. Щоб змінити політичний курс, мені довелося об’єднати
27 політичних сил, хрещених і
нехрещених, коли Олександр Мороз стояв поряд із правими сила-
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ми, наприклад Тарасюком і Костенком. На якому ще майданчику
вони сходилися? Але, щоб перемогти, треба було консолідувати
десятки сил. Давайте будемо відвертими: вони не були однодумцями, але перемога їх об’єднувала.
■ Чи не було гіркого розчарування, що не роздивилися на
одній сцені людей, які зрадили
вашу ідеологію?
— Найважче тримати в політиці діалог. Думаю, що конфлікт
української нації в 2004 році був
на порядок вищий, ніж на зламі
2013-14 років. Ми пропонували
Президенту Кучмі: давайте організуємо діалог повстання і влади. Але Президент Кучма цього
діалогу не хотів. Чому? Думаю,
що біля нього було багато радників, які представляли табір «яструбів». Нам довелося звернутися
до Європи. Я дзвонив Кваснєвському, Солані, Адамкусу — всім,
хто міг узяти слухавку, — з однією пропозицією: давайте організуємо під вашим наглядом
відкритий «круглий стіл». Діалог творить велике диво — довіру, довіра творить консенсус. Так
ми вийшли на договір, який урегулював обидва Майдани (на майдані Незалежності й у Маріїнському парку. — Ред.). Ніхто не
може сказати, що це чиста перемога. Я поступився як ніхто. Бо
від усіх повноважень, які були в
Президента Кучми, я відмовився. Сказав: якщо це треба, щоб
не лилася кров на Майдані, бо з
кожним днем можливість силової розв’язки зростала, я згоден.
Більше того, я був переконаний:
якщо я ці повноваження передаю Прем’єру, то він буде з оцієї
когорти (малює уявне коло. —
Ред.). Це мої побратими і я ніколи
не думав, що вони мене зрадять,
що почнуть грати своє соло і розколять демократію.
■ Я згадую геніальну фразу
Леоніда Кучми, який сказав: я
хочу подивитися на Україну без
Кучми. Ви відійшли й сьогодні
дивитеся збоку на все це, на Україну без Ющенка. Як вам на це
дивитися?
— Я мав щастя попрацювати
з усіма президентами, ще перебуваючи на посаді голови Нацбанку, потім Прем’єром. І бачив усю
цю політичну кухню зсередини й
відверто скажу: я зберіг багато толерантності і терпимості. Найбільше, що мене вразило передусім з
точки зору моралі... Я не буду називати імена, бо неважко здогадатися, про кого йдеться... Десь у
квітні приходить на Банкову Іван
Степанович, добрий мій друг, і розповідає: «На початку цього тижня
до лідера опозиції Януковича прийшла з нашого табору одна людина і каже: «Ющенко не жилець,
тому карту нам треба розписувати
удвох». Я тоді проходив, мабуть,
20-ту операцію на своєму тілі... А
ті, з ким ми утворили союз, який
4-5 місяців тому привів націю до
розв’язки по суті передодня громадянської війни, за моєю спиною
вже готували нову Конституцію і
розписували ролі.
■ Хай ті, хто казав, що ви не
жилець, зараз сильно почухаються, бо виглядаєте ви добре...
— Дякую.
■ Але ваш оптимізм має під собою підґрунтя? Ви вірите в Україну?
— Безперечно. Ми живемо
в чудовій країні, ми мудра нація. Ми прожили кілька століть
у рабстві, нас вбивали, вивозили
на Соловки і Колиму, в «Сибирь
неисходимую», як писав Шевченко. І все ж сьогодні в нас є держава — найбільша за площею
в Європі. І ми поставили в порядок дня важливі актуальні національні завдання. Тому все у нас
буде добре. ■
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УТ-1

КАНАЛ «1+1»

06.00 М/с «Гон»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 2.00, 5.00
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.40 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі»
11.35 «Аромати Перу»
12.30 Енеїда
13.15, 14.30, 4.05 РадіоДень
13.55 «Неповторна природа»
15.20 Чудова гра
15.50 «Цікаво.com»
16.20 Лайфхак українською
16.55 По обіді шоу
18.20, 2.35 Тема дня
19.00 Разом
19.30 Д/с «Наглядачі
заповідника»
20.00 Д/с «Пригоди Остіна
Стівенса»
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.40 UA:Біатлон. Студія
22.15 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
22.45 Перша шпальта
00.00 Телепродаж Тюсо
03.05 «Герої України. Крути.
Перша Незалежність»
04.35 «Крути»
05.25 Спільно

06.30, 7.10, 8.10, 9.10

НТН
05.00 Top Shop
05.45 Х/ф «Жива вода»
07.10 Х/ф «Викрадений
поїзд»
08.40, 18.20 «Свідок. Агенти»
09.15 Х/ф «Довга, довга
справа...»
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30
«Свідок»
12.50 Т/с «Кулагін та партнери»
14.50, 16.50, 3.35 «Речовий
доказ»
21.30 «Легенди карного
розшуку»
23.45 Х/ф «Охоронниця»
01.30 «Легенди бандитського
Києва»
03.00 «Випадковий свідок»
04.00 «Правда життя.
Професії»

06.00
06.00

07.00
07.00
07.05
07.30
07.55
08.00
08.05
09.00
09.05
10.05
10.55

11.55

14.15

ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 25—26 СІЧНЯ 2019

UA.Культура
Гімн України
KOKTEBEL JAZZ
FESTIVAL на
UA.КУЛЬТУРА
Новини
UA.МУЗИКА. кліп
Хочу бути
Додолики. Лялькове шоу
UA.МУЗИКА. кліп
Новини
Пізній ранок шоу
Новини
Пізній ранок шоу
Сильна доля
Документальна
програма. Богдан
Гаврилишин. Місія
— Свобода
Київський академічний
Молодий театр. Віна
Дельмар. Поступися
місцем 14+
Як живе сільський
клуб під Києвом? Віта
Поштова

28 січня
ІНТЕР

00.05 «Голос країни 9»

02.30, 2.15 «Три сестри»
03.40 «Орел і решка.
Морський сезон»
05.10, 5.05 Top Shop
05.40, 22.45 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00
«Новини»
07.10, 8.10 Ранок з «Інтером»
09.20, 18.00, 19.00, 3.35
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11.10, 12.25 Х/ф «Людинаоркестр»
13.30 Т/с «Абатство Даунтон»
15.50 «Жди мене. Україна»
17.40 Новини
20.00, 4.20 «Подробиці»
21.00 Т/с «Мереживо долі»
00.30 Т/с «Плата за
порятунок»
01.30 «Речдок»

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.50, 17.00 Час новин. Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00,
0.00, 1.00, 2.00, 3.00,

4.00, 5.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.15, 12.25, 15.25, 18.15,
23.55 Погода в Україні
07.30 Фінансовий тиждень
07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55,

14.25
14.30
14.55
15.10
15.30

04.35 Документальна
програма. Кенгір. Сорок
днів свободи

«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.00, 5.20 ТСН
09.30, 11.00, 12.20
«Одруження наосліп»
13.05 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне століття.
Нова Володарка»
19.20 «Секретні матеріали2019»
20.45 Мелодрама «Маршрути
долі»
21.45, 4.35 Мелодрама «Шлях
у порожнечу»
22.45 «Гроші-2019»

16.00
16.10

16.50
17.00
17.50
18.00
18.20
18.55
19.15

19.40
20.15
20.55

21.25
21.55

23.00
23.20
23.50
23.55
00.25
01.20
01.45
01.50

04.15

Погода
РадіоДень
Лайфхак українською
РадіоДень. Життя+
Документальний цикл
#ВУКРАЇНІ
Погода
РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
Візитівка Карпат
UA. Фольк
Погода
Новини (із
сурдоперекладом)
Тема дня
Вікно в Америку
Документальна
програма. Христина.
Кримське соло
Концертна програма
«Хор Ластівка»
Документальна
програма. Дві столиці
Документальна
програма. Клоун іде
на манеж. Микола
Яковченко
#@)[]?$0 з Майклом
Щуром
KOKTEBEL JAZZ
FESTIVAL на
UA.КУЛЬТУРА
Новини
Тема дня
Погода
Вікно в Америку
Сильна доля
РадіоДень
Погода
Київський академічний
Молодий театр. Віна
Дельмар. Поступися
місцем, 14+
Театр, як біль. Зарема
Заудінова режисер
«Театр. doc» про Київ,
Сєнцова та рос. паспорт

СТБ
06.30 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
08.30 Містичні історії-4 з
Павлом Костіциним
10.25 МастерШеф
13.35 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
20.00, 21.00 Т/с «За
вітриною»
22.50 Т/с «Закохані жінки»
23.55 Давай поговоримо про
секс
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий
день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15
«Деталі»
16.15 «Кримінал»
17.00 Ток-шоу «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 Ток-шоу «Прямий
ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 11.00 Т/с «Стоматолог»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 ДжеДАІ 2018 р.
12.50 «Помста природи»
14.55 Х/ф «Перлини
дракона»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

НОВИЙ КАНАЛ

23.30 Х/ф «Водний світ»

00.50 Х/ф «Вуличні танці»

01.50 Телемагазин

02.45 Служба розшуку дітей

ICTV
04.35 Скарб нації
04.45 Еврика!
04.55 Служба розшуку дітей
05.00 Т/с «Відділ 44»
05.45 Громадянська оборона
06.35 Факти тижня. 100
хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.05 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Відчиніть,
поліція-3»
15.20, 16.20 Х/ф
«Повернення
Супермена»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Прорвемось!
21.25 Т/с «Розтин покаже»
22.30 Свобода слова
00.25 Х/ф «8 міліметрів»
02.40 Т/с «Патруль.
Самооборона»

5 канал
14.55, 16.55, 17.55,
22.55, 0.30, 1.10 Погода
на курортах
08.15, 13.35 Про військо
09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.30 Трансляції
суспільно-політичних
подій

13.10 Акцент
14.10 Кендзьор
15.30, 16.10 Інформаційний
день
17.10, 18.20, 19.25
Інформаційний вечір
19.50 Дзеркало історії
22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»
23.40 Агрокраїна
00.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина
часу
02.10 Нові герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

06.10 «Ліверпуль» —
«Евертон». ЧА
08.10 «К’єво» —
«Фіорентина». ЧІ
10.10 Вельс — Данія. Ліга
Націй УЄФА
12.10 «Торіно» — «Інтер». ЧІ
14.00 Світ Прем’єр-Ліги
14.30 Португалія — Хорватія.
Контрольна гра
16.30 «Шахтар» —
«Карабах». Контрольна
гра
18.35 «Ліверпуль»
— «Наполі». Ліга
Чемпіонів УЄФА
20.40 «Європейський
WEEKEND»
21.25 LIVE. «Емполі»
— «Дженоа». ЧІ
23.25 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
00.20 «Арсенал» —
«Ворскла». Ліга Європи
УЄФА
02.10 «Аталанта» — «Рома».
ЧІ
03.55 «Тоттенгем» —
«Челсі». ЧА

01.55 Зворотній бік Місяця
02.35 Таємниці дефіциту
04.55 Історія українських
земель. Одеса

03.10, 2.50 Зона ночі
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.50 Сьогодні

04.10 Абзац
05.59, 7.09 Kids Time
06.00 М/с «Луні Тюнз шоу»
07.10 Х/ф «Кур’єр»

09.30, 3.40 Зоряний шлях

09.10 Х/ф «Круті стволи»

11.20, 4.40 Реальна містика

11.30 Х/ф «Атомна

13.20, 15.30 Т/с «Черговий

білявка»

лікар»

14.00 Х/ф «Овердрайв»

16.00 Історія одного злочину

15.50 Ревізор

18.00 Т/с «Таємниці»

18.10 Страсті за Ревізором

19.50 Ток-шоу «Говорить

21.00 Х/ф «Білявка в

Україна»

законі»

21.00 Т/с «Найкращий

23.00 Х/ф «Білявка в

чоловік»

законі 2»

16.25 Х/ф «Фантастична
четвірка-2.
Вторгнення Срібного
Серфера»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21.30, 23.15 Т/с «Кістки-5»
00.55 «Секретні файли-2»
01.40 Т/с «Безсмертний»
02.20 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 20.30,
22.45, 0.45, 5.35 Топматч
06.10 «Мілан» — «Наполі».
ЧІ
08.10 «Арсенал» —
«Ворскла». Ліга Європи
УЄФА
10.15 «Аталанта» — «Рома».
ЧІ
12.05 «Шахтар» —
«Карабах». Контрольна
гра
13.50 «Барселона»
— «Тоттенгем». Ліга
Чемпіонів УЄФА
15.40, 22.30 Футбол NEWS
15.55 ЧІ. Огляд туру.
Прем’єра
16.50 «Лаціо» — «Ювентус».
ЧІ
18.40 «Тоттенгем» —
«Челсі». ЧА
20.40 «Вельс» — «Данія».
Ліга Націй УЄФА
22.55 «Сампдорія» —
«Удінезе». ЧІ
01.00 «МЮ» — «Ньюкасл».
ЧА
02.50 ЧІ. Огляд туру
03.45 Португалія — Хорватія.
Контрольна гра
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
16.20, 18.20, 20.25
Топ-матч

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.05, 13.55 Правда життя
09.10 Природа сьогодення
10.00, 17.45 Незвичайні
культури
10.55 Код доступу
11.55 Ілюзії сучасності
12.50, 19.40 Речовий доказ
15.00, 23.25 Секрети Другої
світової
15.55 Річкові монстри
16.45 Таємнича Латинська
Америка
18.45, 20.45 Секретні території
21.40 Короп: полювання на
монстра
22.30 За межами Землі
00.20 Містична Україна

К1
06.30 Top Shop
07.40 М/с «Каспер»
08.00 Х/ф «Силач СантаКлаус»
09.50 М/ф «Астерікс і
Обелікс: Велика бійка»
11.15 М/ф «Астерікс і Обелікс
підкорюють Америку»
12.50 Х/ф «Осінь у НьюЙорку»
14.50 «Орел і решка.
Морський сезон»
15.50 «Орел і решка. Навколо
світу»
17.40 Т/с «Доктор Хаус»
21.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
23.00 Х/ф «7 днів і ночей з
Mерилін»
00.50 «Орел і решка. Шопінг»
01.45 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/с «Клуб Вінкс. Школа
чарівниць»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
13.00 Рятівники
14.30, 15.30, 20.30, 21.30
Танька і Володька
15.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою
16.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
22.30 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК
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29 січня
УТ-1
06.00 М/с «Гон»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 2.00, 5.00
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.40 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі»
11.45 «Герої України. Крути.
Перша Незалежність»
13.15, 14.30, 4.05 РадіоДень
13.55 «Неповторна природа»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 UA: Фольк
18.20, 2.35 Тема дня
19.00, 5.25 Спільно
19.30 Д/с «Наглядачі
заповідника»
20.00 Д/с «Пригоди Остіна
Стівенса»
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 «Подорож відкритим
космосом»
22.45, 3.35 Складна розмова
00.00 Телепродаж Тюсо
03.10 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
04.30 Своя земля
НТН
05.00, 4.50 Top Shop
05.30 Х/ф «Позашлюбний
син»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «34-й швидкий»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40
«Свідок»
12.50 Т/с «Кулагін та
партнери»
14.50, 16.50, 3.30 «Речовий
доказ»
21.30 «Легенди карного
розшуку»
23.45 Т/с «Служба
розслідувань»
01.50 «Легенди бандитського
Києва»
03.10 «Випадковий свідок»
03.55 «Правда життя.
Професії»
UA.Культура
06.00
06.00
06.05
06.35
06.40
07.00
07.05

08.00
08.05
09.00
09.05
10.05

11.00
11.15

12.10
13.00

Гімн України
Перемоги України
Історія України
Перемоги України
Документальна
програма. Крути
Новини
Документальна
програма. Українська
революція
Новини
Пізній ранок шоу
Новини
Пізній ранок шоу
Документальна
програма. Герої
України. Крути. Перша
Незалежність
100 років української
історії історії
Документальна
програма. Після
прем’єри – розстріл
Розсекречена історія
100 років української
історії

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР
05.35, 22.45 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00
«Новини»
07.10, 8.10, 9.20 Ранок з
«Інтером»
10.10 Х/ф «Вірна рука
— друг індіанців»
12.25 Х/ф «007:
Восьминіжка»
15.00, 15.50, 16.45, 1.30
«Речдок»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 3.35 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 4.20 «Подробиці»
21.00 Т/с «Мереживо долі»
00.30 Т/с «Плата за
порятунок»
02.15 «Три сестри»
05.05 Top Shop

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.50 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях
11.20, 4.40 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с «Черговий
лікар»
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Найкращий
чоловік»
23.20 Без паніки
00.00 Т/с «CSI: Маямі
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI: Майамі»

03.00, 2.40 Зона ночі
04.40 Абзац
06.09, 7.19 Kids Time
06.10 М/с «Луні Тюнз шоу»
07.20 Київ вдень та вночі
08.20 Т/с «Меліса та Джой»
11.10 Х/ф «Вибух з
минулого»
13.10 Х/ф «Молодята»
15.10 Х/ф «Пригоди у
Вегасі»
17.10 Суперінтуїція
19.00 Хто зверху?
21.00 Вар’яти
23.00 Х/ф «Весільний
погром»
01.00 Х/ф «Вуличні
танці-2»

ICTV
04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.15 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.00 Прорвемось!
10.55, 17.15 Антизомбі.
Дайджест
11.15, 13.15 Х/ф «Нікіта»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Т/с «Бібліотекарі»
16.15, 21.25 Т/с «Розтин
покаже»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.20 «На трьох»
23.30 Х/ф «Лейк Плесід:
Озеро страху»
00.55 Т/с «У полі зору»

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30 Огляд преси
06.50, 8.00, 17.00 Час новин.
Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00,

00.00, 1.00, 2.00, 3.00,
4.00, 5.00 Час новин
07.15, 8.10, 21.25, 0.15
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.20, 12.25, 15.25, 18.15,
23.55 Погода в Україні
07.30 Код успіху

5 канал
07.50 Будівельний стандарт
07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55,
14.55, 16.55, 17.55,
22.55, 0.30, 1.10 Погода
на курортах
08.25 Агрокраїна
09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.30 Трансляції

суспільно-політичних
подій
13.05, 22.00 БлогПост
14.10, 15.30, 16.10
Інформаційний день
17.10, 18.20, 19.25
Інформаційний вечір
19.50 Дзеркало історії

23.10 «За Чай.com»
00.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина
часу
02.10 Нові герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

13.15 РадіоДень
13.50 Документальна
програма. Галицька
весна української ідеї
14.20 Київські місця Казиміра
Малевича
14.25 Погода
14.30 РадіоДень
14.55 Перемоги України
15.10 РадіоДень. Життя+
15.30 Документальна
програма. Вони
боролись до загину.
Історія колись скаже,
хто я був
16.00 Погода
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
16.55 Документальна
програма. Герої
України. Крути. Перша
Незалежність
17.50 Погода
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.20 Тема дня
18.50 Документальна
програма. Крути
19.10 Історія України
19.20 Документальна
програма. Кенгір. Сорок
днів свободи
20.45 100 років української
літератури
21.00 Документальна
програма. Одесити на
Донбасі (12+)
22.00 Концерт «UNPLUGGED»
сестер Тельнюк
22.30 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
Вогонь Купала
23.00 Новини
23.20 Тема дня
23.50 Погода
23.55 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
00.25 Сильна доля
01.20 РадіоДень

01.45 Погода
01.50 Львівський театр ім.
Марії Заньковецької.
Посланіє...
03.00 Національна опера
України. Арам
Хачатурян. Спартак
05.15 Документальна
програма. Дві столиці

ФУТБОЛ-2

16.50 Таємнича Латинська
Америка
17.50 Незвичайні культури
18.40, 20.50 Секретні території
21.45 Річкові монстри
22.35 Чужинці всередині нас
00.25 Містична Україна.
Київ. Територія
нерозгаданого
01.55 Скептик

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.45, 5.20 ТСН
09.30, 11.00, 12.20
«Одруження наосліп»
13.10 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне століття.
Нова Володарка»
19.20 «Секретні матеріали2019»
20.45 Мелодрама «Маршрути
долі»
21.45, 4.35 Мелодрама «Шлях
у порожнечу»
22.45 «Одруження наосліп-5»
00.50 Жахи «Імла»

СТБ
06.05 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
08.10 Містичні історії з
Павлом Костіциним
10.05 МастерШеф
13.40 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
20.00, 20.55 Т/с «За
вітриною»
22.50 Т/с «Закохані жінки»
23.55 Давай поговоримо про
секс
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий
день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15
«Деталі»
16.15 «Кримінал»
17.00 Ток-шоу «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 Ток-шоу «Прямий
ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 1.45 Т/с «Безсмертний»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 ДжеДАІ 2018 р.

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

10.55, 17.15 «Загублений
світ»
12.55 Відеобімба
14.50 Х/ф «Янголохоронець»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-5»
01.00 «Секретні файли-2»
03.05 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00, 15.55
«ЄвропейськийWEEKEND»
06.45 «Емполі» —
«Дженоа». ЧІ
08.15 «Карабах» —
«Арсенал». Ліга Європи
УЄФА
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS
10.15 «Лаціо» — «Ювентус».
ЧІ
12.05 «Челсі» — «МЮ». ЧА
13.55 «Ліверпуль»
— «Наполі». Ліга
Чемпіонів УЄФА
16.40 Чемпіонат Англії.
Передмова до туру.
Прем’єра
17.10 «Мілан» — «Наполі».
ЧІ
18.55 «ЧІ. Огляд туру
19.40 «Нідерланди»
— «Франція». Ліга
Націй УЄФА
21.25 Чемпіонат Англії.
Передмова до туру
21.55 LIVE. «МЮ» —
«Бернлі». ЧА
00.00, 2.00 Топ-матч
00.10 «Шахтар» —
«Карабах». Контрольна
гра
02.10 «К’єво» —
«Фіорентина». ЧІ
04.00 Шотландія — «Бельгія.
Контрольна гра

НОВИЙ КАНАЛ
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06.00, 8.00, 10.00, 1.55 Топматч
06.10 «Шахтар» —
«Карабах». Контрольна
гра
08.10 «Мілан» — «Наполі».
ЧІ
10.15 «Європейський
WEEKEND»
11.00 Нідерланди —
Франція. Ліга Націй
УЄФА
12.50 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
13.45 Шотландія — Бельгія.
Контрольна гра
15.30 Світ Прем’єр-Ліги
16.00 «Торіно» — «Інтер». ЧІ
17.45 «Шахтар» —
«Динамо». ЧУ
19.35 Чемпіонат Англії.
Передмова до туру
20.05 «Барселона»
— «Тоттенгем». Ліга
Чемпіонів УЄФА
21.55 LIVE. «Ньюкасл»
— «Ман Сіті». ЧА
00.00 Футбол Tables
00.05 «Карабах» —
«Арсенал». Ліга Європи
УЄФА
02.10 «Сампдорія» —
«Удінезе». ЧІ
04.00 «Маріуполь» —
«Динамо». ЧУ
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.10, 13.55 Правда життя
09.15 Природа сьогодення
10.05 Азія класу люкс
11.05 Код доступу
12.05 Легендарні замки
Закарпаття
12.55, 19.40 Речовий доказ
15.00, 23.30 Секрети Другої
світової
16.00 Короп: полювання на
монстра

К1
06.30
07.40
08.00
10.30

Top Shop
М/с «Каспер»
Т/с «Дорогий доктор»
Т/с «Пригоди
Геркулеса»
13.50 «Вірю не вірю»
14.50 «Орел і решка.
Морський сезон»
15.50, 21.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел і решка.
Навколосвітня
подорож»
00.00 «Орел і решка. Шопінг»
01.50 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Червона Шапка
проти зла»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
13.00 Рятівники
14.30, 15.30, 20.30, 21.30
Танька і Володька
15.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою
16.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
22.30 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

8

ТБ-СЕРЕДА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 25—26 СІЧНЯ 2019
УТ-1

06.00 М/с «Гон»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 2.00, 5.00
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.40 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі»
11.35 «Аромати Перу»
12.30 Енеїда
13.15, 4.05 РадіоДень
13.55 «Неповторна природа»
14.30 52 вікенди
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Сильна доля
18.20, 2.35 Тема дня
19.00, 4.30 Своя земля
19.30 Д/с «Наглядачі
заповідника»
20.00 Д/с «Пригоди Остіна
Стівенса»
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.45, 3.35 Складна розмова
22.15 «Подорож відкритим
космосом»
22.45 Схеми. Корупція в
деталях
00.00 Телепродаж Тюсо
03.10 Наші гроші
05.25 Спільно
НТН
05.50 Х/ф «Екстрасенс»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Чужі тут не
ходять»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45
«Свідок»
12.50 Т/с «Кулагін та партнери»
14.50, 16.50, 3.25 «Речовий
доказ»
21.30 «Легенди карного
розшуку»
23.45 Т/с «Служба
розслідувань»
01.55 «Легенди бандитського
Києва»
03.15 «Випадковий свідок»
03.50 «Правда життя.
Професії»
04.45 Top Shop
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 UA.МУЗИКА. Кліп
06.05 Село і класика.
Музичний фестиваль у
Дзензелівці
06.20 KOKTEBEL JAZZ
FESTIVAL на
UA.КУЛЬТУРА
07.00 Новини
07.00 UA.МУЗИКА. кліп
07.05 Як це?
07.30 Додолики. Лялькове шоу
08.00 Новини
08.05 Пізній ранок шоу
09.00 Новини
09.05 Пізній ранок шоу
10.05 Сильна доля
10.55 Документальна
програма. Христина.
Кримське соло

30 січня

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, 1.25, 5.20 ТСН
09.30, 11.00, 12.20
«Одруження наосліп»
13.05 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне століття.
Нова Володарка»
19.20 «Секретні матеріали2019»
20.45 Мелодрама «Маршрути
долі»
21.45, 1.30 Мелодрама «Шлях
у порожнечу»
22.45, 0.05 «Світ навиворіт 10:
Бразилія»
02.15 Т/с «Таємниця твердині
шифрів»

ІНТЕР
05.35, 22.45 «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»
10.10 Х/ф «Брати по крові»
12.25 Х/ф «007: Вид на
вбивство»
15.00, 15.50, 16.45, 1.30
«Речдок»
18.00, 19.00, 3.35 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 4.20 «Подробиці»
21.00 Т/с «Мереживо долі»
00.30 Т/с «Плата за
порятунок»
02.15 «Три сестри»
05.05 Top Shop

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.50 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях
11.20, 4.40 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с «Черговий
лікар»
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Найкращий
чоловік»
23.20 Гучна справа
00.00 Т/с «CSI: Маямі
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI: Маямі»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
05.10 Абзац
06.59, 8.09 Kids Time
07.00 М/с «Луні Тюнз шоу»
08.10 Київ вдень та вночі
09.20 Т/с «Меліса та Джой»
11.50 Х/ф «Доктор
Дуліттл»
13.40 Х/ф «Доктор
Дуліттл 2»
15.20 Х/ф «Мандри
Гуллівера»
17.10 Суперінтуїція
19.00 Хто зверху?
21.00 Вар’яти
23.00 Х/ф «Пригоди у
Вегасі»
01.00 Х/ф «Вуличні танці:
Всі зірки»
02.55 Служба розшуку дітей

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.45, 8.00, 17.00 Час новин.
Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 1.00, 2.00, 3.00,
4.00, 5.00 Час новин

5 канал
07.10, 8.10, 21.25, 0.10
на курортах
Актуально: Економіка.
08.15 Полігон
Політика. Соціум
09.25, 17.45 Час громади
07.15, 12.25, 15.25, 18.15,
10.10, 11.10, 12.30 Трансляції
23.55 Погода в Україні
суспільно-політичних
07.25 Драйв
подій
07.30 Медекспертиза
13.05 Поліграф
07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55,
14.10, 15.30, 16.10
14.55, 16.55, 17.55,
Інформаційний день
22.55, 0.30, 1.10 Погода
17.10, 18.20, 19.25

Інформаційний вечір
19.50 Дзеркало історії
22.00 БлогПост
23.10 «За Чай.com»
00.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина
часу
02.10 Нові герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

11.20 Концертна програма
«Хор Ластівка»
11.55 Документальна програма.
Тихо, йде вистава
12.05 Національна опера
України. Джузеппе
Верді. Набукко
14.15 Бойчукісти. відновити
втрачене мистецтво
14.25 Погода
14.30 52 вікенди
14.55 Лайфхак українською
15.10 РадіоДень. Життя+
15.30 Документальний цикл
#ВУКРАЇНІ
16.00 Погода
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
16.55 По обіді шоу
17.50 Погода
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.20 Тема дня
18.50 UA.МУЗИКА. кліп
19.00 Документальна
програма. Всеволод
Нестайко. Родом з
дитинства
19.15 Документальна
програма Іван
Боберський. Де сила,
там воля витає!
20.00 Розсекречена історія
20.50 Українська читанка.
Юрій Вінничук
21.00 Зустрічаємо вдома.
велике інтерв’ю гурту
«ДахаБраха»
21.45 Львівські міленіали
22.00 KOKTEBEL JAZZ
FESTIVAL на
UA.КУЛЬТУРА
23.00 Новини

23.20 Тема дня
23.50 Погода
23.55 Документальний цикл
#ВУКРАЇНІ
00.25 Сильна доля
01.20 РадіоДень
01.45 Погода
01.50 Національна опера
України. Джузеппе
Верді. Набукко
04.05 Розсекречена історія
05.00 Документальна
програма. Герої
України. Крути. Перша
Незалежність
СТБ
06.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
08.05 Містичні історії з
Павлом Костіциним
10.00 МастерШеф
13.30 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
20.00, 20.55 Т/с «За вітриною»
22.50 Т/с «Закохані жінки»
23.55 Давай поговоримо про
секс
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»
16.15 «Кримінал»
17.00 Ток-шоу «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 Ток-шоу «Прямий ефір»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 1.45 Т/с «Безсмертний»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50ДжеДАІ 2018 р.
10.55, 17.15 «Загублений світ»
12.55 «Помста природи»
15.25 Х/ф «Відсіч»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21.35 Т/с «Кістки-6»
23.20 Т/с «Кістки-5»
01.00 «Секретні файли-2»
03.05 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 19.30, 21.30, 23.45,
1.50, 3.50 Топ-матч
06.10 «Лаціо» — «Ювентус». ЧІ
08.10 «Спортінг» —
«Арсенал». Ліга Європи
УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.15, 2.00 «Ньюкасл»
— «Ман Сіті». ЧА
12.05 «Мілан» — «Наполі». ЧІ
13.50 «Вікторія» — «Рома».
Ліга Чемпіонів УЄФА
15.55 «МЮ» — «Бернлі». ЧА
17.45 «Шахтар» —
«Карабах». Контрольна
гра
19.40 Словаччина — Україна.
Ліга Націй УЄФА
21.40 LIVE. «Борнмут»
— «Челсі». ЧА
00.00 «Торіно» — «Інтер». ЧІ
04.00 «Німеччина» — «Перу.
Контрольна гра

ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 1.55 Топ-матч
06.10 «Сассуоло» —
«Кальярі». ЧІ
08.10 «МЮ» — «Бернлі». ЧА
10.10 Словаччина — Україна.
Ліга націй УЄФА
12.10 «Парма» — «СПАЛ».
ЧІ
14.10 Німеччина — Перу.
Контрольна гра
16.10 «Лаціо» — «Ювентус».
ЧІ
18.10 «Ньюкасл» — «Ман
Сіті». ЧА
20.05 «Шахтар» — «Ліон».
Ліга Чемпіонів УЄФА
21.55 LIVE. «Ліверпуль»
— «Лестер». ЧА
00.00 Футбол Tables
00.05 «Спортінг» —
«Арсенал». Ліга Європи
УЄФА
02.10 «Емполі» —
«Дженоа». ЧІ
04.00 «Львів» — «Шахтар».
ЧУ
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.55, 13.50 Правда життя
09.00 Природа сьогодення
09.50 Азія класу люкс
10.50 Код доступу
11.50 Історія Києва
12.45, 19.40 Речовий доказ
15.00, 23.30 Секрети Другої
світової
16.00, 21.45 Річкові монстри
16.50, 22.35 Таємнича
Латинська Америка

ICTV
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»
05.35, 10.05, 17.15
Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
12.00, 13.15 Х/ф «Лейк
Плесід: Озеро
страху»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Т/с «Бібліотекарі»
16.15, 21.25 Т/с «Розтин
покаже»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
22.20 «На трьох»
23.30 Х/ф «Озеро
страху-3»
01.05 Т/с «У полі зору»
17.50 Незвичайні культури
18.45, 20.50 Секретні території
00.30 Містична Україна
02.05 Брама часу
К1
Top Shop
М/с «Каспер»
Т/с «Дорогий доктор»
Т/с «Пригоди
Геркулеса»
13.50 «Вірю не вірю»
14.50 «Орел і решка.
Морський сезон»
15.50, 21.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел і решка.
Навколосвітня
подорож»
00.00 «Орел і решка. Шопінг»
01.50 «Нічне життя»
06.30
07.40
08.00
10.30

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Гніздо дракона»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
13.00 Рятівники
14.30, 15.30, 20.30, 21.30
Танька і Володька
15.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою
16.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
22.30 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

Оголошення орендодавця – ДП «ПРОЗОРРО»
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

1

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва,
юридична адреса,
контактний телефон)

Міністерство
економічного
розвитку і
торгівлі
України

02426097, Державне
підприємство «ПРОЗОРРО»,
01601, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська, 22
(044) 281-42-77

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Найменування

Реєстровий
номер
майна

Місцезнаходження

Нежитлові
приміщення №2,
3, 4, 24, 25, 26
п’ятого поверху
нежитлового
будинку

–

м. Київ,
вул. БульварноКудрявська, 22

Загальна
площа
(кв. м)

Вартість
майна за
незалежною
оцінкою (грн)

Максимально
можливий
строк оренди

137,9

3 643 600,00
станом на
31.10.2018

3 місяці

Мета використання
Розміщення
офісних
приміщень

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів, після опублікування оголошення за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 22, державне
підприємство «ПРОЗОРРО». Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох
і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 ч. 4 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 25—26 СІЧНЯ 2019

31 січня
УТ-1
06.00 М/с «Гон»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 2.00, 5.00
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.40 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі»
11.35 «Аромати Перу»
12.30 Енеїда
13.15, 14.30, 4.05 РадіоДень
13.55 «Неповторна природа»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Промінь живий
18.20, 2.35 Тема дня
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.30 Д/с «Наглядачі
заповідника»
20.00 Д/с «Пригоди Остіна
Стівенса»
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в
деталях
22.15 «Подорож відкритим
космосом»
22.45 Букоголіки
00.00 Телепродаж Тюсо
03.10 Світло
04.30 Своя земля
05.25 Спільно
НТН
05.45, 12.50 Т/с «Кулагін та
партнери»
06.10 Х/ф «Життя як цирк»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Беремо все на
себе»
10.30, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40
«Свідок»
14.50, 16.50, 3.35 «Речовий
доказ»
21.20 «Легенди карного
розшуку»
23.45 Т/с «Служба
розслідувань»
01.50 «Легенди бандитського
Києва»
03.10 «Випадковий свідок»
03.55 «Правда життя.
Професії»
UA.Культура
06.00
06.00
06.05
06.15

07.00
07.00
07.05
07.30
08.00
08.05
09.00
09.05
10.05
10.55

Гімн України
UA.МУЗИКА. Кліп
Львівські міленіали
KOKTEBEL JAZZ
FESTIVAL на
UA.КУЛЬТУРА
Новини
UA.МУЗИКА. Кліп
Школа Мері Поппінс
Додолики. Лялькове
шоу
Новини
Пізній ранок шоу
Новини
Пізній ранок шоу
Сильна доля
Документальна
програма Іван
Боберський. Де сила,
там воля витає!

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, 0.55, 5.30 ТСН
09.30, 11.00, 12.20
«Одруження наосліп»
13.05 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне століття.
Нова Володарка»
19.20 «Секретні матеріали2019»
20.35 «Чистоnews-2019»
20.45 Мелодрама «Маршрути
долі»
21.45, 2.00 Мелодрама «Шлях
у порожнечу»
22.30 «Право на владу-2019»
01.00 «Гроші-2019»
04.00 Т/с «Таємниця твердині
шифрів»

ІНТЕР
05.35, 22.45 «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»
09.50 Х/ф «Оцеола: Права
рука відплати»
12.25 Х/ф «007: Іскри з
очей»
15.00, 15.50, 16.45, 1.35
«Речдок»
18.00, 19.00, 3.35 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 4.20 «Подробиці»
21.00 Т/с «Мереживо долі»
00.30 Т/с «Плата за
порятунок»
02.15 «Три сестри»
05.05 Top Shop

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.45, 8.00, 17.00 Час новин.
Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 1.00, 2.00, 3.00,
4.00, 5.00 Час новин

5 канал
07.10, 8.10, 21.25, 0.15
08.15 Я маю право
Актуально: Економіка.
09.25, 16.45 Час громади
Політика. Соціум
10.10, 11.10, 12.30 Трансляції
07.15, 12.25, 15.25, 18.15,
суспільно-політичних
23.55 Погода в Україні
подій
07.35 Компанія героїв
13.05, 22.00 БлогПост
07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55,
14.10, 15.30, 16.10
14.55, 16.55, 17.55,
Інформаційний день
22.55, 0.30, 1.10 Погода
17.10 Кендзьор
на курортах
18.20, 19.25 Інформаційний

11.35 Документальна
програма. Січ
12.05 Національна опера
України. Костянтин
Данькевич. Лілея
13.35 Документальна
програма. Фатальна
жінка Марко Вовчок
14.25 Погода
14.30 РадіоДень
14.55 Лайфхак українською
15.10 РадіоДень. Життя+
15.30 Документальний цикл
#ВУКРАЇНІ
16.00 Погода
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
16.50 Візитівка Карпат
16.55 Документальний цикл.
Своя земля
17.25 Енеїда
17.50 Погода
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.20 Тема дня
18.50 UA.МУЗИКА. Кліп
19.00 Документальна
програма. Незвідане
Закарпаття. Сонячний
годинник
19.30 Перемоги України.
Скіфія. Царство
курганів
20.00 Розсекречена історія
20.50 Українська читанка.
Олександр Ірванець
21.00 Іван Козленко «Люди і
апарати. Становлення
українського кіно
UPLectorium».
Розсстріляне
відродження
22.05 KOKTEBEL JAZZ
FESTIVAL на
UA.КУЛЬТУРА
23.00 Новини
23.20 Тема дня

23.50 Погода
23.55 Документальний цикл
#ВУКРАЇНІ
00.25 Сильна доля
01.20 РадіоДень
01.45 Погода
01.50 Національна опера
України. Костянтин
Данькевич. Лілея
03.25 Зустрічаємо вдома.
велике інтерв’ю гурту
«ДахаБраха»
04.10 Розсекречена історія
05.10 Документальна
програма. Українська
революція
СТБ
06.05 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
08.05 Містичні історії з
Павлом Костіциним
10.05 МастерШеф
13.30 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
20.00, 20.55 Т/с «За
вітриною»
22.50 Т/с «Закохані жінки»
23.55 Давай поговоримо про
секс
03.25 Холостяк
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий
день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15
«Деталі»
16.15 «Кримінал»
17.00 Ток-шоу «Ситуація»
18.10 «Ехо України»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.50 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях
11.20, 4.40 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с «Черговий
лікар»
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Найкращий
чоловік»
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI: Майамі
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI: Майамі»

20.00 Ток-шоу «Прямий
ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 1.45 Т/с «Безсмертний»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 ДжеДАІ 2018 р.
10.55, 17.15 «Загублений
світ»
12.55, 3.05 «Облом.UA.»
15.45 Х/ф «Перлини
дракона»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-6»
01.00 «Секретні файли-2»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 1.30, 3.35, 5.35
Топ-матч
06.10 «МЮ» — «Бернлі». ЧА
08.10 «Арсенал»
— «Спортінг». Ліга
Європи УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.15, 1.45 «Ліверпуль»
— «Лестер». ЧА
12.05 «Аталанта» — «Рома».
ЧІ
13.50 «Шахтар» — «Ліон».
Ліга Чемпіонів УЄФА
16.00 Чемпіонат Англії. Огляд
туру. Прем’єра
16.55 LIVE. «Шахтар»
— «Лех». Контрольна
гра
18.55 «Борнмут» — «Челсі».
ЧА
20.45 «Шахтар» — «Хобро».
Контрольна гра
22.45 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
23.40 «Лаціо» — «Ювентус».
ЧІ

НОВИЙ КАНАЛ
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03.00 Зона ночі

04.10 Скарб нації

05.00 Абзац

04.20 Еврика!

06.39, 8.49 Kids Time

04.25 Студія Вашингтон

06.40 М/с «Луні Тюнз шоу»

04.30 Факти

08.50 Т/с «Меліса та Джой»
11.25 Х/ф «Білявка
в законі»
13.20 Х/ф «Білявка

04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні

в законі-2»

новини

15.15 Х/ф «Палкі втікачки»

10.05 Секретний фронт

17.05 Суперінтуїція

11.55, 13.15 Х/ф

19.00 Хто зверху?

«Прокляття фараона

21.00 Вар’яти

Тута»

23.00 Х/ф «Серцеїдки»

12.45, 15.45 Факти. День

01.20 Х/ф «Молодята»

14.00 Т/с «Бібліотекарі»
16.15, 21.25 Т/с «Розтин

вечір
20.00 #Лінія оборони
23.10 «За Чай.com»
00.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина
часу
02.10 Нові герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів
03.45 Англія — Швейцарія.
Контрольна гра
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 12.55, 15.00,
17.00, 21.45, 23.50, 2.00
Топ-матч
06.10 «Сампдорія» —
«Удінезе». ЧІ
08.10 «Борнмут» — «Челсі».
ЧА
10.00 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
10.55 LIVE. «Шахтар» —
«Хобро». Контрольна
гра
13.10 «Ньюкасл» — «Ман
Сіті». ЧА
15.10 Англія — Швейцарія.
Контрольна гра
17.10 «Ліверпуль» —
«Лестер». ЧА
19.00 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
19.55 «Валенсія» — «МЮ».
Ліга Чемпіонів УЄФА
22.00 «Мілан» — «Наполі».
ЧІ
00.10 «Арсенал»
— «Спортінг». Ліга
Європи УЄФА
02.10 «Шахтар» — «Лех».
Контрольна гра
04.00 «МЮ» — «Бернлі». ЧА
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.00, 13.50 Правда життя
09.10 За межами Землі
10.05 Незвичайні культури
11.00 Код доступу
12.00 Історія українських
земель
12.40, 19.40 Речовий доказ
15.00, 23.35 Секрети Другої
світової
16.00, 21.45 Річкові монстри

покаже»
17.15 Антизомбі. Дайджест
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Інсайдер
22.20 «На трьох»
23.30 Х/ф «Озеро
страху-4»
01.05 Т/с «У полі зору»
16.50 Чужинці всередині нас
17.45 Азія класу люкс
18.45, 20.50 Секретні території
22.35 Таємнича Латинська
Америка
00.35 Містична Україна
02.15 Бандитська Одеса
К1
06.30
07.40
08.00
10.30

Top Shop
М/с «Каспер»
Т/с «Дорогий доктор»
Т/с «Пригоди
Геркулеса»
13.50 «Вірю не вірю»
14.50 «Орел і решка.
Морський сезон»
15.50, 21.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел і решка.
Навколосвітня
подорож»
00.00 «Орел і решка. Шопінг»
01.50 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Дельго»
11.30 Т/с «Усі жінки —
відьми»
13.00 Рятівники
14.30, 15.30, 20.30, 21.30
Танька і Володька
15.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою
16.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
22.30 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки
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06.00 М/с «Гон»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 2.00, 5.00
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.40 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі»
11.35 «Аромати Перу»
12.00 «Аромати Іспанії»
12.30 Енеїда
13.15, 14.30, 3.20, 4.05
РадіоДень
13.55 «Неповторна природа»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 «Браво, шеф»
18.20, 2.45 Тема дня
19.00 Перший на селі
19.30 Д/с «Наглядачі
заповідника»
20.00 Д/с «Пригоди Остіна
Стівенса»
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.25 Д/с «Найбільш
завантажений у світі»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.50 Лайфхак українською
04.30 Своя земля
05.25 Спільно
НТН
05.00, 4.50 Top Shop
06.00, 12.50 Т/с «Кулагін та
партнери»
07.00 Х/ф «Сказання
про двох братівблизнюків»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Ішов четвертий
рік війни...»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40
«Свідок»
14.50, 16.50, 3.20 «Речовий
доказ»
21.30 «Легенди карного
розшуку»
23.45 Т/с «Служба
розслідувань»
01.55 «Легенди бандитського
Києва»
03.10 «Випадковий свідок»
03.45 «Правда життя.
Професії»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Львівські репери
«Глава 94»
06.10 KOKTEBEL JAZZ
FESTIVAL на
UA.КУЛЬТУРА
07.00 Новини
07.00 UA.МУЗИКА. Кліп
07.05 Хочу бути
07.30 Додолики. Лялькове
шоу
08.00 Новини
08.05 Пізній ранок шоу
09.00 Новини
09.05 Пізній ранок шоу
10.05 Сильна доля
10.55 Документальна
програма. Незвідане
Закарпаття. Сонячний
годинник

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, 11.00, 12.20
«Одруження наосліп»
13.05 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне століття.
Нова Володарка»
19.20 «Секретні матеріали2019»
20.25 «Чистоnews-2019»
20.35, 22.35, 0.40 «Ліга сміху
2018»
02.25 Т/с «Таємниця твердині
шифрів»

1 лютого
ІНТЕР
05.35, 22.00 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
09.50 Х/ф «Текумзе»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «007: Ліцензія
на вбивство»
15.00, 15.50, 16.45, 23.45
«Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 3.40 «Подробиці
тижня»
02.10 «Добрий вечір на
«Інтері»
05.20 «Школа доктора
Комаровського.
Невідкладна допомога»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,

НОВИЙ КАНАЛ
03.15, 2.45 Служба розшуку

04.20 Служба розшуку дітей

03.20, 2.50 Зона ночі

04.25 Студія Вашингтон

04.40 Абзац

04.30, 1.55 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»

11.20, 4.20 Реальна містика

06.09, 7.29 Kids Time

13.30, 15.30 Т/с «Доля обміну

06.10 М/с «Луні Тюнз шоу»

не підлягає»
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
22.00 Т/с «все ще буде»

07.30 Суперінтуїція
13.00, 21.00 Вар’яти

02.00 Телемагазин

07.12, 8.10, 21.25, 0.15
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.20, 12.25, 15.25, 18.15
Погода в Україні
07.30 Драйв
07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55,
14.55, 16.55, 17.55,
0.30, 1.10 Погода на
курортах

11.25 Перемоги України.
Скіфія. Царство
курганів
12.05 Львівський театр
ім. Марії Заньковецької.
«Райнер Марія Рільке.
Завчасна паморозь», 16+
13.50 Документальна
програма. Гуцулка
Ксеня
14.25 Погода
14.30 РадіоДень
14.55 Лайфхак українською
15.10 РадіоДень
15.35 Документальний цикл
#ВУКРАЇНІ
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
16.50 Візитівка Карпат
16.55 Документальний цикл.
Своя земля
17.25 Енеїда
17.50 Погода
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.20 Тема дня
18.50 UA.МУЗИКА. Кліп
19.00 Документальна
програма. Незвідане
Закарпаття.
Ужгородський скансен
19.30 Документальна
програма
20.00 Розсекречена історія
20.50 Українська читанка.
Андрій Бондар
21.00 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом
21.25 #МузLove з Любою
Морозовою
21.55 KOKTEBEL JAZZ
FESTIVAL на
UA.КУЛЬТУРА
23.00 Новини (із
сурдоперекладом)

23.20 Тема дня
23.50 Погода
23.55 Документальний цикл
#ВУКРАЇНІ
00.25 Сильна доля
01.20 РадіоДень
01.45 Погода
01.50 Львівський театр
ім. Марії Заньковецької.
«Райнер Марія Рільке.
Завчасна паморозь», 16+
03.35 Велике інтерв’ю з
лідером Stoned Jesus
Ігорем Сидоренком
04.05 Розсекречена історія
04.55 Документальна
програма «Іван
Боберський. Де сила,
там воля витає!»
05.35 Документальна
програма. Січ
СТБ
15.30 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
20.00, 22.50 Х/ф «Загадка
для Анни»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий
день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15
«Деталі»
16.15 «Кримінал»
17.00 Ток-шоу «Ситуація»
18.30 «Підсумки»
19.00 Ток-шоу «Ехо України»
22.30 «Поярков. NEWS»

Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні

23.00 Х/ф «Палкі втікачки»
00.50 Х/ф «Весільний

новини
10.05 Інсайдер
11.50, 13.15 Х/ф
«Прокляття фараона

погром»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 7.25, 8.35 Огляд преси
06.45, 8.00, 17.00 Час новин.
Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 0.00,
01.00, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00 Час новин

05.35, 11.00, 17.15

19.00 Хто зверху?

23.20 По слідах
00.00, 2.30 Т/с «Все ще буде»

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!

дітей

23.00, 3.30 Сьогодні
09.30, 6.00 Зоряний шлях

ICTV

Тута»
12.45, 15.45 Факти. День

08.15 Топ дня
09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.30 Трансляції
суспільно-політичних
подій
13.05 Історична година
14.10, 15.30, 16.10
Інформаційний день
17.10, 18.20, 19.25
Інформаційний вечір
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 1.10 Т/с «Безсмертний»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 ДжеДАІ 2018 р.
10.55, 17.15 «Загублений світ»
12.55 Відеобімба
15.20 Х/ф «Ласкаво
просимо у Гамбург»
19.25 Х/ф «Інферно»
21.15 Х/ф «Закляті вороги»
22.55 Х/ф «Чужий»
01.50 «Облом.UA.»
04.40 «Цілком таємно-2016»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00 Топ-матч
06.10 «Борнмут» — «Челсі».
ЧА
08.10 «Ворскла» —
«Арсенал». Ліга Європи
УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.15 «Шахтар» — «Лех».
Контрольна гра
12.05 «Лаціо» — «Ювентус».
ЧІ
13.50 «Валенсія» — «МЮ».
Ліга Чемпіонів УЄФА
15.55 ЧІ. Передмова до туру.
Прем’єра
16.25 «Шахтар» — «Хобро».
Контрольна гра
18.10 «Ліверпуль» —
«Лестер». ЧА
19.55 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
20.45 «Сербія» —
«Чорногорія». Ліга
Націй УЄФА
22.45, 3.25 Світ Прем’єр-Ліги
23.15 «Мілан» — «Наполі». ЧІ
01.05 ЧІ. Передмова до туру
01.35 «МЮ» — «Бернлі». ЧА
03.55 Польща — Ірландія.
Контрольна гра

19.50 Дзеркало історії
22.00 БлогПост HATE FRIDAY
NIGHT
00.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина
часу
02.10 Нові герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 12.45, 14.45, 2.00
Топ-матч
06.10 «Аталанта» — «Рома».
ЧІ
08.10 «Ліверпуль» —
«Лестер». ЧА
10.00, 16.45 Чемпіонат Англії.
Огляд туру
10.55 Сербія — Чорногорія.
Ліга Націй УЄФА
12.55 «Шахтар» — «Хобро».
Контрольна гра
14.55 Польща — Ірландія.
Контрольна гра
17.40 «Борнмут» — «Челсі».
ЧА
19.30 Світ Прем’єр-Ліги.
Прем’єра
20.00 «Аякс» — «Баварія».
Ліга Чемпіонів УЄФА
21.50 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
22.20 «Шахтар» — «Лех».
Контрольна гра
00.10 «Ворскла» —
«Арсенал». Ліга Європи
УЄФА
02.10 «Львів» —
«Олександрія». ЧУ
04.00 «Сампдорія» —
«Удінезе». ЧІ
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.30, 13.55 Правда життя
08.35, 22.35 Таємнича
Латинська Америка
09.35 Незвичайні культури
10.30 Код доступу
11.30 Історія українських
земель
12.45, 19.40 Речовий доказ
15.00, 23.35 Секрети Другої
світової
16.00, 21.45 Річкові монстри
16.50 За межами Землі

14.00 Т/с «Бібліотекарі»
16.15 Т/с «Розтин покаже»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.05 «На трьох»
02.15 Х/ф «Шосте чуття»
17.45 Азія класу люкс
18.45, 20.50 Секретні території
00.35 Містична Україна
02.10 Україна: забута історія
К1
06.30
07.40
08.00
10.30

Top Shop
М/с «Каспер»
Т/с «Дорогий доктор»
Т/с «Пригоди
Геркулеса»
13.50 «Вірю не вірю»
14.50 «Орел і решка.
Морський сезон»
15.50, 21.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел і решка.
Навколосвітня
подорож»
00.00 «Орел і решка. Шопінг»
01.50 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Грейфрайєрс
Боббі»
11.35 Т/с «Усі жінки —
відьми»
13.15 Рятівники
14.15 Х/ф «День, коли
Земля зупинилась»
16.15 М/ф «Книга життя»
18.00 4 весілля
20.00 Одного разу під
Полтавою
20.30 Танька і Володька
22.45 Х/ф «Його собаче
діло»
00.30 Панянка-селянка
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 25—26 СІЧНЯ 2019

2 лютого
УТ-1
06.00, 10.15 М/с «Гон»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30,
2.00, 4.30 Новини
09.40 Прем’єра. М/с «Вруміз»
10.55 «Елементи»
11.30 Хто в домі хазяїн?
11.55 Сильна доля
13.00 Х/ф «Грозовий
перевал»
14.30 Документальний цикл
15.00 По обіді шоу
16.00 Спільно
16.45 Т/с «Іспанська легенда»

КАНАЛ «1+1»

21.25 Концертна програма
Арсена Мірзояна
«Київ»
22.30 «Світ дикої природи»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.25 Своя земля
04.00 Букоголіки
05.00 Світло
НТН
05.20 Х/ф «Викликаємо
вогонь на себе»
11.30 Т/с «Пуаро Агати
Крісті»
15.20 «Легенди карного
розшуку»
16.30 «Втеча. Реальні історії»
18.00 «Круті 90-ті»
19.00, 2.15 «Свідок»
19.30 Х/ф «Дівчина без
адреси»
21.15 Х/ф «Операція
«Тушонка»
23.20 Х/ф «Діамантові пси»
01.10 «Таємниці
кримінального світу»
02.45 «Випадковий свідок»
03.00 «Речовий доказ»
03.45 «Правда життя.
Професії»
04.15 «Легенди бандитської
Одеси»
04.45 Top Shop
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Документальний цикл.
Незвідані шляхи
07.00 Новини
07.05 Концертна програма
«Коло мрій»
08.00 Новини
08.05 Школа Мері Поппінс
08.25 Додолики. Лялькове
шоу
09.00 Новини
09.05 Казки, перевірені
часом. Як вийти заміж
за короля. Художній
фільм
10.30 Фольк-music
11.30 Енеїда
12.20 Погода

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.00, 19.30 ТСН
07.00 «Гроші-2019»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 10.35 «Їмо за 100»
11.15 «Світське життя
дайджест»
12.15 Мелодрама «Маршрути
долі»
16.30, 21.30 «Вечірній
квартал»
18.30 «Розсміши коміка2018»
20.15 «Чистоnews-2019»
20.25 «Українські сенсації2019»
23.30 «Світське життя-2019»
00.35 «Ліга сміху-2018»
02.30 Т/с «Таємниця твердині
шифрів»

05.45 «Готуємо разом»
06.45 «Жди меня. Україна»
08.30 «Слово Предстоятеля»
08.40 Х/ф «Між високих
хлібів»
10.10 Х/ф «Баламут»
12.00 Х/ф «Весілля в
Малинівці»
13.50 Х/ф «Фанфантюльпан»
15.45 Т/с «Таїсія»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «007: Помри, але
не зараз»
23.10 Х/ф «Війна»
01.00 «Добрий вечір на
«Інтері»
02.50 «Речдок»

06.00 Час-Time
06.15 Кендзьор
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00,
23.00, 0.00, 1.00, 2.00,
4.00, 5.00 Час новин
07.10, 12.55, 15.15, 18.55,
23.10 Погода в Україні
07.15, 15.30 Сімейні зустрічі
07.50, 8.50, 22.00, 0.10

5 канал
Актуально: Економіка.
11.10 Майстри ремонту
Політика. Соціум
11.30 Феєрія мандрів
07.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55,
12.10 Олімпійські історії
14.55, 16.55, 17.55,
12.35 Брифінг речника МО
20.55, 0.50, 1.10 Погода
України щодо ситуації
на курортах
на лінії зіткнення
08.15 Клуб LIFE
13.10, 4.30 Відкрита церква
09.15 Автопілот-новини
13.35 Навчайся з нами
09.20 Укравтоконтинент
14.30 Континент
09.40 Натхнення
16.10 Я маю право
10.10 Історія успіху
16.30 Акцент
10.25 П’ятий поверх
17.10 Стоп корупції!

19.55, 2.30 Розсекречена
історія

ІНТЕР

12.30 Документальна
програма. Незвідане
Закарпаття.
Ужгородський скансен
12.55 Документальний цикл.
Бюджетний відпочинок.
Лісабон
13.20 UA. Фольк
14.10 Документальний цикл
#ВУКРАЇНІ
16.00 Документальний цикл.
Бюджетний відпочинок
17.45 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
Кримський Дім
об`єднує серця
19.25 Документальна
програма. Українська
рапсодія
20.00 Світло
20.50 Букоголіки
21.45 KOKTEBEL JAZZ
FESTIVAL на
UA.КУЛЬТУРА
23.00 Київський академічний
Молодий театр. Вільям
Сароян. Я знайду тебе,
тому що кохаю! 18+
23.50 Погода
23.55 Документальний цикл
#ВУКРАЇНІ
00.25 Перемоги України.
Скіфія. Царство
курганів
00.55 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
«Хорея Козацька. Од
синього Дону до сивих
Карпат»
03.00 Іван Козленко «Люди і
апарати. Становлення
українського кіно
UPLectorium».
Розсстріляне
відродження

04.05 Світло
05.00 Документальна
програма. Бій за гору
Маківка, ч. 1
СТБ
06.55 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
09.00 Т/с «За вітриною»
16.55 Хата на тата
20.40 Х/ф «Буде страшно
— посміхайся»
22.45 Х/ф «Мачуха»
ПРЯМИЙ
09.00, 12.15
Ток-шоу
«Ехо України»
10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00
«Репортер». Новини
10.15, 22.00 «МЕМ»
11.15, 14.15 «LIVE»
13.00 Ток-шоу «Споживач»
15.00 Концерт
16.15 Ток-шоу «18 мінус»
17.00 «Кисельов. Авторське»
18.00 Ток-шоу «Кримінал»
19.15 «ВАТА-шоу. Всі свої»
20.00 Ток-шоу «THE WEEK»
21.00 «Закрита зона»
23.00 «ВАТА-шоу»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.05 «102. Поліція»
09.00 ДжеДАІ 2018 р.
10.00 «Загублений світ»
15.00 Х/ф «Фантастична
четвірка-2.
Вторгнення Срібного
Серфера»
16.50 Х/ф «Храм черепів»
18.45 Х/ф «Ласкаво
просимо у Гамбург»
20.40 Х/ф «Бронежилет»

НОВИЙ КАНАЛ

05.20 Скарб нації

05.10 Ревізор

05.30 Еврика!

07.15, 5.20 Зоряний шлях
07.30 Страсті за Ревізором
08.50, 15.20 Т/с «Найкращий
чоловік»
16.45 Т/с «Несолодка
помста»
20.00 Т/с «Несолодка помста
22.15 Т/с «Білий налив»
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI: Маямі»
03.40 Реальна містика

22.15 Т/с «Ділянка
лейтенанта Качури.
Фільм 2. Мережева
загроза»
02.00 «Облом.UA.»
04.35 «Цілком таємно-2016»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Торіно» — «Інтер». ЧІ
07.45, 15.10 ЧІ. Передмова
до туру
08.15 «Шахтар» — «Хобро».
Контрольна гра
10.00, 15.40, 22.15 Футбол
NEWS
10.20 Чемпіонат Англії.
Передмова до туру.
Прем’єра
10.50 «Борнмут» — «Челсі».
ЧА
12.35 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
13.25 «Аякс» — «Баварія».
Ліга Чемпіонів УЄФА
15.55 LIVE. «Емполі»
— «К’єво». ЧІ
16.45, 19.45 Футбол Tables
17.55, 18.40, 20.55, 23.25,
1.30, 3.35, 5.40 Топматч
18.10 Світ Прем’єр-Ліги
18.55 LIVE. «Наполі»
— «Сампдорія». ЧІ
21.25 LIVE. «Ювентус»
— «Парма». ЧІ
23.40 «Тоттенгем» —
«Ньюкасл». ЧА
01.45 «Челсі» —
«Гаддерсфілд». ЧА
03.50 Італія — Україна.
Контрольна гра
ФУТБОЛ-2
06.00, 16.30, 19.00, 23.50,
1.50, 3.50 Топ-матч

ICTV

03.00, 2.55 Зона ночі
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

10.20 Хто зверху?

11

05.35 Факти
05.55 Більше ніж правда
07.40 Я зняв!

16.15 М/ф «Бебі-бос»
09.30 Дизель-шоу
18.10 Х/ф «Карате кід»

10.45, 10.50 Особливості

21.00 Х/ф «Земля після
нашої ери»
23.00 Х/ф «Похмурі
небеса»
01.00 Х/ф «Вибух з
минулого»

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 «На трьох»
15.05 Т/с «Розтин покаже»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Вікінги проти
прибульців»

18.10, 0.15 Машина часу
18.30 Полігон
19.25 Особливий погляд
20.00, 1.15, 5.15 Рандеву
21.40, 3.00 Вікно в Америку
22.05 Док. проект
23.15 Фінансовий тиждень
23.30 Кордон держави
02.15 Про військо
03.20 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Діалоги з Патріархом

21.15 Х/ф «Острів

06.10 «Ньюкасл» — «Ман
Сіті». ЧА
08.00 «Лаціо» — «Ювентус».
ЧІ
09.45 Туреччина — Швеція.
Ліга Націй УЄФА
11.35 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
12.05 «Шахтар» — «Лех».
Контрольна гра
13.55 Чемпіонат Англії.
Передмова до туру
14.25 LIVE. «Тоттенгем»
— «Ньюкасл». ЧА
15.25, 17.55 Футбол Tables
16.50 LIVE. «Челсі» —
«Гаддерсфілд». ЧА
19.25 LIVE. «Кардіфф»
— «Борнмут». ЧА
20.15 Футбол NEWS
21.30 Світ Прем’єр-Ліги
22.00 «Шахтар» — «Хобро».
Контрольна гра
00.00 «Емполі» — «К’єво».
ЧІ
02.00 «Ювентус» —
«Парма». ЧІ
04.00 «Тоттенгем» —
«Ньюкасл». ЧА

21.10 Велетні льодовикової
ери
01.45 Правда життя

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.30, 0.55 Містична Україна
08.15 Володимир Івасюк
09.10 Богдан Ступка
10.10 Секретні території
11.05 Секрети Другої світової
13.05 Морські гіганти
15.50 Таємнича Латинська
Америка
16.50 Чужинці всередині нас
17.45, 23.55 Річкові монстри
18.45 Юрій Нікулін
19.30 Два Миронових
20.20 Мерилін Монро

горлорізів»
23.45 Х/ф «Озеро
страху-3»
01.25 Х/ф «Озеро
страху-4»
02.50 Лабіринт.
Містика поруч

К1
06.30
07.40
08.10
08.50

Top Shop
М/с «Каспер»
«Дай Лапу»
М/ф «Земля до
початку часів 7: Камінь
Холодного Вогню»
10.10 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
11.50 «Ух ти show»
13.20 М/ф «Воруши ластами,
Семмі»
14.50, 21.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
17.40 «Вірю не вірю»
19.40 М/ф «Астерікс та
вікінги»
22.00 «Орел і решка. Рай та
пекло»
00.00 Х/ф «Одержимість»
02.00 «Орел і решка. Шопінг»
02.50 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Цирк! Цирк!
Цирк!»
12.00 М/ф «Дельго»
13.30 Х/ф «Пастушка»
14.40 4 весілля
18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Одного разу під
Полтавою
18.30, 19.30, 20.30, 21.30
Танька і Володька
22.30 Зірконавти
00.30 Панянка-селянка
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні підказки
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06.00 М/с «Гон»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30,
2.00, 4.30 Новини
09.35 Х/ф «Грозовий
перевал»
11.00 «Супер Чуття»
12.00 «Браво, шеф»
13.00 Лайфхак українською
13.20 «Неповторна природа»
13.55 #ВУКРАЇНІ
14.30 Перший на селі
15.00 UA:Фольк
16.00 «Мегаполіси»
16.45 Т/с «Іспанська легенда»
19.50 Д/с «Дивовижні міста

КАНАЛ «1+1»
06.00 ТСН
06.50 М/ф
07.00 «Українські сенсації2019»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.45 «Світ навиворіт-10:
Бразилія»
11.05 «Світ навиворіт-8»
12.05 Драма «Царство
небесне»
14.55 Комедія «Джентльмени
удачі»
16.45 Комедія «Сахара»
19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»
21.00 «Голос країни-9»
23.25 «Концерт Сергія
Бабкіна. Музасфера»
01.10 Т/с «Таємниця твердині
шифрів»

3 лютого
ІНТЕР
05.00 «Великий бокс. Елейдер
Альварес — Сергій
Ковальов»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел и решка.
Морський сезон-3»
Прем’єра
11.00 «Орел і решка.
Морський сезон-2»
12.00 «Орел і решка.
Мегаполіси». Прем’єра
13.00 Х/ф «007: Помри, але
не зараз»
15.45 Т/с «Фалько»
20.00 «Подробиці»
20.30 Ток-шоу «Стосується
кожного»
22.25 Х/ф «Кілька
примарних днів»
00.20 «Речдок»

світу»
21.25 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
21.55 «Світ дикої природи»
00.00 Телепродаж Тюсо
02.30 Розсекречена історія
03.25 Своя земля
04.00 Букоголіки
05.00 Світло
НТН
05.45 Х/ф «Грачі»
07.25 Т/с «Пуаро Агати
Крісті»
11.15 Х/ф «Добре сидимо!»
12.35 Х/ф «Зайчик»
14.10 Х/ф «Полум’я»
16.55 Х/ф «Операція
«Тушонка»
19.00 Х/ф «Інтердівчинка»
22.00 Х/ф «Бомж»
00.05 Х/ф «Діамантові пси»
01.55 «Речовий доказ»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Документальний цикл.
Незвідані шляхи
07.00 Новини
07.05 Концертна програма
08.00 Новини
08.05 Хто в домі хазяїн?
08.35 Хочу бути
09.00 Новини
09.05 Казки, перевірені
часом. Син
білої кобилиці.
Мультиплікаційний
фільм
10.30 Фольк-music
11.30 Енеїда
12.20 Погода
12.30 Документальна
програма. Незвідане
Закарпаття. Сонячний
годинник
12.55 Документальний цикл.
Бюджетний відпочинок.
Будапешт
13.20 UA. Фольк
14.15 Документальна
програма. Двоколісні
хроніки
15.30 Лайфхак українською
16.05 Букоголіки
17.00 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
«Хорея Козацька. Од
синього Дону до сивих
Карпат»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

01.50 Телемагазин

23.30 Х/ф «Трикутник»

05.30 Реальна містика

01.40 Х/ф «Серцеїдки»

05.15 Скарб нації
05.25 Еврика!
05.30 Факти
05.55 Громадянська оборона
06.50 Антизомбі. Дайджест
08.45 Т/с «Відділ 44»
10.30, 13.00 Х/ф «Єлена
Троянська»
12.45 Факти. День
14.10 Х/ф «Острів
горлорізів»
16.25 Х/ф «Вікінги проти
прибульців»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.35 Х/ф «Останній рубіж»
22.40 Х/ф «Без
компромісів»
00.30 Х/ф «8 міліметрів»
02.35 Лабіринт. Містика поруч

03.00 Зона ночі

06.30 Сьогодні

06.00 Стендап Шоу

07.30 Зоряний шлях

06.59, 8.44 Kids Time

08.30 Т/с «Несолодка помста

07.00 Х/ф «Доктор
Дуліттл»

12.50 Т/с «Все ще буде»

08.45 Х/ф «Доктор

17.00, 21.00 Т/с «Референт»
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою

Дуліттл 2»
10.30 М/ф «Бебі-бос»
12.30 Х/ф «Карате кід»
15.10 Х/ф «Земля після

20.00 Головна тема
23.00 Х/ф «Шукаю тебе»

нашої ери»
17.05 Х/ф «Володар
стихій»

00.50, 2.20 Історія одного
злочину

19.00 Х/ф «Пророк»
21.00 Х/ф «Сім сестер»

5 канал
06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.30 Акцент
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00,
0.00, 1.00, 2.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.10, 12.55, 15.15, 18.50,
23.15 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.50, 8.50, 22.00, 0.15
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55,
13.55, 14.55, 16.55,
17.55, 20.55 Погода на
курортах
08.15 Клуб LIFE
08.40 Натхнення

09.10 Мотор ТВ
09.15 Автопілот-Тест
09.20 Драйв
10.05 Сімейні зустрічі
10.25, 3.20 Кіно
з Я. Соколовою
11.05, 1.40 Кордон держави
11.20 Будемо жити
11.30 Гра інтересів
12.10, 23.20 Невигадані історії

12.35 Брифінг речника МО
України щодо ситуації
на лінії зіткнення
13.05 Медекспертиза
13.25, 1.15 Діалоги з
Патріархом
14.10, 20.00, 0.30, 4.40, 5.15
Машина часу
15.20 П’ятий поверх
16.10 Агрокраїна

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

19.05 РадіоДень. Книжкова
лавка. ТОП 7
20.00 Розсекречена історія
20.55 Концертна програма
22.30 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
23.00 Київський театр
«Колесо». Панас
Саксаганський.
Шантрапа
00.15 Погода
00.20 Українська читанка.
00.30 Букоголіки
01.00 Концерт Ольги
Чубаревої «VIVERE» в
проекті «LADY OPERA»
03.20 Юрій Вінничук.
Амури і батяри.
Масова культура
Галичини. Розстріляне
відродження
04.05 Розсекречена історія
05.00 Документальна
програма. Бій за гору
Маківка, ч. 2

16.15 Інтерв’ю з Юлією
Литвиненко
17.10 «ВАТА-шоу. Всі свої»
21.00 Ток-шоу «Підсумки
тижня»
23.00 «ВАТА-шоу»

ФУТБОЛ-2
06.00 «Наполі» —
«Сампдорія». ЧІ
07.40 «Шахтар» — «Лех».
Контрольна гра
09.25 «Ювентус» —
«Парма». ЧІ
11.10 «Челсі» —
«Гаддерсфілд». ЧА
12.55, 23.15 Журнал Ліги
Чемпіонів
13.25 LIVE. «СПАЛ» —
«Торіно». ЧІ
14.15, 17.00, 19.25 Футбол
Tables
15.55 LIVE. «Лестер»
— «МЮ». ЧА
18.00, 20.25
«Checkin»
18.25 LIVE. «Ман Сіті»
— «Арсенал». ЧА
20.55 «Ман Сіті» —
«Арсенал» 2009 р. /
2010 р. Класичні матчі
АПЛ
21.25 «Шахтар»
— «Партизан».
Контрольна гра
23.45 «Інтер» — «Болонья».
ЧІ

01.35 Світ Прем’єр-Ліги
02.05 «Ман Сіті» —
«Арсенал». ЧА
03.55 Топ-матч
04.00 «Рома» — «Мілан». ЧІ

13.00 М/ф «Астерікс та
вікінги»
14.20, 21.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
18.10 «Вірю не вірю»
22.00 «Орел і решка. Рай та
пекло»
00.00 «Орел і решка. Шопінг»
01.45 «Нічне життя»

СТБ
06.10 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
09.20 Все буде смачно!
11.20 Хата на тата
16.55 Х/ф «Буде страшно
— посміхайся»
19.00 Слідство ведуть
екстрасенси
21.05 Один за всіх
22.20 Я соромлюсь свого тіла
ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00,
17.00 «Репортер».
Новини
09.10, 13.10 Ток-шоу
«Кримінал»
10.15 Ток-шоу «18 плюс»
11.15, 14.15 «LIVE»
12.15, 18.00 Ток-шоу «Ехо
України»
15.00 Ток-шоу «Слова і
музика»

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.05 «102. Поліція»
09.00, 0.45 «Загублений світ»
13.00 «Шалені перегони»
15.00 Х/ф «Інферно»
16.50 Х/ф «Закляті вороги»
18.20 Х/ф «Страховщик»
20.25 Х/ф «Кодекс злодія»
22.20 Х/ф «Чужий»
02.20 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Емполі» — «К’єво».
ЧІ
07.45, 12.40, 16.15 Світ
Прем’єр-Ліги
08.15 «Кардіфф» —
«Борнмут». ЧА
10.00, 15.40, 22.15 Футбол
NEWS
10.20 Журнал Ліги Чемпіонів.
Прем’єра
10.50 «Наполі» —
«Сампдорія». ЧІ
13.10, 16.00, 16.45, 20.55,
23.25, 1.30, 3.35, 5.40
Топ-матч
13.20 «Тоттенгем» —
«Ньюкасл». ЧА
15.10 Журнал Ліги Чемпіонів
16.55 LIVE. «Шахтар»
— «Партизан».
Контрольна гра
17.45, 19.45 Футбол Tables
18.55 LIVE. «Інтер» —
«Болонья». ЧІ
21.25 LIVE. «Рома» —
«Мілан». ЧІ
23.40 «Лестер» — «МЮ». ЧА
01.45 «СПАЛ» — «Торіно».
ЧІ
03.50 Вельс — Іспанія.
Контрольна гра

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.05 Містична Україна
08.00 Два Миронови
08.50 Юрій Нікулін
09.40 Секретні території
10.35 Секрети Другої світової
12.35 Велетні льодовикової
ери
15.20 Таємнича Латинська
Америка
17.20, 23.55 Річкові монстри
18.25 Володимир Басов
19.15 Богдан Ступка
20.15 Володимир Івасюк
21.10 Морські гіганти
00.55 Теорія змови
К1
06.30
07.40
08.10
09.35

Top Shop
М/с «Каспер»
«Ух ти show»
Т/с «Пригоди Геркулеса»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Книга життя»
13.00 Х/ф «Бременські
музиканти»
14.15 4 весілля
19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.00 Х/ф «Його собаче
діло»
23.45 Країна У
00.45 Панянка-селянка
01.45 Теорія зради
02.35 БарДак
03.25 Віталька
05.50 Корисні підказки
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Ігор ВІТОВИЧ
Голова Національної асамблеї Венесуели та лідер опозиції Хуан Гуайдо у середу, 23 січня, оголосив себе виконувачем
обов’язків президента країни. Відбулося
це у столиці країни Каракасі під час багатотисячної акції до річниці повалення військової диктатури 1958 року у Венесуелі
та протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро. «Перед усемогутнім Господом я присягаюся перебрати на себе повноваження виконавчої влади як виконувач обов’язків президента Венесуели», —
заявив Гуайдо, інформує агенція dpa.
Після цього у країні відбулись масові
заворушення. За даними спостерігачів неурядової організації «Центр моніторингу
за соціальною конфліктністю» (OVCS), під
час акцій протестів 22 та 23 січня у країні
загинули щонайменше 13 людей. Акції
протесту відбуваються не лише у Каракасі, а й в інших містах країни. Тим часом Верховний суд Венесуели санкціонував кримінальне провадження стосовно
парламенту.
Невдовзі після цього президент США
Дональд Трамп заявив, що Сполучені
Штати визнають Гуайдо в.о. президента
Венесуели. За словами Трампа, він готовий застосувати «всю повноту економічної і дипломатичної сили Сполучених
Штатів, аби сприяти відновленню демократії у Венесуелі». «Громадяни Венесуели надто довго страждали від нелегітимного режиму Мадуро», — цитує президента США «Рейтер».
Держсекретар США Майк Помпео закликав лідера Венесуели Ніколаса Мадуро піти у відставку, а венесуельських військових — підтримати спробу відновлення демократії в країні. «Венесуельський
народ вже впродовж довгого часу страждає від жахливої диктатури Ніколаса Мадуро. Ми закликаємо Мадуро піти, поступившись місцем законному лідеру, який
виконує волю жителів Венесуели», —
йдеться в заяві глави Держдепу.
Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники урядів Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю та Чилі. Генерельний секретар базованої у Вашингтоні Організації американських держав Луїс Альмагро привітав
Гуайдо як нового главу Венесуели. В уряді
Мексики ж зазначили, що поки вважають чинним президентом країни Мадуро.
Мексика та Уругвай дотримуються нейтральної позиції та закликали до діалогу.
Тим часом Болівія, Куба та Нікарагуа відмовилися підтримати Гуайдо. Наразі невідомо, якою буде реакція Росії, яка вклала
в економіку Венесуели періодів правління
соціалістичних урядів Чавеса та Мадуро
близько 17 млрд. доларів.
Верховна представниця Євросоюзу з
закордонних справ і політики безпеки
Федеріка Могеріні оприлюднила заяву, в
якій висловила підтримку опозиційним
протестам у Венесуелі. Згідно з повідомленням, опублікованим прес-службою
Могеріні, Євросоюз закликає до початку

■ КРИЗА

■ ВІДДІЛ КАДРІВ

Мадуро, та йди вже!

107 днів
без уряду

Голова парламенту Венесуели проголосив себе в.о.
президента, його підтримали США і Євросоюз

❙ Венесуельці обрали нового президента
❙ голосуванням просто на площі.
негайного політичного процесу, який призведе до вільних виборів згідно з конституційним ладом. «ЄС повністю підтримує
національні збори як демократично обрану інституцію, владу якої необхідно відновити і поважати. Громадянські права,
свобода і безпека всіх членів Національних зборів, в тому числі їхнього президента Хуана Гуайдо, мають бути забезпечені», — йдеться в заяві. Могеріні застерігає від застосування сили проти опозиції,
яке, на її думку, не допоможе вирішити
кризу в країні, й виступає на захист права
громадян Венесуели на мирний протест.
Президент Європейської ради Дональд
Туск вчора також виступив на підтримку Національних зборів і Хуана Гуайдо,
який напередодні оголосив себе виконувачем обов’язків президента Венесуели.
«На противагу президенту країни Ніколасу Мадуро, парламентська асамблея, в
тому числі Хуан Гуайдо, має демократичний мандат від громадян Венесуели», —
зазначив він.
Натомість чинний міністр оборони Венесуели Владімір Падріно Лопез написав у своєму твіті, що збройні сили країни
не приймуть «самопроголошеного президента». «Солдати не визнають президента,
нав’язаного нам під впливом закордонних
інтересів та незаконно самопроголошеного. Збройні сили захищають Конституцію
і виступають гарантом національного суверенітету», — написав він.
У відповідь на ці події президент Мадуро заявив про розірвання дипломатичних відносин зі США і дав американсь-

■ ДО РЕЧІ
У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні, за результатами 2018 року, становив
1,7 млн. відсотків. У більшості міст спостерігається
нестача товарів повсякденного вжитку, три мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.
Венесуела перебуває в катастрофічному стані. Не
виходять газети, бо немає паперу, столичне метро перейшло на безкоштовні перевезення, бо в людей немає чим платити за проїзд, грошова система
перебуває в повному колапсі, тому населення перейшло на бартерний обмін. За будь-якого варіанта закінчення теперішніх подій, відновлення країни
займе десятиріччя, кажуть експерти. В останні роки
країна перебуває на межі гуманітарної катастрофи.
ким дипломатам 72 години, аби залишити країну. Але держсекретар США Майк
Помпео заявив, що американські дипломати залишаться у Венесуелі.
10 січня Ніколас Мадуро, якого опозиція звинувачує у знищенні демократії
у Венесуелі, розпочав другий президентський термін, що має тривати до 2025
року. Згідно з офіційними даними, на
президентських виборах у травні 2018
року Мадуро отримав 68 відсотків голосів. Значна частина опозиції бойкотувала
вибори і не визнала їхні результати. Так
само не визнали переобрання Мадуро й
США, Євросоюз та більшість держав Латинської Америки. Мадуро обіймав посаду президента Венесуели з 2013 року після смерті Уго Чавеса. Парламент Венесуели оголосив Мадуро узурпатором влади
в країні. ■

Президенту вхід заборонено
У Конгресі заблокували виступ Дональда Трампа
через «шатдаун»
Спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі заявила, що не дозволить
президенту США Дональду
Трампу виступити з традиційним зверненням до Конгресу «Про стан країни», поки
уряд не відновить свою роботу. Про це йдеться в її офіційній заяві, оприлюдненій у середу, 23 січня.
Раніше Ненсі Пелосі вже
пропонувала Трампу перенести виступ або ж розповсюдити
промову в письмовому вигляді.
Дональд Трамп назвав скасу-

Сейм Латвії
затвердив кабмін
Кріш’яніса Каріньша
Олег БОРОВСЬКИЙ

■ КОСА НА КАМІНЬ

Олег БОРОВСЬКИЙ
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вання свого виступу ганьбою
і спочатку пообіцяв, що скаже
«воістину важливу промову»
на альтернативному майданчику. Однак потім він повідомив, що переніс свій виступ.
Раніше Трамп планував виступити 29 січня в залі засідання
Палати представників Конгресу.
«Я зроблю заяву, коли
«шатдаун» завершиться», —
написав він у «Твіттері». І додав, що не шукає альтернативного місця для промови,
бо ніщо не може зрівнятися
з виступом з парламентської
трибуни, та сподівається звер-

нутися до Конгресу в найближчому майбутньому.
Дональд Трамп і представниця Демократичної партії Ненсі Пелосі звинувачують один одного в «шатдауні»,
який триває вже майже п’ять
тижнів. Робота більшості державних структур у США паралізована у зв’язку з суперечкою між президентом і демократами. Трамп вимагає, аби
Конгрес виділив 5,7 мільярда
доларів для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Однак демократи, які мають більшість у Палаті представників,
відкидають цей проект.

Через це ще 21 грудня минулого року Конгрес США
не затвердив проект бюджету на наступний фінансовий
рік. Відтак близько 800 тисяч американських держслужбовців не отримують
зарплату понад місяць, багато хто з них пішов у вимушену неоплачувану відпустку.
У бюджетній кризі та паралічі роботи державних
установ звинувачують Дональда Трампа 60% американців. Про це свідчать оприлюднені вчора дані опитування громадської думки,
яке провела соціологічна
служба AP-NORC, повідомляє агенція «Ассошiейтед
Пресс». На конгресменівдемократів покладають вину
31% опитаних і 36% — на
конгресменів-республіканців. Лише 34% респондентів схвалюють діяльність
Трампа на посаді президента, хоча до початку «шатдауну» таких було 42%. ■

У Латвії завершився процес формування нового уряду,
який тривав 15 тижнів, повідомляє інформаційний сайт DELFI.
lv. Із початку переговорів про
формування кабінету міністрів
пройшло 107 днів — це найдовший період iз часу відновлення незалежності Латвії, який
знадобився для створення нового уряду. Зрештою, прем’єрміністр Кріш’яніс Каріньш (партія «Нова єдність») i його команда заручилися голосами 61
депутата Сейму. Проти були 39
парламентаріїв.
7 січня президент Латвії Раймондс Вейоніс доручив сформувати уряд лідеру партії «Нова єдність», депутату Європарламенту
Кріш’янісу Каріньшу, попри те,
що «Нова єдність» має у парламенті найменшу фракцію. Однак,
за словами президента, Каріньш
здобув підтримку кількох правих
і центристських парламентських
фракцій, які раніше не могли домовитися між собою.
Після переговорів останніх трьох тижнів до нової коаліції увійшли Національне
об’єднання, Нова консервативна партія, партійне об’єднання
«Для розвитку/За!» і популістська партія «Кому належить
країна?». В опозиції залишаться Союз зелених і селян, а також партія «Згода», за яку голосують насамперед російськомовні жителі Латвії. Вона посіла на виборах перше місце, але
цього не вистачило, щоб сформувати уряд.
«Нова єдність» представлена
в складі уряду прем’єром i двома ключовими міністрами: закордонних справ (Едгар Рінкевич) та фінансів (Яніс Рейрс).
Посаду міністра оборони отримав Артіс Пабрікс («Для розвитку/За!»). Ще два ключовi міністерства дістались представникам
центристської партії «Кому належить країна?»: МВС очолив Сандіс Гіргенс та міністерство економіки Ральф Неміро.
Незаперечно, що після відновлення незалежності три країни Балтії зробили великий соціальний та економічний прогрес, але в Латвії він менший,
ніж в Естонії та Литві. Тому ставка на фахівця, який народився,
вивчився та сформувався як особистість на Заході, зрозуміла.
54-річний Каріньш — уродженець США, має подвійне громадянство. Він став третім кандидатом на посаду прем’єра після жовтневих виборів. Попередні дві спроби сформувати кабмін
провалилися.
У країнах Балтії політика залучення до керівництва країною
вихідців iз діаспори дала позитивний результат. Нагадаємо,
що в 1999—2007 роках президентом Латвії була виходець iз Канади Вайра Віке-Фрейберга, а чинним президентом Литви є Даля
Грибаускайте, яка хоч і здобула освіту в Ленінграді та Москві,
але по тому довгий час мешкала і
працювала в США та країнах Євросоюзу. ■
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■ ВИНАХІДНИЦТВО

Микола ПАЦЕРА
Київські винахідники Олексій Жоголєв і Володимир Павлов створили «розумні» лічильники smart-MAC, що «підказують», як зменшити витрати електроенергії до 30 відсотків. Аналогів їхньому приладу немає в Україні, у чому вже
переконалися його користувачі.
Ці талановиті чоловіки товаришують
із самого дитинства, коли разом створювали якісь прилади в гуртках із радіосправи, а також займалися програмуванням. Вони настільки захоплювалися цією справою і здобули такі знання,
що навіть сконструювали для своїх автівок GPS-трекери, побачивши їх перші
зарубіжні моделі, які стали з’являтися
в Україні на початку 2000-х років. Чим
викликали неабияке захоплення і заздрість у товаришів-автомобілістів. А
згодом iще й створили подібні спідометри для власних моторних човнів. Благо, що обидва майже по 20 років працювали в той час у солідній американській
компанії, тож мали хороші заробітки, а
відтак і машини з човнами. А Олексій
iще й зробив у своїй квартирі солідний
євроремонт із теплою підлогою, для управління якою через інтернет придумав
спеціальну програму. Як кажуть, тільки живи та радій...
Але їхнє розмірене й забезпечене життя круто змінила війна на Донбасі. Вона призвела до економічної кризи, внаслідок якої їхня фірма значно
скоротила свій штат. Так обидва товариші стали безробітними. Але, як кажуть, не було б щастя, та нещастя допомогло. Саме пов’язані з цими перемінами у житті труднощі й підштовхнули
творчих чоловіків до створення власного стартапу — «розумного» лічильника
електроенергії smart-MAC, який швидко завоював попит споживачів, оскільки допомагає їм виявляти місця її перевитрат, а відтак і досягати максимальної
економії.
«Залишившись без роботи, ми з Во-

Такий розумний,
що аж страшно
Київські «кулібіни» створили диво-лічильник для
суттєвого зменшення енерговитрат
лодимиром стали більше уваги приділяти економії коштів, зокрема при використанні електроенергії, оплата за яку
стрімко зростала — розповідає Олексій
Жоголєв. — І хоча наша фірма виплатила нам солідну компенсацію, що давала
змогу нормально жити протягом півтора
року, ми все ж не стали просто проїдати
ці гроші, а вирішили вкласти частину з
них у власний проект створення лічильника, який давав би змогу чітко контролювати споживання електроенергії побутовими приладами в реальному часі й
зберігати детальні дані його використання в так званій «хмарі» — віртуальному сховищі. Спочатку ми, зізнаюсь відверто, як і більшість вітчизняних стартаперів, купили китайську електроніку
і створили перший прототип. Але переконалися, що лічильників, які б фіксували всі потрібні нам дані, китайці ще
не придумали. Та й узагалі, у світі всі
подібні розробки перебувають на етапі
стартапів. При цьому кожен із них фіксує лише певні загальні дані, але не «деталізує» їх (скільки енергії споживає
той чи інший прилад у певний час), тим
більше, не аналізує та не архівує ці показники. Тобто мешканець квартири або
підприємець не може знати реального
використання електроенергії, а відтак і
платити лише за спожиту та знаходити

можливості економії. Тож ми вирішили
створити власний прилад. Для цього використали всього два купленi китайськi
чипи, а решту «начинки» зробили самі.
Я в основному конструював сам лічильник, а Володимир писав для нього програму».
Олексій показав прикріплений до
дротів вводу в квартиру невеликий пристрій, який може самостійно встановити будь-хто, і розповів про його можливості. Цей лічильник щохвилинно знімає показники споживання енергії в
житлі та передає їх у віртуальне сховище, яке має бути у зоні вільного доступу до інтернету. Звідти її можна вивести на екран ноутбука, комп’ютера чи
смартфона і побачити, коли що включалося і скільки енергії споживало. І хоча
сам прилад жодної економії не дає, проте
«підказує», на чому можна досягти економії. Скажімо, Олексій Жоголєв за його
допомогою відстежив, що у нього перевитрати електроенергії відбуваються через нераціональне використання електропідігріву підлоги — його довелося оптимізувати, зекономивши до 10 відсотків оплати. У Володимира в приватному
будинку працював підігрів води електрокотла тоді, коли це не було потрібно —
він відрегулював його і тепер платить на
20 відсотків менше. Подібні джерела пе-

ревитрат знайшли в себе і друзі винахідників, які також встановили ці прилади і таким чином відрегулювали споживання. Також їх протестували на 25 невеликих підприємствах, де підприємці
теж знайшли значні резерви економії.
Скажімо, на одному з них співробітники розігрівали їжу в пічці з великими
енергозатратами. Та й узагалі неможливо протягом робочого часу контролювати, як працівники використовують усі
прилади, чи не забули щось виключити
на ніч, а за допомогою лічильника можна вранці все побачити на своєму ноутбуці чи смартфоні. А у відпустці є можливість перевіряти споживання енергії,
перебуваючи у будь-якому кінці світу,
де є WI-FI. Бувають випадки, коли виявляють навіть її крадіжки. А функція
керування електромережею спрацьовує
на відключення у випадку її перенавантаження, чим оберігає електроприлади
від згорання. Окрім електроенергії, лічильники smart-MAC можуть моніторити і споживання газу, води, тепла, а також мають відкритий АРІ для інтеграції
з «розумним будинком».
«Такі прилади особливо актуальні
зараз, коли в нашій країні розгортається
боротьба за енергоефективність, а також
зростають тарифи за електроенергію, газ,
тепло, — підсумовує Олексій Жоголєв. —
Тож безсумнівно, що ці лічильники у нас
набуватимуть популярності. Тим більше
що їх ми продаємо на сайті компанії, де
також можна отримати консультації з
використання, за помірною ціною — від
70 до 150 євро, в залежності від функціональності. Надалі хочемо розвивати свій
продукт апаратно, програмно і також
сервісно. Хмарна підписка для простих
користувачів безкоштовна. В майбутньому будуть додані платні варіанти для бізнес-користувачів за мінімальною ціною
за передплату — 10-30 євро на рік. Також
ми орієнтуємося на Європу, де економії
енергоносіїв уже давно приділяють велику увагу, та й платоспроможність населення значно вища». ■

■ ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ

Мутний «Кристал»
У відомого київського парку з
напiврозваленим кiнотеатром з’явилася
надія на відродження
Микола ПАЦЕРА
Столичний парк «Юність» зараз, образно кажучи, переживає другу юність —
він омолоджується і прикрашається «зеленбудівцями» Святошинського району.
Але його привабливий вигляд спотворюють руїни колишнього літнього кінотеатру
«Кристал», які стали притулком для наркоманів та інших асоціальних елементів. Ще в
2004 році цю територію віддали ТОВ «Кимет-плюс» під будівництво житлового комплексу, але досі вона не освоюється, а місцеві жителі активно виступають проти такої
забудови.
«Я боюся відпускати свого 12-річного
Артема гуляти в парку чи навіть ходити до
центру дитячої творчості через це злоякісне
місце, — сказала «УМ» мама Ганна (прізвище просила не називати. — Авт.), яка
прогулювалася затишним парком разом із
сином. — Тут уже не раз траплялися випадки, коли п’яниці чи наркомани чіплялися до дітей i навіть били, і лише дивом досі
обійшлося без жертв. Тому місцеві жителі
вже не один рік добиваються, щоб ці руїни
знесли, а територію приєднали до парку, як
було раніше, а не забудовували й так невелику зелену оазу відпочинку серед багатоповерхівок. Ще в березні 2016 року на сайті
міської влади було зареєстровано відповідну петицію, яка набрала понад 10 тисяч голосів. Її наприкінці минулого року розглянула комісія Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування,
яка начебто встановила, що в орендаря цієї
земельної ділянки всі документи в порядку. А під час виїзду на місце інспектор державної будівельної інспекції жодних буді-

вельних робіт тут не виявив. Проте місцеві
мешканці продовжують боротися за повернення цієї ділянки парку «Юність» і налаштовані досить рішуче — нас підтримують і депутати Київради».
Історія протистояння бере початок ще
в 2014 році, коли рішенням Київради було
припинено право користування цією земельною ділянкою площею понад 1 гектар
комунальним підприємством «Київзеленбуд» і передано її у короткострокову оренду — терміном на три роки ТОВ «Киметплюс». Ця компанія начебто планувала побудувати тут замість зруйнованого літнього
кінотеатру «Кристал» сучасний житловий
комплекс із вбудованими приміщеннями
соціального призначення, прилеглим кіноконцертним залом та підземними паркінгами. Проте з того часу жодних будівельних робіт тут не велося, у той час як приміщення старого літнього кінотеатру руйнувалося, псуючи загальний вигляд парку
«Юність», що має статус пам’ятки садовопаркового мистецтва місцевого значення, і
перетворювалося на «базу» для місцевих
алкоголіків, безхатченків та наркоманів,
які становили загрозу місцевим жителям.
Звісно ж, останні стали активно виступати
проти такого «сусідства» та зведення чергової багатоповерхівки на території парку.
Проте на їхні протести тодішня міська влада не зважала, а потенційним забудовникам вдавалося продовжувати строки оренди земельної ділянки, хоча до самих будівельних робіт вони так і не приступали.
Протестні настрої активізувалися
після того, як у березні 2016 року місцева активістка Віра Тищенко зареєструвала петицію «Зупинити будівництво в пар-

❙ Святошинський район столиці.
ку «Юність» на Борщагівці». За результатами її розгляду Київрада прийняла рішення
«Про врегулювання питання використання земельної ділянки площею 1.0040 га на
вул. Володимира Покотила (Картвелішвілі),
6». Цим документом, зокрема, було поставлено завдання департаменту земельних
ресурсів надати пропозицію її орендареві
щодо розірвання договору в односторонньому порядку. Проте рішення Київради
так і не було виконане, а забудовник у судовому порядку відстояв своє право, продовживши строк оренди аж до листопада
минулого року, хоча увесь цей час жодних
будівельних робіт на згаданій ділянці не велося, іншим чином землю теж не використовували.
Останнім часом на підтримку захисників парку «Юність» активно виступили депутати Київради. До вирішення цієї проблеми долучилися Володимир Левін та Олександр Пабат із фракції «Солідарність», а
представники «ВО «Свобода» Прохор Антоненко, Володимир Назаренко та Святослав Кутняк винесли на сесію проекти рішення про відмову у відновленні ТОВ «Кимет-плюс» договору оренди цієї земельної
ділянки, термін якого закінчився ще в листопаді. Це питання викликало жваве обговорення. Зокрема, Алла Бердичевська —

представник ініціативної групи, члени якої з
плакатами-вимогами не забудовувати парк
чекали рішення в кулуарах, просила депутатів, незалежно від того, представники якої
фракції запропонували проект цього рішення, підтримати його, щоб виправити помилку, яку допустила попередня влада, і вирішити цю багаторічну проблему на користь
мешканців і міста. Депутат Олександр Пабат поінформував колег, що колишній кінотеатр «Кристал» дійсно став «об’єктом
нерухомості», що перебуває в занедбаному стані і фактично перетворився в руїни,
які обживають асоціальні елементи. І його
потрібно знести, щоб не псував вигляду самого парку, в реконструкцію якого столична влада вже вклала понад 100 мільйонів
гривень, і вона ще продовжується. І хоча
представник забудовника Олександр Левінтов намагався переконати депутатів у тому,
що на невиконання ними робіт були поважні причини — зокрема, економічна ситуація в країні, що призвела до банкрутства
їхнiх інвесторів, петиція ж про припинення будівництва в парку «Юність», мовляв,
була сфабрикована, а саме ТОВ «Киметплюс» жодних умов договору, зокрема й
про строки проведення робіт, не порушувало. Більше того, воно авансом заплатило 5,8 мільйона гривень пайової участі та

майже 1,2 мільйона гривень орендної плати до бюджету міста. Та й на цій території
розташований їхній об’єкт нерухомості —
кінотеатр «Кристал». Тож, на його думку,
влада не має права відмовити у відновленні ТОВ «Кимет-плюс» договору оренди цієї
земельної ділянки.
Проте жодні аргументи представника забудовника депутатів не переконали, і
вони 95 голосами «за» прийняли це рішення. Хоча воно ще не остаточне і може бути
оскаржене в судовому порядку, як уже було
раніше. «УМ» намагалася дізнатися в компанії, чи буде вона це робити, чи вживатиме якихось інших заходiв, але на наш телефонний дзвінок секретар відповіла, що
жодних коментарів давати не будуть. Тож
питання знесення руїн кінотеатру та повернення земельної ділянки до складу парку
«Юність» поки що до кінця не вирішене.
Депутат Київради Прохор Антоненко так прокоментував цю ситуацію. «Я є
ініціатором проекту рішення про відмову у відновленні ТОВ «Кимет-плюс» договору оренди земельної ділянки біля парку
«Юність» тому, що вважаю попереднє рішення Київради від 2004 року про вилучення її з користування «Київзеленбуду» і передачу під забудову хибним. Коли я дізнався, що компанія у серпні минулого року подала департаменту земельних ресурсів
КМДА документи на продовження оренди, то підготував цей проект, який пройшов затвердження на земельній та екологічній комісіях Київради, у засіданнях яких
брали участь і представники захисників
парку. Підставою для нього послужило те,
що орендар досі неналежним чином виконував свої обов’язки, зокрема не використовував землю за цільовим призначенням,
допустив її захаращення і навіть за три місяці до закінчення строку договору так і не
приступив до будівництва, перетворивши
свій об’єкт нерухомості в руїни та звалище.
Сподіваюся, що навіть у судовому порядку
йому не вдасться добитися відміни нашого
рішення. Більше того, ми вже готові подати на розгляд сесії рішення про приєднання
цієї ділянки до парку «Юність», у розвиток
якого місто вже вклало великі кошти, і він
має стати сучасною зоною відпочинку святошинців». ■

КУЛЬТУРА
До вагомих літературних нагород київського письменницького
подружжя Тимура та Олени Литовченків: «Золотий письменник
України», срібна статуетка й низки дипломів «Коронації слова»
— наприкінці минулого року додалася ще одна — Краща книга
року за версією Держкомтелерадіо. Так, у номінації «Моя країна»
перемогло ТОВ «Видавництво Фоліо» з «Книгою Жахіття: 1932—
1938». Загалом у видавництві «Фоліо» вийшли чотири перші книги художньої історичної епопеї «101 рік України»: «Книга Пожежі:
1914—1922», «Книга Невиправданних Надій: 1923—1931», «Книга
Жахіття: 1932—1938» і «Книга Спустошення: 1939—1945». Про
них говоримо з письменницьким подружжям Литовченків.

■ Пане Тимуре та пані Олено, насамперед вітаю з відзнакою «Краща книга року».
Тимур Литовченко: — Перепрошую, не зовсім нас... Адже
Держкомтелерадіо влаштовує
конкурс серед видавців, а не
авторів, тому дипломом ДКТРУ в номінації «Моя країна»
було нагороджено видавництво
за видану книжку нашого авторства.
Олена Литовченко: — Дякуємо видавництву, що висунули на
розгляд саме нашу книгу, за її
якісне художнє оформлення.
■ Загалом зі скількох книг
складатиметься художня історична епопея «101 рік України»?
Т. Л.: — За планом, із десяти
книг. Окрім тих чотирьох, що
вже побачили світ, уже готують
до друку «Книгу Зневіри: 1946–
1953», «Книгу Відлиги: 1954—
1964» та «Книгу Застою: 1965–
1976». Ще три книги епопеї
охоплюватимуть період із 1977
по 2014 роки, вони мають бути
написані у 2019 роцi.
О. Л.:— Утім, якщо говорити про кількість книг... Усе залежатиме від кількості роздобутого матеріалу, від того, як
він впишеться у наш задум і наскільки тісно пов’язаний з історією України. Можливо, доведеться внести корективи в
розбивку періоду 1977—2014
років на іншу кількість книг.
Це поки що робочі плани, які в
процесі реалізації можуть корегуватися.
■ Пишучи в жанрі фантастики, Тимур Литовченко став автором або співавтором півтора десятка авторських книжок і колективних збірок у цьому жанрі.
Як раптом після цього вас потягнуло на історію. Чому?..
Т. Л.: — Півтора десятиліття
тому — в 2003 році я написав для
тижневика «Політика і культура
(ПіК)» статтю «Витончена помста
Сен-Жермена», де нахабно приробив цьому загадковому історичному персонажу... українське коріння! У тій статті було все необхідне, щоб на її основі написати цікавий авантюрно-історичний роман.
Отож я щиро сподівався, що хтось
підхопить і напише... Але минув
рік, сюжетом ніхто не зацікавився. Тоді я зрозумів, що у кожної
творчої людини свої «таргани» в
голові, отож ніхто не напише роман про «українця» Сен-Жермена, окрім мене. Довелось реалізовувати цю ідею. Отак з’явився
авантюрно-історичний
роман
«Помститися імператору».
Що ж до фантастики... Переважна більшість наших читачів
очікує, що це буде «жорстка» космічна НФ, від якої всі давно втомилися. Я полюбляю писати принципово іншу фантастику. Але
мої потенційні читачі попервах
відмахуються: «Ага! Знов щось
про життя на Марсі й польоти на
Альфу Центавра? Облиште, це
нецікаво». А коли все ж таки почитають щось моє — починаються суперечки: «Хіба ж це фантастика?! Це добротна література».
Виходить, ніби фантастика — це
щось гранично спрощене...
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Наталка КАПУСТЯНСЬКА

У кожної творчої людини свої
«таргани» в голові

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 25—26 СІЧНЯ 2019

Насправді ж усе навпаки.
Письменник-фантаст має вигадати світ, в якому діють змінені закони, та описати цей світ настільки реалістично, щоб читач у нього повірив і сприйняв авторську
фантазію. Прикро, що не всі потенційні читачі цінують таку роботу належним чином. Часто доводиться чути: «Це неправда! Це
всього лише фантазія». При цьому забувають, що фантазія настільки правдива, що читач у неї
вірить... З роками набридло вислуховувати це, отож я й вирішив
звернутися до історичного жанру. В ньому працювати на порядок легше: не потрібно вигадувати світ — потрібно просто роздобути інформацію про період,
який тебе цікавить, і все...
О. Л.:— Що таке історичні романи в класичному розумінні?
Беруться цілком реальні історичні обставини, в які вводяться вигадані герої, довкола яких закручується сюжет. Наприклад, роман Вальтера Скотта «Айвенго».
Історичний період — Англія кінця ХІІ століття. Історичні персонажі — король Ричард Левове Серце і його брат принц Джон.
Легендарні персонажі — йомен
Локслі, він же Робін Гуд iз товариством розбійників. Центральний вигаданий персонаж — це королівський зброєносець Айвенго,
довкола якого групуються його
батько Седрик Саксонець, його
наречена леді Ровена, його головний ворог — тамплієр Бріан де
Буа-Гільбер, а також Реджинальд
Фрон де Беф, Вальдемар Фітц-Урс
та багато інших героїв. Усі вигадані персонажі, введені в сюжет,
мають бути вигадані достовірно.
Хто зробить це краще, ніж фантаст iз багатющою уявою?..
Та й загалом, якщо будувати
майбутнє, не знаючи власного минулого, то мимовільно прирікаєш
себе на помилки, яких припускалися попередні покоління. Минувшину потрібно вивчати і робити висновки.
■ Звідки черпали історичні
факти для написання книг?
О. Л.: — Шукаємо інформацію, де тільки можна: в історичних розвідках і збірках документів, у музеях, у бібліотеках. Іноді
виходить зв’язатися з родичами і
добувати інформацію з сімейних
архівів, знаходити згадки сучасників давніх подій та їхніх послідовників. Або зустрітися з конкретними вченими-істориками
та краєзнавцями — й вони погоджуються просвітити нас в окремих питаннях.
Т. Л.: — Загалом, нашу епопею
можна віднести до такого жанру
літератури, як сімейна сага. Наприкінці останньої книги маємо
намір висловити подяку деяким
людям, на спогади яких ми спиралися.
Лише два приклади. Князь
Олександр Гедройць люб’язно ознайомив нас iз деякими матеріалами, пов’язаними з історією
його шляхетного роду. Результатом стала поява в перших трьох
книгах нашої епопеї таких персонажів, як Михайло Владиславович Гедройць, закатруплений
у застінках ЧК як «польський
шпигун», великий поціновувач
образотворчого мистецтва і меце-

«Найголовніше робоче місце —
це мозок письменника»
Творчий дует Тимур та Олена Литовченки — про історію і
фантастику, епопею «101 рік України», князя Олександра
Гедройця і радянський «летючий штрафбат»

❙ Письменницьке подружжя Тимур та Олена Литовченки.
❙ Фото з власного архіву.
нат Микола Антонович Гедройць
та відома лікарка-хірург Віра
Гнатівна Гедройць — їхні історії
тісно пов’язані з Україною.
Другий приклад. Свого часу
мені довелось попрацювати як
журналісту з нині покійним Героєм Радянського Союзу Костянтином Суховим, який розповів про радянський «летючий
штрафбат». Півтора десятиліття
тому опублікувати його свідчення не вдалося, зате тепер ми використали цей матеріал в «Книзі
Спустошення: 1939—1945».
■ Уже сама назва «Книга
Жахіття: 1932—1938» розкриває
жахіття Голодомору 1932—1933
років та Кривавого терору 1937—
1938 років. Не важко було описувати саме цей період?
О. Л.: — Опрацьовувати цей
період було надзвичайно важко,
бо це пов’язано з великою кількістю смертей — нам же потрібно
було все це відчути, пропустити
через себе. До того ж, свої історії
можуть розповідати лише живі,
а не мертві. Таким чином, через
жанрову специфіку нашої епопеї
відчувався певний брак матеріалу
саме для третьої книги.
Т. Л.: — Ще один підводний
камінь — певна заяложеність
цих двох тем. Погодьтеся, про
Великий Голодомор та Кривавий
терор написано надзвичайно багато... Але нагорода Держкомтелерадіо засвідчує, що ми спромоглися розповісти оригінальну історію, відмінну від інших.
■ До якого жанру відносите третю книгу і на якого читача
вона розрахована?
Т. Л.: — У жанровому розумінні це історична епопея, якщо конкретніше — то низка сімейних
хронік, як було сказано вище.
О. Л.: — Наша епопея розрахована на будь-якого читача, який
уже вийшов із молодшого шкільного віку, цікавиться історією рідної країни і здатен осягнути столітній період з 1914 по 2014 роки.

Ділимо персонажів або періоди
■ Яку книгу написали вперше
разом?
О. Л.: — Це був роман «Пустоцвіт», присвячений завершальному періоду історії Гетьманщини
— правлінню Кирила Розумовського. Це XVIII століття.
Т. Л.: — Ми тоді виробили схе-

му: ділимо персонажів або періоди, кожен пише свою частину,
далі поєднуємо написане. Зокрема, в «Пустоцвіті» Олена вела
лінію Григорія Теплова, я —
лінію Кирила Розумовського.
■ Як вам працюється разом?
О. Л.: — Нам подобається працювати разом. В іншому разі наш
творчий дует так довго не протримався б.
Т. Л.: — Ми прекрасно працюємо разом!
■ Опишіть ваше робоче місце...
Гадаю, воно якесь особливе...
О. Л.: — Фізично робоче місце може бути де завгодно: на
кухні, в трамваї, на вулиці, біля
комп’ютера. Але найголовніше
робоче місце — це мозок письменника, лабіринти його світосприйняття, його свідомість.
Т. Л.: — Фантастику я попервах писав переважно в «термічці», сидячи на металевому возику з приладами, підклавши під
сідниці брезентові рукавиці, щоб
не застудити нирки, а грубий зошит в клітинку — на коліно. Або
в читальному залі бібліотеки ІЕЗ
ім. Є. О. Патона НАНУ. Або вночі
на тумбі для постільної білизни
біля сімейного ліжка. Лише з часом власноруч зібрав саморобний
комп’ютерний стіл з різного мотлоху, знайденого на звалищі...
Тепер же, як інвалід 1 групи
по опорно-руховому апарату, я
пишу, лежачи на дивані, а поруч
на приставному столику стоїть
ноутбук.
■ Чи подружжя Литовченків
задумувалось над тим, щоб придумати один псевдонім?
О. Л.: — А навіщо?! Нам подобаються наші справжні імена.
Т. Л.: — Псевдоніми я активно
використовував, як журналіст. У
літературі ж єдиним псевдонімом
був «Андрій Давидов», але то було
в минулому тисячолітті, спільно з
іншим письменником і насамкінець — за ініціативи московського видавництва «Ексмо». Це все в
далекому минулому.
■ На кухні також разом готуєте страви? Чи один пише, другий
готує, і навпаки...
Т. Л.: — Спільно ми лише доводимо продукти до стану напівфабрикатів: миємо, чистимо,
нарізаємо... А так я готую омлети, страви м’ясні та в горщиках,
гарніри, випічку, варю сирні супи

і каву. Олена ж спеціалізується на
салатах, на фруктових десертах,
на різних смузі, молочних коктейлях, вареннях, на стравах iз
морепродуктів. А які оригінальні суміші прянощів вона робить
— м-м-м!.. А домашнє вино!..
О. Л.: — Згідно з традиційним поглядом, на кухні має стояти жінка. Але це притаманно патріархальному суспільству, тепер
же жінки заробляють гроші та
проявляють соціальну активність
не гірше від чоловіків. Ми ж підходимо до «кухонної» проблеми
так само творчо, як і до всього іншого. Отож хто має час і натхнення — той і готує!
І ще таке спостереження:
якщо жінка готує те, що можна
назвати повсякденними «черговими» стравами, то чоловіки завжди кращі, витонченішi кухарі,
їм вдаються будь-які кулінарні
експерименти.
■ Ви корінні кияни. Чи описали улюблене місце столиці у
котромусь із романів?
Т. Л.: — Перепрошую, це я —
корінний киянин у четвертому
коліні! Що ж до Олени, то вона
народилася в Ташкенті, отож у
дитинстві її називали «українською дочкою узбецького народу».
Але якщо копнути глибше, то по
материнській лінії моя дружина
має шляхетних предків — Уханьських. Є у Грубешівському повіті
Люблінського воєводства Польщі така сільська гміна Ухане —
Gmina Uchanie... А батько її родом з Мотовилівки.
О. Л.: — Наша дочка Люся
стала п’ятим поколінням, яке виросло в одній квартирі на Старому
Подолі, яку ще в 1899 році зайняв
прадід Тимура. З цього «родового
гнізда» ми виїхали лише 1 січня
2013 року.
Старий Поділ змальований у
нашому циклі оповідань «Наш
подільський дворик», опублікованому видавництвом «Фоліо» у
колективній збірці «Усмішка».
Хоча читачі впізнавали там інші,
географічно далекі, дворики свого дитинства — одеські, євпаторійські, сімферопольські, полтавські, ташкентські...
До речі, «Книга Пожежі:
1914—1922» нашої епопеї почалася зі стовідсотково київського розділу: альтанка на Володимирській гірці, Михайлівський
Золотоверхий монастир, маєток на Андріївському узвозі, де
проживало сімейство Булгакових, Добромикільська церква на
Покровській вулиці, від якої зараз лишилася сама дзвіниця, —
ось місця локалізації сюжету. І
далі 1915 рік: Керосинна вулиця, поселення робітників майстерень Дніпровського пароплавства на Трухановому острові, кабінет Божою милістю купчини першої гільдії Марґоліна на
Миколаївській площі, будиночок у Базарному провулку... А в
ще не написаному завершальному розділі про 2014 рік фігуруватимуть Майдан Незалежності та
Європейська площа, вулиці Хрещатик, Грушевського, Інститутська. «101 рік України» в Києві
розпочався, на Києві все зійдеться у фіналі. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Кодекс «Пірата»
Доброволець, який три з половиною роки воював на сході України й був чотири рази контужений,
нині є ветераном, не визнаним державою

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 25—26 СІЧНЯ 2019

■ ЧЕКАЄМО ЛЕЛЕКУ

Третій термін
Клінтони знову стануть дідом і бабою
Адреналіна ШУГАЙ
У родині екс-президента США та екс-держсекретаря Білла та Гілларі Клінтонів
очікується поповнення: вони
стануть дідусем та бабусею
втретє. 38-річна дочка політиків офіційно оголосила в «Твіттері» про свою вагітність. Челсі,
яка була єдиною дитиною в родині, видно, завжди хотіла мати
братика або сестричку. Тож зробила висновки зі свого «одинокого» дитинства і прагне, аби її
діти росли у великій родині. Що
це таке, чудово знає її чоловік,
банкір Марк Мезвінскі. Він виріс у великій сім’ї — у Марка десятеро братів і сестер, причому
п’ятеро з них — прийомні діти.
Мати Марка, Марджорі Марголіс, в 1970 році стала першою

незаміжньою американкою, яка
всиновила дитину.
У Челсі та Марка вже підростають двоє малюків — чотирирічна Шарлотта і дворічний Ейден. Стать третьої дитини пара
наразі не розголошує, відомо
тільки, що поповнення очікують влітку.
Нагадаємо, Челсі Клінтон і
Марк Медзвінські познайомилися ще підлітками — в 1993
році, в таборі відпочинку для
членів Демократичної партії
США. Це був перший рік президентства Білла Клінтона, коли
його родина ще тільки обживала Білий дім. Батьки Марка, демократи-конгресмени, були добре знайомі з президентською родиною. У 2005 році Челсі і Марк
стали зустрічатися, а в 2010-му
одружилися. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №9
❙ Челсі Клінтон.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 28 сiчня до 3 лютого
Овен (21.03—20.04). Тиждень принесе
зміни у кращий бiк. В особистому житті у вас
з’являться нові сприятливі перспективи. Цілком iмовірно, що прихильність завершиться
створенням сім’ї.
Дні: спр. — 28; неспр. —29.
Телець (21.04—21.05). Вам захочеться
перевірити силу свого зваблювання, ви розбиватимете серця заради свого задоволення,
через що є загроза виникнення проблем у подружньому житті.
Дні: спр. — 29; неспр. — 31.
Близнюки (22.05—21.06). Якщо вам виявиться складним прийняти правильне рiшення, серйозно подумайте і поговоріть про виниклі проблеми зі своїм партнером. Зате самотні представники цього знака можуть зустріти людину, з якою будуть дуже щасливі.
Дні: спр. — 2; неспр. — 3.
Рак (22.06—23.07). Ви зустрінете людину, з якою у вас буде багато спільного. Сприятливий перiод в особистому житті, якщо ви зважитеся розірвати всi стосунки і повністю віддатися новому почуттю.
Дні: спр. — 3; неспр. — немає.

Лев (24.07—23.08). Не хвилюйтеся,
якщо ви опинилися без роботи. Незабаром
вдасться знайти те, що дійсно цікаве для
вас. Якщо захочете зайнятися власним бізнесом або творчою діяльністю, у вас є всі
шанси на успіх.
Дні: спр. — 29; неспр. — 30.
Діва (24.08—23.09). Ви зможете досягти найголовніших цілей і уникнути труднощів. У вирішенні проблем вам допоможе
підтримка ваших друзів. Зірки знову на вашому боці — вам усе легко вдається.
Дні: спр. — 1; неспр. — 2.
Терези (24.09—23.10). Ваш фізичний
стан помітно покращиться, хронічні хвороби не турбуватимуть. Щоб гарантувати відсутність медичних проблем, утримайтеся від
переїдання, їжте менше солодкого.
Дні: спр. — 2; неспр. — 3.
Скорпіон (24.10—22.11). Ви відчуєте
великий приплив енергії. Але будьте уважні
i стежте за собою. Якщо виникнуть якісь нездужання, з ними краще боротися негайно,
щоб уникнути ускладнень.
Дні: спр. — 29; неспр. — 30.
Стрілець (23.11—21.12). З одного

боку, зірки будуть сприятливі до вас, з іншого — вам здаватиметься, що ви заслуговуєте більшого, ніж маєте. Дивіться на
життя спокійніше і простіше, і ви зрозумієте, що реальних приводів для занепокоєння
немає.
Дні: спр. — 31; неспр. — 1.
Козеріг (22.12—20.01). Ви будете оточені безхмарним коханням. Влаштуйте своє
«гніздечко» і сховайте від допитливих очей.
Придiлiть бiльше уваги своїй другiй половинцi, нiжнi слова будуть доречними.
Дні: спр. — 28; неспр. — 29.
Водолій (21.01—19.02). Будьте уважні
та ввічливі, зневага може викликати розлад
у сiм’ї. Зірки пророкують, що може настати
деякий спад у стосунках. Ситуацію допоможе виправити вашi уява та фантазія.
Дні: спр. — 30; неспр. — 31.
Риби (20.02—20.03). Ви відчуєте таку
любов, про яку могли тільки мріяти. Можливо, це буде відродження старого почуття або
нова сторінка у вашому житті. Особливо корисно вміти оцінити те, що ви вмієте, і бути
впевненим у собі.
Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

■ ПОГОДА

По горизонталі:
1. Важка шовкова тканина з
нитками золота та срібла. 4. Кримська гора, біля якої розташовувався табір «Артек». 8. Голлівудська
актриса, зірка фільмів «Крихітка
на мільйон доларів» та «Хлопці
не плачуть». 9. «Яйце» латиною,
яке зустрічається в різних сентенціях. 10. Інфекційна хвороба, яка
останнім часом шириться Україною. 11. Звикла до розкошів і неробства людина, яка отримує задоволення від догоджання своїм
примхам. 13. Частина боксерського поєдинку. 14. Київський поетнеокласик, розстріляний в урочищі Сандармох. 16. Штучна водойма. 18. Застаріла міра відстані,
трошки більше кілометра. 21. Марка японських автомобілів. 23. Остання літера грецького алфавіту.
24. Стилістична фігура в поезії,
що полягає в повторенні однакових слів на початку кожного рядка чи однакових рядків на початку кожного катрена. 25. Сировина для виготовлення суші та саке.
27. Підвищення морського дна на
мілководді. 28. Урочисте проходження війська. 29. Прозора рідина в організмі, за своєю структурою схожа на плазму крові, яку в
народі називають сукровицею. 30.
Деталь годинникового механізму,
що регулює хід.
По вертикалі:
1. Серія транспортних космічних кораблів, розроблена в СРСР

для забезпечення орбітальних станцій. 2. Місто мрії Остапа Бендера. 3.
Отруйна змія. 4. Одна з найменших
держав світу. 5. Додатковий податок, який накладається на цигарки
чи алкоголь. 6. Бойовий підрозділ
«Правого сектору». 7. Герой фільму «Червоний», збитий льотчик,
роль якого виконував Олег Шульга. 11. Людина, що страждає на лунатизм. 12. Твердження, що вимагає доведення. 15. Східний напрямок. 17. Зображення позаду, тло.
19. «Вічний жид», приречений на
блукання за те, що не дав відпочити Христу по дорозі на Голгофу.
20. Лікарське дерево, яке ще називають «акація японська». 21. Річка
на Полтавщині. 22. Відомий російський курорт. 23. Керівництво процесом. 26. Український поет, друг
Василя Симоненка, що зберіг його
архіви. 27. Знак зодіаку.
Кросворд №6
від 18—19 січня

26—27 сiчня за прогнозами синоптиків
сонячно

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий снiг.
Славське: вночi -6...-8, удень -2...-4. Яремче: вночi -4...-6,
удень 0...-2. Мiжгiр’я: вночi -3...-5, удень 0...-2. Рахiв: уночi
-3...-5, удень -1...+1.
24 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич —
4 см, Стрий — 4 см, Славське — 28 см, Плай — 38 см,
Мiжгiр’я — 29 см, Рахiв — 55 см, Долина — 8 см, Івано-Франкiвськ — 10 см, Яремче — 16 см, Коломия —
12 см, Пожежевська — 61 см.

Північ
мінлива
хмарність
хмарно

Захід

-4...-9
-1...+4

00…00
-5...-10
00…00
0...-5

-5...-10
0...-5

дощ

■ ПРИКОЛИ

00…00
-8...-13
00…00
+1...-4

Схід
Центр

00…00
-3...-8
00…00
+2...-3
-2...-7
+2...-3

00…00
-4...-9
00…00
-1...+4

+2...-13
-1...+4

сніг

00…00
Південь +2...-3
00…00
+1...+6
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
Телефон для довідок:
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
т./ф.: (044) 454-84-92
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
Рекламне бюро:
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
т./ф.: (044) 454-88-86,
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
reklama@umoloda.kiev.ua
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
elprymak@gmail.com
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

+2...-3
+1...+6
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Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

Суддя допитує свідка:
— На якій відстані від місця
злочину ви перебували в момент
першого пострілу?
— Метрів за 20.
— Значить, ви могли бачити все,
що відбулося. А на якій відстані ви перебували в момент другого пострілу?
— За 500 метрiв.
***
— Люба, мені так важко знайти
потрібні слова.

— Нічого, головне — знайти
потрібні суми.
***
— Як справи у твого брата? Він
усе ще в лікарні?
— Уже виписався, хоча виникли ускладнення.
— Що, знову рецидив хвороби?
— Та ні, але тепер йому, напевно, доведеться одружитися з медсестрою.
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Київ: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi -9...-11, удень -1...-3.
Пiслязавтра температура вночi -9...-11, удень -4...-6.

