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Путін у Бразилії 

рекламує 

презервативи

стор.  13»

Виборчий кодекс 

— початок без кінця  

Там йому 
і місце 

стор. 3»

Пара з Німеччини 

«всиновила» 

харківського 

собаку-інваліда

Місія 
Габена

стор. 4»

Віншуємо з Новим роком і новим щастям!❙

стор. 14»

РИМА ТИЖНЯ

Колядка
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

Добрий вечір тобі, пане 
прокуроре! 
Добрий вечір тобі, 
паночку суддя! 
Певно, вже святкуєте ви 
Різдво Христове, 
І близькі, і рідні при столі 
сидять. 
Дітям подарунків 
припасли чимало, 
Добрі в вас зарплати, 
щедре в вас єство. 
Але чийсь там тато і 
чиясь там мама, 
Замкнені у камерах, 
стріли це Різдво. 

Як вони чекають кожну 
звістку з волі, 
Всоте перечитують 
записки з передач. 
Добрий вечір тобі, 
паночку конвойний, 
Добрий вечір тобі, пане 
наглядач!.. 
Ви також принесли 
діточкам презенти, 
І були ви добрі в цей 
святковий день?! 
Добрий вечір тобі, пане 
президенте, 
Добрий вечір тобі, пані 
омбудсмен!

Ми писали, 
ми писали, 

наші рученьки 
зів’яли

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 23,255 грн 

1 € = 25,766 грн

1 рос. руб. = 0,374 грн

Голос крові 
— він усе 
ще існує
Розповідь про колядників, яким відкривали двері Ніна Матвієнко, Левко Лук’яненко, 
Раїса Недашківська й інші відомі люди
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«Моя справа винятково політична та сфабрикована з метою залякати не 
лише мене та мою родину, а й усіх без винятку кримчан».

Олег Приходько
політв’язень Кремля

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
щороку дер-

жава виділяє на утримання дітей в інтернатах, повідомила 
радниця міністра соцполітики Наталя Кириченко.

Близько  12 млрд
пасажирів
обслужив за цей рік аеропорт «Бориспіль», поiн-
формували в пресслужбі. 

осiб
виїхало з 

України за останнє десятиріччя, кон-
статував міністр Кабінету Міністрів 
Дмитро Дубілет.

осiб
загинуло в Україні 

від домашнього насилля цьогоріч 
упродовж дев’яти місяців, заявили 
в пресслужбі Мінсоцполітики.

жертв
серед цивільного на-

селення від початку 2019 року через 
бої на Донбасі — така сумна статисти-
ка моніторингової місії ОБСЄ.

Понад 15 млн 777 1454 млн
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ПОСТАТЬ

Благо українцiв 
понад усе
82-рiччя В’ячеслава Чорновола 
«рухівці» відзначили з гостями 
з Чехії, Азербайджану i 
Туреччини
Лариса НІЦОЙ 

 «Держава — це ми» 
— цю фразу сказав 
В’ячеслав Чорновіл, Ге-
рой України, який заги-
нув у боротьбі за Неза-
лежність та процвітан-
ня українського народу. 
Справді, українці, про-
явивши політичну слі-
поту і не проголосувавши на президентських ви-
борах за В. Чорновола — кандидата в президенти 
України, сьогодні повними пригорщами вигріба-
ють помсту історії.
 21 грудня 2019 року в Кримському домі можна 
було прочитати багато пророчих висловів В. Чор-
новола. 24 грудня 2019 року йому 82. Поважний 
вік. Однак, враховуючи те, що багато побратимів 
та соратників Чорновола прийшли до Кримсь-
кого дому згадати В’ячеслава Максимовича, не 
виключено, що й Чорновіл спокійно (чи буремно, 
з огляду на темп його життя) дожив би до свого 
дня народження, якби не вбивство вночі на трасі 
Бориспіль — Золотоноша. 
 Шанувальники В. Чорновола відвідали 
виставку унікальних світлин iз В’ячеславом 
Максимовичем та його пророчих висловів. Стали 
учасниками «круглого столу» за участі соратни-
ків Чорновола, який вів прессекретар В’ячеслава 
Максимовича Дмитро Понамарчук. Побували на 
прем’єрі тизеру фільму про Чорновола «Держа-
ва — це я» авторки Андріяни Білої та режисера 
Станіслава Литвинова.
 «Якою смертю ви хотіли би померти?» — за-
питав у Чорновола у середині 90-х під час політ-
шоу «П’ятий кут» («Студія «1+1») В’ячеслав Пі-
ховшек. «Несподівано. Відразу. На ходу!» — від-
повів В’ячеслав Максимович. І вкотре пророче. 
Так і сталося. Він помер на ходу. На швидкості. 
25 березня 1999 року загинув у підлаштованій ав-
токатастрофі, поспішаючи з Кропивницького до 
Києва з чергової зустрічі з виборцями.
 ...2019 рік. 20 років, як немає Чорновола. Чи 
шкодує українська нація за своїм лідером, що не 
довірилася йому, що не обрала президентом, як 
обрали сусідні країни однодумців Чорновола: по-
ляки в Польщі — Леха Валенсу, чехи в Чехії — 
Вацлава Ґавела. Ці країни змогли розірвати ко-
лоніальні пута. Їм вдалося здійснити реформи. 
Вони пішли вперед і обігнали Україну. То чи шко-
дують українці про той свій НЕ вибір Чорновола. 
Так, українці шкодують. Це часто можна почути 
з розмов пересічних громадян. А чи зробила ук-
раїнська нація висновки? Ні, не зробила. Світог-
лядно подібних Чорноволу українська нація так і 
не обирає на найвищий державний пост. Через це 
історія знову й знову повертає українців до старту 
1991-го. Знову й знову тицяє носом у невиконане. 
Українська нація знову й знову ходить по колу, 
ніби у фільмі «День бабака», а в цей час «старший 
брат» накидає зверху липучу колоніальну паву-
тину. Обплутує свою жертву все новим, сучасні-
шим, вигадливішим плетивом, з якого важко ви-
борсатися. Запускає все глибше свої пазурі. 
 2019 року Народний рух України — політич-
на сила, яку 1989 року створив разом з іншими 
побратимами В’ячеслав Чорновіл і яка виборо-
ла 1991-го Незалежність, — відзначив 30-літній 
ювілей.  ■ 

■ Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За минулі дві доби зброй-
ні формування Російської 
Федерації та їхні посіпа-
ки 21 раз порушили режим 
припинення вогню. Інтен-
сивність обстрілів зросла. 
Противник обстріляв по-
зиції наших підрозділів із 
заборонених Мінськими 
домовленостями мінометів 
калібру 120 мм та 82 мм, 
а також гранатометів різ-
них систем, великокалі-
берних кулеметів та іншої 
стрілецької зброї. 
 На донецькому напрям-
ку в районі відповідаль-
ності оперативно-тактич-
ного угруповання «Схід» 
противник проявляв ак-
тивність, обстрілюючи 
наші позиції поблизу Крас-
ногорівки, Невельського, 
Старогнатівки, Василівки, 
Березового.
 На луганському на-

прямку в районі відпові-
дальності оперативно-так-
тичного угруповання «Пів-
ніч» ворог гатив по пози-
ціях наших захисників 
поруч із Кримським, Лу-
ганським, Новолугансь-
ким, Світлодарськом, Тро-
їць ким, Шумами.
 За ці дні втрат серед вій-
ськовослужбовців Об’єд-
наних сил не було. 24 груд-
ня внаслідок ворожих об-
стрілів один військово-
службовець Об’єднаних 
сил отримав поранення.
 Українська сторона 

спільного центру з контро-
лю та координації питань 
припинення вогню та ста-
білізації лінії розмежуван-
ня сторін повідомила про 
чергові обмеження свободи 
пересування патрулів СММ 
ОБСЄ з боку збройних фор-
мувань Російської Федера-
ції. У їхньому звіті від 24 
грудня йдеться про шість  
випадків відмови (та один 
випадок затримки патрулів 
Місії) у доступі до непідкон-
трольних урядові України 
територій біля Роздольного, 
Петрівського, Приморсько-

го, Безіменного, Новоазовсь-
ка та Заїченка на півдні До-
нецької області.
 За даними розвідки, 
російське командування на 
Донбасі підвищує рівень го-
товності до негайного засто-
сування з’єднань і частин 1 
(Донецьк) та 2 (Луганськ) 
АК російсько-окупацій-
них військ. В артилерійсь-
ких підрозділах окупантів 
зросла інтенсивність нав-
чань iз виходом техніки на 
полігони для тренувань та 
навчань зі стрільбою. При-
чому контроль за виконан-
ням вправ стрільб в арти-
лерійських підрозділах у 
грудні здійснювали старші 
офіцери зі складу спеціаль-
них комісій, що прибули з 
території РФ. Розвідка за-
фіксувала, що окупанти по-
повнюють боєкомплект ар-
тилерійських підрозділів, 
зокрема для реактивних 
систем залпового вогню. ■

Ірина КИРПА

 Верховний суд Криму продов-
жив арешт для проукраїнського ак-
тивіста Олега Приходька до 10 люто-
го 2020 року. Корінного кримчанина 
звинувачують у підготовці теракту 
та спробах підірвати адміністрацію 
у місті Саки. Громадянина України, 
проти якого російські спецслужби 
сфабрикували справу про тероризм, 
утримують у камері СІЗО, де за ним 
цілодобово ведуть відеоспостережен-
ня. Порушення прав та свобод Олега 
Приходька стало підставою для слід-
чих Прокуратури АР Крим у Києві 
відкрити справу про незаконне поз-
бавлення волі.
 «Олегу Аркадійовичу відмовили 
у праві замінити запобіжний захід на 
домашній арешт, — заявив адвокат 
Назім Шейхмамбетов. — Суддя Вер-
ховного суду Криму Костянтин Ка-
раваєв розпорядився провести роз-

гляд апеляційної скарги у режимі 
відеоконференцзв’язку. Активіст 
не зміг побачити дружину, дочку, ін-
ших родичів та просто небайдужих 
людей, які прийшли його підтрима-
ти на засідання суду».
 «Моя справа винятково політич-
на та сфабрикована з метою залякати 
не лише мене та мою родину, а й усіх 
без винятку кримчан», — заявив на 
суді Олег Приходько.
 Як відомо, у лютому 2019 року 
співробітники ФСБ серед ночі вдер-
лися до будинку Олега Приходька 
в селі Орехове Сакського району та 
вилучили в активіста українську 
символіку, техніку та домашні CD-
диски.  Тоді відвезли на допити до 
Сімферополя, але не затримали на-
довго. Це зробили 9 жовтня. 
 За кілька років перед тим буди-
нок затриманого перетворився на 
справжній музей. Камін у віталь-
ні прикрашав український тризуб, 

а на стінах до приходу співробітни-
ків ФСБ висіли прапори України та 
портрет Степана Бандери з двома мо-
делями пластмасових автоматів. Усе 
це, за словами активіста, допомагало 
йому зберегти свою українську іден-
тичність у російських реаліях окупо-
ваного Криму. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Активісти у Харкові об-
лили зеленкою журналіста 
агенції «Пресінформ» Ан-
дрія Бородавку, який ви-
явив цікавість до мітингу, 
що проводили патріотичні 
організації міста. Спочатку 
його попросили піти геть, а 
потім кілька хлопців дог-
нали біля станції метро й 
бризнули в обличчя ріди-
ною. У місті чоловік відо-
мий як учасник Антимай-
дану, що у квітні 2014 року 
активно підтримував «русь-
ку весну», а після провалу в 
Харкові кремлівського про-
єкту встиг виїхати до Мос-
кви. Досить тривалий час 
перебував у білокам’яній, 
утім чимось не догодив ко-

лишнім кураторам i був від-
правлений назад додому. 
Від в’язниці його врятува-
ла лише згода співпрацю-
вати з СБУ, після чого от-
римав умовний термін i за-
лишився на волі. 
 Мітинг, на який завітав 
Андрій Бородавка, — свого 
роду відлуння тієї ж «русь-

кої весни», що забрала жит-
тя чотирьох людей біля Па-
лацу спорту. Як «УМ» пові-
домляла, у лютому 2015 
року найманці російської 
ФСБ здійснили теракт, за-
клавши дистанційну ви-
бухівку на шляху слідуван-
ня патріотичної ходи. Через 
два тижні правоохоронці за-

арештували трьох підозрю-
ваних, суд над якими три-
ває й досі. 
 Приводом для ниніш-
нього мітингу послужила 
новина про те, що ці обви-
нувачені можуть потрапи-
ти до списку на обмін, який 
почали складати після нор-
мандської зустрічі глав чо-
тирьох держав. Сотня ак-
тивістів зібралися біля 
будівлі ХОДА, тримаючи у 
руках плакати з написами 
«Убивць дітей не міняємо», 
«Ми проти обміну», «Непо-
каране зло повертається».
 Про дітей згадали тому, 
що від вибухівки, окрім 
двох дорослих, загинули 
15-річний школяр Даня Ді-
дик і 17-річний студент Ми-
кола Мельничук. ■

Архiвне фото.❙

НА ФРОНТІ

«Туда нє ході»
Бойовики обмежують переміщення 
патрулів місії ОБСЄ

■

ПРОТЕСТ

Зелена мітка
Харків’яни вимагають не включати 
у список обміну причетних до смерті 
15-річного Дані Дідика

■

У ПОЛОНІ

Налякав окупантів українським стягом
Кримчанину Олегу Приходьку продовжили арешт

■

Олег Приходько.❙



Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Собаче життя теж може розді-
литися на два етапи, що й сталося 
з харківським породистим псом на 
прiзвисько Габен. Колишні госпо-
дарі здали його до служби порятун-
ку тварин після того, як він захворів 
і втратив можливість спиратися на 
задні лапи. Шанси знайти нещас-
ній тварині нову домівку були не-
високими, але раптом з’ясувалося, 
що німецька сімейна пара шукає 
не звичайного, а особливого собаку 
і навіть готова пройти всі бюрокра-
тичні етапи «всиновлення». 
 «Стелла і Крістіан чекали чоти-
ри місяці, поки готували докумен-
ти, — прокоментували ситуацію во-
лонтери. — Жінка працює в дитя-
чому садку, який відвідують малю-
ки з обмеженими можливостями. І 
вона шукала саме такого особливо-
го собаку, як Габен, щоб діти мали 
можливість спілкуватися з тва-
риною і бачити позитивний при-
клад». 
 У родині чекали пса, немов ди-
тину, придбавши для нього два свет-

ри, памперси і вiзок. На табло біля 
телевізора, де написано, хто живе в 
цьому домі, з’явився зворушливий 
напис «Крістіан, Стелла і Габен». Із 
дитсадком теж усе владнали швид-
ко, бо там охоче погодилися прий-
няти нового «вихователя». 
 Щоправда, ця історія не ми-
нулася без нових проблем. Невдов-
зі до дитячого закладу нагрянув 
спеціальний інспектор, аби переві-
рити умови життя тварини. Він де-
тально пояснив адміністрації, чого 
саме потребує собака-інвалід, і на-

полегливо рекомендував не пере-
вантажувати його роботою. Після 
цього Габену організували простір, 
де він може спокійно відпочивати 
від своїх «вихованців». Стелла та-
кож має намір зменшити години пе-
ребування собаки у дитсадку, якщо 
йому там не сподобається. ■
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Крістіан і Габен.❙

ЧАС «Т»

Про медові дощі 
й морквяну ялинку
Замок на горі чекає глядачів

■

СВЯТКОВЕ

Серце крає...
Одночасно заграли 146 трембіт

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Минулої неділі в Києві зафіксували ще один 
національний рекорд. Уперше  український каска-
дер Сергій Совяк зробив неможливе — він про-
мчався Дніпром на мотоциклі. Як повідомляє Лана 
Вєтрова, керівник національного реєстру рекордів 
України, після такого мотокросу по воді Сергій Со-
вяк став одним із небагатьох  рекордсменів у світі 
(вистачить пальців на руках людини, щоб порахува-
ти), які змогли це зробити на кросовому мотоциклі 

й... вийти сухими з води.
 Його амбіційна заявка на дистанцію водокросу 
не менше трьох кілометрів завершилася результа-
том 5 кілометрів 52 метри. Максимальна швидкість 
— 63 км/год. Багато чого вважалося неможливим, 
доки не було зроблено, наголосила Лана Вєтрова.
 На мотоциклі Сергій Совяк — із 11років. А щоб 
нині промчати Дніпром, він обладнав свій байк вод-
ними лижами.  Прикладом для такої поїздки для 
Сергія став австралієць Робі Медісон,  який прої-
хався мотоциклом по воді кілька років тому. ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 «Файне місто» стало перемож-
цем Національного конкурсу «Мо-
лодіжна столиця України», який 
щорічно проводять Міністерство 
молоді та спорту, Національна мо-
лодіжна рада та Український інс-
титут міжнародної політики. Його 
мета, як вказано на офіційному 
сайті, — «активізація співпраці 
між молоддю та місцевим самов-
рядуванням, сприяння створен-
ню комфортних умов для розвит-
ку молоді та поширення кращих 
практик молодіжної політики на 
місцевому рівні».
 За звання молодіжної столи-
ці України цього року боролося 
майже пів сотні міст, iз яких у 
фінал вийшли 10 — Вінниця, Іва-
но-Франківськ, Кременчук, Ми-
колаїв, Одеса, Тернопіль, Умань, 
Харків, Хмельницький i Чернів-
ці. Відтак кращим було визнано 
саме Тернопіль, якому й передав 
свої минулорічні молодіжні «лав-
ри» Кам’янець-Подільський. 
 Під час змагання делегації 

українських міст представляли 
передусім як нещодавно реалі-
зовані, так і заплановані на най-
ближчу перспективу місцеві мо-
лодіжні проєкти. У Тернополі та-
ких – понад 200, частину з яких 
і презентувала на конкурсі мо-
лодіжна міська голова Роман-
на Павлюк. «Було доволі склад-
но готуватися до цього конкурсу, 
— сказала вона після вручення 
нагороди, — але завдяки тісній 
співпраці між міською владою і 
молодіжними організаціями та 
молодими громадськими активіс-
тами нам усе ж таки вдалося от-
римати почесне звання Молодіж-
ної столиці України. Цей статус 
дає передусім більше уваги до на-
шого міста. Це можливе залучен-
ня нових інвесторів і залучення 
нових студентів, яким місто буде 
цікавим».
 До речі, за результатами 
«П’ятого всеукраїнського муні-
ципального опитування», що про-
водилося з 6 вересня по 10 жовтня 
цього року на замовлення Міжна-
родного республіканського інсти-
туту (США), Тернопіль потрапив 

у п’ятірку міст за «індексом за-
доволення можливостями». При 
цьому враховувалися такі мож-
ливості, як можливість віль-
но висловлювати думку, прово-
дити вільний час, реалізовувати 
свої духовні потреби, отримувати 
якісну освіту, самореалізовувати-
ся і «робити те, що любиш». ■

воїнів
— втрати української армії з почат-

ку цього року в ході російсько-української війни на 
Донбасі, повідомили у Генштабі ЗСУ на запит BBC 
News Україна станом на 25 грудня.

90 українців
проти перенесення 

дати Різдва, за результатами досліджен-
ня Соціологічної групи «Рейтинг».

місце
щодо гендерної рівності 

(рівності статей) посiла Україна цьогоріч серед 
153 країн, згідно з показниками глобального 
дослідження Індекс гендерного розриву.

місцем
найсильніших ко-

манд світу в рейтингу ФІФА завершить 
2019 рік збірна України з футболу, згід-
но з даними сайта організації.

разів
більше шлюбів, ніж роз-

лучень, зареєстровано в Україні цьо-
горіч, повідомила пресслужба Мініс-
терства юстиції.

64% 59-те 24-м У 6
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 Цього різдвяно-новоріч-
ного сезону на глядачів 
Київського академічного 
театру ляльок чекає зустріч 
iз двома прем’єрами: «Каз-
ка для маленького зайчика» 
та «Сніг» за низкою зворуш-
ливих оповідань Сергія Коз-
лова. Затишну святкову ат-
мосферу створював провід-
ний тандем лялькарів — ре-
жисерка Оксана Дмітрієва 
та художниця Наталія Де-
нисова. 
 Постановники запев-
нюють, що лише в Замку 
на горі — Київському ака-
демічному театрі ляльок —  
можна буде відчути особли-
вий смак та настрій Нового 
року. Адже глядачі вистави 
«Казка для маленького зай-
чика» зможуть поласувати 
медовими дощами, скуш-
тувати морквинки замість 
святкової ялинки, познайо-
митися з довговухим героєм 
на ймення «Заєцьдругвед-
медикатаїжачка», покруж-
ляти на апельсиновій пла-
неті Земля, побігати задом 
наперед та зустріти найве-

селіше свято року на Вели-
кій галявині. 
 «Діти й дорослі всьо-
го світу очікують на Новий 
рік. Це завжди казка, таїнс-
тво, — говорить директор-
художній керівник театру 
Ірина Чернікова, — тому 
ми запросили першоклас-
них лялькарів створити це 
фантастичне диво на сцені 
нашого театру. Ми вже 
співпрацювали з Оксаною 
Дмітрієвою та Наталією 
Денисовою над виставою 
вечірньої сцени «Як заги-
нув Гуска», яка, до речі, 
принесла театру низку пре-
стижних нагород на міжна-
родних фестивалях. Тепер 
надійшла пора вражати на-
ших юних театралів». 
 Найменших глядачів ав-
тори проєкту Марина Бого-
маз та Ольга Філончук за-
прошують на нову виста-
ву «Сніг». Показуватимуть 
і вистави для сімейного пе-
регляду, які вже встигли 
стати улюбленими для бага-
тьох: «Красуня та чудовись-
ко», «Карлик Ніс», «Мороз-
Морозенко», «Різдвяна ру-
кавичка». ■

Людмила НІКІТЕНКО

 В Івано-Франківську 
встановлено світовий рекорд 
одночасного наймасовішого 
трембітання. Це втричі біль-
ше попереднього рекорду в 
Рахові, коли спільно загуді-
ли 56 трембіт.
 На території біля Пала-
цу Потоцьких жителі самої 
Франківщини та сусідніх 
Закарпаття, Львова, а ще 
Тернополя, Рівного, Дніпра 
та Києва взялися за трембі-
ти — найдовші у світі му-
зичні інструменти, до вось-
ми метрів. У цьому чарівно-
му дійстві взяли участь му-
зиканти, пластуни, актори, 
чиновники.
 «Зафіксовані результа-
ти: зібрано разом 146 трем-
біт і карпатських рогів. 
Отож 25 грудня у місті Іва-
но-Франківськ на території 
Палацу Потоцьких було 
презентовано новий рекорд 
одночаного трембітання», 
— констатувала реєстра-
торка національного рекор-
ду України Тетяна Розва-
довська.
 Музики після реєстра-
ції рекорду пройшли уро-
чистою ходою центром міс-

та, трембітаючи і створю-
ючи видовищне та неорди-
нарне за своїм масштабом 
дійство. На маршруті тріум-
фальної ходи: від Палацу 
Потоцьких до драмтеатру, 
меморіального скверу, Ві-
чевого майдану, Бастіону і 
назад до Палацу Потоцьких 
трембітарів щиро й радісно 
вітали містяни та гості Іва-
но-Франківська.
 На завершення дійс-
тва диплом «Книги рекор-
дів України» було вручено 
ініціатору рекорду Михай-
лу Адамчаку — вокалісту 
місцевого гурту «КораЛЛі» 
та організаторам заходу — 
представникам Рок-Вар’яте 
«КораЛЛі» і комунального 
підприємства «Простір iн-
новаційних креацій «Па-
лац».
 До речі, у Франківську 
в грудні цього року рекорд 
iз трембітами вже другий 
за місяць. Перший рекорд 
було зафіксовано на Мико-
лая, коли на акцію «2020 
різдвяних дитячих мрій» 
зібралися 2,5 тисячі дітей 
і на площі Івана Франка з 
ліхтариками виконали піс-
ню «Ой хто-хто Миколая 
любить». ■

ОВВА!

Вийшов сухим із води
Каскадер Сергій Совяк на  байку проїхався Дніпром

■

Сергій Совяк на Дніпрі.
Фото Лани ВЄТРОВОЇ.

❙
❙

РЕЙТИНГИ

Файне столичне
Тернопіль переміг у конкурсі на звання 
молодіжної столиці України

■

Молодіжна міська голова 
Тернополя, студентка 
Тернопільського медичного 
університету, членкиня «Пласту» 
Романна Павлюк.
Фото з сайта zbruc.eu.

❙
❙
❙
❙
❙
❙

ДОБРА СПРАВА

Місія Габена
Пара з Німеччини 
«всиновила» 
харківського собаку-
інваліда

■



4 УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 27—28  ГРУДНЯ 2019 ПОЛІТИКА

Самоврядне 
самозакріпачення?
 Схоже, що просто сам термін 
«децентралізація» використо-
вується як ширма для закордон-
них інвесторів, а насправді в су-
часному процесі формування ор-
ганів місцевого самоврядування 
проглядається політичне само-
закріпачення, з одного боку, та 
шлях, що спрощує можливу фе-
дералізацію, а її вуха стирчать 
із останньої зустрічі президен-
тів України та Росії в норманд-
ському форматі — з іншого. 
 Тепер цікаво буде поспостері-
гати за реакцією суспільства, 
політикуму за рівнем здоров’я 
чи імунодефіциту. Бо «історія 
питання» свідчить про  жорстку 
спробу спекулятивної маніпуля-
ції «децентралізація-федералі-
зація» «тримачів» пакета полі-
тичних акцій на місцях. А свідо-
ма (чи бездумна) участь у сконс-
труйованому, схоже, східними 
сценаристами, процесі здатна  
вплинути на хід української іс-
торії.

Самовисуванці переграли 
«слуг»
 Отже, дружний похід «Слуг 
народу» за мандатами у 86 
об’єднаних територіальних гро-
мадах (ОТГ) приносить їм, за по-
передніми даними, 56% голосів 
за кількістю депутатів. «Таким 
чином, проводимо до місцевих 
рад по всій Україні більше депу-
татів, ніж усі інші разом узяті 
партії. Ми отримали 33% серед 
усіх учасників, включаючи само-
висуванців. Кожен третій мандат 
— наш!», — вихваляються «слу-
ги народу» на «Фейсбук»-сторін-
ці своєї політичної сили. 
 Однак самовисуванці пере-
могли «слуг» по всій країні. 
Причому чималою мірою че-
рез те, що у багатьох населених 
пунктах виборці віддали голоси 
за чинних керівників ОТГ, котрі 
вийшли змагатися самостійно. 
 Цікавими є результати ви-
борів, де представники «слуг» 
програли кандидатам — вису-
ванцям від партії «За майбут-
нє», що її пов’язують із соратни-
ком Ігоря Коломойського Ігорем 
Палицею. І хоча інформація, ві-
дома на даний момент, стосуєть-
ся Волині, але  подібні кучеряві 
сюрпризи від Ігоря Валерійови-
ча не поодинокі. Інакше не був 
би він олігархом Коломойсь-
ким...
 У штабі партії Петра Поро-
шенка «Європейська солідар-
ність» зробили власні підрахун-
ки результатів перших виборів 
за законами децентралізаційно-
го часу, й от що вийшло: за попе-
редніми підсумками результатів 
виборів голів ОТГ, перемогли 44 

самовисуванці, 23 представники 
«Слуги народу», 4 — від «Євро-
солідарності», 3 —від ВО «Бать-
ківщина», 1 — від партії «УК-
РОП», 1 — від «Нашого краю».
 Чимало політичних експер-
тів зазначають, що вибори в ОТГ 
не є точним індикатором партій-
них симпатій виборців. 
 По-перше, тому що там тра-
диційно перемагають люди, 
котрі користуються авторите-
том на місцях.
 По-друге, дуже часто ці люди 
віддають перевагу походу до вла-
ди в якості самовисуванців. А 
не від партій, щоб не брати жод-
них зобов’язань. Ну а якщо вже 
пішли від партії, то, як правило, 
від партії влади.

А владний рейтинг шкандибає
 Водночас простий математич-
ний приклад показує, що, врахо-
вуючи все ще достатньо високий 
рейтинг, котрий соціологи да-
ють «Слузі народу», безумовно, 
партія могла б розраховувати на 
більший результат. Тому вибо-
ри до місцевих органів влади мо-
жуть указувати на проблеми з ре-
альним рейтингом партії влади, 
також на недовіру до «слуг наро-
ду» місцевих еліт, значна части-
на котрих вирішила йти самови-
суванцями, а не під знаменами 
політсили президента. 
 Хоча все вказує на те, що про 
виправлення цієї «похибки» у 
«слуг» подбали, і є підозри, що 
серед незалежних самовисуван-
ців будуть ті, хто кинеться з усіх 
сил тягати каштани з вогню для 
партії влади, котра придума-
ла для цього відповідний «сти-
мул». Нагадаємо, до конститу-
ційних змін у частині децентралі-
зації запропоновано, до повно-
важень глави держави віднести 
можливість тимчасово зупиняти 
повноваження голови громади, 
складу ради громади, окружної, 
обласної ради за поданням пре-
фекта та призначати тимчасово-
го державного уповноваженого у 
випадках, визначених Конститу-
цією.
 Однак чіткіші контури впли-
ву на місцях проглядатимуться, 
коли вибори пройдуть по всій 
країні. Черговий тур народного 
волевиявлення довіри щодо де-
путатів місцевих рад і, відповід-
но, сільських, селищних, місь-
ких голів відбудеться 29 грудня. 
Загалом у цих виборах беруть 
участь 29 політичних партій. 
Проголосувати, за попередніми 
даними, в цих виборах зможуть 
понад 380 тисяч виборців. 
 І на цих виборах знову висить 
у повітрі пересторога: аби новий 
похід на виборчі дільниці не пе-
ретворився на битву з черговою 
загрозою реваншу. ■

Мажоритарка, прощай! 
 Нагадаємо, у вересні пре-
зидент України Володимир Зе-
ленський ветував новий Ви-
борчий кодекс. Документ від-
правили на доопрацювання. На 
початку жовтня депутати про-
довжили його шліфувати. А 5 
грудня народні обранці повин-
ні були розглянути допрацьова-
ну версію документа, однак роз-
гляд знову відклали. 
 Після цього створили робо-
чу групу. Представники фрак-
цій почали політичні «торги». 
Ймовірно, для того аби отрима-
ти для себе більш вигідні умови 
формування списку. 
 19 грудня Верховна Рада Ук-
раїни підтримала Виборчий ко-
декс із правками президента Во-
лодимира Зеленського. При цьо-
му кодекс був прийнятий ще 11 
липня 2019 року. Він відміняв 
мажоритарну систему виборів 
і пропонував перехід до партій-
них відкритих списків.

Гендерне вирівнювання кривої
 Представники інших полі-
тичних сил визнають, що вла-
да пішла на поступки їм щодо 
певної частини питань. Напри-
клад, депутат від «Голосу» Ро-
ман Лозинський зазначив: «Ми 
забрали звідти токсичні норми, 
зокрема — де ЦВК могла мати 
власний адмінресурс, мати 
представництва Центральної 
виборчої комісії в окружних 
комісіях. Ми привели кодекс у 
відповідність до 17 пропозицій 
президента. Це значить більше 
прав для людей з інвалідністю 
— створення для них можли-
вості голосувати. Також дода-
ли 40-відсоткову квоту для од-
нієї з гендерних статей — для 
того, аби врівноважити виборчі 
списки й не мати дискримінації 
за гендерною ознакою».

Списки не відкриті, а закриті 
 Однак громадянська мережа 
ОПОРА розставила серйозні ак-
центи на «проколах» оновлено-
го кодексу, зокрема, що списки 
насправді не закрили, а привід-
крили. 
 «Завдяки парламентським 
домовленостям ротацію зараз 
не проходять дев’ять осіб, вони 

не будуть розподілені в регіо-
нальних списках і за них вибо-
рець не буде голосувати індиві-
дуально. Другий недолік за-
кону — це введення 25-відсо-
ткової квоти для зміни місця у 
списку. Якщо ми візьмемо виб-
ори 2019 року, то для отриман-
ня місця депутату потрібно було 
десь 25 тис. виборців. А тепер, 
щоб просунутись у рейтингу 
хоча б на одну позицію, канди-
дату потрібно набрати не менше 
25% від кількості повного ман-
дата — це десь 7 тис. голосів», 
— каже керівник мережі ОПО-
РА Ольга Айвазовська. 
 Крім того, експерт ОПОРИ за-
значає, що виборці, коли отрима-
ють бюлетень, знову в першу чер-
гу будуть голосувати за партію. І 
тільки потім у кінці величезно-
го бюлетеня-простирадла з назв 
партій та її представників у регіо-
нальному списку (17 осіб на кож-
ну партію)  вони повинні знайти 
окрему ланку, аби там зазначити 
кандидата, котрий їм сподобаєть-
ся у списку обраної партії. 
 «Тобто українці за тради-
цією будуть голосувати за пар-
тію й забувати внести в кін-
ці прізвище кандидата. Таким 
чином ми матимемо в цілому за-
криті списки», — зазначає Ай-
вазовська.

Незамінимий адмінресурс
 Ще одним негативом, на 
думку експертів, є те, що кіль-
кість мандатів у регіонально-

му окрузі прив’язана до явки 
ви борців. 
 Зазначимо, що, згідно з но-
вим кодексом, в Україні тепер 
буде не 225 округів, а 27, де ко-
жен округ — це фактично об-
ласть України, за винятком 
Києва, Дніпропетровської та 
Херсонської областей (сюди ж 
вписують квоту Криму), котрі 
діляться на два округи. З по-
зитиву, що його зазначили в 
ОПОРІ, це захист прав пересе-
ленців і дотримання гендерних 
квот у списку. 
 Змагальність явки, на дум-
ку Ольги Айвазовської, може 
привести до того, що з небут-
тя повернеться накручування 
явки, внесення недостовірних 
даних у протоколи або ж ад-
мінресурс примушуватиме го-
лосувати виборців.
 Тому експерти заклика-
ють депутатів повернутись до 
розгляду питань формування 
списку та дизайну бюлетеня, 
щоб виправити ці слабкі й ри-
зиковані моменти.
 Утім із середовища народ-
них депутатів просочилась ін-
формація, що було досягнуто 
домовленостей продовжити ро-
боту над кодексом уже в люто-
му 2020 року. Існує думка, що 
і цей кодекс, і закон про місцеві 
вибори будуть переглядатись і 
мінятись, тому що монобіль-
шість ще до кінця не розуміє, 
яка система буде в подальшому 
їй вигідною. ■

ТЕНДЕНЦІЇ

Сюрпризи кучеряві 
і пригладжені
Вибори в ОТГ — початок таймінгу 
для «слуг»?

■

Тетяна ПАРХОМЧУК

В Україні відбулися перші місцеві вибори в об’єднані територіальні 
громади, які створюються в рамках реформи децентралізації, що 
почалася ще в 2015 році. Але вже в 2019 році місцеве самовряду-
вання опинилось під загрозою, про що «УМ» писала минулого тиж-
ня. Нагадаємо, йдеться про те, що внесені президентом Володими-
ром Зеленським зміни до Конституції України (щодо децентралізації 
влади) перетягують шальки терезів децентралізаційної рівноваги 
від більш самостійного розвитку регіонів на бік поглинання центром 
усіх незалежних самоврядних ініціатив. І цим ставиться під сумнів 
відповідність наявних процесів із визначеним раніше розумінням 
децентралізації.

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

ПРАВИЛА ГРИ

Ми писали, 
ми писали, 
наші рученьки зів’яли
Виборчий кодекс — початок без кінця  

■

Тетяна МИХАЙЛОВА

Підсумовуючи всі претензії до історичного бекграунду нашої держави, народжується узагальнене запи-
тання: чому ж постійно не туди вказує жезл долі? І через те ні курсу, ні реформ, ні чіткого розуміння, чим 
ця влада краща за попередню… І знову перепади й політичні гойдалки такі, що ті, хто дістався новій владі 
у спадок від попередників, як-от очільниця мінфіну Оксана Маркарова чи міністр МВС Арсен Аваков, 
могли б уже підпільний бізнес на своїх архівах відкривати. 
Так, не мав Петро Порошенко, не має і Володимир Зеленський «своїх» Микол Мельниченків, які б їх 
«стимулювали», як колись Кучму. Однак є інший винахід, такий собі «Джокер», який розводить певних 
персонажів зі «Слуг» на оприлюднення регулярного публічного інтиму в лавах правлячої сили. Це що, 
один із показників обіцяної «Слугами» «прозорості» для народу? Чи якісь підпільні далекосяжні плани? 
Бо про походження «Джокера» ідуть суперечки. Одні кажуть — це породження Банкової, інші припису-
ють авторство появи цього персонажа п’ятому президенту Петру Порошенку. 
Утім усі ці «ліричні відступи»-винаходи на покращення рейтингу діючої влади  жодним чином не вплива-
ють. Політологи, прогнозуючи результати виборів в об’єднаних територіальних громадах, вказують, що 
рейтинг президента Зеленського і його політичної сили має всі шанси сповзти донизу. Це й буде реаль-
ний показник популярності ЗЕкоманди, бо, мовляв, соціологи дещо підігравали чинній владі. 
Напевне, саме тому, передбачаючи такі спади симпатій виборців, президент Зеленський намагався внести 
якомога більше своїх правок до нового виборчого кодексу, аби не потонути на переправі вже «великих» 
виборів. Однак владі таки довелось піти на поступки в декотрих питаннях кодексу іншим політсилам.
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Василь ТАВР

   Прокуратура Автономної Республіки 
Крим зареєструвала кримінальне провад-
ження за фактом незаконного переправ-
лення осіб через державний кордон Ук-
раїни російською компанією «Гранд-Экс-
пресс», що організувала перевезення па-
сажирським потягом «Санкт-Петербург 
— Сімферополь» через так званий Крим-
ський міст, який також називають Кер-
ченським.
 Як повідомляє пресслужба прокурату-
ри АР Крим, відповідне кримінальне про-
вадження зареєстровано 25 грудня за ч.1 
ст.332 КК України. Відомості внесено до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за зверненням представництва президен-
та України в АР Крим.
   «У ході досудового розслідування та-
кож буде надано правову оцінку незакон-
ному запуску залізничного сполучення 
між Російською Федерацією та Кримсь-
ким півостровом, оскільки такі дії краї-
ни-окупанта грубо порушують державний 
суверенітет і територіальну цілісність Ук-
раїни, свідчать про нехтування загально-
визнаними принципами та нормами між-
народного права», — заявили у прокура-
турі. 
  Зауважимо, що саме в ніч на 25 груд-
ня перший пасажирський потяг «Таврія», 
який прямував iз Санкт-Петербурга до Се-
вастополя, прибув до Криму. Час у дорозі 
зайняв 43 години 25 хвилин. Даний поїзд 
пройшов в об’їзд території України, в ніч 
на 25 грудня він перетнув Кримський 

міст», — зазначалося у повідомленні.
 Як повідомляла «УМ», скандальне 
будівництво Кримського моста велося 
окупантами з 2015 року з порушеннями 
міжнародного права (оскільки Україна 
не давала такого дозволу). У травні 2018 
року в анексованому Криму офіційно від-
крили автомобільну частину моста, запус-
тити рух поїздів мостом Росія планувала у 
2019 році. Будівництво залізничної части-
ни завершилося 18 грудня 2019 року. Рух 
вантажних потягів по мосту планується 
відкрити в липні 2020 року.
 Тож уже 23 грудня президент РФ Во-
лодимир Путін укотре, в порушення між-
народного законодавства, нахабно прибув 
до окупованого Криму і запустив рух мос-
том: залізницею через Кримський міст він 
відправився на рейковому автобусі з оку-
пованої Керчі в Тамань.
  Відтак МЗС України висловило рішу-
чий протест у зв’язку з неузгодженим ві-
зитом президента Росії Володимира Путі-
на в анексований Крим і відкриттям руху 
залізничною частиною Керченського мос-
ту.
 Відреагували на запуск поїздів по 
Кримському мосту і в ООН. Зокрема, в 
організації заявили про необхідність до-
тримання резолюції про суверенітет і те-
риторіальну цілісність України. Подібну 
заяву офіційно зробили і в Євросоюзі. 
 А от Естонія відкрито засудила дії 
Росії щодо відкриття залізничного сполу-
чення з окупованим Кримом через Кер-
ченську протоку. Зокрема, міністр МЗС 
Естонії Урмас Рейнсалу зазначив у своєму 

«Твiттерi»: «Залізничне сполучення через 
Керченську протоку, що з’єднує Крим iз 
Росією, є ще одним кричущим порушен-
ням суверенітету і територіальної ціліс-
ності України з боку Росії з метою ще біль-
шої ізоляції Криму».
 Міністр додав, що Естонія підтвер джує 

свою повну підтримку суверенітету і тери-
торіальної цілісності України.
  Нагадаємо, раніше прокуратура АР 
Крим підрахувала, що будівництво Кер-
ченського моста завдасть не менше 10 
млрд грн збитків екосистемі Чорного і 
Азовського морiв. ■

Іван БОЙКО

 Кабінет Міністрів схва-
лив днями законопроєкт, 
який має значно посилити 
боротьбу з курінням в Ук-
раїні, заповнити «прога-
лини в українському зако-
нодавстві», а також вста-
новити нові вимоги до обі-
гу електронних сигарет та 
новітніх тютюнових ви-
робів.
 Ідеться про проєкт за-
кону «Про внесення змін 
до деяких Законів Украї-
ни щодо адаптації законо-
давства до вимог Директи-
ви 2014/40/ЄС Європей-
ського парламенту (щодо 
охорони здоров’я населен-
ня від шкідливого впливу 
тютюну)».
 Зокрема, передбачаєть-
ся, що новий закон заборо-
нить смакові добавки в си-
гаретах, які заохочують мо-
лодь до куріння. До забо-
ронених речовин входять: 
додатки, що мають власти-
вості робити дим кольоро-
вим; смако-ароматичні до-
датки у будь-яких компо-
нентах, таких, як фільтри, 
папір, пакування, капсули, 
або мають будь-які технічні 
характеристики, що дозво-
ляють змінювати запах чи 
смак або інтенсивність диму; 
кофеїн, таурин чи інші до-
мішки, які можуть асоцію-
ватись iз бадьорістю, тощо.

 Також вводяться нові 
правила маркування — 
«страшні картинки». Гра-
фічні попередження про 
шкоду куріння будуть змі-
нені на європейські та зай-
матимуть значно більшу 
частину упаковки сига-
рет — 65%. Більше того, 
здійснюватимуть постійну 
щорічну ротацію медичних 
графічних попереджень.
 Реклама тютюнових ви-
робів більше не буде вико-
ристовувати позитивні асо-
ціації тютюну з бадьоріс-
тю, здоров’ям, силою чи 
молодістю. Під заборону 
потрапить реклама чи натя-
ки на меншу шкідливість, 
інакший смак або добавки, 
які зменшують негативний 
вплив на довкілля.
 Серед іншого, також пла-
нується заборонити вироб-
ляти так звані «міцні» ци-

гарки. Це сигарети, в яких 
показники вмісту нікотину, 
смоли та монооксиду вуг-
лецю в диму однієї сигарети 
перевищують: нікотину — 
1,0 мг, смоли — 10 мг, моно-
оксиду вуглецю — 10 мг.
 Закон також оновить 
термінологію тютюнової 
галузі для кращого конт-
ролю з боку держави. Так, 
уряд планує розширити пе-
релік тютюнових виробів, 
що дозволяє контролювати 
їх розповсюдження, рекла-
му та пакування. Серед пе-
реліку є такі види: жуваль-
ний, нюхальний, тютюн 
для самокруток, люльок, 
для кальяну та для перо-
рального вживання.
 Крім тютюнових ви-
робів, запроваджується виз-
начення трав’яного виробу 
для куріння. Це виріб на ос-
нові рослин, трав або фрук-

тів, що не містить тютюну та 
який можна споживати че-
рез процес згоряння.
 Документ також перед-
бачає визначення новітніх 
тютюнових виробів, напри-
клад, так званих тютюно-
вих виробів для електрично-
го нагрівання. Вперше в Ук-
раїні пропонується врегулю-
вати поняття «електронна 
сигарета» (так звані «вей-
пи»). На думку урядовців, 
це дозволить зобов’язати ви-
робників і продавців нікоти-
новмісних продуктів дотри-
муватися правил маркуван-
ня, реклами та розповсю-
дження.
 «В Україні зростає по-
пулярність електронних 
сигарет, зокрема і вейпу, се-
ред молоді. За даними дослі-
дження GYTS 2017, понад 
18% школярів у віці 13-15 
років споживають е-сигаре-
ти», — йдеться у повідом-
ленні Кабміну.
 У документі дається 
визначення для е-сигарет 
відповідно до правил в ЄС: 
це виріб, який можна ви-
користати для споживан-
ня пари, яка містить ні-
котин, через мундштук 
або будь-який компонент 
цього виробу, в тому чис-
лі картридж, резервуар та 
пристрій без картриджа 
чи резервуара.
 Згідно з новим законо-
проєктом, корпорації-ви-
робники щороку будуть 
подавати до МОЗ звіти про 
свою продукцію: перелік 
інгредієнтів, рівень викидів 
смоли, нікотину, моноок-
сиду вуглецю та інші вики-
ди в димі сигарет. У свою 
чергу, МОЗ України буде 
зобов’язаний оприлюдню-
вати цю інформацію для 
громадськості. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Із браслетом до Дня закоханих 
 Експрезиденту Укрбуду, колишньому нардепу і забудовнику 
Максиму Микитасю продовжили запобіжний захід до 14 лютого 
2020 року. Відповідне клопотання прокурора САП задовольнив 
слідчий суддя Вищого антикорупційного суду. 
 Відповідно до рішення суду, підозрюваний має носити елек-
тронний браслет і прибувати до детектива, прокурора, слідчого 
судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися з населеного пун-
кту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без доз-
волу детектива, прокурора чи суду; повідомляти про зміну свого 
місця проживання та/або роботи.
 Також Микитась має утримуватися від спілкування зі свід-
ками та іншими підозрюваними у даному кримінальному прова-
дженні; здати на зберігання до відповідних органів паспорт (пас-
порти) для виїзду за кордон.
 Нагадаємо, Максима Микитася підозрюють у заволодінні 
майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень. В обмін на 
земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвар-
дія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир i 30 пар-
комісць. У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за 
якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир i паркомісць на 
Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-
забудовник зводила на околиці Києва, біля станції метро «Чер-
воний хутір».

Снайпер уже не під арештом 
 Печерський райсуд Києва відпустив з-під домашнього ареш-
ту снайпера і колишнього бійця спецпідрозділу «Омега» Дмитра 
Хмеля, якого підозрюють у вбивстві активіста Майдану, Героя Ук-
раїни Олександра Храпаченка. Тим самим снайперу змінили за-
побіжний захід у вигляді домашнього арешту на запобіжний за-
хід у вигляді особистого зобов’язання.
 Суддя зобов’язав Хмеля прибувати до слідчого, прокурора 
та суду зі встановленою періодичністю, не відлучатися за межі 
Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду та не 
спілкуватися з 13 свідками та потерпілими.
 Підозрюваний також має здати на зберігання до Генпроку-
ратури паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що да-
ють право на виїзд з України, крім внутрішнього паспорта грома-
дянина. Строк дії ухвали слідчого судді та виконання обов’язків 
визначено до 28 січня 2020 року, рішення суду оскарженню не 
підлягає. 
 За даними неофіційних джерел у ГПУ, про зміну запобіжного 
заходу прокурор клопотав через особливості Кримінального про-
цесуального кодексу України, який не дозволяє тримати під до-
машнім арештом понад шість місяців на стадії досудового роз-
слідування.
 Олександр Храпаченко — активіст Євромайдану, театраль-
ний режисер-початківець. Був убитий пострілом снайпера на ву-
лиці Інститутській у Києві під час подій 20 лютого 2014 року. Ге-
рой Небесної сотні, Герой України.

■

Російський потяг «Таврія» порушив український кордон у ніч на 25 грудня.❙

В ОКУПАЦІЇ

«Таврія» поза законом 
Україна відкрила кримінальне провадження за проїзд 
російського потяга Кримським мостом

■

Окрім звичайної цигарки, вперше в Україні врегулюють 
поняття «електронна сигарета».

❙
❙

ЗДОРОВ’Я

Під контроль і дим, і пару
Уряд пропонує посилити боротьбу з курінням тютюну, 
«вейпів» і «айкосів» в Україні

■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 

ТСН

09.25, 4.55 «Життя відомих 

людей»

10.20 Комедія «Кухня»

20.15 Казка «Три горішки для 

Попелюшки»

22.00 Комедія «Свінгери»

23.45 Комедія «Доктор 

Дуліттл-2»

01.15 Комедія «Оптом 

дешевше-2»

02.40 Комедія «Доктор 

Дуліттл»

ІНТЕР

02.40, 20.00, 2.20 
«Подробиці»

03.10 «Добрий вечір на 
«Інтері»

04.50 Top shop
05.05 «Орел і решка. Івлєєва 

vs. Бєдняков»
06.50 Х/ф «Малюк Спіру»
08.25 Х/ф «Подорож до 

Різдвяної зірки»
09.50 Х/ф «Наречена-

втікачка»
11.55 Х/ф «Зимовий 

замок»
13.30 Х/ф «Любіть 

Куперів»
15.30 Х/ф «Планета 

самотніх»
18.00 «Стосується кожного»
21.00 Т/с «По різних берегах»
00.50 Х/ф «Це я»
03.05 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3-й 
сезон»

04.40 Х/ф «Заміж у Новий 
рік»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

05.20 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

07.20 Зоряний шлях

08.50 Реальна містика

11.50, 15.20 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

15.00, 19.00, 2.15 Сьогодні

16.00 Велика Новорічна 

пригода 2017 р.

20.00 Концерт «Роксолана»

22.00 Новорічне Шоу Братів 

Шумахерів

01.45 Телемагазин

03.00 Т/с «Замок на піску»

НОВИЙ КАНАЛ

03.10, 1.10 Зона ночі

04.00 Абзац

05.00, 6.00 Kids Time

05.05 М/ф «Том і Джеррі: 

Загублений дракон»

06.05 Суперінтуїція

10.00 Шалена зірка

11.00 Хто проти блондинок?

15.00 Хто зверху?

17.00 Кілька пародій

19.00 Х/ф «Дуже погані 

матусі»

21.00 Х/ф «Дуже погані 

матусі-2»

23.00 Х/ф «Весільний 

майстер»

01.05 Служба розшуку дітей

ICTV

05.35 Скарб нації

05.45 Еврика!

05.55 Служба розшуку дітей

06.00 Особливості 

національної роботи

06.50 Факти тижня

08.50 М/ф «У пошуках Жар-

Птиці»

10.00 М/ф «Добриня 

Микитович та Змій 

Горинович»

11.15 М/ф «Олешко Попович 

і Тугарин Змій»

12.45 Факти. День

13.00 М/ф «Ілля Муромець і 

Соловей розбійник»

14.25 М/ф «Іван Княженко і 

Сірий Вовк»

16.05 М/ф «Іван Княженко і 

Сірий Вовк-2»

17.25 М/ф «Три богатирі на 

далеких берегах»

18.45 Факти. Вечір

19.15 М/ф «Три богатирі і 

Шамаханська цариця»

20.45 Х/ф «Маска»
22.35 Х/ф «Син Маски»
00.10 Х/ф «Дум»
02.00 «На трьох»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 15.30 Невигадані історії
07.00, 8.00, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.10, 8.15 Хроніка дня
07.50, 8.10, 10.50 Огляд преси
07.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55, 
23.55, 1.10 Погода на 
курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин
09.25, 17.40 Час громади
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.50, 0.25, 1.15 
Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 
Міністерства оборони

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 

Україні

14.10, 2.15, 5.15 Машина часу

22.10 Спостерігач

23.15 Є сенс

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 4.50 Top shop
06.00 М/ф «Таємниця третьої 

планети»
06.55 М/ф «Енеїда»
08.15 Х/ф «Материнська 

клятва»
11.05, 19.35 Т/с «Той, що 

читає думки»
12.55 Х/ф «Чортова 

дюжина»
14.30 «Таємниці світу»
15.10, 3.10 «Випадковий 

свідок»
18.20 «Свідок. Агенти»
19.00, 2.40 «Свідок»
23.10 Х/ф «Чорта з два»
01.00 Х/ф «Сім днів до 

весілля»
04.00 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура
https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 
06.05 UA.МУЗИКА. Нумер 482
06.10 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 
07.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-

Мандрівка. Україна. 
Оскар для Варвари. 
Варвара Коринська

07.10 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Чорний 
пірат. Мультфільм 

08.00 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Покахонтас. 
Мультфільм 

08.55 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-
Мандрівка. Україна. 
Педан про таємне життя 
диких тварин. Асканія-
Нова

09.00 Чарівник країни мрій. 
Художній фільм 12+ 

10.35 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-
Мандрівка. Україна. 
Місто — привид. 
Прип‘ять

10.40 Дочка Робін Гуда. 
Принцеса злодіїв. 
Художній фільм 

12.15 Ювілейний концерт « 
НАОНІ — 50 років» на 
UA.КУЛЬТУРА

13.40 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-

Мандрівка. Україна. 
Код Кнорозова. Юрій 
Кнорозов

13.45 UA.МУЗИКА. Павло 
Табаков. Колядки 
народів світу

13.55 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-
Мандрівка. Україна. 
Педан про таємне життя 
диких тварин. Асканія-
Нова

14.00 Кінокласика на 
UA.КУЛЬТУРА Віч-на-
віч. Художній фільм 16+ 

15.55 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-
Мандрівка. Україна. 
Майкл Щур про 
короля України Данила 
Галицького 

16.10 Книга-Мандрівка. 
Україна. Код Кнорозова. 
Юрій Кнорозов

16.15 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-
Мандрівка. Україна. 
Ахтем Сейтаблаєв про 
режисера Довженка 

16.20 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Покахонтас. 
Мультфільм 

17.15 Український бал. 
Спортивні танці 

18.20 Книга-Мандрівка. 
Україна. Код Кнорозова. 
Юрій Кнорозов

18.30 Книга-Мандрівка. 
Україна. Майкл Щур 
про короля України 
Данила Галицького 

18.35 Фільм вихідного дня на 
UA.КУЛЬТУРА. Брехати, 
щоб бути ідеальною. 
Художній фільм, США 

20.25 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-
Мандрівка. Україна. 
Місто — привід. 
Прип‘ять 

20.25 Ремесло за 
призначенням. 
Документальний цикл. 
Ірландія 

21.00 Новини 
21.20 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. Bouquet 
Kyiv Stage. Спогади про 
Флоренцію. Nota Bene 
Chamber Group

23.00 Новини 
23.20 БЕZ ОБМЕЖЕНЬ — 

Буду з тобою! Концерт в 
Палаці Спорту

01.05 Мій світ. Концерт Павла 

Табакова у Львівськый 
опері

02.00 Концерт Ольги 
Чубаревої «Єднаймося»

03.20 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського 
радіо. Державний 
Академічний естрадно-
симфонічний оркестр 
України. Ricercar

04.55 UA.МУЗИКА. Павло 
Табаков. Колядки 
народів світу

05.05 Bouquet Kyiv Stage. 
Маргиналії. Концерт 
Вікторії Польової

СТБ

06.15 Т/с «Коли ми вдома»
08.10 Прокинься з Ектором!
10.05 Т/с «Одружити не 

можна помилувати»
14.00 Хата на тата
19.00 Х/ф «Дівчата»
20.55 Х/ф «Діамантова 

рука»
22.50 Х/ф «За два 

кілометри до Нового 
року»

00.45 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

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 «Прямий» 
трафік»

12.10, 14.10, 16.10 
«Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Загублений світ»
08.00 «ДжеДАІ-2019»
09.00, 11.15 «Шалені 

перегони-2018»
10.00 «Спецкор»

10.40 «ДжеДАІ»
12.45 «Угон по-нашому»
14.50 Х/ф «База Клейтон»
16.40 Х/ф «Загнаний»
18.15 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»
22.00, 23.40 Т/с «CSI: Місце 

злочину-3»
22.50 Т/с «CSI: Місце 

злочину-4»
01.15 Х/ф «Більше, ніж 

служба»
02.50 «Облом.UA.»
04.00 «Цілком таємно-2016»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00 Топ-матч
06.10 «Айнтрахт» — 

«Арсенал». Ліга Європи 
УЄФА

08.10 «ПСЖ» — «Марсель». 
Чемпіонат Франції

10.10 «Португалія» 
— «Україна». Відбір до 
Євро-2020 р.

12.00, 14.05 «LALIGA 
ZAP». Чемпіонат Іспанії

12.15 «Ман Сіті» 
— «Тоттенгем». 1/4 
фіналу (2018 р. /19). 
Ліга Чемпіонів УЄФА

14.20 «Барселона» 
— «Ліверпуль». 1/2 
фіналу (2018 р. /19). 
Ліга Чемпіонів УЄФА

16.10 «LALIGA ZAP» 3-й 
епізод. Чемпіонат 
Іспанії

16.25 «Ліверпуль» 
— «Барселона». 1/2 
фіналу (2018 р. /19). 
Ліга Чемпіонів УЄФА

18.15 «LALIGA ZAP» 4-й 
епізод. Чемпіонат 
Іспанії

18.30 «Тоттенгем» — «Аякс». 
1/2 фіналу (2018 р. /19). 
Ліга Чемпіонів УЄФА

20.20 «LALIGA ZAP» 5-й 
епізод. Чемпіонат 
Іспанії. Прем’єра

20.35 «Аякс» — «Тоттенгем». 
1/2 фіналу (2018 р. /19). 
Ліга Чемпіонів УЄФА

22.25 «LALIGA ZAP» 6-й 
епізод. Чемпіонат 
Іспанії. Прем’єра

22.40 «Динамо (К) — 
«Мальме». Ліга Європи 
УЄФА

00.30 «LALIGA ZAP» 7-й 
епізод. Чемпіонат 
Іспанії. Прем’єра

00.45 «ПСЖ» — «Реал». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

02.35 «LALIGA ZAP» 8-й 
епізод. Чемпіонат 
Іспанії. Прем’єра

02.50 «Ференцварош» 
— «Лудогорець». Ліга 
Європи УЄФА

04.40 Найкращі матчі-2019 р. 
Чемпіонат Іспанії

05.30 Найкраще за-2019 р. 
Чемпіонат Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 «Олімпіакос» 
— «Тоттенгем». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

07.50, 9.50, 11.50, 19.50 Топ-
матч

08.00 «Гент» — «Сент-
Етьєн». Ліга Європи 
УЄФА

10.00 «ПСЖ» — «Реал». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

12.00 «Еспаньйол» — 
«Ференцварош». Ліга 
Європи УЄФА

13.50 «Динамо» (З) 
— «Аталанта». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

15.40 «Португалія» 
— «Україна». Відбір до 
Євро-2020 р.

17.30 Найкраще за-2019 р. 
Чемпіонат Німеччини

18.00 «Арсенал» 
— «Стандард». Ліга 
Європи УЄФА

20.00 «Атлетіко» 
— «Ювентус». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

21.50 Найкращі матчі-2019 р. 
Чемпіонат Іспанії

22.45 «Олександрія» 
— «Шахтар. Чемпіонат 
України

00.30 «Славія» — 
«Боруссія» (Д). Ліга 
Чемпіонів УЄФА

02.15 «Вольфсбург» 
— «Олександрія». Ліга 
Європи УЄФА

04.05 «Ліверпуль» 
— «Зальцбург». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.35, 1.50 Правда життя
09.05, 0.40 Речовий доказ
10.15, 18.05 Сучасні дива
11.55 Історія українських 

земель
15.05, 23.40 Загадки Всесвіту
16.05, 21.45 Скарби з горища
17.05 Мегамисливц
19.05, 20.55 У пошуках істини
20.00 Містична Україна
22.45 Невідома Австралія
02.55 Телеформат

К1

06.30 Top shop
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.30 «Дай Лапу»
09.00 «Орел і решка. Шопінг»
10.00, 20.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»
10.50 М/ф «Барбі та 

Лускунчик»
12.10 М/ф «Земля до початку 

часів-12: День літунів»
13.40 Х/ф «Силач Санта-

Клаус»
15.20, 23.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»
18.10 Х/ф «Посилка»
22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
23.50 Х/ф «Машина часу в 

джакузі»
01.30 Х/ф «Убивчий 

вогник»
03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 9.00, 10.00, 19.00, 

21.00 Одного разу під 
Полтавою

08.30, 9.30, 10.30, 20.00 
Танька і Володька

11.00 4 весілля
12.00, 3.15 Панянка-селянка
13.00 Х/ф «Продюсер»
14.50 М/ф «Зачарований 

будинок»
16.25, 17.30, 18.30, 22.00 

Країна У
17.00, 18.00, 23.00 Казки У
00.00 Сімейка У
01.00 17+
02.00 Теорія зради
02.50 Т/с «Домашній арешт»
04.05 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Дуда і Дада»

06.30 М/с «Книга джунглів»

08.20 Х/ф «Про принцесу 

Ясочку і крилатого 

шевця»

10.00, 11.25 Телепродаж

10.20, 2.35 Бюджетники

11.45 «Коло мрій»

12.45 Х/ф «Святий Пилип. 

Я вибираю рай»

14.50 Документальний цикл

15.50 «Новий рік на 

Суспільному»

18.00, 21.00, 23.20, 2.00, 3.35, 

4.55 Новини

18.15 «Дикі тварини»

18.50 Х/ф «Кумедне личко»

21.25, 2.20, 5.15 UA:Спорт

21.45 Х/ф «Донька Робін 

Гуда: Принцеса 

злодіїв»

00.00 Телепродаж Тюсо

04.00 Сильна доля

05.30 #ВУКРАЇНІ
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН

09.25 Комедія «Дівчата»

11.25 Казка «Три горішки для 

Попелюшки»

13.15 Комедія «Іван 

Васильович змінює 

професію»

15.15 Комедія «Діамантова 

рука»

17.15 «Ліга сміху»

20.20, 0.00 «Новорічний 

вечірній квартал-

2019/2020»

23.55 «Новорічне привітання 

з новим 2020 роком»

00.45 «Новорічний вечірній 

квартал-2018/2019»

04.25 «Вечір прем’єр з 

Катериною Осадчою»

ІНТЕР

06.15 М/ф
07.00 Х/ф «Подорож до 

Різдвяної зірки»
08.30 М/ф «Астерікс і таємне 

зілля»
10.00 «Корисна програма»
11.20 Х/ф «Тато на Різдво»
12.50 Х/ф «Дванадцять 

місяців»
15.30 Х/ф «Карнавальна ніч»
16.45 Х/ф «Пригоди 

Паддінгтона»
18.30 Х/ф «Джентльмени 

удачі»
20.00 «Подробиці»
20.40 Х/ф «Операція «И» 

та інші пригоди 
Шурика»

22.20 «На «Інтері» — Головна 
ялинка країни. Прем’єра

23.50 «Новорічне привітання 
президента України 
Володимира Зеленського»

00.00 «На «Інтері» — 
Головна ялинка країни»

03.30 Х/ф «Пригоди Вєрки 
Сердючки»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00, 9.00, 12.00, 15.00 

Сьогодні

07.00, 5.00 Зоряний шлях

08.45 Т/с «Мама для 

снігуроньки»

09.15, 12.15 Т/с «Мама для 

снігуроньки»

13.00, 15.15 Т/с «Ялинка на 

мільйон»

17.00 Новорічне Шоу Братів 

Шумахерів

20.00 Новорічний концерт 

«Привіт, 20-е»

23.55 Привітання президента 

України Володимира 

Зеленського з Новим 

роком!

00.00 Музична платформа: 

Найкраща пісня року

02.30 Великий Новорічний 

Концерт

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі
04.00 Абзац
05.45, 7.00 Kids Time
05.50 М/c «Том і Джеррі 

шоу»
07.05 М/ф «Том і Джеррі: 

Форсаж»
08.40 М/ф «Том і Джеррі: 

Гігантська пригода»
09.40 Х/ф «Шалений 

патруль»
11.50 Х/ф «Шалений 

патруль 2»
13.50 Х/ф «Погані хлопці»
16.20 Х/ф «Погані хлопці 

2»
19.20 М/ф «Заплутана 

історія»
21.10 Х/ф «Красуня та 

чудовисько»
23.50 Звернення президента 

України Володимира 
Зеленського

00.00 М/ф «Крижане серце»
01.55 Х/ф «Дуже погані 

матусі»

ICTV

04.50 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.05 Факти

05.35 Особливості 

національної роботи

08.05 Х/ф «Пригоди Плуто 
Неша»

09.45 Х/ф «Помінятися 
місцями»

11.50 Т/с «Пес»

15.45 Х/ф «Маска»
17.35 Т/с «Пес. Новорічне 

диво»

20.10 Дизель-шоу Прем’єра

21.30, 0.00 Дизель-шоу

23.55 Поздоровлення з Новим 

роком президента 

України

03.05 Х/ф «Післявесільний 
розгром»

04.30 «На трьох»

5 канал

06.00, 21.40 Час-Time
06.15, 8.55, 10.50 Огляд преси
07.00, 8.00, 21.25 Актуально: 

Економіка. Політика. 
Соціум

07.10, 8.15 Хроніка дня

07.45 Будівельний стандарт
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні
08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55 
Погода на курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Час новин

09.25 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10 Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Машина часу

15.30 Спостерігач

16.20, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00 

Новорічна територія

03.00, 4.00, 5.00 Вибір року

НТН

05.50 М/ф «Канікули 
Боніфація»

06.20 М/ф «Ну, постривай!»
09.30 Х/ф «Фантазії Веснухіна»
12.05 Х/ф «Відпустка за 

власний рахунок»
14.45 «Свідок. Агенти»
15.25 Х/ф «Стара, стара казка»
17.20 Х/ф «Снігова королева»
19.00 «Свідок»
20.00 Х/ф «Приборкання 

норовливого»
22.00 «Дискотека 80-х»
23.55 «Новорічне привітання 

президента України 
В. Зеленського»

00.00 Х/ф «Дуже новорiчне 
кiно, або Ніч у музеї»

02.15 «Концерт Гаріка 
Кричевського «Найкраще»

04.15 М/ф «Свято новорічної 
ялинки»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте на сайті UA:

Культура
https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 
06.05 UA.МУЗИКА. Кліп 
06.10 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 
07.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-

Мандрівка. Україна. Ахтем 
Сеїтаблаєв про режисера 
Довженка

07.10 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Чорний пірат. 
Мультфільм 

08.00 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Покахонтас. 
Мультфільм 

08.55 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-
Мандрівка. Україна. Яніна 
Соколова про Богдана 
Хмельницького

09.00 Чарівник країни мрій. 
Художній фільм 12+ 

10.40 Фільм вихідного дня на 

UA.КУЛЬТУРА. Брехати, 
щоб бути ідеальною. 
Художній фільм, США 

12.30 Концерт на UA.КУЛЬТУРА. 
Bouquet Kyiv Stage. 
Музичний квартет Kyiv 
Tango Project

13.50 Книга-Мандрівка. Україна. 
Код Кнорозова. Юрій 
Кнорозов

13.55 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-

Мандрівка. Україна. Світ 

Гоголя. Микола Гоголь

14.00 Кінокласика на 

UA.КУЛЬТУРА. Сніданок у 

Тіффані. Художній фільм 

16.10 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Покахонтас. 

Мультфільм 

17.05 Український бал. 

Спортивні танці 

17.55 Книга-Мандрівка. Україна. 

Педан про таємне життя 

диких тварин. Асканія-

Нова

18.00 Фільм вихідного дня на 

UA.КУЛЬТУРА. Кохання 

живе три роки. Художній 

фільм. Франція 16+ 

19.40 ПРЕМ’ЄРА телеверсії 

концертної програми. 

АНТИТІЛА. Hello 

22.00 Новорічна телепрем’єра. 

Кавери 90-х-2000-х

22.55 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 

Новорічний концерт на 

UA.КУЛЬТУРА 

23.55 Новорічне привітання 

Президента України

00.00 Світлова інсталяція

00.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 

Новорічний концерт на 

UA.КУЛЬТУРА 

05.00 UA.МУЗИКА. Павло 

Табаков. Колядки народів 

світу

05.10 Музика-2019-го. 

Новорічний концерт від 

UA.Культура

 

СТБ

06.00 Т/с «Коли ми вдома»

08.55 Х/ф «Знахар»
11.30 Т/с «Список бажань»

15.20 Х/ф «Дівчата»
17.10 Х/ф «Джентльмени 

удачі»
19.00 Х/ф «Діамантова рука»
20.55 Х/ф «Операція «И» та 

інші пригоди Шурика»
22.50, 0.00 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 
професію»

23.50 Новорічне ппривітання 

Президента України 

В.Зеленського

00.50 Х-фактор. Гала-концерт

03.40 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

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 «Прямий» трафік»
12.10, 14.10, 16.10 «Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»
17.00 «Ситуація. Підсумки року»
18.00 Спецпроєкт» Влада 

реготала»
19.00 Інтерв’ю з Мариною 

Порошенко
20.00, 1.00 Інтерв’ю з Петром 

Порошенком
21.00, 0.00, 2.00 Новий рік на 

Прямому
23.50 Новорічне привітання 

Президента України

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Помста природи»
06.45 «Загублений світ»
15.50 Х/ф «Люди Ікс: Дні 

минулого майбутнього»
18.10 Х/ф «Робокоп»
20.00 Х/ф «Робокоп-2»
22.05 Х/ф «Робокоп-3»
00.00 Х/ф «Солдат Джейн»
02.05 «Він, вона та телевізор»
04.40 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч
06.10 «Англія» — «Чехія». 

Відбір до Євро-2020 р.
08.10 «Інтер» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії
10.00 Yellow. Прем’єра
10.10 «Люксембург» 

— «Україна». Відбір до 
Євро-2020 р.

12.00, 2.25, 4.30 «LALIGA ZAP». 
Чемпіонат Іспанії

12.15 «Шахтар» — «Інгулець». 
Фінал (2018 р. /19). Кубок 
України

14.25 «Челсі» — «Арсенал». 
Фінал (2018 р. /19). Ліга 
Європи УЄФА

16.35 Журнал Ліги Європи
17.30 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». Фінал (2018 р. 
/19). Ліга Чемпіонів УЄФА

19.40 Найкращі матчі-2019 р. 
Чемпіонат Іспанії

20.30 Yellow
20.40 «Ліверпуль» — «Челсі». 

Суперкубок УЄФА-2019 р.
23.35 Найкраще за-2019 р. 

Чемпіонат Німеччини
00.00 Футбольні зірки України-

2019 р. Церемонія 
нагородження

02.40 «Україна» — 
«Португалія». Відбір до 
Євро-2020 р.

04.45 «LALIGA ZAP» 3-й епізод. 
Чемпіонат Іспанії

05.00 «LALIGA ZAP» 4-й епізод. 
Чемпіонат Іспанії

05.15 «LALIGA ZAP» 5-й епізод. 
Чемпіонат Іспанії

05.30 «LALIGA ZAP» 6-й епізод. 
Чемпіонат Іспанії

05.45 «LALIGA ZAP» 7-й епізод. 
Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ман Сіті» — «Тоттенгем». 
1/4 фіналу (2018 р. /19). 
Ліга Чемпіонів УЄФА

07.50 «Барселона» 
— «Ліверпуль». 1/2 
фіналу (2018 р. /19). Ліга 
Чемпіонів УЄФА

09.40 «Ліверпуль» 
— «Барселона». 1/2 
фіналу (2018 р. /19). Ліга 
Чемпіонів УЄФА

11.30 «LALIGA ZAP» 7-й епізод. 
Чемпіонат Іспанії

11.45 «Тоттенгем» — «Аякс». 
1/2 фіналу (2018 р. /19). 
Ліга Чемпіонів УЄФА

13.35 «Аякс» — «Тоттенгем». 
1/2 фіналу (2018 р. /19). 
Ліга Чемпіонів УЄФА

15.25 «LALIGA ZAP» 8-й епізод. 
Чемпіонат Іспанії

15.40 «Люксембург» 
— «Україна». Відбір до 
Євро-2020 р.

17.30, 23.50«Yellow
17.40 «Шахтар» — «Інгулець. 

Фінал» (2018 р. /19). 
Кубок України

19.50 «Нідерланди» — 
«Німеччина». Відбір до 
Євро-2020 р.

21.40 «Динамо» — «Шахтар». 
Суперкубок України-2019 р.

00.00 «Челсі» — «Арсенал». 
Фінал» (2018 р. /19). Ліга 
Європи УЄФА

02.10 Журнал Ліги Європи
03.00 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль. Фінал» (2018 
р. /19). Ліга Чемпіонів 
УЄФА

05.10 Огляд 1-ї половини 
сезону. Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.40, 23.50 Містична Україна
08.30 Україна: забута історія
11.00, 21.00 Історія світу
14.00 Дикі Гаваї
15.50 Земля: сили природи
16.45, 23.00 Сучасні дива
17.35 Загадки Всесвіту
18.30 Прихована реальність
00.35 Квітка Цисик
01.15 Ліліпути
02.00 Органи на експорт
02.50 Зворотній бік Місяця
03.35 Полювання на НЛО
04.15 Мерилін Монро
05.00 Прокляття скіфських 

курганів

К1

06.30 Top shop
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.40 «Орел і решка. Морський 

сезон»
09.35 «Орел і решка. Шопінг»
10.30 М/ф «Комашки. Пригода в 

Долині Мурах»
12.00 М/ф «Всі пси потрапляють 

в рай»
13.30 М/ф «Балто»
15.00, 19.15 «Орел і решка. 

Навколо світу»
17.40 Х/ф «Просто друзі»
22.10, 3.20 Х/ф «Вечори на 

хуторі біля Диканьки»
00.00 Х/ф «Щурячі перегони»
02.00 Х/ф «Остін Пауерс: 

Міжнародна людина-
загадка»

04.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 9.00, 10.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою
08.30, 9.30, 10.30 Танька і 

Володька
11.00 4 весілля
12.00 Панянка-селянка
13.00 Х/ф «Спляча красуня»
14.10 Х/ф «Білосніжка: 

Помста гномів»
16.10 Країна У. Новий рік
01.00 Казки У Кіно
03.00 Віталька. Новий рік
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 6.30 М/с «Дуда і Дада»

06.45 М/с «Книга джунглів»

08.35 Х/ф «Соляний принц»
10.15, 11.35 Телепродаж

10.35, 11.55 «Новий рік на 

Суспільному»

12.55 Х/ф «Святий Пилип. 
Я вибираю рай»

15.15 «Ремесло за 

призначенням»

15.45 «Дивись українською»

16.15 Х/ф «Іван Сила»
18.00, 21.00 Новини

18.15 «Дикі тварини»

18.45 Х/ф «Сніданок у 
Тіффані»

21.35 UA:Спорт

22.20 «Казки про Суспільне, 

чи що сказав Дід 

Панас»

23.50 Новорічне привітання 

президента України

00.00 Концерт симфонічного 

оркестра Українського 

радіо

01.00 Церемонія вручення 

премій Європейської 

кіноакадемії

03.50 Кому Нобеля?

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 27—28  ГРУДНЯ 2019
31 грудня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на лютий

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн. 62 коп.,
на два місяці — 131 грн. 24 коп.,
до кінця півріччя — 328 грн. 10 коп.,

до кінця року — 721 грн. 82 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на два місяці — 171 грн. 24 коп.,
до кінця півріччя — 428 грн. 10 коп.,

до кінця року — 941 грн. 82 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 77 коп.,
на два місяці — 47 грн. 54 коп.,

до кінця півріччя — 118 грн. 85 коп.

до кінця року — 261 грн. 47 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн. 60 коп., на 
квартал — 8 грн. 20 коп., на 
півроку — 10 грн. 00 коп., до 
кінця року — 15 грн. 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газету 
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметь-
ся бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, 
шановнi читачi.
 Якщо ви не передплатили «Україну моло-
ду» на 2020 рік, це можна зробити до 18 січня, і 
ви отримуватимете газету з лютого. Передпла-
та на «Україну молоду» оформлюється як за 
електронною версією Каталогу видань України 
«Преса поштою», так і за друкованим Катало-
гом видань України «Преса поштою». Оформи-
ти передплату можна у відділеннях поштово-
го зв’язку, в операційних залах поштамтів, у 
пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2020■



КАНАЛ «1+1»

06.00 «Королева ночі. 

Концерт Олі Полякової»

07.55 «Концерт Monatik Love 

it ритм»

09.45 «Церемонія вручення 

музичної премії Yuna-

2019»

12.00 «Міс Україна-2019»

13.20 «Вечір прем’єр з 

Катериною Осадчою-

2019»

15.10 «Новорічний вечірній 

квартал-2019—2020»

19.30 ТСН

20.15 «Ніч хітів»

22.10 Комедія «Свінгери-2»

23.55 Комедія «Свінгери»

01.25 Концерт гурту «Время и 

Стекло»

02.55 Концерт Потапа і Насті. 

«Золоті кити»

04.45 «Міс Україна-2018»

ІНТЕР

04.35 Х/ф «За двома 
зайцями»

06.30 Х/ф «Тато на Різдво»
08.00 Х/ф «Як прогуляти 

школу з користю»
10.00 Х/ф «Пригоди 

Паддінгтона»
11.30 Х/ф «Отзі та 

таємниця часу»
13.10 Х/ф «Іграшка»
14.50, 22.20 «На «Інтері 

— головна ялинка 

країни»

17.50 Х/ф «Сім’янин»
20.00, 3.30 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Дівчата»
01.05 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3-й 

сезон»

04.00 «Україна вражає»

04.25 «Орел і решка. Зірки»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.10, 5.30 Зоряний шлях

10.30 Фантастична ніч на 

каналі «Україна»

13.35 Х/ф «Коли мене 

полюбиш ти»

15.30 Т/с «Солона карамель»

19.00, 3.15 Сьогодні

20.00 Х/ф «Сім’я напрокат»

22.00 Т/с «Хлопчик мій»

01.50, 4.00 Т/с «Мама для 

Снігуроньки»

НОВИЙ КАНАЛ

03.50 Х/ф «Дуже погані 
матусі 2»

05.45, 7.45 Kids Time

05.50 М/c «Том і Джеррі 

шоу»

06.40 М/ф «Том і Джеррі: 

Загублений дракон»

07.50 М/ф «Веселі ніжки»

10.00 М/ф «Веселі ніжки-2»

11.50 М/ф «Аладдін»

13.50 М/ф «Крижане серце»

15.40 М/ф «Заплутана 

історія»

17.30 М/ф «Шрек-3»

19.10 М/ф «Шрек назавжди»

21.00 Х/ф «Чаклунка»
23.00 Х/ф «Крампус»
01.00 Д/ф «Мавпяче 

царство»

02.35 Служба розшуку дітей

02.40 Зона ночі

ICTV

06.15 Скарб нації

06.20 Еврика!

06.30 Служба розшуку дітей

06.35 Студія Вашинґтон

06.40 Особливості 

національної роботи

08.20 Х/ф «Немовля на 

прогулянці»

10.00 Дизель-шоу

14.25 Х/ф «Володар 

перснів: Хранителі 

персня»

17.25 Х/ф «Володар 

перснів: Дві вежі»

20.35 Х/ф «Володар 

перснів: Повернення 

короля»

00.00 Х/ф «Післявесільний 

розгром»

01.35 «На трьох»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.35 Полігон

07.00, 8.00, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

07.15, 7.30, 8.15 Хроніка дня

07.25, 8.55, 10.50 Огляд преси

07.45 Драйв

07.55, 8.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

22.55 Погода на 

курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10, 23.15, 2.15, 5.15 

Машина часу

15.30 Невигадані історії

22.10 Група продовженого дна

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

07.30 М/ф «Як Петрик 

П’яточкін слоників 

рахував»

08.20 Х/ф «Син учителя»
11.40 Х/ф «Снігова 

королева»
13.15 Х/ф «На золотому 

ґанку сиділи»
14.35 «Будьте здоровi»

15.15 «Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика»

16.15, 2.10 «Випадковий 

свідок»

18.05 Х/ф «Приборкання 
норовливого»

20.10 Х/ф «Жандарм із 
Сен-Тропе»

22.05 «Дискотека 80-х»

02.40 «Речовий доказ»

03.30 «Легенди бандитського 

Києва»

04.20 «Правда життя»

04.50 Top shop

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

06.10 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 

07.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-

Мандрівка. Україна. 

Батько імунітету. Ілля 

Мечников

07.10 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Чорний 

пірат. Мультфільм 

08.00 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Покахонтас. 

Мультфільм 

08.55 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 

Книга-Мандрівка. 

Україна. Матвей 

Котофей про супермена 

з Вінниччини. Устим 

Кармелюк

09.00 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань 
диким з нами 

09.55 Ремесло за 
призначенням. 
Документальний цикл. 
Ірландія 

10.30 Фільм вихідного дня 
на UA.КУЛЬТУРА. 
Мрія любові. Художній 
фільм. Великобританія 

12.15 Новорічний Концерт 
класичної музики у 
виконанні Віденського 
філармонічного 
оркестру

15.00 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-
Мандрівка. Україна. 
Батько імунітету. Ілля 
Мечников 

15.10 Книга-Мандрівка. 
Україна. Яніна 
Соколова про Богдана 
Хмельницького 

15.15 Новорічний концерт на 
UA.КУЛЬТУРА 

16.15 Книга-Мандрівка. 
Україна. Педан про 
таємне життя диких 
тварин Асканія-Нова 

16.20 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Покахонтас. 
Мультфільм 

17.10 Кавери 2000-х 
18.15 Новорічний концерт на 

UA.КУЛЬТУРА 
23.35 Концерт Євгена Хмари 

«Знамення»
01.00 Гала-концерт Другого 

міжнародного 
фестивалю степу

01.50 Авторський проект 
«Ledy Opera» концерт 
Ольги Чубаревої «Сни 
Роксолани»

03.50 Bouquet Kyiv Stage. На 
орлиних крилах. Гай 
Мінтус & Kiyv Fantastic 
Orchestra

04.55 Bouquet Kyiv Stage. Звук 
міста. Концерт квартету 
Airborne Extended 
(Австрія)

СТБ

06.15 Т/с «Коли ми вдома»
07.10 Битва екстрасенсів
22.00 Т/с «Вангелія»
03.10 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

ПРЯМИЙ

06.00, 16.15, 5.00 
Спецпроект» Влада 
реготала»

07.00 Інтерв’ю з Мариною 
Порошенко

08.00 «Вересень+1»
08.30, 12.15, 15.15, 17.15 

Новорічне інтерв’ю
09.15, 22.00 Концерт «Я 

— Українець»
11.00, 21.00 Інтерв’ю з Петром 

Порошенком
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 
«Репортер». Новини

13.15 «Щасливе інтерв’ю»
14.15, 0.00 «Ситуація. 

Підсумки року»
18.15, 1.00 Новий рік на 

Прямому

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Помста природи»
06.30 «Загублений світ»
14.15 Х/ф «Охоронець»
16.15 Х/ф «Люди Ікс: 

Апокаліпсис»
18.55 Х/ф «Марсіанин»
21.30, 23.55 Т/с «CSI: Місце 

злочину-4»
23.05 Т/с «CSI: Місце 

злочину-3»
00.45 «Облом.UA.»
04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 17.05 Yellow
06.10 «Нідерланди» 

— «Німеччина». Відбір 
до Євро-2020 р.

08.00, 10.00 Топ-матч
08.10 «Барселона» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

10.10 «Україна» — «Сербія». 

Відбір до Євро-2020 р.

12.00 «LALIGA ZAP» 3-й 

епізод. Чемпіонат 

Іспанії

12.15 «Динамо» — 

«Шахтар». Суперкубок 

України-2019 р.

14.25 Найкращі голи. 

Чемпіонат Іспанії

15.20 «Іспанія» — «Швеція». 

Відбір до Євро-2020 р.

17.15 «Боруссія (Д) — 

«Баварія». Суперкубок 

Німеччини-2019 р.

19.10 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат Італії

20.00 «ПСЖ» — «Ренн». 

Суперкубок Франції-

2019 р.

22.00 «Футбольні зірки 

України-2019 р. 

Церемонія 

нагородження

00.25 Найкращі сейви». 

Чемпіонат Іспанії

00.50 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат 

Франції

01.20 «Португалія» 

— «Сербія». Відбір до 

Євро-2020 р.

03.10 Найкращі матчі-2019 р. 

Чемпіонат Іспанії

04.05 «Шахтар» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ліверпуль» — 

«Челсі». Суперкубок 

УЄФА-2019 р.

08.55 «LALIGA ZAP». 

Чемпіонат Іспанії

09.15 «ПСЖ» — «Ренн». 

Суперкубок Франції-

2019 р.

11.15 Топ-матч

11.20 «Боруссія» (Д) — 

«Баварія». Суперкубок 

Німеччини-2019 р.

13.15 «LALIGA ZAP» 4-й 

епізод. Чемпіонат 

Іспанії

13.30 «Барселона» — «Інтер». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

15.15, 0.05 Yellow

15.25 «LALIGA ZAP» 5-й 

епізод. Чемпіонат 

Іспанії

15.40 «Україна» — «Сербія». 

Відбір до Євро-2020 р.

17.30 Футбольні зірки 

України-2019 р. 

Церемонія 

нагородження

19.55 «LALIGA ZAP» 6-й 

епізод. Чемпіонат 

Іспанії

20.10 «Німеччина» — 

«Аргентина. Контрольна 

гра

22.00 «LALIGA ZAP» 7-й 

епізод. Чемпіонат 

Іспанії

22.15 «Реал» — «Брюгге». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

00.15 «Греція» — «Італія». 

Відбір до Євро-2020 р.

02.05 «LALIGA ZAP» 8-й 

епізод. Чемпіонат 

Іспанії

2.20 «Брюгге» — «ПСЖ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

04.05 «Бельгія» — 

«Шотландія». Відбір до 

Євро-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.15, 23.50 Містична Україна

08.05 У пошуках істини

09.05 Україна: забута історія

10.45, 21.00 Історія світу

12.45 Мегамисливці

13.45 Земля: сили природи

15.35 Погляд зсередини

16.35, 23.00 Сучасні дива

17.25 Загадки Всесвіту

18.20 Прихована реальність

00.40 Скептик

К1

06.30 Top shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.25 М/ф «Комашки. 

Пригода в Долині 

Мурах»

10.00, 15.30 «Орел і решка. 

Навколо світу»

11.40 «Орел і решка. Шопінг»

12.35 М/ф «Балто»

14.00 Х/ф «Просто друзі»
18.15 Х/ф «Щурячі 

перегони»
20.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

00.00 Х/ф «Остін Пауерс: 
Міжнародна людина-
загадка»

01.30 Х/ф «Машина часу в 
джакузі»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 М/ф «Норм та 

Незламні»

09.35 М/ф «Норм: Ключі від 

королівства»

11.15 М/ф «Норм та 

Нестримні: Велика 

пригода»

13.00 Х/ф «Снігова 
королева»

14.35 М/ф «Снупі та Чарлі 

Браун: дрібнота у кіно»

16.10 М/ф «Ріо»

18.00 Казки У Кіно

20.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Країна У

23.00 Казки У

00.00 Сімейка У

01.00 17+

02.30 Теорія зради

03.20 Т/с «Домашній арешт»

03.45 Панянка-селянка

04.35 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Кому Нобеля?

07.45 М/с «Книга джунглів»

08.55 Х/ф «Чарівник країни 

мрій»

12.15, 23.35 Новорічний 

концерт класичної 

музики у виконанні 

Віденського 

філармонічного 

оркестру

14.50 Д/ф «Альпи: Снігові 

ландшафти»

16.00, 18.15 «Дикі тварини»

16.30, 3.25 Бюджетники

17.00 Новорічний концерт

18.00, 21.00, 23.10, 2.05, 3.55, 

5.10 Новини

19.15 Х/ф «Старий добрий 

День подяки»

21.20 Х/ф «Різдвяна пісня»

02.30 Енеїда

04.15 UA:Фольк. Спогади

05.30 #ВУКРАЇНІ
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Концерт Джамали «I 

believe in u»

07.50, 19.30 ТСН

08.35 Комедія «Звільнити 

містера Дарсі»

10.15 Комедія «Місіс 

Даутфайр»

12.40 Комедія «Озброєні і 

небезпечні»

14.50 Комедія «Голий 

пістолет»

16.20 Комедія «Голий 

пістолет 2»

18.00 Комедія «Голий 

пістолет 3»

20.15 Бойовик «Кінгсмен: 

таємна служба»

22.40 Бойовик «Кінгсмен: 

золоте кільце»

01.10 «День незалежності 

з Океаном Ельзи на 

Олімпійському»

05.45 «Концерт Сергія 

Бабкіна. Музасфера»

ІНТЕР

06.05 «Орел і решка. Зірки»

07.15 Х/ф «Белль і 
Себастьян»

09.00 Х/ф «Отзі і таємниця 
часу»

10.35 Х/ф «Чудова 
п’ятірка: У пошуках 
піратських скарбів»

12.20 Х/ф «Іграшка»
14.00 Х/ф «Дівчата»
15.50 Х/ф «Сім’янин»
18.10 Х/ф «Різдвяна 

підміна»
20.00, 3.40 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Діамантова 
рука»

22.25 «На «Інтері» — 

Головна ялинка країни»

01.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3-й 

сезон»

04.10 «Орел і решка. 

Ювілейний 2»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 15.00, 19.00, 2.00 

Сьогодні

07.30, 5.40 Зоряний шлях

11.00 Реальна містика

15.20 Х/ф «Сім’я напрокат»

17.10 Х/ф «Лисий нянька: 

Спецзавдання»

20.00 Х/ф «Аватар»

23.15 Х/ф

01.30 Телемагазин

02.45 Т/с «Біля причалу»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі
03.20 Абзац
03.50, 7.25 Kids Time
03.55 М/ф «Том і Джеррі: 

Форсаж»
05.25 Телемагазин
05.40 М/ф «Думками 

навиворіт»
07.30 Х/ф «Щоденники 

принцеси»
09.50 Х/ф «Щоденники 

принцеси 2: 
Королівські 
заручини»

12.00 Х/ф «Зачарована»
14.00 Х/ф «Попелюшка»
16.10 Х/ф «Красуня та 

чудовисько»
19.00 Х/ф «Аліса в країні 

чудес»
21.00 Х/ф «Аліса в 

Задзеркаллі»
23.10 Х/ф «Віджа: 

Смертельна гра»
01.10 Х/ф «Крампус»

ICTV

05.55 Скарб нації

06.05 Еврика!

06.10 Студія Вашинґтон

06.15 Особливості 

національної роботи

08.00 Х/ф «Санта і 

компанія»

09.40 Х/ф «З життя 

таємних агентів»

10.10 Х/ф «Син Маски»

12.50 Т/с «Містер Гутен і 

леді»

19.10 Х/ф «Варкрафт: 

Початок»

21.15 Дизель-шоу

00.15 «На трьох»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.15, 8.55, 10.50 Огляд преси

06.20, 14.10, 23.15, 2.15, 5.35 

Машина часу

07.00, 8.00, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

07.15, 8.15 Хроніка дня

07.55, 8.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

22.55 Погода на 

курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.50, 0.20, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

15.30 Невигадані історії

22.10 Спостерігач

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

05.15 Полігон

НТН

06.05 М/ф «Чиполліно»
07.40 М/ф «Кульбаба 

— товсті щоки»
08.40 Х/ф «Улюблений 

зять»
11.30 Х/ф «Осляча шкура»
13.15 Х/ф «Жандарм із 

Сен-Тропе»
15.10 «Вартість життя»
15.45 «Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика»
17.05 Х/ф «Білі вовки»
19.00, 2.25 «Свідок»
19.30, 2.45 «Випадковий 

свідок»
20.10 Х/ф «Жандарм у 

Нью-Йорку»
22.10 «Дискотека 80-х»
23.45 Концерт «Ляпіс 

Трубецькой». «Клоуна 
нєт!»

03.15 «Речовий доказ»
03.35 «Легенди бандитського 

Києва»
04.25 «Правда життя»
04.55 Top shop

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура
https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 
06.05 UA.МУЗИКА. Кліп 
06.10 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 
07.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-

Мандрівка. Україна. 
Світ Гоголя. Микола 
Гоголь

07.10 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Чорний 
пірат. Мультфільм 

08.00 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Покахонтас. 
Мультфільм 

08.55 Книга-Мандрівка. 
Україна. Ахтем 
Сейтаблаєв про 
режисера Довженка

09.00 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань 

диким з нами 

09.55 UA.КУЛЬТУРА. Кліп

10.00 Ремесло за 

призначенням. 

Документальний цикл. 

Гватемала 

10.30 Книга-Мандрівка. 

Україна. Педан про 

таємне життя диких 

тварин. Асканія-Нова

10.40 Фільм вихідного дня на 

UA.КУЛЬТУРА. Різдвяна 

пісня. Художній фільм. 

Великобританія 

12.15 Концерт оперної 

музики. Opera Vera на 

UA.КУЛЬТУРА

13.50 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-

Мандрівка. Україна. 

Як Котляревський 

Наполеона розсмішив 

14.00 Кінокласика на 

UA.КУЛЬТУРА. Гуляка. 

Художній фільм. 

Франція

16.00 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-

Мандрівка. Україна. 

Як Котляревський 

Наполеона розсмішив 

16.15 Книга-Мандрівка. 

Україна. Матвей 

Котофей про супермена 

з Вінниччини. Устим 

Кармелюк

16.20 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Покахонтас. 

Мультфільм 

17.15 Український бал. 

Спортивні танці 

18.25 Книга-Мандрівка. 

Україна. Світ Гоголя. 

Микола Гоголь 

18.30 Концертна програма 

«Новий рік на 

Суспільному» 

20.20 Книга-Мандрівка. 

Україна. Батько 

імунітету. Ілля 

Мечников 

20.25 Ремесло за 

призначенням. 

Документальний цикл. 

Гватемала

21.00 Новини 

21.20 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. Bouquet 

Kyiv Stage. Бароко на 

пленері. Концерт від 

Open Opera Ukraine 

23.00 Новини 

23.20 Концертна програма 

«Новий рік на 

Суспільному» 

00.10 Ювілейний концерт 

«НАОНІ — 50 років» на 

UA.КУЛЬТУРА 

02.10 Олег Скрипка та НАОНІ 

на KOKTEBEL JAZZ 

FESTIVAL

03.25 Найкраще з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. 

Хорея Козацька

04.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

04.55 Bouquet Kyiv Stage. 

Олексій Гринюк. 

Appassionato

 

СТБ

06.00 Т/с «Коли ми вдома»

06.55 Битва екстрасенсів

22.00 Т/с «Вангелія»

02.20 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

ПРЯМИЙ

09.00, 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 «Прямий» 

трафік»

12.10, 14.10, 16.10 

«Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

21.30 «WATCHDOGS» 

(Антикорупційні 

журналістські 

розслідування)

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Помста природи»
06.20 «Загублений світ»
11.55 Х/ф «Робокоп»
13.45 Х/ф «Робокоп-2»
15.50 Х/ф «Робокоп-3»
17.45 Х/ф «Викуп»
19.45 Х/ф «Кікбоксер»
21.30, 23.05 Т/с «CSI: Місце 

злочину-4»
00.45 «Облом.UA.»
04.05 «Цілком таємно-2016»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 10.00, 5.30 Топ-матч
06.10 «Італія» — «Боснія і 

Герцеговина». Відбір до 
Євро-2020 р.

08.00, 3.30 Yellow
08.10 «Шахтар» — 

«Динамо». Чемпіонат 
України

10.10 «Україна» — 
«Люксембург». Відбір 
до Євро-2020 р.

12.00 «LALIGA ZAP» 4-й 
епізод. Чемпіонат 
Іспанії

12.15 «Литва» — «Україна». 
Відбір до Євро-2020 р.

14.05 Найкраще за-2019 р. 
Чемпіонат Німеччини

14.35 «Атлетіко» — «Баєр». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

16.25 «LALIGA ZAP» 5-й 
епізод. Чемпіонат 
Іспанії

16.40 «Львів» — «Динамо». 
Чемпіонат України

18.30 «LALIGA ZAP» 6-й 
епізод. Чемпіонат 
Іспанії

18.45 «Румунія» — 
«Іспанія». Відбір до 
Євро-2020 р.

20.35 «LALIGA ZAP» 7-й 
епізод. Чемпіонат 
Іспанії

20.50 «Селтік» — «Лаціо». 
Ліга Європи УЄФА

22.40 «LALIGA ZAP» 8-й 
епізод. Чемпіонат 

Іспанії

22.55 «Франція» — 

«Албанія». Відбір до 

Євро-2020 р.

00.45 Найкращі голи. 

Чемпіонат Іспанії

01.40 «Ворскла» — «Львів». 

Чемпіонат України

03.40 «Фінляндія» 

— «Італія». Відбір до 

Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00 «Рома» — «Боруссія» 

(М). Ліга Європи УЄФА

07.50, 9.50, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 3.30, 5.30 

Топ-матч

08.00 «Швейцарія» 

— «Данія». Відбір до 

Євро-2020 р.

10.00 «Інтер» — «Боруссія» 

(Д). Ліга Чемпіонів 

УЄФА

11.50, 1.30 Yellow

12.00 «Туреччина» — 

«Франція». Відбір до 

Євро-2020 р.

13.50 «Шахтар» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

15.40 «Україна» — 

«Люксембург». Відбір 

до Євро-2020 р.

17.40 «Литва» — «Україна». 

Відбір до Євро-2020 р.

19.40 «Генк» — «Ліверпуль». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

21.40 «Ірландія» — 

«Швейцарія». Відбір до 

Євро-2020 р.

23.40 «Динамо» (К) 

— «Копенгаген». Ліга 

Європи УЄФА

01.40 «Англія» — 

«Болгарія». Відбір до 

Євро-2020 р.

03.40 «Аякс» — «Челсі». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.40, 1.45 Правда життя

09.50, 0.35 Речовий доказ

11.00, 17.10 Погляд 

зсередини

12.00, 18.00 Сучасні дива

12.50 Місця сили

15.15, 23.40 Загадки Всесвіту

16.10, 21.45 Скарби з горища

19.00 Ігри імператорів

22.45 Земля: сили природи

03.05 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.20 «Орел і решка. Шопінг»

10.10, 20.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

12.00 Х/ф «Силач Санта-
Клаус»

13.45 Х/ф «Екстремальні 
побачення»

15.25, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

18.00 Х/ф «Амундсен»
00.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

01.00 Т/с «Доктор Хто»

02.00 Т/с «Дорогий доктор»

03.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 10.00, 18.15, 

19.15, 20.15, 21.15 

Одного разу під 

Полтавою

08.30, 9.30, 10.30 Танька і 

Володька

11.00 4 весілля

12.00 Панянка-селянка

13.00 Х/ф «Мавп’ячі 
витівки»

14.35 Х/ф «Золота гуска»
16.15, 17.15, 22.15 Країна У

16.45, 17.45, 23.15 Казки У

18.45, 19.45, 20.45, 21.45 

Одного разу в Одесі

00.15 Сімейка У

01.15 17+

02.45 Теорія зради

03.35 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Дуда і Дада»

08.10 Х/ф «Король 

Дроздовик»

10.00 Т/с «Дама під вуаллю»

11.55, 14.30 Телепродаж

12.20 Країна на смак

14.45 Д/ф «Норвегія. Дика 

природа»

15.55 «Дикі тварини»

16.25, 3.25 Бюджетники

16.55, 23.50 Новорічний 

концерт

18.00, 21.00, 23.25, 0.40, 2.00, 

3.55, 5.10 Новини

18.15, 19.50, 1.30, 5.30 

#ВУКРАЇНІ

18.45 «Я — Бот»

20.30, 1.00 Наші гроші

21.20 Х/ф «Пармська 

обитель»

02.25 Енеїда

04.15 UA:Фольк. Спогади
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КАНАЛ «1+1»

07.05 «Життя відомих 

людей»

07.50, 19.30 ТСН

08.45, 2.25 Концерт Dzidzio 

«Super-puper»

10.10 «Королева ночі». 

Концерт Олі Полякової

12.05 «Viva ! Найкрасивіші»

13.50 «Ніч хітів»

15.40, 17.35 «Вечір прем’єр з 

Катериною Осадчою»

20.15 «Ліга сміху»

00.15 Концерт «Monatik love it 

ритм»

04.30 Концерт гурту «Время и 

Стекло»

ІНТЕР

06.00 «Корисна програма»
07.20 Х/ф «Белль і 

Себастьян: Пригоди 
тривають»

09.05 Х/ф «Чудова 
п’ятірка: У пошуках 
піратських скарбів»

10.50 Х/ф «Чудова 
п’ятірка: Таємниця 
стародавнього 
амулета»

12.40 Х/ф «Буркотун»
14.30 Х/ф «Діамантова рука»
16.25 Х/ф «Різдвяна 

підміна»
18.10 Х/ф «Кохання в 

Лапландії»
20.00, 2.50 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Все або нічого»
22.30 «Новорічний вогник. 

Залишаємось 
зимувати»

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

03.20 «Жди мене. Україна»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 15.00, 19.00, 2.10 

Сьогодні

07.30, 5.50 Зоряний шлях

10.00 Х/ф «Лисий нянька: 

Спецзавдання»

11.45 Х/ф «Аватар»

15.20 Новорічний зоряний 

шлях

17.20, 20.00 Т/с «Діда Мороза 

не буває»

22.00 Т/с «Ялинка на 

мільйон»

01.40 Телемагазин

02.55 Т/с «Солона карамель»

НОВИЙ КАНАЛ

03.05 Служба розшуку дітей

03.10 Зона ночі

04.30 Абзац

05.20 Телемагазин

05.30, 6.45 Kids Time

05.35 М/ф «Том і Джеррі: 

Гігантська пригода»

06.50 М/ф «Тарзан»

08.40 М/ф «Геркулес»

10.20 Х/ф «Зачарована»
12.40 Х/ф «Попелюшка»
14.50 М/ф «Відважна»

16.30 Х/ф «Чаклунка»
18.20 Х/ф «Білосніжка і 

мисливець»
21.00 Х/ф «Мисливець і 

Снігова королева»
23.10 Х/ф «Віджа: 

Походження зла»
01.10 Х/ф «Віджа: 

Смертельна гра»

ICTV

06.05 Скарб нації

06.15 Еврика!

06.25 Служба розшуку дітей

06.30 Студія Вашингтон

06.35 Особливості 

національної роботи

07.25 Т/с «Містер Гутен і 

леді»

10.45 Х/ф «Пригоди Плуто 

Неша»

12.20 Х/ф «Помінятися 

місцями»

14.15 Х/ф «Поліцейський з 

Беверлі Гіллз»

16.05 Х/ф «Поліцейський з 

Беверлі Гіллз-2»

17.50 Х/ф «Поліцейський з 

Беверлі Гіллз-3»

19.35 Х/ф «Нестримні»

21.15 Дизель-шоу

00.00 «На трьох»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.15, 8.55, 10.50 Огляд преси

06.25, 14.10, 23.15, 2.15 

Машина часу

07.00, 8.00, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.10, 7.30, 8.15 Хроніка дня

07.25 Драйв

07.55, 8.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 0.20 

Погода на курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

09.25, 17.40 Час громади

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 18.10, 

19.50, 0.25, 1.15 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 

Україні

15.30 Невигадані історії

17.10 Кендзьор

22.10 Лінійка документальних 

проєктів

00.50 ID JOURNAL

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія мандрів

05.15 Рандеву

НТН

06.25 М/ф «Повернення 
блудного папуги»

07.50 М/ф «Три паньки»
08.25 Х/ф «Крик 

пораненого»
11.10 Х/ф «Старий 

Хотабич»
12.55 Х/ф «Жандарм у 

Нью-Йорку»
14.55, 3.55 «Правда життя»
15.30 «Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика»
16.50 Х/ф «Слід Сокола»
19.00, 1.40 «Свідок»
19.30, 2.10 «Випадковий 

свідок»
20.10 Х/ф «Жандарм 

одружується»
22.00 «Дискотека 80-х»
23.40 Концерт «Брати 

Гадюкіни». «Made in 
Ukraine»

02.40 «Речовий доказ»
03.05 «Легенди бандитського 

Києва»
04.55 Top shop

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура
https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 
06.05 UA.МУЗИКА. Кліп 
06.10 Аромати Іспанії. 

Документальний цикл 
07.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Книга-

Мандрівка. Україна. 
Педан та Анатоліч про 
Лавру

07.10 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Чорний 
пірат. Мультфільм 

08.00 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Покахонтас. 
Мультфільм 

08.55 Книга-Мандрівка. 
Україна. Оскар для 
Варвари. Варвара 
Коринська

09.00 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань 
диким з нами 

09.55 Книга-Мандрівка. 

Україна. Ахтем 
Сейтаблаєв про 
режисера Довженка 

10.00 Ремесло за 
призначенням. 
Документальний цикл. 
Польща

10.35 Книга-Мандрівка. 
Україна. Педан про 
таємне життя диких 
тварин. Асканія-Нова 

10.40 Фільм вихідного дня на 
UA.КУЛЬТУРА. Янгол у 
сім’ї. Художній фільм. 
США 

12.20 Гранд- концерт «Зірки 
світової опери» на 
UA.КУЛЬТУРА

14.00 Кінокласика на 
UA.КУЛЬТУРА. 
Невезучий папарацці. 
Художній фільм. Італія 
12+ 

16.15 Книга-Мандрівка. 
Україна. Батько 
імунітету. Ілля 
Мечников 

16.20 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Покахонтас. 
Мультфільм 

17.10 Український бал. 
Спортивні танці 

18.15 Книга-Мандрівка. 
Україна. Майкл Щур 
про короля України 
Данила Галицького 

18.20 Книга-Мандрівка. 
Україна. Батько 
імунітету. Ілля 
Мечников 

18.35 Фільм вихідного дня на 
UA.КУЛЬТУРА. Різдвяна 
пісня. Художній фільм. 
Великобританія 

20.10 UA.МУЗИКА. Павло 
Табаков. Колядки 
народів світу

20.20 Книга-Мандрівка. 
Україна. Майкл Щур 
про короля України 
Данила Галицького 

20.25 Культура діалогу
20.25 Ремесло за 

призначенням. 
Документальний цикл. 
Балі

21.00 Новини 

21.20 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. 

Музичний квартет Kyiv 

Tango Project

23.00 Новини 

23.20 Концертна програма 

«Новий рік на 

Суспільному» 

00.15 Любов жива. Концертна 

программа Павла 

Табакова 

01.25 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Джазовий квартет 

Олександра Павлова

02.40 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Хорея Козацька. Од 

синього Дону до сивих 

Карпат 

04.30 Сучасна музика на 

UA.Культура. Rockoko

04.55 Bouquet Kyiv Stage. 

Концерт зламався. Ігор 

Завгородній-скрипка, 

Анатолій Баришевський 

фортепіано, Тетяна 

Хорошун — електроніка

СТБ

06.35 Битва екстрасенсів

22.00 Т/с «Вангелія»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 

трафік»

12.15, 16.30 «Гаряча тема»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

16.10 «Кримінал. Підсумки»

17.00 «Ситуація»

18.30 Спецпроект» Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Помста природи»

06.10 «Загублений світ»

13.50 Х/ф «Викуп»
15.50 Х/ф «Марсіанин»
18.20 Х/ф «Вітряна ріка»
20.15 Х/ф «Прямий контакт»

22.00 Х/ф «Вбити Білла»
00.00 Х/ф «Нульовий 

прообраз»
01.40 «Облом.UA.»

04.05 «Цілком таємно-2016»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 14.15, 17.30 

Топ-матч

06.10 «Швеція» — 

«Норвегія». Відбір до 

Євро-2020 р.

08.10 «Мілан» — «Інтер. 

Чемпіонат Італії

10.10 «Україна» — «Литва». 

Відбір до Євро-2020 р.

12.00 «LALIGA ZAP» 5-й 

епізод. Чемпіонат 

Іспанії

12.15 «Баварія» — «Майнц». 

Чемпіонат Німеччини

14.05, 20.45 Yellow

14.25 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат 

Франції

14.55 «LALIGA ZAP» 8-й 

епізод. Чемпіонат 

Іспанії

15.10 «Англія» — «Косово». 

Відбір до Євро-2020 р.

17.00 Найкраще за-2019 р. 

Чемпіонат Німеччини

17.35 «Фіорентина» 

— «Наполі». Чемпіонат 

Італії

19.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

19.55 LIVE. «Вальядолід» — 

«Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

21.55 «LALIGA ZAP» 7-й 

епізод. Чемпіонат 

Іспанії

22.10 «Півн. Ірландія» 

— «Німеччина». Відбір 

до Євро-2020 р.

23.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

00.25 «Боруссія» (Д) 

— «Баєр. Чемпіонат 

Німеччини

02.15 «Севілья» — 

«Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

04.05 «Франція» — 

«Андорра». Відбір до 

Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00 «ПСЖ» — «Марсель». 

Чемпіонат Франції

07.50, 19.30 Yellow

08.00 «Шотландія» 

— «Бельгія». Відбір до 

Євро-2020 р.

09.50, 11.50, 17.30 Топ-матч

10.00 «Барселона» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

12.00 «Сербія» — 

«Португалія». Відбір до 

Євро-2020 р.

13.50 «Інтер» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

15.40 «Україна» — «Литва». 

Відбір до Євро-2020 р.

17.40 «Шахтар» — 

«Динамо». Чемпіонат 

України

19.40 «Німеччина» — 

«Нідерланди». Відбір 

до Євро-2020 р.

21.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

21.55 LIVE. «Севілья» 

— «Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

23.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

00.25 «Мілан» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

02.15 «Хорватія» — 

«Угорщина». Відбір до 

Євро-2020 р.

04.05 «Вальядолід» — 

«Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.45, 1.45 Правда життя

09.55, 0.35 Речовий доказ

11.05, 17.45 Погляд 

зсередини

12.05, 17.15 Сучасні дива

12.55 Місця сили

15.25, 23.40 Загадки Всесвіту

16.15, 21.45 Скарби з горища

19.05, 20.45 У пошуках істини

19.50 Містична Україна

22.45 Земля: сили природи

К1

06.30 Top shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

09.30, 20.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

11.15 Х/ф «Екстремальні 
побачення»

13.00 Х/ф «Амундсен»
15.10, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

18.10 Х/ф «Кон-Тікі»
00.40 «Бійцівський клуб»

01.30 Т/с «Доктор Хто»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 10.00, 18.30 

Одного разу під 

Полтавою

08.30, 9.30, 10.30 Танька і 

Володька

11.00 4 весілля

12.10 Панянка-селянка

13.10 Х/ф «Диявол з 
трьома золотими 
волосинами»

14.20 Х/ф «Білосніжка»
15.30, 16.30 Країна У

16.00 Казки У

17.00 М/ф «Замбезія»

21.00 М/ф «Ріо-2»

22.50 Х/ф «Ласкаво 
просимо, або Сусідам 
вхід заборонено»

00.40 17+

02.10 Теорія зради

03.00 БарДак

03.50 Віталька

UA: Перший

06.00 М/с «Дуда і Дада»

06.15 М/с «Книга джунглів»

08.10 Х/ф «Калоші щастя»

10.00 Т/с «Дама під вуаллю»

11.55, 15.30 Телепродаж

12.20 Країна на смак

15.55 «Дикі тварини»

16.25 Бюджетники

16.55, 23.50 Новорічний 

концерт

18.00, 21.00, 23.25, 0.40, 2.00, 

3.55, 5.10 Новини

18.15, 19.40, 1.00, 5.30 

#ВУКРАЇНІ

18.45 «Місто вкрадених 

квартир»

20.15, 3.15 Схеми. Корупція в 

деталях

21.20 Х/ф «Пармська 

обитель»

01.30 Спільно

02.25 Енеїда

04.15 UA:Фольк. Спогади
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Світське життя-2019»

06.55, 19.30 ТСН

07.40 «Життя відомих 

людей»

09.25 Комедія «Голий 

пістолет»

11.00 Комедія «Голий 

пістолет 2»

12.30 Комедія «Голий 

пістолет 3»

14.05, 20.15 «Новорічний 

вечірній квартал»

18.30 «Розсміши коміка»

00.10, 1.05 «Світське життя»

01.50 Комедія «Наші пані у 

Варшаві. Нові пригоди»

ІНТЕР

04.45 «Орел і решка. Івлєєва 
vs. Бєдняков»

06.20 «Мультфільм»
07.20 Х/ф «Белль і 

Себастьян: Друзі 
назавжди»

09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
Прем’єра

10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Приборкувачка 

тигрів»
12.50 Х/ф «Три Гавкатери»
14.25 Х/ф «Кохання в 

Лапландії»
16.10 Х/ф «Все або нічого»
18.15 Х/ф «Інтуїція»
20.00, 3.05 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Шеф»
22.10 «Новорічний вогник. 

Повір у мрію»
01.20 Х/ф «Заміж у Новий 

рік»
03.35 «Україна вражає»
04.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 15.00, 19.00, 2.15 

Сьогодні

07.30, 5.30 Зоряний шлях

09.30, 3.00 Реальна містика

11.35 Х/ф «Сьомий гість»

13.30, 15.20, 20.00 Т/с «Квіти 

дощу»

22.00 Т/с «Умови 

контракту 2»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.05 Служба розшуку дітей
03.10 Зона ночі
04.15, 6.05 Kids Time
04.20 М/ф «Думками 

навиворіт»
05.40 Телемагазин
06.10 Х/ф «Щоденники 

принцеси»
08.20 Х/ф «Щоденники 

принцеси 2: 
Королівські 
заручини»

10.50 М/ф «У пошуках Дорі»
12.20 Х/ф «101 

далматинець»
14.30 Х/ф «Аліса в країні 

чудес»
16.50 Х/ф «Аліса в 

Задзеркаллі»
19.00 Х/ф «Земля тролів»
21.00 Х/ф «Ван Хелсінг»
23.40 Х/ф «Віктор 

Франкенштейн»
01.50 Х/ф «Віджа: 

Походження зла»

ICTV

05.40 Скарб нації

05.50 Еврика!

05.55 Особливості 

національної роботи

08.30 Т/с «Містер Гутен і 

леді»

10.05 Х/ф «Поліцейський з 

Беверлі Гіллз»

11.55 Х/ф «Поліцейський з 

Беверлі Гіллз-2»

13.40 Х/ф «Поліцейський з 

Беверлі Гіллз-3»

15.25, 21.15 Дизель-шоу

17.55 Х/ф «Нестримні»

19.40 Х/ф «Нестримні-2»

23.45 Т/с «Копи на роботі»

03.10 Я зняв!

5 канал

06.00 Час-Time

06.20, 10.10, 13.30, 14.15, 

0.20, 2.40, 4.10 Машина 

часу

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, 8.10, 12.55, 15.55, 

18.55, 23.55 Погода в 

Україні

07.20, 11.10, 3.40 Феєрія 

мандрів

07.45, 8.50, 21.55, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

20.55, 0.55 Погода на 

курортах

08.15, 15.40, 17.15 Хроніка 

тижня

09.15 Автопілот-новини

09.25 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.50 Афіша

12.10 Олімпійські історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.35 Медекспертиза

13.10 Невигадані історії

13.50 Навчайся з нами

16.15 Кендзьор

18.00 Є сенс

18.30, 23.15 Про військо

19.25 Особливий погляд

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.05 Лінійка документальних 

проєктів

02.15 Полігон

03.20 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.55 М/ф «Бременські 
музиканти»

07.30 М/ф «Як козаки у хокей 
грали»

08.25 Х/ф «Трест, який 
лопнув»

12.20 Х/ф «Жандарм 
одружується»

14.10 «Таємниці світу»
14.45, 2.15 «Випадковий 

свідок»
17.10 Х/ф «Апачі»
19.00, 1.45 «Свідок»
19.30 Х/ф «Обережно, 

бабуся!»
21.15 Х/ф «Зорро»
23.30 Х/ф «Чорний 

тюльпан»
02.55 «Речовий доказ»
04.00 «Легенди бандитського 

Києва»
04.50 Top shop

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура
https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 
06.05 UA.МУЗИКА. Кліп 
06.15 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 
07.05 Книга-Мандрівка. 

Україна. Матвей 
Котофей про супермена 
з Вінниччини. Устим 
Кармелюк

07.10 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Чорний 
пірат. Мультфільм 

08.00 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Покахонтас. 
Мультфільм 

08.55 Книга-Мандрівка. 
Україна. Майкл Щур 
про короля України 
Данила Галицького

09.00 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань 
диким з нами 

09.55 Книга-Мандрівка. 
Україна. Яніна 
Соколова про Богдана 
Хмельницького

10.00 Ремесло за 

призначенням. 

Документальний цикл. 

Балі

10.35 Книга-Мандрівка. 

Україна. Педан про 

таємне життя диких 

тварин. Асканія-Нова 

10.40 ПРЕМ’ЄРА. Росселла. 

Телевізійний серіал 16+ 

15.25 Книга-Мандрівка. 

Україна. Педан про 

таємне життя диких 

тварин. Асканія-Нова 

15.35 Книга-Мандрівка. 

Україна. Як 

Котляревський 

Наполеона розсмішив 

15.40 Книга-Мандрівка. 

Україна. Матвей 

Котофей про супермена 

з Вінниччини. Устим 

Кармелюк

15.45 UA.МУЗИКА. Павло 

Табаков. Колядки 

народів світу

15.55 Книга-Мандрівка. 

Україна. Код Кнорозова. 

Юрій Кнорозов

16.00 ПРЕМ’ЄРА 

документального циклу 

АЗІЯ 360

17.45 ПРЕМ’ЄРА телеверсії. 

Я-віртуоз! Концертна 

програма з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо 

18.40 Новорічний Концерт 

класичної музики у 

виконанні Віденського 

філармонічного 

оркестру

20.45 Книга-Мандрівка. 

Україна. Місто 

— привід. Прип‘ять 

21.00 Новини 

21.20 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 

Боротьба за статки. 

Документальний цикл 

23.00 Новини 

23.20 Концерт заслуженого 

академічного 

симфонічного оркестру 

Українського радіо 

00.20 Zelyonka Fest. Балет 

Катамаранів. Найкраще-

2019

00.40 Zelyonka Fest. Somnium/

Нідерланди. Найкраще-

2019

01.20 КлезмерФест. Dj 

Boochyaman. Найкраще-

2019

01.55 КлезмерФест. Jonych. 

Найкраще-2019

02.30 КлезмерФест. 

Maromoros Project 

(Hudaki). Найкраще-

2019

03.25 КлезмерФест. New 

Tsayt Band. Найкраще-

2019

04.15 КлезмерФест. 

Bandaradan. Найкраще-

2019

05.00 Bouquet Kyiv Stage. 

Across the Ocean. Laura 

Marti — Misha Tsiganov

СТБ

06.40 Т/с «Коли ми вдома»

07.00 Т/с «Рецепт кохання»

10.45 Т/с «Пізнє каяття»

19.00 Х-фактор

21.25 Х/ф «Іван 
Васильович змінює 
професію»

23.00 Х/ф «Джентльмени 
удачі»

00.40 Т/с «Вангелія»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10, 11.15, 12.15, 13.15 «Ехо 

України»

10.10 «Кримінал»

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»

17.10 «Щасливе інтерв’ю»

18.00, 19.00, 20.00 Ток шоу 

в прямому ефірі з 

Лейлою Мамедовою

21.00 «Прямий доказ»

21.30 Спецпроект» Влада 

реготала»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд та 

Пітером Залмаєвим

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

08.00 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

09.00 «Загублений світ»

14.00 Х/ф «Люди Ікс: 
Дні минулого 
майбутнього»

16.20 Х/ф «Люди Ікс: 
Апокаліпсис»

19.00 Х/ф «Логан: 
Росомаха»

21.30 Х/ф «Вбити Білла-2»
23.55 Х/ф «Посланець»
01.30 «Облом.UA.»

04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 12.45, 16.50, 18.55, 

1.20, 3.20 Топ-матч

06.10 «Чехія» — «Англія». 

Відбір до Євро-2020 р.

07.55, 13.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.25 «Вальядолід» — 

«Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

10.10 «Україна» — 

«Португалія». Відбір до 

Євро-2020 р.

12.00 «LALIGA ZAP» 6-й 

епізод. Чемпіонат 

Іспанії

12.15, 23.00 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

12.55, 5.20 «Бундесліга 

weekly». Чемпіонат 

Німеччини

13.55 LIVE. «Валенсія» 

— «Ейбар. Чемпіонат 

Іспанії

14.45, 21.00 Yellow

15.55 Найкращі матчі-2019 р. 

Чемпіонат Іспанії

16.55 LIVE. «Хетафе» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

19.10 «Нідерланди» 

— «Півн. Ірландія». 

Відбір до Євро-2020 р.

21.10 «Баварія» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

23.30 «Данія» — 

«Швейцарія». Відбір до 

Євро-2020 р.

01.30 «Атлетіко» — 

«Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

03.30 «Італія» — «Греція». 

Відбір до Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00 «Баварія» — 

«Олімпіакос». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.45 «Ісландія» — 

«Франція». Відбір до 

Євро-2020 р.

09.30 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

10.00 «Севілья» — 

«Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

11.45 «Німеччина» — 

«Нідерланди». Відбір 

до Євро-2020 р.

13.30 «Вальядолід» — 

«Леганес». Чемпіонат 

Іспанії

15.15 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

15.45 «Україна» — 

«Португалія». Відбір до 

Євро-2020 р.

17.35 «Сербія» — «Україна». 

Відбір до Євро-2020 р.

19.25 LIVE. «Атлетіко» — 

«Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

20.15, 5.45 Yellow

21.25 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

21.55 LIVE. «Еспаньйол» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

23.55, 1.55 Топ-матч

00.05 «Валенсія» — «Ейбар». 

Чемпіонат Іспанії

02.05 «Вельс» — «Хорватія». 

Відбір до Євро-2020 р.

03.55 «Хетафе» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.40, 0.30 Містична Україна
08.30 Україна: забута історія
10.10 Речовий доказ
11.20 Таємниці Біблії
13.20 Сучасні дива
14.10 Загадки Всесвіту
16.00, 23.30 Погляд 

зсередини
18.00 Там, де нас нема
21.00 Титанік: народження 

легенди
22.30 Прокляття двійників 

Титаніка

К1

06.30 Top shop
07.50 М/с «Земля до початку 

часів»
08.30 «Ух ти show»
09.30 М/ф «Таємна місія 

Санти»
11.00 М/ф «Ніко: Шлях до 

зірок»
12.15 М/ф «Балто 2: У 

пошуках вовка»
13.40 М/ф «Балто 3: Крила 

змін»
15.00, 1.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»
23.40 Х/ф «Парубоцька 

вечірка»
02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Снупі та Чарлі 

Браун: дрібнота у кіно»
12.05 Х/ф «Спляча 

красуня»
13.15 Країна У. Новий рік
15.15, 0.00 Країна У
16.15, 22.00 Ігри Приколів
17.15 Х/ф «Ласкаво 

просимо, або Cусідам 
вхід заборонено»

19.00 Одного разу під 
Полтавою

23.00 Одного разу в Одесі
01.00 17+
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Дуда і Дада»

06.15 М/с «Книга джунглів»

08.10 Х/ф «Жива вода»

09.50 Х/ф «Грозовий 

перевал»

12.35, 13.50 Телепродаж

12.50, 2.25 Енеїда

14.10 Д/ф «Наша Земля 

— Наші Океани»

15.55 «Дикі тварини»

16.25, 3.25 Бюджетники

16.55, 23.50 Новорічний 

концерт

18.00, 21.00, 23.25, 0.40, 2.00, 

3.55, 5.10 Новини

18.15, 20.00, 1.00, 5.30 

#ВУКРАЇНІ

18.45 «Два трактори за 

межами Рівного, 

Україна»

19.25 «Дивись українською»

20.30 «Війна: історії початку»

21.20 Х/ф «Марія Терезія»

01.30 Спільно

04.15 UA:Фольк. Спогади
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КАНАЛ «1+1»

06.00 М/ф

06.25, 7.15, 8.05, 9.45 «Життя 

відомих людей»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

10.40 «Світ навиворіт»

12.00 Комедія 

«Відморожений»

19.30 «Телевізійна служба 

новин»

20.15 Пригоди 

«Льодовиковий період»

21.50 Х/ф «Парк юрського 

періоду»

00.05 Комедія «Свінгери-2»

01.40 Комедія «Наші пані у 

Варшаві. Нові пригоди»

ІНТЕР

05.30, 1.05 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3-й 

сезон»

06.35 «Мультфільм»

07.00 Х/ф «Буркотун»
09.00 «Готуємо разом» 

Прем’єра

10.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

11.00 «Орел і решка. Івлєєва 

vs. Бєдняков»

12.00 Х/ф «Шеф»
13.35 Х/ф «Інтуїція»
15.10 Т/с «Мене звати 

Мелек»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «SuperЗять»
22.25 «Жди мене в Новий 

рік»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 19.00 Сьогодні

07.30, 5.20 Зоряний шлях

10.00 Т/с «Діда Мороза не 

буває»

13.45, 20.00 Т/с «Найкращий 

чоловік»

22.00 Т/с «Умови 

контракту-2»

01.40 Телемагазин

02.10 Т/с «Готель «Купідон»

НОВИЙ КАНАЛ

03.40, 2.50 Зона ночі

04.45, 6.15 Kids Time

04.50 М/c «Том і Джеррі 

шоу»

05.20 Телемагазин

06.20 М/ф «Геркулес»

08.10 Х/ф «Снігова 
королева»

11.50 М/ф «Відважна»

13.40 М/ф «Шрек-3»

15.30 М/ф «Шрек назавжди»

17.10 Х/ф «Будинок з 
приколами»

19.00 Х/ф «Двоє: я та моя 
тінь»

21.00 Х/ф «Річчі — багач»
23.00 Х/ф «Краще не 

дивись»
00.50 Х/ф «Віктор 

Франкенштейн»

ICTV

05.50 Скарб нації

06.00 Еврика!

06.05 Особливості 

національної роботи

08.35 Т/с «Містер Гутен і 

леді»

10.10 Х/ф «Прибульці»

12.00 Х/ф «Прибульці в 

Америці»

13.30 Х/ф «Сімейне 

пограбування»

15.05, 21.15 Дизель-шоу

17.30 Х/ф «Нестримні-2»

19.10 Х/ф «Нестримні-3»

23.55 Т/с «Копи на роботі»

03.20 Я зняв!

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.25, 13.30, 14.10, 20.00, 2.15 

Машина часу
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, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.10 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.45, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 11.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55, 0.15 Погода на 

курортах
08.15, 19.25 Хроніка тижня
08.40 Натхнення
09.10 Автопілот-Тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.10, 3.15 Кіно з Я. 

Соколовою
10.50 Афіша

11.15 Vоїн — це я!

12.10, 23.15, 0.20 Невигадані 

історії

12.30 Континент

13.10 Медекспертиза

15.10 Про військо

15.30 Паспортний сервіс

16.10 Рандеву

17.10 Особливий погляд

18.00, 1.00, 5.10 Час. 

Підсумки року з Анною 

Мірошниченко

21.40 Час-Time

22.05 Лінійка документальних 

проєктів

00.50, 1.55 Огляд преси

НТН

06.05 М/ф «Вінні Пух»
07.25 М/ф «Капітошка»
08.45 Х/ф «Голос 

минулого»
11.55 Х/ф «Обережно, 

бабуся!»
13.30 Х/ф «Оцеола»
15.35 Х/ф «Зорро»
18.00 Х/ф «Чорний 

тюльпан»
20.10 Х/ф «Жандарм на 

відпочинку»
22.10 «Дискотека 80-х»
01.35 «Концерт Гаріка 

Кричевського 
«Найкраще»

03.30 Випадковий свідок
03.35 «Легенди бандитської 

Одеси»
03.45 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте на сайті 

UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України 
06.05 UA.МУЗИКА. Кліп 
06.15 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 
07.05 Книга-Мандрівка. 

Україна. Майкл Щур 
про короля України 
Данила Галицького

07.10 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Чорний 
пірат. Мультфільм 

08.00 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Покахонтас. 
Мультфільм 

08.55 Книга-Мандрівка. 
Україна. Матвей 
Котофей про супермена 
з Вінниччини. Устим 
Кармелюк

09.00 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань 
диким з нами 

09.55 Книга-Мандрівка. 
Україна. Як 
Котляревський 
Наполеона розсмішив 

10.00 Ремесло за 
призначенням. 
Документальний цикл. 
Індія

10.35 Фільм вихідного дня 
на UA.КУЛЬТУРА. 
Мрія любові. Художній 
фільм. Великобританія 

12.05 Біблійна колекція. 
Поряд з Ісусом. Іуда. 
Художній фільм 

13.55 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 
Двоколісні хроніки-
2019

15.40 Вижити в дикій природі. 
Документальний цикл 
про природу 

17.35 АНТИТІЛА. Hello. 
Телеверсія концертної 
програми

20.00 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 
Боротьба за статки. 
Документальний цикл 

20.45 Книга-Мандрівка. 
Україна. Майкл Щур 
про короля України 
Данила Галицького 

21.00 Новини 
21.20 Концерт заслуженого 

академічного 
симфонічного оркестру 
Українського радіо 

23.00 Новини 
23.20 Український бал. 

Спортивні танці 
00.15 Zelyonka Fest. 

Анігіляція. Найкраще-
2019

00.35 Zelyonka Fest. 
Булобажання. 
Найкраще-2019

01.20 КлезмерФест. Kapeyla 
Revuckogo, D. Popova, 
Opening +2ViolinsKids. 
Найкраще-2019

01.35 КлезмерФест. SHO?!. 
Найкраще-2019

02.30 КлезмерФест. Samuel 
Berthod & Stanko 
Marinkovic. Найкраще-
2019

03.10 КлезмерФест. Hazmat 
Modine. Найкраще-2019

04.25 Концерт «UNPLUGGED» 
сестер Тельнюк

05.00 Bouquet Kyiv Stage. 
«Логово Змієво». 
Сон Сови та 
«Мультагітпроп»

СТБ

06.40 Х/ф «Зимова вишня»
08.15 Т/с «Знахар»
10.50 Т/с «Пізнє каяття»
18.00 Т/с «Ми більше, ніж я»
21.40 Х/ф «Операція «И» 

та інші пригоди 
Шурика»

23.25 Х-фактор
01.45 Т/с «Вангелія»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.45 «Репортер». 
Новини

09.10 «18 плюс» з Сергієм 
Лойко та Аллою 
Тулинською

10.10 «Медексперт» з 
Катериною Трушик

11.15, 12.15, 13.15 «Ехо 
України»

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 
марафон»

17.15 «Про особисте» з 
Наталкою Фіцич

18.15, 19.00, 20.00 Ток-шоу 
в прямому ефірі з 
Лейлою Мамедовою

21.00 «Великі новини»
22.00 «Вересень+1»
22.30 Спецпроект» Влада 

реготала»
23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»
08.00 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»
09.00 «Він, вона та телевізор»
14.15 Х/ф «Близнюки-

дракони»
16.15 Х/ф «Навколо світу 

за 80 днів»
18.25 Х/ф «Шанхайський 

полудень»
20.25 Х/ф «Випадковий 

шпигун»
22.05 Х/ф «Сусіди на 

стрьомі»
00.00 Т/с «Стоматолог»
03.25 «Облом.UA.»
03.55 «Цілком таємно-2017»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 19.10, 
23.40, 1.40, 3.40 Топ-
матч

06.10 «Еспаньйол» 
— «Барселона». 
Чемпіонат Іспанії

08.10 «Хетафе» — «Реал». 
Чемпіонат Іспанії

10.10 «Сербія» — «Україна». 
Відбір до Євро-2020 р.

12.00, 18.55 «LALIGA ZAP» 
7-й епізод. Чемпіонат 
Іспанії

12.15, 22.15 Yellow
12.25 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини
12.55 «LIVE. Гранада» — 

«Мальорка». Чемпіонат 
Іспанії

14.55 «LIVE. Сосьєдад» 
— «Вільярреал». 
Чемпіонат Іспанії

16.55 «LIVE. Алавес» 
— «Бетіс». Чемпіонат 
Іспанії

19.20 «Брешіа» — «Лаціо». 
Чемпіонат Італії

21.10 Огляд 1-ї половини 
сезону. Чемпіонат 
Франції

21.40 LIVE. «Рома» 
— «Торіно». Чемпіонат 
Італії

23.50 «Челсі» — «Аякс». 
Ліга Чемпіонів УЄФА

01.50 «СПАЛ» — «Верона». 
Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Баєр» — «Шальке». 
Чемпіонат Німеччини

07.40 «Атлетіко» — 
«Леванте». Чемпіонат 
Іспанії

09.25 «Норвегія» — 
«Іспанія». Відбір до 
Євро-2020 р.

11.10 «Еспаньйол» 
— «Барселона». 
Чемпіонат Іспанії

12.55 Чемпіонат Італії. 
Передмова до туру

13.25 LIVE. «Брешіа» 
— «Лаціо». Чемпіонат 
Італії

14.15, 01.55 Yellow
15.25, 17.55, 18.40, 21.50, 

23.55 Топ-матч
15.55 LIVE. «СПАЛ» — 

«Верона». Чемпіонат 
Італії

18.10 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини

18.55 LIVE. «Дженоа» — 
«Сассуоло». Чемпіонат 
Італії

20.55 Огляд 1-ї половини 
сезону. Чемпіонат Італії

21.55 LIVE. «Сельта» — 
«Осасуна». Чемпіонат 
Іспанії

00.05 «Гранада» — 
«Мальорка». Чемпіонат 
Іспанії

02.05 «Баварія» — «Вердер. 
Чемпіонат Німеччини

03.55 «Сосьєдад» 
— «Вільярреал». 
Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
06.55, 23.55 Містична Україна
07.45 Україна: забута історія
08.35 Речовий доказ
10.40 Історія світу
12.30 Сучасні дива
13.20 Загадки Всесвіту
15.10, 22.55 Погляд 

зсередини
17.10 Там, де нас нема
20.10 Ігри імператорів

К1

06.30 Top shop
07.50 М/с «Земля до початку 

часів»
08.30 «Ух ти show»
09.30 М/ф «Барбі у Різдвяній 

колядці»
11.00 М/ф «Балто-2: У 

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

змін»
13.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»
00.50 Х/ф «Людина-ельф»
02.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Замбезія»
12.00 Х/ф «Пані Метелиця»
13.10 Країна У. Новий рік
15.10, 0.00 Країна У
16.10, 22.00 Ігри Приколів
17.10 М/ф «Ріо-2»
19.00 Одного разу під 

Полтавою
23.00 Одного разу в Одесі
01.00 17+
02.00 Теорія зради
02.50 Т/с «Домашній арешт»
03.15 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Кмітливии? 

Сяоцзі»

08.15 Х/ф «Три золоті 

волосини»

09.50, 15.55 «Дикі тварини»

10.55, 12.40, 2.20 Скелетон. 

Кубок світу. IІI етап

12.00 «Боротьба за 

виживання»

13.45, 15.40 Телепродаж

14.05 Х/ф «Донька Робін 

Гуда: Принцеса 

злодіїв»

16.30, 4.30 Бюджетники

16.55, 23.50 Новорічний 

концерт

18.00, 21.00, 23.25, 0.40, 2.00, 

5.00 Новини

18.15, 19.55, 1.00, 5.30 

#ВУКРАЇНІ

18.45 «Майдан Гідності»

20.30 «Дивись українською»

21.20 Х/ф «Марія Терезія»

01.30 Спільно
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Ігор ВІТОВИЧ

 Опівдні 25 грудня Святійший Отець 
Франциск виголосив на площі Святого 
Петра у Ватикані традиційне різдвяне 
послання віруючим та всім людям доброї 
волі «Місту та світу», в якому висловив 
надію, що Христос буде світлом для всьо-
го зраненого людства.
 У своєму зверненні Папа Римський за-
кликав усіх віруючих пом’якшити «наше 
нерідко зачерствіле та егоїстичне серце» 
та подарувати допомогу та «посмішку по-
кинутим i потерпілим від насилля дітям 
всього світу», а також «бідним, яким ні-
чим укритися», та «літнім та самотнім 

людям, мігрантам, знедоленим». 
 Понтифік окремо згадав нашу краї-
ну, заявивши: «Хай проллється світло 
Спасителя на улюблену Україну, яка 
прагне конкретних рішень для вста-
новлення тривалого миру». «Так, у сер-
цях людей є пітьма, але світло Христа 
яскравіше. Є пітьма в економічних, гео-
політичних та екологічних конфліктах, 
але світло Христове потужніше», — про-
голосив Франциск. 
 Понтифік також окремо згадав про 
відновлення миру на Близькому Сході, 
передусім у Сирії, Іраку, Ємені, та по-
молився за «народи Африки, де збері-
гаються соціальні та політичні ситуа-

ції, які часто змушують людей емігру-
вати, позбавляючи їх домівки та роди-
ни». Франциск згадав про потребуючих 
надії і світла Христа у Венесуелі,
  Послання Папи Римського «Місту 

і світу» транслювала в прямому етері 
італійська державна телекомпанія Rai, 
за її посередництва промову Святійшо-
го Отця Франциска бачили також у со-
тнi країн світу. ■

Інф. «УМ»

 Російський президент Володи-
мир Путін став «обличчям» рекла-
ми контрацептивів у Бразилії зі сло-
ганом «Деякі люди нізащо не мали 
народитися». Створила рекламу бра-
зильська студія Platinum Studio, повідомляє Hromadske. 
 На рекламному постері Путін зображений усередині контрацептиву в піджа-
ку та сорочці та штанах для дзюдо. Прикметно, що в самій Росії ніяк не відреа-
гували на рекламу, бо місцеві ЗМІ її «не помітили». А от в Україні та світі її до-
сить бурхливо обговорюють. 
 Додамо, що президент РФ став не першим політиком, якого помістили в за-
сіб для безпечного сексу. Раніше художники студії вже використовували обра-
зи президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.
 Цікаво, що президент Росії вже не вперше з’являється в рекламі презервативів. 
У 2018 році його портрет прикрашав упаковки гумових виробів у Грузії, повідомляє 
etcetera.media. Образ російського президента використали з нагоди 10-річчя росій-
ського вторгнення в Грузію. Що ж, натяк більш ніж зрозумілий... ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

Російський президент Володимир Путін 
заявляє, що у РФ «є трубоукладач», 
який дозволить завершити будівництво 
газопроводу «Північний потік-2». Про це 
з посиланням на власні неназвані дже-
рела написала російська газета «Ком-
мєрсант». Згідно з даними видання, 
Путін під час зустрічі з російськими біз-
несменами цього тижня також зазначив, 
що в запровадженні американських сан-
кцій проти «Північного потоку-2» немає 
нічого критичного — це лише затримає 
завершення проєкту на «кілька міся-
ців».

Кремль вдає спокій
 Водночас у інтерв’ю російському ви-
данню РБК голова міністерства енер-
гетики РФ Олександр Новак заявив, 
що газопровід буде добудовано поп-
ри санкції США. «Залишилось уклас-
ти трохи менше 160 кілометрів тру-
би», — пояснив він. Також, за слова-
ми міністра, поки що рано говорити 
про те, ніби швейцарська компанія 
Allseas не повернеться до роботи після 
того, як вона припинила укладати тру-
би для «Північного потоку-2» унаслі-
док ухвали 20 грудня американських 
обмежувальних заходів. Новак зазна-
чив, що в Allseas поки що чекають на 
роз’яснення щодо санкцій від мініс-
терства фінансів США.
 «Німецька хвиля» повідомляє з по-
силанням на інформацію агенції «Рей-
тер», що в 2016 році «Газпром» при-
дбав спеціальний трубоукладач «Ака-
демік Черський», аби перестрахувати-
ся на випадок санкцій. Але, за деякими 
даними, він зараз базується в порту На-
ходки, тобто потребує переправки з Да-
лекого Сходу в Балтійське море.  Але 
проблема не лише в цьому.
 24 грудня керівник російської 
«Об’єднаної суднобудівної корпорації» 
Олексій Рахманов заявив, що зараз у 
розпорядженні Росії немає суден-тру-
боукладачів, за допомогою яких мож-
на було б добудувати «Північний потік-
2». «Таких суден, які просто сьогод-
ні могли б приступити до роботи, не-
має», — заявив він в ефірі телеканалу 
«Россия 24». За його словами, такі ко-
раблі зазвичай будують під конкрет-
ний проєкт. Рахманов упевнений, що 
Росія зможе побудувати власний тру-
боукладач, утім, за його оцінками, для 
цього знадобиться в цілому до шести 
років: від півтора до двох років — на 
проєктування та три-чотири роки — 

на саме будівництво. Інші фахівці вка-
зують, що на відповідне переоблад-
нання трубоукладача «Академік 
Черський», який, до того ж, пе-
ребуває в Находці, може зна-
добитися до трьох років.
 Тож Росія залишаєть-
ся абсолютно залежною 
від Європи. Саме тому на-
передодні бравурних за-
певнень Путіна російський 
віцепрем’єр Дмитро Козак 
сказав, що Москва чекає на 
підтримку ЄС для добудови 
«Північного потоку-2», назвав-
ши можливості для тиску на про-
єкт «не безмежними», цитує аген-
ція новин «Інтерфакс». Козак стверд-
жує, що «Північний потік-2» є винят-
ково економічним проєктом.
 За його словами, «економічний ін-
терес проб’є дорогу», тому що російсь-
кий газ на 30 відсотків дешевший, ніж 
скраплений природний газ, який про-
понують США. «Впевнені в тому, що в 
співпраці з європейськими країнами, 
Євросоюзом ми вирішимо цю пробле-
му і знайдемо компроміс. Точно таким 
же чином, як, здавалося б (був. — Ред.) 
нерозв’язний конфлікт з Україною, а він 
розв’язаний. Таким же чином рішення і 
тут», — запевнив Козак. Невідомо, звід-
ки у нього така впевненість, що ЄС піде 
на настільки невигідні домовленості, як 
це зробив Київ. Адже європейські уряди 
ведуть оцінку на далеку перспективу, не 
купуючись на миттєві сьогоденні виго-
ди, та враховують громадську думку.

Геноссе «Артур»
 Найбільшим лобістом «Північно-
го потоку-2» залишається Німеччина. 
Але навіть у цій країні є великі сум-
ніви в кремлівських запевненнях, що 
«Північний потік-2» є винятково еко-
номічним проєктом. Черговим доказом 
таких сумнівів є поширена австрійсь-
кою щоденною газетою «Дер Стандарт» 
інформація, що генеральним директо-
ром компанії Nord Stream 2 AG, опе-
ратора газогону «Північний потік-2», 
є Маттіас Варніг, який шпигував на 
східнонімецьку таємну поліцію Шта-
зі з 1974 року та через свого особистого 
друга, офіцера КДБ Володимира Путі-
на, — на Радянський Союз. 
 Австрійське видання зазначає, що 
Варніг має кодове ім’я «Артур». Він ні-
бито доставляв інформацію про захід-
нонімецькі компанії до Східного Берлі-
на. «Дер Стандарт» пише, що з 1981 до 
1990 року Маттіас Варніг обіймав різні 

посади в уряді НДР, 
зокрема в міністерс-

тві зовнішньої торгівлі 
та кабінеті міністрів.

 У 1990 році Варніг пе-
рейшов до Дрезденського бан-

ку, у 1991 році відкрив своє представ-
ництво в Санкт-Петербурзі. У той час 
нинішній президент РФ Путін був там 
чиновником і відповідав за зовнішні від-
носини. Два ексагенти — Путін очолю-
вав у Дрездені резидентуру КДБ — ста-
ли друзями, йдеться у матеріалі. Вар-
ніг також допомагав Путіну приватно, 
повідомляє німецька газета «Ді Вельт». 
Коли його дружина Людмила тяжко пос-

траждала в ДТП у 1993 році, операцію 
зробили за кошти Дрезденського банку 
в Німеччині.
 Варніг також є членом наглядових 
рад оператора трубопроводу «Транс-
нєфть», державного російського банку 
ВТБ та російського нафтового гіганта 
«Роснєфть», а також є членом ради ди-
ректорів Gazprom Schweiz AG. З 2006 
року Варніг очолив компанію Nord 
Stream 2 AG. У 2012 році Путін наго-
родив його орденом Пошани. У Варні-
га також є квартира в Москві.
 От вам і «жодної політики, а лише 
бізнес»... ■

САНКЦІЇ

Візьмемо труби в свої руки 
Путін заявив, що Росія може самостійно добудувати 
«Північний потік-2»

■

Будівництво «Північного потоку-2» може затягнутися на роки.❙

Папа Франциск під час різдвяного богослужіння. ❙

Та сама реклама.❙

ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!

«Хай проллється світло 
на улюблену Україну» 
Різдвяне послання Папи Римського Франциска

■

КРЕАТИВНО

Там йому 
і місце 
Путін у Бразилії 
рекламує презервативи

■
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Народна традиція і сучасний 
мегаполіс
 ■ Пані Оксано, скількох лю-
дей об’єднали співом?
 — Громадою 20-30 осіб ми ко-
лядуємо з 2018 року. А до цьо-
го я років із десять колядувала у 
складі невеличкого — п’ятеро до-
рослих і двоє дітей — гурту «Зо-
ряниця». Рушійною силою у нас 
був Володимир Яренко. Працю-
ючи в Музеї Івана Гончара, він 
сприяв тому, що нас із радістю 
приймали у себе вдома Ніна Мат-
вієнко, Левко Лук’яненко, Раї-
са Недашківська, інші відомі 
люди. Хоча в основному ходили 
до друзів і знайомих, обов’язково 
співали в центрі Києва — на Май-
дані, Софійській площі. Деко-
ли просто дзвонили у двері й пи-
тали, чи можна заколядувати. 
Якось випадково потрапили в 
квартиру, де був гуртожиток чер-
ниць-василіянок. Нас радо зуст-
ріли, казали, що у Києві з Коля-
дою до них прийшли вперше, тоді 
як у Львові на Різдво двері від ко-
лядників не зачиняються... На 
жаль, Володимира Яренка вже 
немає з нами, але при Музеї Гон-
чара зберігся його співочий осе-
редок під назвою «Вулиця Воло-
димира». Туди приходять просто 
співати для себе. Я це називаю — 
співи «на кутках». 
 ■ Колись так було в українсь-
ких селах: гурт дівчат з однієї ву-
лиці сперечався у вмінні співати 
з кутком «через городи»... 
 — Саме так (сміється). Хоча 
в нашому випадку про змагання 
не йдеться. Єдине, чим керуються 

люди, які ходять на наші перед-
різдвяні репетиції, — любов до 
народного співу й бажання долу-
читися до живої народної тради-
ції.
 ■ Трохи про те, як народився 
оцей ваш рух — «Київська Коля-
да»... 
 — Свого часу мене запроси-
ли очолити співочий гурт клу-
бу «Слово жінки». До зимових 
свят у клубі проводилися вечор-
ниці, ми розучили чимало ко-
лядок і щедрівок. Наближало-
ся перше Різдво без Володі, мені 
було дуже сумно. І я запропону-
вала об’єдналися трьом гуртам 
— «Зоряниця», «Слово Жінки», 
«Вулиці Володимира», — щоб ра-
зом заколядувати на Софійській 
площі якомога більшій кількості 
киян. За реакцією публіки було 
видно, наскільки саме таке — ву-
личне — колядування цікаве лю-
дям. І підспівували нам, і Міхоно-
ші поповнювали міх, як годиться. 
Найціннішим було бачити радіс-
ні обличчя, відчувати, що даруєш 
атмосферу свята, будиш щем від 
народної пісні... З того часу змі-
нилися обставини, гурти і учасни-
ки, але оця ідея — імплементації 
народної традиції в умовах міста 
— дуже захопила мене. Я створи-
ла сторінку в «Фейсбуці», назва-
ла просто — «Київська Коляда». 
Прибічники знайшлися самі со-
бою, бо виник осередок, де вони 
можуть зібратися.
 ■ Багато звичаїв, та ж сама Ко-
ляда, зародилися ще в дохристи-
янську пору. А життя у великому 
місті настільки стрімке, суцільно 

комп’ютеризоване й оцифроване. 
Здавалося б, які тут можуть бути 
точки дотику...
 — Впродовж століть народна 
традиція продовжувалася при-
родним чином — від старших до 
молодших. Тепер навіть у сільсь-
кій місцевості майже зникли умо-
ви для передачі звичаїв «із рук у 
руки». Нема вже стільки руч-
ної праці, за якою люди співали. 
Раніше діти росли в цих ритмах і 
мелодіях. 
 У документальному фільмі 
Яґни Кніттель про поліський спів 
«Таких пісень собі шукаю» вико-
навиця згадує, як вона малою хо-
дила до сусідів: «Вони мене малу 
так посадять на колєна, і вони спі-
вають, а я за їми підводжу. Я тих 
слов же ж не знала, але виб’юся 
на дорогу — і підводжу. А потом 
стала я ловіть всякіє слова, і всьо, 
і потом я пошла співать»... Сьо-
годні — все інакше. Навіть колис-
кові співає далеко не кожна мама. 
Але голос предків чи, як іще ка-
жуть, голос крові — він все ще іс-
нує.
 Людина може зовсім не ціка-
витися фольклором, а потім десь 
випадково почує давню пісню, по-
бачить танець, предмет народно-
ужиткового мистецтва, і все — 
вона вже не може жити без цього. 
Шукає інформацію. і життя виво-
дить її на коло таких же зацікав-
лених. В умовах міста пропагу-
вати народне мистецтво, з одного 

боку, складніше — люди живуть 
більш відокремлено, в стрімкому 
темпі. Але тут і більше можли-
вості знайти однодумців, реалі-
зуватися. Є музеї, виставки, фес-
тивалі тощо. Допомагають єдна-
тися і соцмережі в інтернеті.
 ■ Знаю, що ваш гурт не тіль-
ки колядує, а й повертає майже 
забуту традицію веснянок та гаї-
вок...
 — Поки що веснянки ми спі-
ваємо лише з гуртом «Деревич-
ка», в якому я — постійна учас-
ниця. З першим весняним теплом 
на щотижневі співи збираємося 
не в приміщенні, а просто неба 
на Володимирській горі. Розу-
чуємо веснянки, обрядові і прос-
то народні пісні. А от купальсь-
кі гуляння проводимо складом 
«Київської Коляди» і всіх бажа-
ючих. Вже два літа святкуємо 
Купала на березі озера біля стан-
ції метро «Голосіївська». Вогни-
ща не палили, а гильце, вінки, об-
рядові пісні, вареники з вишнями 
— все це було. Співали і танцюва-
ли до півночі. 

«Вище Києва, нижче города»
 ■ Окрім загальновідомих ко-
лядок і щедрівок, «Київська Ко-
ляда» виконує й багато досить 
рідкісних. Де знаходите ці диво-
вижні зразки народно-пісенної 
традиції? Можливо, ви фахово 
вивчали фольклористику... 
 — Я маю політехнічну осві-

ту, працюю менеджером з імпор-
ту телекомунікаційного облад-
нання. Популяризація народ-
ної пісні для мене навіть не хобі, 
а, швидше, стан душі. Радію, що 
свого часу встигла дуже деталь-
но розпитати і записати рідних 
бабусь, тож знаю багато пісень із 
Поділля і Волині. Відтоді, коли 
трапляється нагода, цікавлю-
ся у старших людей: «А які пісні 
раніше співали у вашому селі?» 
І хоча часто співають загальнові-
доме, іноді трапляються справж-
ні перлини. Наприклад, на фес-
тивалі в Іванківському районі (це 
Київське Полісся) записала від 
мешканки села Оране колядку 
дівчині «Вище Києва, нижче го-
рода». Цього Різдва співатимемо 
її зі збереженням поліської вимо-
ви: «Там же мой братко, приєхав з 
войска, да привйоз мінє аж три ра-
дощі». Такої унікальної колядки 
не почуєш ніде, може, і не знай-
деш в етнографічних архівах.
 ■ Натрапивши на пісенний 
скарб, цікаво, як ви розпоряд-
жаєтеся ним далі? Розучуєте у 
варіанті, максимально наближе-
ному до оригіналу, чи адаптуєте 
під свій гурт? 
 — Дотримуюся позиції, що 
записи автентичного співу ма-
ють бути загальнодоступними, а 
переймати їх треба максималь-
но точно, без змін. Всі свої знахід-
ки (оригінальні аудіо- й відеоза-
писи) публікую на ютуб-каналі 
podolyanka 777, відео «Київсь-
кої Коляди» — на однойменній 
сторінці у «Фейсбуці». Чому так 
важливо, щоб люди чули саме 
оте — «бабусине» — виконан-
ня? Вважаю, що народна пісня 
— явище об’ємне. Її неможли-
во розкласти на проєкції: оце — 
текст, це — мелодія, це — тембр 
і тощо. Точніше, розкласти мож-
на, але тоді втратиться щось дуже 
важливе. Те, що не записується 
буквами чи нотами. Його мож-
на тільки відчувати і переймати 
цілісно, відчуваючи нюанси бук-
вально своїм етнічним корінням, 
яке десь у крові. Власне, що таке 
народна пісня? Це — голос твоєї 
землі. І, мабуть, немає кращого 
способу отримати благословення 
і силу далеких предків, як через 
старовинну пісню... ■

Катерина БАЧИНСЬКА

До Нового року лишається кілька днів, 
і дехто вже підготувався до новорічних 
свят, придбавши подарунки та прикра-
сивши ялинку, але є й такі, хто чекає ос-
танніх вихідних, щоб устигнути зробити 
все необхідне саме напередодні свята. Со-
ціологи групи «Рейтинг» вирішили дізна-
тися в українців про традиції, подарунки 
та різдвяно-новорічне святкування.

  За результатами опитування, 76% ук-
раїнців розповіли, що роблять подарунки 
на День святого Миколая. Цікаво, що, за 
даними дослідників, за останній рік кіль-
кість тих, хто дотримується цієї традиції, 
збільшилась майже на 10%. У 2018 році 
робили подарунки до 19 грудня лише 67%. 
Найбільше прихильників цього свята та 
традиції робити подарунки живе на Захід-
ній Україні, там майже 90% відповіли, що 
дотримуються цієї традиції. В інших ре-
гіонах також значна частина дотримуєть-
ся цієї традиції: у центрі  — 78%, на півдні 
— 70%, на сході — 64%. Здебiльшого під-
тримують її жителі сіл, жінки та більш за-
безпечені верстви населення.
 Соціологи також запитували в україн-

ців, чи вірять вони у святого Миколая та 
Діда Мороза? Що цікаво, за результата-
ми опитування, переміг таки святий Ми-
колай. Адже кожен другий респондент за-
явив, що вірить у Чудотворця. Порівняно 
з минулим роком кількість мрійників таки 
зросла. Наприклад, у 2018-му тих, хто ві-
рить у Миколая, було менше половини, а 
саме 43%. Найбільше вірять у святого Ми-
колая на заході  — це 58% опитаних, в ін-
ших регіонах таких близько половини. Як 
і з дотриманням традиції дарувати пода-
рунки на це свято, вірять у святого Мико-
лая переважно мешканці сільської місце-
вості, жінки та заможні громадяни. 
 Водночас у Діда Мороза українці вірять 
менше. Лише 31% зізналися в тому, що в 
ніч iз 31 грудня на 1 січня чекають на при-

хід Діда Мороза. Але варто зазначити, ди-
наміка вказує на те, що минулоріч лише 
кожен четвертий вірив у Діда Мороза. Та-
ким чином відсоток українців, які чекають 
на Діда Мороза, цього року зріс. Загалом у 
цього персонажа більше вірять жителі пів-
дня, містяни, жінки, молодші й знову-таки 
забезпечені українці.
 Близько 40% відзначили як найулюб-
леніші новорічні свята Новий Рік i Різдво. 
Ще для 7% опитаних таким є День свято-
го Миколая, а для 3% — старий Новий рік. 
Тільки 3% не люблять жодне з перерахо-
ваних свят. У довгій динаміці з 2011 року 
зменшилася кількість тих, хто любить Но-
вий рік — iз 49% у 2011-му до 43% у 2019-
му. Якщо ж визначати територіальні межі, 
то на півдні, сході та в центрі більше люб-

лять Новий рік, а от на Заході, навпаки, 
найулюбленішим святом назвали Різдво. 
Більш прихильні до Нового року чоловіки, 
мешканці міст i молодь. Відповідно, Різ-
дво більше люблять у селах, старші люди 
й жінки.
 Майже 80% українців мають намір 
поставити новорічну ялинку вдома: 40% 
живу і 38% — штучну. 11% опитаних за-
значили, що не ставитимуть ялинки, а об-
межаться новорічною композицією, стіль-
ки ж — узагалі обійдуться без символу Но-
вого року. У динаміці за кілька років дещо 
зросла кількість тих, хто надає перевагу 
штучній ялинці. Прихильників живої но-
ворічної ялинки більше на півдні та сході, 
у центрі — майже порівну, а от на заході 
люди схильні ставити штучну ялинку. ■

ДОСЛІДЖЕННЯ

Святий Миколай проти Діда Мороза
Напередодні різдвяно-новорічних свят соціологи опитали українців про традиції, 
подарунки, особливості святкування

■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Голос крові — він усе ще існує
Розповідь про колядників, яким відкривали двері Ніна Матвієнко, 
Левко Лук’яненко, Раїса Недашківська й інші відомі люди

■Світлана НАКОНЕЧНА

Ці люди роблять багато, щоб Різдво асоціювалося насамперед із Ко-
лядою. Вони — різного віку й різних професій, мешканці столиці та 
її околиць, котрі об’єдналися, щоб гуртом співати. Власне, це не ама-
торський колектив, а, швидше, рух однодумців. Наявність співочого 
таланту вітається, але не є обов’язковою: головне — бажання й щира 
любов до народної традиції. А ще неодмінна умова — впродовж листо-
пада й грудня раз на тиждень збиратися на репетиції в орендованому 
за власні кошти приміщенні. Повторювати добре знайомі й розучувати 
нові (ні, навпаки — більш давні й менш відомі) народні пісні святково-
зимового циклу. Готувати хай не цілий вертеп, а окремі його елементи 
— з Маланкою і Василем, Дідом, Козою. В ці сценки обов’язково вплі-
таються репліки на актуальні теми сьогодення. 
В період свят, від Різдва і аж до Водохреща, вони виступають у різних 
куточках столиці: в музеях, дитячих закладах, на вулицях, у пішохідних 
переходах і навіть на перонах станцій метро. А на запитання, як зветься 
їхній гурт, відповідають: «Ми — «Київська Коляда». Подобається? Тоді 
долучайтеся, й наступного Різдва колядуватимете разом із нами». 
Детальніше про це співоче коло ми попросили розповісти його очіль-
ницю Оксану Собко. Сама чудова виконавиця народних пісень ще 
зі шкільних років була учасницею легендарного хору «Гомін», де під 
керівництвом незабутнього Леопольда Ященка пройшла неабияку шко-
лу. А найголовніше — зрозуміла: справжнє народне мистецтво — воно 
не на сцені, не у звітних концертах. Воно невіддільне від самого життя. 
І навіть в умовах мегаполіса при бажанні можна зробити так, щоб на-
родна культура, зокрема традиція українського автентичного співу, не 
переривалася, а природним чином передавалася від батьків до дітей. 

Водіння Кози на станції метро «Золоті ворота» у Києві.❙
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«Нині в першій лізі існує велика інтрига у верхній частині турнірної 

таблиці — 6-8 команд мають амбіції й хочуть грати у прем’єр-лізі. Тож ми 
вважаємо, що УАФ варто переглянути своє рішення про розширення УПЛ 

уже з наступного сезону до 16 команд».
Сергій Ковалець
головний тренер ФК «Оболонь-Бровар» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Зимова перерва в українсь-
кому футболі — додаткова мож-
ливість у його учасників зосере-
дитися на організаційних дета-
лях наступного сезону, в котро-
му, нагадаємо, планується 
розширення кількісного складу 
вітчизняної прем’єр-ліги. Пере-
дбачається, що напряму до еліт-
ного дивізіону зможуть потра-
пити одразу два представники 
першої ліги. Можливість зай-
ти до УПЛ буде й у тре тьої ко-
манди Д-1, за умови, коли вона 
виграє стикові матчі в останньо-
го колективу поточного чемпіо-
нату прем’єр-ліги.
 В Українській асоціації фут-
болу вже розпочали прийом за-
явок від першолігових клубів 
на отримання атестата для 
участі в УПЛ. Не секрет, що ос-
таннім часом саме атестацій-
на процедура є визначальною 
у процесі затвердження оста-
точного складу учасників еліт-
ного турніру. І в цьому питан-
ні, бувало, траплялося так, що 
змагальний компонент під час 
визначення майбутніх новачків 
відходив на другий план. Мож-
ливо, саме тому представники 
одеського «Чорноморця» ви-
рішили подати заявку до атес-
таційного комітету УАФ, хоча 
турнірні перспективи «моря-
ків» підвищитися в класі вель-
ми скромні.
 Водночас інші шість клубів 
першої ліги, котрі також праг-
нуть отримати від УАФ атестат 
для участі в наступному сезоні 
УПЛ, — «Рух», «Волинь», «Ми-
най», «Інгулець», «Оболонь-
Бровар» «Металіст-1925» — 
ведуть запеклу боротьбу в своє-
му чемпіонаті за високі місця. 
При цьому перший колектив 
турніру — львівський «Рух» та 
харківських «металістів», які в 

турнірній таблиці посідають сь-
ому позицію, розділяє лише чо-
тири пункти.
 З огляду на високу щільність 
у верхівці проміжного протоко-
лу Д-1, головний наставник сто-

личних «броварів» Сергій Ко-
валець запропонував уже в на-
ступному сезоні повернутися 
до формули з 16 колективами-
учасниками УПЛ, хоча, згід-
но з розробленим положенням, 

така кількість команд в еліт-
ному дивізіоні має з’явитися в 
чемпіонаті-2021/2022 років. У 
новому ж ЧУ серед еліти очіку-
ють 14 команд.
 «Нині в першій лізі існує ве-

лика інтрига у верхній частині 
турнірної таблиці — 6-8 команд 
мають амбіції й хочуть грати у 
прем’єр-лізі. Тож ми вважає-
мо, що УАФ варто перегляну-
ти своє рішення про розширен-
ня УПЛ уже з наступного сезо-
ну до 16 команд. Тоді ми отри-
маємо повноцінний чемпіонат 
і значний глядацький інтерес 
до матчів», — відзначив Ко-
валець. Утім в УАФ навряд чи 
наважаться на зміни в існую-
чому регламенті по ходу сезо-
ну. Та й далеко не факт, що всі 
першолігові клуби, котрі пода-
ли заявки до УАФ, успішно по-
долають атестацію. Приміром, 
«Рух», який лідирує в Д-1, дня-
ми наразився на штрафні санк-
ції з боку Професіональної фут-
больної ліги, котрі забороня-
ють клубу здійснювати реєстра-
цію нових гравців. Як пояснив 
президент ПФЛ Сергій Мака-
ров, львівський клуб покара-
ли за те, що він відмовляєть-
ся виплачувати штраф (225 ти-
сяч гривень) за відмову вико-
ристовувати ліцензованого для 
першої ліги м’яча. При цьому 
очільник ліги додав, що в разі 
подальшого ігнорування вимог 
Регламенту, на «рухівців» мо-
жуть очікувати нові санкції. Не 
виключено, що за таких обста-
вин у «Руху» з’являться про-
блеми й з отриманням атестата 
відповідності вимогам УПЛ. ■

Григорій ХАТА

 Чим ближчою в часі стає атмосфера 
головної спортивної події 2020 року, то 
більше розмов точитиметься в світі про 
літню Олімпіаду в Токіо. Різдвяні кані-
кули — один із небагатьох періодів у 
світі спорту, коли на першому плані 
перебувають не змагання, а їх органі-
заційна складова. Відтак функціоне-
ри мають хорошу можливість для того, 
аби озвучені ними проблеми були по-
чуті широким загалом.
 Після президента Федерації легкої 
атлетики України Ігоря Гоцула про іс-
нуючу ймовірність зриву підготовки 
спортсменів до майбутніх Ігор заявили 
у вітчизняній Федерації художньої гім-
настики.
 І якщо побоювання Гоцула про при-
пинення фінансування олімпійських 
збірних швидко розвіяв міністр куль-
тури, молоді та спорту Володимир Бо-
родянський, заявивши, що зупинка 
грошового забезпечення мала коротко-
строковий характер і вже поновлена в 
повному обсязі, то віце-президент Фе-
дерації художньої гімнастики Ірина Де-
рюгіна акцентує увагу на тому, що для 

її підопічних виділених коштів критич-
но мало. Відтак під питанням опинила-
ся участь вітчизняних грацій у групо-
вих змаганнях Олімпіади-2020 в Токіо. 
«На підготовку дівчат у групових впра-
вах немає жодної копійки. Якщо держа-
ва не знайде можливості забезпечити 
виїзди гімнасток на змагання, то спорт-
сменки самі не поїдуть. У їхніх батьків 
немає таких грошей», — пояснила Іри-
на Дерюгіна.
 Опинитися поза переліком учасників 
майбутніх літніх Ігор у Токіо може й най-
сильніша тенісистка України Еліна Сві-
толіна. Нещодавно в розмові з капітаном 
жіночої тенісної збірної України Михай-
лом Філімою сама спортсменка заявила, 
що хоче виступити на Олімпіаді. Але до 
заявки на Ігри першу ракетку України 
повинні включити функціонери вітчиз-
няної тенісної федерації, з якими у Сві-
толіної існує конфлікт. 
 На початку нинішнього року пред-
ставники тенісистки та ФТУ не знайшли 
спільної мови в обговоренні умов виступу 
Еліни в складі збірної України в лютне-
вих матчах на Кубок Федерації. Незаба-
ром «синьо-жовті» знову гратимуть свої 
поєдинки на КФ в першій групі Євро-

Африканської зони (у лютому 2020-го, 
в Таллінні). І у федерації тенісу Украї-
ни наголосили, що без участі в матчах за 
збірну в Кубку Федерації потрапити на 
Олімпіаду буде неможливо.
 «До заявки на Олімпійські ігри вне-
семо тенісисток, які дадуть добро на 
виступ за збірну. Капітан команди Ми-
хайло Філіма веде прямі переговори з 
Еліною Світоліною стосовно її участі в 

матчі в Таллінні. ФТУ не має завдання 
шантажувати тенісистку виступами на 
Олімпіаді. Ми зацікавлені в участі на-
шої найсильнішої спортсменки як у Куб-
ку Федерації, так і на Іграх-2020. Єди-
не, що варто відзначити, без згоди ФТУ 
ніякого wild card (дозволу організаторів 
змагань), звичайно ж, не буде», — за-
явив виконавчий директор ФТУ Євген 
Зукін. ■

ФУТБОЛ

Амбіційне розширення
Одразу сім колективів першого дивізіону прагнуть отримати атестат відповідності 
вимогам вітчизняної прем’єр-ліги

■

Через відмову грати ліцензованими для першої ліги м’ячами та платити за це штраф львівський «Рух» 
отримав заборону здійснювати трансферну діяльність.
Фото з сайта fcrukh.com

❙
❙
❙

У нинішньому році прима вітчизняного тенісу Еліна Світоліна не виступала за збірну України 
в матчах Кубка Федерації.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙
❙

ТЕНІС

Без шантажу
У вітчизняній тенісній федерації прагнуть 
залучити першу ракетку України до виступів 
за національну збірну

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Директор цирку, дивлячись на 
виступ п’яного жонглера-еквілібрис-
та, сказав, що виступати після нього 
клоуну — тільки ганьбитися.

* * *
 Ніколи не розгортайте подару-
нок одразу, а дочекайтеся, доки гостi 
пiдуть. Якщо розгорнете його при 
гостях, то нікому з присутніх його 
вже не подаруєш.

* * *
 Чемпіонат світу з гірських лиж. 
Чемпіон мчить iз гори на великій 
швидкості. Тут його обганяє чоловiк 

зі своїми дітьми. Чемпіон у шоці, 
біля підніжжя гори запитує того:
 — Вам не страшно було?
 — Мені нi, а от дітям трохи, 
адже вони не п’ють.

* * *
 П’яний сідає в автобусі бiля ба-
бусi.
 — А ви знаєте, — каже та, — 
що потрапите пpосто в пекло?
 П’яниця схопився і закpичав 
водієві:
 — Зупиніться і випустіть мене, 
я сів не в той автобус!

Точка «перезавантаження» 
Наступний рік може стати в Україні початком кінця «епохи» процвітання олігархічних кланів, 
прогнозують нумерологи

По горизонталі:
 1. «Під тим дубом криниця стоя-
ла. В тій криниці дівка воду брала. Та 
й впустила золоте ..., засмутила коза-
кові серце» (народна пісня). 5. Напій із 
ягід, фруктів, овочів. 7. Американський 
пластун. 8. Програма дій претора, кон-
сула та інших службових осіб у Старо-
давньому Римі, яку вони оголошували, 
вступаючи на посаду. 9. «Ворон воро-
ну ... не виклює» (приказка). 11. Італій-
ська національна валюта, яка була до 
введення євро. 12. Напрям у європей-
ській літературі й мистецтві кінця XVIII 
— початку XIX ст., представниками яко-
го були Байрон та Квітка-Основ’яненко. 
13. Інструкція, як приготувати смачну 
страву. 15. Віддалене небесне тіло, що 
відзначається великою кількістю вип-
ромінюваної енергії. 19. Давньогрець-
кий обряд, публічне жертвопринесен-
ня богам ста биків. 20. Хімічна сполу-
ка, що містить атоми кисню. 21. Аме-
риканський штат. 23. Один із головних 
пристроїв, які допомагають керувати 
комп’ютером, або символ 2020 року. 24. 
Чеська національна валюта. 25. Болотя-
на пахуча рослина, стеблами якої прий-
нято прикрашати домівку на Трійцю. 26. 
Снаряд, який використовують для зни-
щення суден. 
По вертикалі:
 1. Білий вірш, неримована поезія. 
2. Найдавніша збірка епічних творів 
ісландської літератури. 3. Відбиток на 

папері чи тканині гравюри або офор-
ту. 4. Село на Чернігівщині, де був ро-
довий маєток відомих меценатів Тар-
новських. 5. Станція технічного обслу-
говування автомобілів. 6. Мудрий удав 
із «Книги джунглів» Редьярда Кіплін-
га. 8. Низькопробна підробка. 10. Дер-
жавна скарбниця. 12. Фахівець, який 
допомагає дитині з уроками та готує 
до іспитів та ЗНО. 14. Враження, ре-
зультат дії. 16. Один із головних атри-
бутів різдвяного вертепу. 17. Підрощені 
рослини, які висаджуються у відкритий 
ґрунт. 18. Інститут верховного керівниц-
тва мусульманською спільнотою, в яко-
му поєднуються світська і духовна вла-
да. 20. Оборонна споруда для укриття 
від вогню, траншея, шанець. 21. Одіоз-
ний учень Христа. 22. Давня одиниця 
площі у Великій Британії, що дорівнює 
приблизно 4 гектарам. ■

Кросворд №143 
від  20—21 грудня

Дара ГАВАРРА

 Після гучних скандалів і звину-
вачень у харасменті двічі оскароно-
сець Кевін Спейсі ледве оговтався від 
людського осуду. І хоча суд виправдав 
його, а сам актор попрохав вибачення, 
якщо когось образив своєю поведін-
кою, проте його акторська кар’єра 
пішла під укіс, друзі відвернулися від 
нього, але найгірше — творці мега-
популярного серіалу «Картковий бу-
диночок» «умертвили» його героя — 
президента США Френка Андервуда. 
Дійшло до того, що навіть сцени з його 
участю, які були зняті раніше, виріза-
ли з останнього сезону серіалу.
 Та напередодні католицького Різ-
два, яке в США святкують чи просто 
шанують усі без винятку американці, 
актор записав відео, яке й виклав на 
своєму «Ютуб»-каналі, в якому при-
вітав усіх зі святами. В образі свого 
кіношного героя Френка Андервуда 
Спейсі, сидячи перед затишним ко-
минком, звернувся до своїх глядачів із 
проханням долати будь-яку неправду, 
і якщо вам заподіяли кривду — у вас є 

два шляхи: піти в атаку або, при-
тримавши зброю, зробити щось не-
сподіване. Скажімо... вбити їх своєю 
добротою. Відео отримало назву 
KTWK, тобто Kill Them with 
Kindness («Убий їх своєю 
добротою») — воістину 
християнське гасло.
 Скандал довко-
ла свого імені ак-
тор пережив нелег-
ко, навіть довело-
ся поправляти своє 
здоров’я. Проте 
відчутно, що вся 
ця каламутна іс-
торія пішла йому 
на користь — він 
не зачаїв у собі зло, 
про що свідчить та-
кож і його поперед-
нє різдвяне приві-
тання, яке отримало 
назву Let Me be Frank 
(«Дозвольте мені по-
бути Френком/щирим» 
— гра слів). ■

з 30 грудня до 5 сiчня

 Овен (21.03—20.04). У вас iз дітьми 
буде багато проблем, які триватимуть досить 
довгий час. Не виключено, що дітям потрібна 
як моральна, так i фінансова підтримка.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 2.

 Телець (21.04—21.05). Попереду свя-
та, вiд яких ви чекаєте дива. Життя вирувати-
ме на повну, а події змінюватимуться, як у ка-
лейдоскопі.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 3.

 Близнюки (22.05—21.06). Настрій 
здебільшого буде святковий, Новий рiк ви зус-
трiчатимете в сiмейному колi. Щоправда, ви-
никнить деякi труднощi, але вам не звикати.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Рак (22.06—23.07).  Доведеться при-
ймати рішення, розвивати свою справу, 
безперервно оновлюючи коло знайомств. 
З’являться проблеми, які доведеться негай-
но вирішувати. 
 Дні: спр. — 31; неспр. — 1.

 Лев (24.07—23.08). До складних мо-
ментів цього часу можна віднести фiнансовi 
перевiрки вашого бiзнесу. Незабаром у ва-
шому життi почнуться масштабні зміни у кра-
щий бiк.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Діва (24.08—23.09). Фінансова ситуацiя 
досить благополучна, тож настав час подума-
ти про нову роботу або навiть власний бізнес.  
Бiльше довiряйте iнтуїцiї.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

 Терези (24.09—23.10). Коли ви знайде-
те нові джерела прибутків, краще тримати це в 
таємницi. Це може бути солідна премія або по-
вернення старих боргiв.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 31.

 Скорпіон (24.10—22.11). Стосунки з 
давнiми друзями залишаються стабiльни-
ми. Незабаром коло знайомих розширить-
ся з’являться люди, якi внесуть змiни у ваше 
життя.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

 Стрілець (23.11—21.12). Самотні люди 
можуть розраховувати на флірт і приємне то-
вариство. Можливi зустрічі в поїздках, одна з 
яких може стати доленосною.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 5.

 Козеріг (22.12—20.01). Вам доведеть-
ся брати на себе відповідальність не тільки за 
свої слова та вчинки, а й за багатьох людей. 
Вихiднi обiцяють приємний вiдпочинок, тож 
можете розслабитися.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 2.

 Водолій (21.01—19.02). Наприкiнцi року 
ви пiдбиватимете пiдсумки, результати будуть 
вражаючими. На першому місці, як завжди, інте-
реси сім’ї. У новорiчну рiч чекайте сюрпризiв.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 1.

 Риби (20.02—20.03). Ви постійно від-
чуватимете себе за когось вiдповiдальним. Ця 
тактика правильна, оскільки серед однодум-
ців є люди, що заважають вам втiлювати iдеї 
в життя. Будьте обережнi з фiнансами.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3. ■

Кевін Спейсі.❙

ЗІРКОВИЙ ШЛЯХ

Кевін Спейсі вбиває...
Але лише добротою

■

28—29 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, невеликий мокрий снiг. Мiсцями ожеледь, на 
дорогах мiсцями ожеледиця, налипання мокрого снiгу. Вiтер 
пiвнiчний, 5-10 м/с. Температура вночi та вдень 0...+2. Пiсля-
завтра температура вночi та вдень -1...-3.

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

26 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 13 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — 
немає, Пожежевська — 13 см.
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