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Фото загиблих українських громадян в аеропорту «Бориспіль»: сюди досі несуть квіти і лампадки. 
Фото Volodymyr Runets/Facebook. 
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РИМА ТИЖНЯ

Постноворічне
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

Ми співали «Нова радість 
стала», 
Споживали смекту із 
фесталом. 
Після пампушок і 
галушок 
Організм переживає 
шок. 
Після голубців і холодців 
Він мов на наркотики 
підсів. 
Поглинає «шуби» й олів’є, 
Їсть і п’є, і знову їсть і 
п’є. 

Зупинитись варто би, та 
є ще 
Рік старий новий, і 
Водохреще. 
Став давно в країні 
місяць січень 
Місяцем тяжких 
перенасичень, 
Місяцем рулетів і ковбас, 
Мов в останній раз, мов 
про запас... 
Й разом з нами все це 
доїда 
Наша «Україна молода»! 

Фонять важкі 
метали

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 23,686 грн 

1 € = 26,422 грн

1 рос. руб. = 0,381 грн

На полі під 
Тегераном…
Катастрофа українського «Боїнга» в Ірані: чи завадять 
розслідуванню трагедії політичні мотивації
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УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
д е р ж а в -

ного боргу має Україна на початок 2020 року, 
повідомили в пресслужбі Міністерства фі-
нансів України.

74,5 млрд разів
перегля-

дали україномовну версію електронної ен-
циклопедії за минулий рік, йдеться у блозі 
редакторів української «Вікіпедії». 

гривень
витрачено з 

бюджету на новорічні подарунки для дітей 
по всій Україні, повідомила система Prozorro 
на своїй сторінці у «Фейсбуці».

гривень
премій отри-

мали бійці Об’єднаних сил минулоріч, прозвітува-
ли в пресцентрі штабу ООС.

пенсіонерів
працюють в Україні, повідомили у 
Пенсійному фонді.

707,5 млн Понад  26 млн Понад  2,5 млн102 млн
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СОЦІОЛОГІЯ

З оптимізмом 
у 2020-й
Підсумки 2019 року 
та очікування від нового
Катерина БАЧИНСЬКА

Цього року в українському житті було дуже 
багато соціології, цифр, опитувань щодо 
подій, які впливали на наше з вами життя. На 
питання, які раніше ментально розділяли Ук-
раїну на схід і захід, українці все частіше від-
повідають однаково, незалежно від того де 
живуть. І це робить країну ціліснішою. Питан-
ня армії, зовнішньої політики, вступу до ЄС, 
довіри до президента та майбутнього країни 
все ближче доходять до показників у 50%. А 
10 років тому таке неможливо було уявити.

Політик року
 Тут довго не будемо гадати, кого українці назвали полі-
тиком року, — Володимира Зеленського. Ще рік тому він 
був коміком, але за 5 хвилин до нового року оголосив про 
свої президентські амбіції. 2019-го він став президентом і, 
на думку громадян, політиком року. Кожен другий українець 
на питання «кого ви вважаєте політиком року?» назвав саме 
його прізвище. Далі у списку Петро Порошенко, Юлія Тимо-
шенко, Дмитро Разумков та Юрій Бойко. Але що важливо 
зазначити — кожен четвертий українець не назвав жодної 
кандидатури. 

Подія року
 Кожен другий опитаний «Демократичними ініціативами» 
подією року назвав вибори президента та Верховної Ради. 
А от 50% опитуваних компанією «Рейтинг» зазначили, що 
подією року є звільнення українських військовополонених. 
За даними «Демократичних ініціатив», друге місце належить 
звільненню українських полонених, далі — нормандська зус-
тріч, а четверте та п’яте місця — отримання Томосу та розве-
дення військ на Донбасi. 

Подія світового значення
 51% громадян не зміг дати відповідь на питання «яка 
найважливіша подія відбулася у світі у 2019 році?». Нази-
вали зустріч у нормандському форматі. Чи вірять українці у 
майбутнє своєї країни? Якщо коротко, то так, але з певними 
«але». Якщо ж конкретніше, то соціологи запитали громадян, 
чи в правильному напрямку рухається країна? І от в 2019-му 
був рік найбільшого оптимізму за всі 28 років незалежності. 
Але не варто забувати, що рівень віри та очікування зазвичай 
найбільший саме після виборів, а далі поступово починає па-
дати. Так було у 2005-му, потім 2010-му, 2014-му і зараз. 

Чого українці чекають у 2020-му?
 У наступному році українці оптимістично налаштовані 
щодо стабільності гривні та зростання інвестицій в Україні. 
Але не вірять у справедливе правосуддя, зниження рівня зло-
чинності, зниження тарифів і в те, що зменшиться корупція і 
покарають корупціонерів. 50 на 50 розділилися думки україн-
ців стосовно встановлення миру на Донбасі, зростання добро-
буту людей та поліпшення умов для бізнесу. Уже стандартно 
з 2015 року з року в рік українці найбільше довіряють Зброй-
ним силам України, церкві і волонтерським організаціям. Не 
довіряють російським ЗМІ, судам, політичним партіям та ук-
раїнським банкам.

Росія чи ЄС?
 Куди будемо рухатися? Проаналізувавши попередні роки, 
щороку підтримка проєвропейського вектору розвитку краї-
ни зростає. Таким чином, наприкінці 2019-го 64% обирають 
вступ до ЄС і лише 13% — до Митного союзу. Найбільше під-
тримують вступ до ЄС на заході країни (більше 90%), наймен-
ше — на сході. Але варто також сказати, що на пiвдні та сході 
третина населення зі своїми геополітичними орієнтаціями не 
визначилася. Де ж шукати українцям захисту? Кожен другий 
зазначив, що Україна повинна готуватися до вступу в НАТО, 
позаблоковий статус захищає кожен четвертий українець, а 
підтримує ідею військового союзу з Росією та іншими краї-
нами СНД тільки один iз двадцяти. ■

■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 У Києві в січні з 1989 
року традиційно відбуваєть-
ся Вечір Різдвяних Василів, 
започаткований Євгеном 
Сверстюком у пам’ять про 
відомих і знакових для іс-
торії України власників цьо-
го імені: Стуса, Симоненка, 
Чумака, Еллана-Блакитно-
го, кожен з яких народився 
у близькі дні до цієї особли-
вої зимової пори. Так, поет, 
журналіст і шістдесятник 
Василь Симоненко побачив 
світ 8 січня 1935-го у селі 
Біївці Лубенського району 
Полтавської області. Дата 
народження Василя Стуса — 
6 січня 1938-го. Мала бать-
ківщина поета, переклада-
ча, прозаїка, мислителя, лі-
тературознавця, правозахис-
ника, який помер 47-річним 
у радянському таборі біля 
Кучино Пермського краю 
в РРФСР, — село Рахнівка 
Гайсинського району Він-
ниччини. Посмертно він став 
лауреатом Державної премії 
ім. Т. Шевченка (1991) та Ге-
роєм України (2005).
 Цьогоріч вшанування 
Василів організовують 12 
січня, у День українського 
політв’язня, що відзначаєть-
ся від 1975 року за ініціативи 
В’ячеслава Чорновола. Нага-
даємо, цього дня 1972 року 
КДБ УРСР у Києві та Львові 
заарештувало 14 діячів диси-
дентського руху, звинуваче-

них в «українському буржу-
азному націоналізмі» і поши-
ренні самвидаву. Всього про-
тягом року зазнали репресій 
89 активістів, більшість з 
яких були засуджені до ве-
ликих термінів ув’язнення 
або поміщені у психіатрич-
ні лікарні. І це стало почат-
ком масових репресій проти 
української інтелігенції, які 
тривали майже неперервно 
до кінця 1976 року, коли за 
ініціативою голови КДБ Ві-
талія Федорчука розпочало-
ся переслідування організа-
торів і учасників гельсінсь-
кого руху.

 Україні і нині доводить-
ся боротися за визволення 
своїх синів і дочок — сучас-
них політв’язнів Кремля у 
РФ, підтримуваних Росією 
сепаратистських самопрого-
лошених псевдореспубліках 
«ЛНР/ДНР» та в анексова-
ному нею Криму. Тому на 
Вечорі Різдвяних Василів у 
Києві спогади про дисидент-
ство межуватимуть із розду-
мами про позачасовий фено-
мен «прямостояння» україн-
ців та історичні уроки.
 До слова, на вечір запро-
шені, зокрема: Василь Ов-
сієнко й Олесь Шевченко — 

колишні політв’язні, істо-
рики дисидентського руху, 
Маргарита Довгань — шіст-
десятниця, громадська та 
культурна діячка, Володи-
мир В’ятрович — екс-очіль-
ник Українського інституту 
національної пам’яті, нині 
народний депутат України, 
Олег Сенцов та Володимир Ба-
лух — політв’язні путінського 
режиму. Звучатиме поезія Ва-
силя Стуса, Євгена Сверстюка 
та Василя Симоненка, якому б 
у ці дні виповнилося 85 років. 
Традиційно учасників захо-
ду вітатиме дитячий фоль-
клорний театр «Дай Боже». 
Виступатимуть лауреати пре-
мії імені Василя Стуса, серед 
яких бандурист і лірник, лі-
дер гурту «Хорея Козацька», 
народний артист України Та-
рас Компаніченко. 
 У колонній залі Київсь-
кої міськдержадміністрації, 
де вечір розпочнеться о 16-й, 
будуть представлені книги 
про рух опору 60-80-х років, 
спогади Василя Ов сієнка, 
Євгена Сверстюка, Маргари-
ти Довгань, Іванни Мащак, 
а також спогади про Василя 
Стуса. ■

СТОЛИЦЯ

Феномен «прямостояння»
Вечір Василів об’єднає українських політв’язнів усіх часів

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Попри очікування, на початку но-
вого 2020 року режим тиші не настав. 
Противник не припиняє обстріли, ви-
користовуючи зокрема й забороне-
ну Мінськими угодами зброю великих 
калібрів. Особливістю ведення бойових 
дій iз початку нового року стало змен-
шення кількості турбуючого вогню. На-
томість виросло число прицільних об-
стрілів iз боку противника. 
 За минулі три доби збройні форму-
вання Російської Федерації та їхні посі-
паки 12 разів порушили режим припи-
нення вогню. Противник обстріляв по-
зиції наших підрозділів із заборонених 
Мінськими домовленостями 122-мiлi-
метрових артилерійських систем, міно-
метів калібру 120 мм, а також гранато-
метів різних систем, великокаліберних 
кулеметів та іншої стрілецької зброї. 
 На донецькому напрямку в районі 
відповідальності оперативно-тактич-
ного угруповання «Схід» обстріли по 
позиціях Об’єднаних сил зафіксовано 
біля Лебединського, Василівки, Пісок. 
На луганському напрямку в районі від-
повідальності оперативно-тактичного 
угруповання «Північ» iз великокалі-
берних кулеметів i стрілецької зброї во-
рог відкривав вогонь поблизу населено-
го пункту Хутір Вільний; неподалік Но-
воолександрівки та біля Новолугансь-
кого — з гранатометів різних систем та 
іншої стрілецької зброї, біля Кримсько-
го — з 82-мiлiметрових мінометів, гра-
натометів різних систем i великокалі-
берних кулеметів.
 За цей період п’ятеро військово-
службовців Об’єднаних сил отримали 
поранення.
 Українська сторона спільного цен-

тру з контролю та координації питань 
припинення вогню та стабілізації лінії 
розмежування сторін повідомляє про 
систематичне обмеження свободи пере-
сування патруля СММ ОБСЄ у виконан-
ні мандата СММ з боку збройних форму-
вань Російської Федерації. За даними 
звіту СММ ОБСЄ від 8 січня 2020 року, 
представники збройних формувань РФ 
укотре відмовили патрулю місії у про-
їзді на тимчасово окуповану територію 
через блокпост біля населеного пункту 
Верхньошироківське (кол. «Октябрь») 
на півдні Донецької області. 
 Необхідно зазначити, що через цей 
блокпост здійснюється проїзд у район, 
в якому, згідно з п. 5 Меморандуму про 
виконання положень Протоколу, за під-
сумками консультацій Тристоронньої 
контактної групи від 19 вересня 2014 
року заборонено розміщувати важке 
озброєння та військову техніку.
 На блокпосту біля населеного пун-
кту Верхньошироківське з початку 
грудня 2019 року i досi представника-
ми Місії зафіксовано 40% від загальної 
кількості обмежень свободи пересуван-
ня патрулів Місії у зазначений район.
 Фахівці вважають, що такі дії мо-
жуть мати за мету приховати заборо-
нену діяльність збройних формувань 
Російської Федерації, в тому числі зосе-
редження, пересування або підготовку 
військ. У звіті Спеціальної моніторин-

гової місії ОБСЄ від 7 січня оприлюдне-
но інформацію, що 4 січня на непідкон-
трольній урядові України території на 
полігоні в районі н. п. Міусинськ міні-
БПЛА зафіксував сiм одиниць реак-
тивних систем залпового вогню (БМ-21 
«Град», 122 мм), що були розміщені з 
порушенням ліній відведення. На полі-
гоні в районі н. п. Міусинськ зафіксова-
но 10 самохідних гаубиць (2С1 «Гвозди-
ка», 122 мм), 12 буксируваних гауби-
ць (Д-30 «Жаба», 122 мм) та три танки 
(Т-64), а неподалік н. п. Хрустальний — 
18 буксируваних гаубиць (2А65 «Мста-
Б», 152 мм — 10 од.; 2A36 «Гіацинт-Б», 
152 мм — 8 од.) та 10 танків (Т-64).
 І при цьому українська сторона звер-
тає увагу, що у щоденних звітах від 4 та 
6 січня 2020 року командою СММ ОБСЄ 
була надана недостовірна інформація 
щодо порушень українською стороною 
Мінських домовленостей стосовно від-
ведення озброєння, а саме зенітних ра-
кетних комплексів 9К33 «Оса». Ця ін-
формація подається в маніпулятивно-
му форматі, як така, що звинувачує 
Україну в порушенні домовленостей. 
Хоча розміщення «Ос» не підпадає під 
дію Мінських угод щодо відведення оз-
броєння. Відповідно до Мінських домо-
вленостей, відведенню підлягають тан-
ки, артилерія, РСЗВ, тактичні ракети. 
Про відведення зенітних ракетних ком-
плексів у домовленостях не йдеться. ■

НА ФРОНТІ

«Оса» носа не пiдточить
Чому з’явилася недостовiрна iнформацiя

■

Вечір Різдвяних Василів у Києві проводять з 1989 року.❙
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осіб
виконав-

чими службами обмежено виїзд за межі України через 
несплату аліментів, констатували в адміністрації Дер-
жавної прикордонної служби.

Близько  120 тис. осіб
Росія утримує в ув’язненні за так 

званими «кримськими справами», пові-
домила голова правління Кримської пра-
возахисної групи Ольга Скрипник.

зросте укомплектованість ЗСУ 
навчальними тренажерами цьо-

горіч, заявив начальник відділу бойової підготовки Сухопут-
них військ — заступник начальника управління бойової під-
готовки ГУП ЗСУ підполковник Владислав Пономарьов.

жителів
України не читають 

книжок, згідно з даними соціологіч-
ного опитування, яке провела ком-
панія Research & Branding Group.

Україна
виконала план 

приватизації у минулому році, 
повідомила пресслужба Фонду 
держмайна у «Фейсбуці».

89 До 60% 57% На 3%
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Хакерська група, до скла-
ду якої входило троє українців 
та один іноземець, п’ять років 
поспіль «зламувала» серве-
ра різних організацій та при-
ватних осіб, а потім продава-
ла доступ до їхніх комп’ютерів 
своїм замовникам. 
 Як повідомила пресслужба 
Харківської поліції, для своїх 
bruteforce-атак зловмисники 
використовували спеціалізо-
ване програмне забезпечен-
ня, що виявляло слабкі місця 
системи ОС Windows. Частину 
«зламаних» серверів вони ек-
сплуатували на власний роз-
суд, створюючи нові структу-
ри для функціонування крип-

товалютних платформ. Ха-
кери також установлювали 
командні центри для вірусів 
зразка stealer, перетворюючи 
їх на інструменти проведен-
ня bruteforce-атак на нові вуз-
ли мережі. Частину здобутого 
вони продавали іншим хаке-
рам, які використовували от-
риману інформацію з корис-
ливою метою. Тобто займали-

ся здирництвом, списуванням 
коштів із банківських рахун-
ків і карток тощо. 
 Усі четверо були активни-
ми учасниками хакерських 
форумів, де отримували ре-
гулярні замовлення від гро-
мадян України, Росії, США, 
Франції, Китаю, Болгарії, Ін-
дії, Бразилії, Малайзії та пів-
нічних країн Європи. Спілку-

вання відбувалося через при-
ховані месенджери. Гроші за 
роботу зловмисники отриму-
вали на крипто- та електрон-
ні гаманці. На деяких із них 
слідчі виявили 80 тисяч до-
ларів. Була також вилучена 
під час обшуків комп’ютерна 
техніка, різні носії інформа-
ції, чорнові записи, мобільні 
телефони, що доводять факт 
проведення віртуальних обо-
рудок. Після низки експертиз, 
одному з учасників групи вже 
оголошено про підозру. На-
разі вирішується доля інших 
хакерів, у тому числі й інозем-
ного громадянина. Для цього 
слідчі готують міжнародне 
правове доручення, аби зафік-
сувати сліди їхньої діяльності 
за межами України. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Верховна Рада прийняла рішення 
реорганізувати або остаточно закрити 
до 1 липня 2021 року всі філіали вишів 
у п’яти містах країни: Києві, Харкові, 
Львові, Одесі та Дніпрі. Скажімо, у Хар-
кові у зону ризику потрапляють 5 нав-
чальних установ-супутників.
 Як пояснила голова парламентсько-
го Комітету з питань освіти, науки та 
інновацій Юлія Гришина, раніше такі 
«підрозділи» вишів створювали для 
того, аби забезпечити регіональний до-
ступ до освіти у невеликих містах. Для 
цього навіть було прийнято спеціаль-
ний закон. Утім ситуація різко змінила-
ся після того, як молодь стала активніше 

виїжджати на навчання за кордон. Тепер 
студентів в Україні на всі виші фізично 
не вистачає. 
 «Аби якось утриматися на плаву, — 
каже Юлія Гришина, — ВНЗ почали ак-
тивно відкривати філії у великих міс-
тах. Утім, на жаль, у переважній біль-
шості випадків ці філіали надають низь-
ку якість освіти. Якщо головний ВНЗ 
розташований, наприклад, в Одесі, то 
складно підтримувати рівень, відкрив-
ши філіал у Києві». 
 Студентам, які не встигнуть завер-
шити навчання до вказаної дати, нада-
дуть можливість перевестися до інших 
університетів. Є певний вибір і в ВНЗ. 
«Якщо філіал дійсно сильний і якісно 
працює, — повідомила пані Юлія, — то 

виш може його самостійно реорганізу-
вати, створивши окремий інститут. Але 
якщо такої можливості немає, то філія 
має бути закрита».
 Серйозний аудит від Міністерства ос-
віти чекає і на професійно-технічні учи-
лища. Керівникам ПТУ розішлють ан-
кети з питаннями, що допоможуть вия-
вити рівень матеріальної бази, стан уч-
бових приміщень, кількість педагогів та 
учнів. Чиновники також перевірять, на-
скільки тісно співпрацюють ПТУ з під-
приємствами і чи беруть участь у міжна-
родних та всеукраїнських проєктах. У 
результаті додаткові кошти на розвиток 
отримають лише ті навчальні заклади, 
які зможуть довести власну ефектив-
ність. ■

НЕБЕЗПЕКА

Фонять 
важкі 
метали
Чию голову сховали у 
контрабандний «пісок»
Ірина КИРПА

 У Херсоні не вщухають невдо-
волення з приводу вантажу, який 
доставили туди з Чорногорії ще у 
середині грудня. З кінця минуло-
го року і понині під стінами Хер-
сонської міськради та Херсонської 
облдержадміністрації проходять 
акції протесту. Попередні виснов-
ки незалежних експертів шокують: 
концентрація небезпечних речовин 
у так званому чорному піску з Чор-
ногорії перевищує допустиму нор-
му за деякими показниками біль-
ше, аніж у 100 разів!
 — Почали надходити перші 
дані перевірки скандального ван-
тажу з Чорногорії, — повідомив 
херсонський депутат Віталій Бог-
данов. — Перевищення норм у со-
тні разів уже по декількох пози-
ціях: цинк — у 11,2 більше нор-
ми, мідь — у 146,7, свинець — у 
3,8 вище норми. Загрозливі циф-
ри маємо й по інших важких мета-
лах, які містяться у чорногорсько-
му «піску».
 Отруйні відходи завезли на пів-
день України під виглядом звичай-
ного вантажу, а нечистим на руку 
ділкам не склало труднощів підку-
пити експертів, які сфальсифікува-
ли документи про безпечність ванта-
жу для здоров’я. З’ясувалося, що все 
це було ланцюжками однієї схеми 
жорстокого бізнесу: адже отруйний 
пісок планували лише частково ви-
везти на полігон побутових відходів, 
а от більшу частину херсонські під-
приємці хотіли перепродати буді-
вельникам, щоб отримати надпри-
буток у кілька мільйонів гривень.
 Нагадаємо, 15 грудня судно з 
Чорногорії під виглядом піску за-
везла до морського порту Херсона 
близько 6 тонн промислових від-
ходів. Тиждень судно стояло в пор-
ту, а митники перешкоджали його 
розвантажувати, утім це правдами 
і неправдами зробили.
 Депутати Херсонської міської 
ради ще 24 грудня офіційно звер-
нулися до президента України, 
прем’єр-міністра та керівників 
Національної поліції й СБУ з при-
воду завезених до Херсона техніч-
них відходів під виглядом піску з 
Чорногорії. В офіційному депутат-
ському зверненні поскаржилися 
на бездіяльність правоохоронних 
органів, попросили владу країни 
звернути пильну увагу та негайно 
втрутитися в ситуацію, щоби за-
побігти екологічній катастрофі у 
південному регіоні України.
 Донині залишаються загадкою 
питання про те, хто з представни-
ків міської влади ухвалив рішен-
ня про розміщення на херсонсько-
му звалищі сумнівного піску, до-
ставленого морем iз Чорногорії, а 
також про те, як міська влада має 
намір безпечно зберігати та утилі-
зувати небезпечний для здоров’я 
«пісочок». ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Побудувати в Карпатах 
казкове поселення гуцульсь-
ких гобітів — Гобітхіл — ви-
рішив киянин Андрій Боєчко. 
І разом з однодумцями, таки-
ми ж ентузіастами, взявся за 
справу.
 «На гірській галявині ми 
побудуємо казкове містечко, 
яке ви бачили у фільмі «Во-
лодар перстнів». Але це буде 
не бутафорське кіношне по-
селення, а справжнє, реаль-
не, екологічне, сучасне, енер-
гозберігаюче. Там будуть сто-
яти будиночки гуцульсь-
ких гобітів, пастися овечки 
і корівки, в потоці плескати-
меться струмкова королівсь-
ка форель, у вуликах карпат-
ські бджоли чаклуватимуть 
над чудодійним гірським ме-
дом», — зазначає Андрій.
 Ініціатор каже, що зве-
дення такого поселення ста-
ло можливим завдяки про-
грамі розвитку Карпат, яку 
уряд анонсував кілька міся-

ців тому. «Саме зелений ту-
ризм і є тим механізмом, 
який дозволить повернути в 
наші гори повноцінне життя. 
Вже в травні ми запросимо на 
відкриття Hobbithills і ви на 
власні очі побачите, як у Кар-
патах народиться Казка», — 
впевнений Андрій Боєчко.
 Поки з запланованих 25-
30 будиночків споруджуєть-
ся лише 7 — однокімнатні і 
двокімнатні. Там буде опа-
лення й електропостачання, 
каналізація, меблі, сантех-
ніка, електрична плитка. Всі 
меблі, підлога і стіни зроблені 
з натурального дерева місце-
вими майстрами. Поперед-
ня вартість готового під ключ 
однокімнатного будиночка 
оцінюється в 10-11 тисяч до-
ларів, двокімнатного — в 12-
13 тисяч доларів. 
 «Не знаю, як вам, але мені 
так набридли кам’яні лабі-
ринти, брудна вода і смер-
дюче повітря в місті. Мені 
не подобається, що сусідні 
будинки закривають сонце. 

Я так давно мріяв побудува-
ти таке місто, щоб нічого там 
не нагадувало про цивіліза-
цію», — відвертий Андрій. 
Він додає, що хочеться, щоб 
біля оселі гуляли олені й ко-
сулі, щоб у кущах понад лі-
сом жило сімейство зайчат, 
щоб збирати білі гриби біля 
входу в дім, ловити в пото-
ці найсмачнішу в світі рибу 
— королівську струмко-
ву форель, бачити, як схо-
дить і заходить сонце, а не 
з’являється над дахом сусід-
ньої багатоповерхівки чи хо-
вається за супермаркетом, 
що навпроти. ■

ДО РЕЧІ

 Згодом Карпати можуть пора-
дувати туристів ще однією родзин-
кою. Це буде 15-метрова будівля у 
старовинному Косові, яка нагадува-
тиме глечик, які з діда-прадіда ви-
готовляють місцеві умільці. І в та-
кому будиночку відкриють сучасний 
мистецький центр, де розміститься 
музей косівської кераміки, обладна-
ють гончарні майстерні. 
 Ідея втілити у життя такий про-
єкт виникла в українських архітек-
торів після того, як ЮНЕСКО вне-
сло автентичну косівську кераміку 
до списку нематеріальної художньої 
спадщини людства.

■

УПІЙМАЛИСЯ!

Зламанi сервери
Інтернет-зловмисники працювали в різних 
куточках світу

■

ОВВА!

Країна Гобітхіл
У Карпатах створюють казкове містечко 

■

ОСВІТА

Бо абітурієнти їдуть в закордоння
Філіали вишів у Києві, Харкові, Львові, Одесі та Дніпрі можуть закрити

■

Поселення гуцульських гобітів обіцяють відкрити у травні.
Фото Андрія БОЄЧКА.

❙
❙



Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

 Через непрогнозоване та ало-
гічне укріплення гривні, а також 
ряд помилок влади у державно-
му бюджеті за підсумками ми-
нулого року утворився величез-
ний дефіцит. Уже в перші дні но-
вого року ми побачили: величина 
«дірки» у державній казні сягну-
ла 39 млрд гривень. 
 При цьому, за даними Держ-
статистики, дефіцит бюдже-
ту залишився у планованих ме-
жах: 1,8% до ВВП. За рік загаль-
ний фонд держбюджету отримав 
879,8 млрд гривень, його доходи 
при цьому зросли на 5,5%. Дохо-
ди фонду від податку на доходи 
фізичних осіб зросли на майже 
20%, до 110 млрд гривень, дохо-
ди від податку на прибуток під-
приємств зросли на 11,8%, до 
107,1 млрд гривень. Видатки за 
загальним фондом дер жавного 
бюджету склали 950,7 млрд гри-
вень, що на 3,2% менше від пла-
нових показників. 
 Утім, як зауважують експер-
ти, зростання курсу національної 
валюти на 16,5% суттєво знизи-
ло обсяги доходів від експорту, на 
які розраховував уряд. Як відомо, 
Держбюджет-2019 було сформо-
вано з урахуванням середнього 
обмінного курсу 28,2 гривень за 
долар, хоча пізніше курс скоре-
гували до 26,4 гривні. Насправді 
ж валюта тупцює на рівні 24 гри-
вень. Таким чином, розрив між 
прогнозованими і реальними до-

ходами бюджету склав 39 млрд 
гривень або 1,6 млрд доларів.
 Влада при цьому старан-
но робить хорошу міну при по-
ганій грі. Міністр фінансів Окса-
на Маркарова заявила: ситуація 
під контролем і в жодному випад-

ку не призведе до скорочення де-
ржавних витрат. Прем’єр Олек-
сій Гончарук трохи самокритич-
ніший. «Інформація про те, що 
в нас є певні недонадходження 
до державного бюджету, — це 
правда. Дійсно, деякі програми 

до кінця року не будуть профі-
нансовані», — сказав Гончарук. 
Визнають проблему й у прези-
дента Володимира Зеленського, 
причому в проблемі звинувачу-
ють Національний банк Украї-
ни. Мовляв, винна в усьому ви-

сока відсоткова ставка і замість 
того, щоб стримувати нацвалю-
ту, в НБУ не поспішають зни-
жувати її курс. При цьому в ре-
гуляторі попереджають: занадто 
швидке скорочення ставки при-
зведе до нестійкого економічно-
го зростання.
 Експрезидент Петро Поро-
шенко вважає винним за про-
вальну бюджетну політику осо-
бисто Володимира Зеленсько-
го, оскільки той сконцентрував 
у своїх руках усі важелі влади. 
«Перші два квартали, коли ще 
була моя каденція, зростання 
економіки України перевищува-
ло 4%, тільки на казначейсько-
му рахунку було близько 30 міль-
ярдів гривень і у валюті було ще 
також більше 30 мільярдів гри-
вень. Це профіцит бюджету на 
20 млрд гривень за підсумками 
першого півріччя, — сказав він. 
— Зараз ми маємо суттєві загро-
зи для грошей на казначейсько-
му рахунку, недонадходження 
на митниці майже в 39 млрд». 
 Наслідки, якщо влада швид-
ко не розв’яже проблему для 
країни, будуть неприємними. З 
одного боку — це недофінансу-
вання місцевого самоврядуван-
ня, руйнування системи децен-
тралізації. З другого боку — не-
дофінансування соціальних і 
культурних витрат, у тому числі 
субсидій, позиція щодо фінансу-
вання оборони. Нестача фінансів 
очікує на державне оборонне за-
мовлення, армію. ■
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Труба між «братами»
 Друга лінія постачатиме 15,75 млрд ку-
бометрів газу до Європи через Туреччину, 
Болгарію, Сербію та Угорщину. Газо провід 
прокладено по дну Чорного моря від росій-
ського міста Анапа до Кіїкея на узбережжі 
Туреччини. Разом із другою чергою «Пів-
нічного потоку» цей проєкт — частина 
російського плану усунути Україну від га-
зового транзиту.  
 На перші дні січня припадає запуск так 
званого TurkStream. Про це ще наприкінці 
грудня минулого року заявляв турецький 
міністр енергетики та природних ресурсів 
Фатіх Донмез. «Ми будемо незамінними на 
міжнародних ринках природного газу з га-
зопроводами, що йдуть як зі сходу, так і з 
півночі», — сказав турецький чиновник. 
 Країни-партнери Росії, які брали участь 
у спорудженні газогону, — переважно 
«братські». Це і Болгарія, населення якої 
традиційно лояльне до російських «брату-
шок», і Угорщина, владу якої вважають 
лояльною до російського керівництва, і, 
звичайно ж, Сербія, що позиціонує себе як 
«один народ» із народом російським. 
 Президент Сербії Олександр Вучич 
кілька разів обговорював будівництво «Ту-
рецького потоку» в Москві з Володимиром 
Путіним, навіть запросив останнього на 
відкриття сербської ділянки газопроводу. 
Втім, попри весь оптимізм росіян, навіть 
самі сербські експерти не вважають ситуа-
цію такою, що позбавлена ризиків. Доктор 
економічних наук і колишній посол Сербії 

в Білорусі Сречко Джукич заявив: «У да-
ний момент ми не зможемо спрогнозувати 
точну картину того, що буде через рік або 
два, тому що не знаємо, на які підводні ка-
мені можна нарватися в найближчі міся-
ці». Якщо не зважати на питання, як на це 
будівництво дивиться Захід. За його слова-
ми, тут існує два підходи. Один із них — 
підхід США, які заявляють про те, що в ці-
лому вони нічого не мають проти будівниц-
тва «Турецького потоку», якщо газопровід 
будується з урахуванням європейського га-
зового законодавства — Третього енерге-
тичного пакета і всіх супутніх законів.
 «Але не треба забувати, що в даний мо-
мент російсько-американські відносини 
перебувають на найнижчому рівні з часів 
закінчення холодної війни, і ці відноси-
ни позначаються на сегменті енергетич-
ної безпеки, який стосується російського 
газу. Ми не знаємо, що США можуть засто-
сувати зі свого арсеналу проти «Турецько-
го потоку». Ми бачимо, як вони діють щодо 
«Північного потоку — 2». Хоча треба бути 
чесним і сказати, що не було жодного га-
зопроводу з Росії до Європи, проти якого в 
якийсь період будівництва США не запро-
ваджували б санкції», — додав Джукич.

Путін програв
 Утім частина експертів продовжує вва-
жати сьогоднішню ситуацію енергетичним 
провалом Володимира Путіна. Адже мас-
штабний геополітичний проєкт Путіна 
включав насамперед «Північний потік-2», 

який мав запрацювати до кінця нинішньо-
го року і став би символом нової перемоги 
над українцями, — вже не воєнної, а госпо-
дарської. 
 Проте пропускну здатність «Турецько-
го потоку» Анкара скоротила наполовину, 
станом на сьогодні готова тільки одна нит-
ка газогону, призначена для постачання 
турецьких клієнтів. Також, як стверджу-
ють вітчизняні експерти, Київ отримав 
можливість говорити з Москвою з позиції 
сили і своє право він реалізував, підпи-
савши доволі вигідний для нашої держа-
ви контракт. 
 Утім контракт не можна назвати по-
разкою «Газпрому»: російський газовий 
монополіст отримує щонайменше на п’ять 
років надійний канал для поставок вели-
ких обсягів на свій найважливіший і най-
рентабельніший ринок — ринок ЄС. При 
цьому він матиме затверджену транзитну 
ціну, яку, відповідно до угоди, не можна 
змінювати.
 Ще один зиск для «Газпрому» — він 
виходить із зони ризику арешту своїх за-
рубіжних активів за ймовірними позовами 
української сторони і від необхідності вес-
ти тривалі і дорогі арбітражні розгляди, — 
Україна, як відомо, відмовилася від подаль-
ших претензій. Усе це дозволить компанії 
спокійно планувати і вести свій бізнес. 
 Перемир’я, втім, ставить під сумнів, чи 
взагалі варто було витрачати 20 мільярдів 
євро на два морські газогони, комерційна 
привабливість яких залишається під пи-
танням. Адже через п’ять років, коли спли-
ве угода з Україною, ситуація на газовому 
ринку може бути зовсім іншою. І на перше 
місце вийде, наприклад, транспортування 
скрапленого газу танкерами і будівництво 
відповідних терміналів. 
 Проте ж ситуація залишається туман-

ною. Введення в дію «Північного потоку-
2» наразі затягується з ініціативи США. У 
росіян, попри всі бравурні заяви про мож-
ливість впоратися власними силами, тех-
нічних можливостей довести проєкт до за-
вершення небагато. Наразі ж на півночі 
працює лише один газогін, перший «пів-
нічний потік». На півдні ситуація не кра-
ща, адже експерти вже висловлюють сум-
ніви щодо надійності Туреччини як тран-
зитної держави. Головним чином через без-
пекову нестабільність у сусідніх державах, 
зокрема в Сирії. Наразі ж експерти схо-
дяться в одному: зробивши ставку на об-
хідні газогони, Путін програв. Він не досяг 
своєї геополітичної мети і зараз намагаєть-
ся робити хорошу міну при поганій грі. ■

НАШІ ГРОШІ

Дірка у 39 мільярдів
Невиконання Держбюджету минулого року стало першою великою 
поразкою Зе-команди в економічній сфері

■

З економікою у нової влади стосунки наразі не складаються.
Фото з сайта mtk.kiev.ua.

❙
❙

ЕНЕРГОУДАР

Підводні іграшки Росії
Улюблене дітище Путіна «Північний потік-2» 
не допомогло йому до кінця 2019 року відрізати нашу 
державу від транзитного потоку. «Турецький потік» 
також не стане його реваншем   

■

Поразку «Північного потоку-2» Володимир Путін планує компенсувати турецьким проєктом.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Ізраїльський удар
 Три держави — Греція, Кіпр та Ізраїль — під-
писали в Афінах угоду про початок будівниц-
тва східносередземноморського газопроводу 
EastMed. Газогін, довжина якого становить 1900 
кілометрів, стане найдовшим підводним газопро-
водом у світі. Очікується, що його введуть в екс-
плуатацію в 2025-26 роках. 
 Відтак ізраїльський газ надходитиме півден-
ним коридором до Європи, насамперед до Італії 
та інших південноєвропейських держав. Наприкін-
ці 2015 року Євросоюз надав підводному газоп-
роводу EastMed статус проєкту загального інте-
ресу і вже виділив два мільйони євро на техніко-
економічне обґрунтування. 
 Очікується, що найпізніше в 2022 році в Брюс-
селі ухвалять рішення про те, чи візьме ЄС на себе 
половину загальної вартості проєкту, яку наразі оці-
нюють приблизно в 7 мільярдів євро. Іншу полови-
ну витрат готові взяти на себе грецька газова ком-
панія DEPA та італійська енергетична фірма Edison 
через своє спільне підприємство IGI Poseidon.

■

Олег ГАНСЬКИЙ 

У ці дні Туреччина запускає ще один провід в обхід України — газогін «Турецький потік». 
Відтак 31,5 мільярда кубічних метрів газу може знайти свого споживача, не заходячи на 
нашу територію, а вже перша черга газогону забезпечить турецьким споживачам потуж-
ність 15,75 мільярда кубометрів. Утім головне завдання Володимира Путіна — відрізати 
нашу державу від російських вуглеводнів до кінця нинішнього року — виконано не було. 
Відтак російські морські газогони можуть виявитися дорогою іграшкою Володимира 
Путіна, яка не принесе йому відчутних економічних і політичних дивідендів. 
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Ігор ВІТОВИЧ

Учорашній день в Україні прой-
шов у жалобі у зв’язку з катас-
трофою «Боїнга 737-800NG» 
авіакомпанії «Міжнародні 
авіалінії України». Нагадаємо, 
літак рейсу PS752 із Тегерана 
до Києва зазнав катастрофи не-
вдовзі після злету з міжнарод-
ного аеропорту столиці Ірану 
вранці 8 січня. Загинули всі 176 
людей, які були в літаку, — 167 
пасажирів і 9 членів екіпажу. 
Серед загиблих — 11 громадян 
України (всі 9 членів екіпажу і 
2 пасажири), а також 82 гро-
мадянина Ірану, 63 — Канади, 
10 — Швеції, 4 — Афганіста-
ну та по 3 — Великої Британії 
і Німеччини, повідомив у день 
катастрофи глава МЗС України 
Вадим Пристайко. 
Катастрофа сталася через дві 
хвилини після злету о 6:10 за 
місцевим часом. Коли маши-
на вже встигла набрати ви-
соту 2400 метрів, її охопило 
полум’я, зв’язок iз землею 
обірвався. За свідченнями 
очевидців, пілот намагався 
розвернути літак для повер-
нення до аеропорту, однак iз 
проханням по допомогу не 
звертався через радіозв’язок. 
А коли усвідомив, що це не 
вдасться, то зробив усе мож-
ливе, щоб уникнути падіння 
на житлові квартали. Машина 
впала і вибухнула в передмісті 
Тегерана, за 20 кілометрів від 
злітної смуги, на полі поблизу 
стадіону та водного каналу.

Удар по іміджу України
 Катастрофа літака МАУ 
обернулася для України не 
лише людською трагедією, а й 
іміджевим ударом. Президент 
України Володимир Зеленсь-
кий перервав відпочинок в 
Омані, повернувся до України 
та записав звернення у зв’язку 
з катастрофою, яке було опри-
люднене в четвер, 9 січня. Він 
висловив співчуття родинам 11 
загиблих українців та повідо-
мив, що держава надасть їм до-
помогу. «Я також висловлюю 
співчуття родинам інших за-
гиблих. Відомо, що це грома-
дяни Ірану, Канади, Швеції, 
Афганістану, Німеччини та Ве-
ликої Британії», — сказав Зе-
ленський.
 Президент наголосив, що 
пріоритетом для України є 
встановлення причин авіака-
тастрофи. «Розслідування здій-
снить комісія, створена Органі-
зацією цивільної авіації Іслам-
ської Республіки Іран. До Ірану 
в складі пошуково-рятувальної 
групи о 3:30 (9 січня — Ред.) 
уже прибули 45 наших фахів-
ців, зокрема з Державної авіа-
ційної служби, Національного 
бюро розслідувань авіаційних 
подій та інцидентів iз цивіль-
ними повітряними суднами та 
представники МАУ. Через 2 
години вони вирушать до міс-
ця катастрофи. Ми очікуємо, 
що всі вони будуть включені 
до роботи комісії, зокрема до 
розшифровки записів «чорних 
скриньок», — заявив глава де-
ржави. Зазначимо, що «чорні 
скриньки» були знайдені ще в 
день катастрофи.
 Володимир Зеленський та-

кож доручив генеральному 
прокурору Руслану Рябошап-
ці розпочати кримінальне про-
вадження стосовно аварії літа-
ка в Ірані. Він також виступив 
за перевірку льотної придат-
ності всього цивільного флоту 
в Україні, написавши про це у 
«Фейсбуці».
 Зеленський має намір про-
вести телефонну розмову з пре-
зидентом Ірану щодо посилен-
ня співпраці з українською 
стороною для розслідування 
причин катастрофи. «Закли-
каю й міжнародну спільноту, 
зокрема Канаду (її громадян 
загинуло найбільше. — Ред.), 
долучитися до розслідування 
обставин авіакатастрофи ук-
раїнського «Боїнга-737», — 
сказав президент. У МАУ пові-
домили, що компанія тісно 
співпрацює з авіаційною вла-
дою Ірану та «вживає всіх за-
ходів для з’ясування причин 
катастрофи». 

Перші версії 
 Посольство України в 
Ірані  вранці у середу, 8 
січня, повідомило на своє-
му сайті, що за попередньою 
інформацією, Boeing-737 ук-
раїнської авіакомпанії «Між-
народні авіалінії України» 
розбився внаслідок аварії 
двигуна, повторивши тим са-
мим попередню версію ірансь-
кої сторони. «Зараз версія тер-
акту виключається», — йшло-
ся у повідомленні. Дещо пізні-
ше того ж дня повідомлення на 
сайті посольства було зміне-
но, а інформацію про попере-
дню ймовірну причину катас-
трофи було прибрано. 
 Державні ЗМІ Ірану в день 
катастрофи активно просува-
ли версію, що причиною аварії 
могла стати технічна несправ-
ність повітряного лайнера. У 
МАУ, зі свого боку, повідо-
мили, що рейс iз Тегерана до 
Борисполя виконував літак 
Boeing 737-800 NG, випуще-
ний у 2016 році й отриманий 
авіакомпанією безпосередньо 
iз заводу концерну «Боїнг», 
тобто до цього судно в експлу-
атації не було. «Це був один із 
найкращих наших літаків iз 
прекрасним професійним екі-
пажем», — зауважив прези-
дент МАУ. Технічний дирек-
тор авіакампанії МАУ Олек-

сандр Шапієв додає, що ос-
танній раз повну технічну 
перевірку літак пройшов 6 
січня і жодних нарікань на не-
справність авіасудна від екі-
пажу ні після прильоту в Теге-
ран, ні безпосередньо перед ви-
льотом не було.
 Віцепрезидент МАУ з по-
льотної роботи Ігор Сосновсь-
кий повідомив, що в літаку, 
який зазнав катастрофи, пе-
ребував посилений екіпаж. Це 
пов’язано зі складністю рейсу 
і його тривалістю. За його сло-
вами, командир повітряно-
го судна Володимир Гапонен-
ко мав 11,6 тисячi годин польо-
тів, більшість iз них на Boeing 
737, пілот-інструктор Олексій 
Наумкін — 12 тисяч годин по-
льотів, пілот Сергій Хоменко 
— 7,6 тисячi годин польотів.

Хто буде проводити 
розслідування
 Розслідування причин ка-
тастрофи поблизу Тегера-
на мали б проводити спільно 
авіафахівці 4 країн: Ірану 
бо там сталася трагедія, США 
як країни-виробника повітря-
ної машини, України як краї-
ни-власника літака та Канади 
як країни, чиїх громадян ка-
тастрофа забрала найбільше. 
Іран уже відмовився віддава-
ти «чорні скриньки» компанії 
«Боїнг», про що заявив глава 
Організації цивільної авіації 

Ірану Алі Абедазаде. 
 Розслідування падіння ук-
раїнського літака 8 січня про-
водитиме Іран, оскільки авіа-
катастрофа відбулася над його 
територією, однак до процесу 
долучаться Україна, США та 
інші держави, пояснив у роз-
мові з «Радіо «Свобода» екс-
перт iз міжнародного авіацій-
ного права Андрій Козлов. Він 
прогнозує, що розслідування 
буде тривалим і непростим, 
оскільки «в ньому зійдуться 
іранці й американці». Також 
він вказує на один iз фактів 
трагедії, що привертає увагу і 
пояснює, хто і як саме запла-
тить компенсації родинам за-
гиблих пасажирів.
 Передбачений міжнарод-
ними угодами порядок розслі-
дування авіакатастрофи ук-
раїнського пасажирського лі-
така віддає всі важелі країні, 
над територією якої стала-
ся трагедія, зазначив Андрій 
Козлов. Він наголошує, що 
єдиною офіційною метою та-
ких розслідувань є уникнення 
подібних катастроф у майбут-
ньому.
 «На практиці в конфлікт-
них ситуаціях іноді буває так, 
що держава, яка проводить 
розслідування, намагається 
применшити свій внесок у ка-
тастрофу. У цьому разі Іран 
проводитиме розслідування, 
Україна як держава реєстра-

ції повітряного судна має пра-
во відрядити свого уповнова-
женого представника, таке ж 
право мають Сполучені Шта-
ти як виробник літака», — за-
значив Козлов. Він додав, що 
своїх уповноважених пред-
ставників зможуть направи-
ти також держави, громадя-
ни яких загинули, якщо вони 
надаватимуть слідству інфор-
мацію. Тобто вимальовується 
вже вказаний «квартет»: Іран, 
США, Україна та Канада. 
 «Але остаточний звіт про 
катастрофу робитиме держа-
ва, яка проводить розсліду-
вання. Так, проєкт цього зві-
ту надішлють решті держав, 
і вони матимуть до 60 днів на 
свої заперечення або пропози-
ції», — пояснює експерт. Ан-
дрій Козлов додає, що ірансь-
кий звіт про катастрофу може 
й не бути крапкою у розсліду-
ванні, оскільки суди мають 
право частково або повніс-
тю заперечити його. Експерт 
з авіаційного права відкидає 
можливість швидкого розслі-
дування катастрофи українсь-
кого літака. На його думку, 
слідство триватиме не тиж-
день чи місяць, а рік і більше.
 Також фахівець не виклю-
чає можливості передачі права 
на розслідування авіакатастро-
фи третій країні, як це зроби-
ла Україна, передавши право 
на розслідування катастрофи 
MH17 Нідерландам. Але у ви-
падку Ірану це малоймовірно. 
Тегеран уже тепер скеровує 
слідство у напрямку висновку 
про технічну несправність, бо 
версія про теракт на борту лі-
така йому невигідна в усіх від-
ношеннях.
 Те, що літак МАУ вранці 8 
січня в небі над Іраном пере-
став передавати дані про своє 
розташування не в момент 
падіння, а за деякий час до 
цього, Андрій Козлов вважає 
нетиповим для авіакатастроф 
фактом. «Найбільш імовір-
ним є те, що раптово вимкну-
лася вся електрика на бор-
ту літака», — говорить він. 
— Теоретично це може озна-
чати імовірний одномомент-
ний вплив якогось фактору», 
— але відмовляється висуну-
ти припущення, яке найбільш 
напрошується, що це міг бути 
вибух. Андрій Козлов заува-
жує, що для озвучення більш 
чи менш вірогідних версій 
подій у небі над Іраном кри-
тично мало інформації.
 І невідомо, чи буде її біль-
ше у майбутньому, бо в четвер, 
9 січня, іранські слідчі зазна-
чили, що обидві знайдені «чор-
ні скриньки» зазнали ушкод-
жень, тому частина записів на 
них втрачена. ■

Трагедія в небі забрала життя 176 осіб, iз них 11 — українці. ❙

КАТАСТРОФИ

На полі під Тегераном...
Катастрофа українського «Боїнга» в Ірані: чи завадять розслідуванню трагедії політичні 
мотивації

■

Екологи заявили про мільярд 
загиблих у вогні тварин 
в Австралії
 Близько 1,25 мільярда тварин в Авс-
тралії могли загинути за час сильних лі-
сових пожеж. Такі дані наводить місце-
вий офіс Всесвітнього фонду дикої приро-
ди (WWF). Зокрема, жертвами стихії стали 
тисячі коал у прибережних районах шта-
ту Новий Південний Уельс, а також кенгу-
ру, сумчасті летяги, потору і какаду. Фонд 
«шокований масштабом руйнувань», за-
явили в організації. На відновлення багать-
ох лісів підуть десятиліття, кажуть еколо-
ги. В австралійському штаті Південна Авс-
тралія у середу, 8 січня, через екстремальну 
посуху, що триває вже кілька місяців, роз-
почали примусовий відстріл 10 тисяч ди-
ких верблюдів. Тварини становлять загрозу 
для віддалених поселень корінних жителів, 
повідомляє «Франс пресс» iз посиланням 
на місцеві органи влади. Величезні стада 

верблюдів у пошуках води та їжі вдиралися 
до поселень, забруднювали питну воду та 
з’їдали й без того обмежені запаси харчів, 
зазначається у повідомленні. Відстріл від-
буватиметься у районі, де проживає близь-
ко 2300 аборигенів. Це перший подібний ви-
падок у цьому австралійському штаті. 

2019 рік став найспекотнішим 
в історії Європи 
 2019 рік був другим найспекотнішим 
роком на планеті від початку метеороло-
гічних досліджень. Такі дані оприлюдни-
ла організація Євросоюзу Copernicus, яка 
займається дослідженням кліматичних 
змін на планеті. За її даними, середньоріч-
на температура минулого року була лише 
на 0,04 градуса нижчою, ніж у рекордно-
му для планети за спекою 2016 році. При 
цьому в Європі 2019-й був найгарячішим 
роком в історії метеодосліджень. Кожна 
окрема пора року була спекотнішою, ніж 

у минулому, зазначили в Copernicus. Кон-
центрація вуглекислого газу в атмосфері 
минулого року також була настільки висо-
кою, як ніколи до цього. «Все це, без сум-
ніву, сигнали тривоги», — заявив керівник 
Copernicus Жан-Ноель Тепо.

Білорусь та ЄС спрощують 
візовий режим
 Білорусь та Євросоюз підписали 8 січ-
ня в Брюсселі угоду про спрощення візо-
вого режиму та реадмісію. Угодою перед-
бачено, зокрема, зменшення вартості віз 
для білорусів з 60 до 35 євро та прийняття 
рішення про видачу віз до 10 діб, а також 
спрощення інших візових формальностей. 
Для дітей до 12 років, школярів та студен-
тів, які відбувають на навчання до Євро-
пи, і деяких інших категорій громадян візи 
будуть безкоштовними. Угода набуде чин-
ності після її ратифікації парламентом Бі-
лорусі та Європарламентом. ■

НОВИНИ ПЛЮС■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.35 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей»

11.25, 12.20 «Міняю жінку»

13.05, 14.20 «Світ навиворіт 

Індонезія»

15.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.15 Бойовик «Міцний 

горішок-1»

23.00 Бойовик «Дедпул»

01.05 «Ніч хітів»

02.45 Комедія «Наші пані у 

Варшаві. Нові пригоди»

ІНТЕР

03.10 «Україна вражає»
03.35 «Орел і решка. 

Морський сезон-2»
04.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
05.00, 4.55 «Телемагазин»
05.30 «Слідство вели... з 

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

Новини
07.10, 8.10 «Ранок з 

«Інтером»
09.20, 18.00, 19.00, 2.35 

«Стосується кожного»
11.15, 12.25 Х/ф «Сутичка»
14.00 Х/ф «Нестерпна 

жорстокість»
15.50 «Жди мене. Україна»
20.00, 3.20 «Подробиці»
21.00 Т/с «Несолодка 

пропозиція»
22.00 «На «Інтері»— Головна 

ялинка країни»
01.05 Х/ф «Моя родина 

вже любить тебе»
04.05 «Богині ефіру»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30, 2.15 Зоряний шлях

11.30, 3.10 Реальна містика

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

17.00, 23.30 Історія одного 

злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00, 4.45 Т/с «Жіночий 

лікар-4»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.50, 2.05 Зона ночі

05.30 Телемагазин

05.45 Абзац

07.10 Дешево та сердито

08.20 Т/с «Бібліотекарі»

11.00 Х/ф «Таємниця 
Рагнарока»

13.10 Х/ф «Як Грінч украв 
Різдво»

15.05, 17.00 Kids Time

15.10 М/ф «Добрий 

динозавр»

17.05 Кілька пародій

19.00 Х/ф «Розплата»
21.00 Х/ф «Кровний 

батько»
23.00 Х/ф «Закатати в 

асфальт»

02.00 Служба розшуку дітей

ICTV

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.50 Служба розшуку дітей

04.55 Факти

05.20 Т/с «Відділ 44»

06.05 Антизомбі

06.55, 9.10 Секретний фронт. 

Дайджест

08.45 Факти. Ранок

09.40 Х/ф «Категорія 6: 
День катастрофи»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20, 16.20 Х/ф «Сьома 
категорія: Кінець 
світу»

17.05 Х/ф «Початковий 
код»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм

20.10 Багач-бідняк

21.25 Т/с «Обмани себе»

22.45 Т/с «Шулер»

01.20 Х/ф «Категорія 6: 
День катастрофи», ч. 1

5-й 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 «Top Shop»

05.50 Т/с «Кулагін та 

партнери»

07.35, 17.00, 3.35 

«Випадковий свідок»

08.10 Х/ф «Летюча миша»
10.45 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.05 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.05, 16.50 «Речовий доказ»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 Т/с «Альпійський 

патруль»

21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

01.40 Х/ф «Блондинка в 
шоколаді»

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 

06.10 Аромати 

Південної Африки. 

Документальний цикл 

06.55 Новини 

07.00 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Чорний 

пірат. Мультфільм

08.00 Новини 

08.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань 

диким з нами 

09.00 Новини 

09.10 Росселла. Телевізійний 

серіал. Італія, 16+ 

10.00 Наївне малярство. 

Документальна 

програма

11.00 Ремесло за 

призначенням. 

Документальний цикл 

12.00 Концертна програма 

«Новий рік на 

Суспільному» 

13.45 UA.МУЗИКА. Кліпи

14.10 Лекторій. Музика. 

Найкраще. Олів’є 

Мессіан 

14.40 Всесвітня природна 

спадщина. США. 

Національний парк 

Йелоустоун 

15.35 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.40 Книга-Мандрівка. 

Україна

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Покахонтас. 

Мультфільм 

16.50 Книга-Мандрівка. 

Україна

16.50 Український бал. 

Спортивні танці 

17.45 Книга-Мандрівка. 

Україна

18.00 Новини

18.30 Культура діалогу 

19.00 Лекторій. Музика. 

Найкраще. Бетховен 

19.35 Ремесло за 

призначенням. Перу. 

Документальний цикл 

20.00 Ремесло за 

призначенням. Канада. 

Документальний цикл 

20.35 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 1 

серія. Висадка

21.28 Сучасне українське 

кіно на UA.КУЛЬТУРА. 

MyStreetFilmsUkraine. 

Голос українських міст

23.10 Новини 

23.40 Тема дня

00.30 Концертна програма на 

UA.КУЛЬТУРА 

02.15 Букоголіки 

03.05 Орегонський путівник 

04.05 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал

05.00 #ВУКРАЇНІ

05.50 Погода 

СТБ

06.05, 15.30, 17.50 Т/с «Коли 

ми вдома»

11.00 Т/с «Коли ми вдома». 

Нова історія»

11.55 Х/ф «Бетховен-5»
13.45 Х/ф «Снігопад»
17.25, 21.55 Відлік часу

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

18.55 Один за всіх

20.05 Т/с «Доньки-матері»

22.25 Т/с «Червона королева»

01.55 «Кілька пародій. 

Найкраще»

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, 11.30 «Шалені 

перегони-2018»

08.25 «Джедаі. Дайджест-

2018»

10.15, 18.15 «Спецкор»

10.55, 18.50 «Джедаі»

12.30 «Угон по-нашому»

14.25 Х/ф «Найкращі серед 
найкращих»

16.20 Х/ф «Найкращі серед 
найкращих-2»

19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

21.35, 23.10 Т/с «CSI: Місце 

злочину-4»

01.00 Х/ф «Інопланетна 
обитель»

02.10 «Облом.UA.»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 17.50, 1.45 Yellow

06.10 «Маріуполь» — 

«Динамо». Чемпіонат 

України

08.00, 10.00, 23.40, 3.45 Топ-

матч

08.10 «Динамо» (З) — «Ман 

Сіті». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

10.15 «Лаціо» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

12.05 «Айнтрахт» — 

«Арсенал». Ліга Європи 

УЄФА

13.55 «Боруссія» (М) — 

«Фрайбург». Чемпіонат 

Німеччини

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 «ПСЖ» — «Монако». 

Чемпіонат Франції

18.00 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру. Прем’єра

18.55 «Сельта» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

20.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

21.40 LIVE. «Парма» 

— «Лечче». Чемпіонат 

Італії

23.55 «Рома» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

01.55 «Кальярі» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

03.55 «Сент-Етьєн» 

— «Нант». Чемпіонат 

Франції

ФУТБОЛ-2

06.00 «Рома» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

07.50, 13.50, 19.50 Yellow

08.00 «Сельта» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

09.50, 11.50, 15.50, 17.50, 

3.20, 5.25 Топ-матч

10.00 «Бордо» — «Ліон». 

Чемпіонат Франції

12.00, 20.00 «Інтер» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

14.00 «Ренн» — «Марсель». 

Чемпіонат Франції

16.00 «Атлетіко» 

— «Ювентус». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.00 «Айнтрахт» — 

«Арсенал». Ліга Європи 

УЄФА

21.50 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

22.45 «ПСЖ» — «Монако». 

Чемпіонат Франції

00.35 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

01.30 «Боруссія» (М) — 

«Фрайбург». Чемпіонат 

Німеччини

03.35 «Колос» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.50, 1.50 Правда життя

09.25, 0.40 Речовий доказ

10.35, 18.05 Сучасні дива

11.25, 17.05, 19.45 Під іншим 

кутом

12.25 Боротьба за виживання

13.25 Брама часу

14.15, 20.45 У пошуках істини

15.05, 23.40 Загадки Всесвіту

16.05, 21.45 Скарби з горища

18.55 Містична Україна

22.45 Полярний ведмідь

03.00 Ризиковане життя

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 Х/ф «Екстремальні 
побачення»

11.50, 17.15 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.30, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

19.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

23.50 Х/ф «Суперстюард»
01.45 Х/ф «Протилежна 

стать»
03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 17.30, 20.00, 

21.00 Одного разу під 

Полтавою

08.30, 9.30, 15.00, 17.00 

Танька і Володька

10.00, 19.00 4 весілля

11.50 М/ф «Пташині 

пригоди»

13.15 Х/ф «Тільки диво»
15.30 Країна У

16.00, 22.00 Казки У

16.30 Одного разу в Одесі

18.00 Панянка-селянка

20.30, 21.30 Країна У. Новий 

рік

23.00 Т/с «Хамелеон»

00.00 Сімейка У

01.00 17+

02.15 Теорія зради

03.05 Т/с «Домашній арешт»

03.55 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Кмітливий? 

Сяоцзі»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.05, 2.00, 3.35, 

5.00 Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Дама під вуаллю»

11.30, 12.20 Енеїда

12.00, 14.15 Телепродаж

13.15, 17.30, 0.50, 5.25 

#ВУКРАЇНІ

13.45, 21.45 Бюджетники

14.30 «Ремесло за 

призначенням»

15.15, 4.05 UA:Фольк. Спогади

16.10 Д/ф «Південні моря. 

Маршаллові острови»

17.00 «Боротьба за 

виживання»

18.25, 0.00, 2.40 Тема дня

19.30 «Дикі тварини»

20.00 «Вижити в дикій 

природі»

21.25, 23.35, 2.25 UA:Спорт

22.10 Т/с «Епоха честі»

01.15 Спільно

01.45 Своя земля
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.35 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей»

11.25, 12.20 «Міняю жінку»

13.05, 14.20 «Світ навиворіт. 

Індонезія»

15.20 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.15 Бойовик «Міцний 

горішок-2»

22.45 Бойовик «Дедпул 2»

01.00 Детектив «Вбивство у 

«східному експресі»

02.45 Комедія «Наші пані у 

Варшаві. Нові пригоди»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
ІНТЕРом»

10.00 «Корисна програма»
11.00, 12.25 Т/с «Мене звати 

Мелек»
13.05 Х/ф «Римські 

побачення»
14.50, 15.45 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»
18.00, 19.00, 2.00 «Стосується 

кожного»
20.00, 2.45 «Подробиці»
21.00 Т/с «Несолодка 

пропозиція»
23.45 Х/ф «Постріл в 

безодню»
03.30 «Богині ефіру»
04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30, 2.30 Зоряний шлях

11.30, 3.10 Реальна містика

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

17.00, 0.00, 2.15 Історія 

одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00, 4.45 Т/с «Жіночий 

лікар-4»

23.20 Контролер

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.45, 5.45 Абзац

05.30 Телемагазин

07.00 Дешево та сердито

08.10 Т/с «Бібліотекарі»

11.00 М/c «Кухня»

15.15, 17.15 Kids Time

15.20 М/ф «Рататуй»

17.20 Х/ф «Супернянь»

19.10 Х/ф «Бандитки»

21.00 Х/ф «Патріот»

00.20 Х/ф «Каблучка 

Намейса»

02.30 Ревізор

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 Антизомбі

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.05 Х/ф «Десять з 
половиною балів»

12.45, 15.45 Факти. День

13.15, 16.20 Х/ф «10,5: 
Апокаліпсис»

16.55 Х/ф «Життя»
18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Громадянська оборона

21.20 Т/с «Обмани себе»

22.45 Т/с «Шулер»

01.20 Х/ф «Категорія 6: День 
катастрофи», ч. 2

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.15, 8.55, 10.50 Огляд преси

07.00, 8.00, 21.25, 0.15 

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, 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, 2.15, 5.15 Машина часу
15.30 Спостерігач
22.10 Група продовженого 

дна
23.15 Невигадані історії
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 «Top Shop»
06.00 Т/с «Кулагін та 

партнери»
07.55, 17.00, 3.00 

«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

23.15, 2.30 «Свідок»
09.00 Х/ф «Одеські канікули»
10.40, 19.30 Т/с «Альпійський 

патруль»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.05, 16.50, 3.35 «Речовий 

доказ»
18.20 «Будьте здоровi»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»
01.40 «Таємниці 

кримінального світу»
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 
06.00 UA.Музика. Кліп 
06.10 Аромати 

Південної Африки. 
Документальний цикл 

07.00 Новини 
07.00 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 
джунглів. Мультфільм 

08.00 Новини 
08.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань 

диким з нами 
09.00 Новини 
09.10 Росселла. Телевізійний 

серіал. Італія 16+ 
10.10 Домашні вогнища. 

Телевізійний серіал 12+ 
11.05 Українське кіно на 

UA.Культура. Іван Сила. 
Художній фільм 12+ 

12.50 Книга-Мандрівка. 
Україна

12.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
13.10 Концертна програма 

«Арсен Мірзоян. Київ» 
14.00 Книга-Мандрівка. 

Україна
14.10 Лекторій. Поезія. 

Микола Вінграновський 
14.40 Всесвітня природна 

спадщина. Колумбія 
15.35 UA.МУЗИКА. Кліпи
15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Покахонтас. 
Мультфільм 

16.45 Книга-Мандрівка. 

Україна
16.55 Український бал. 

Спортивні танці 
17.35 Книга-Мандрівка. 

Україна
18.00 Новини
18.30 Культура діалогу
19.00 Лекторій. Поезія. 

Найкраще. Грицько 
Чубай 

19.30 Ремесло за 
призначенням. Канада. 
Документальний цикл 

20.00 Ремесло за 
призначенням. 
Мексика. 
Документальний цикл 

20.35 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 
2 серія. На польській 
землі

21.25 Документальне кіно на 
UA.КУЛЬТУРА. До дня 
народження Йосипа 
Мандельштама. Осип. 
Київ. Надія

23.00 Новини 
23.25 Тема дня
00.15 Концертна програма на 

UA.КУЛЬТУРА 
02.15 Букоголіки 
03.05 Орегонський путівник 
04.05 Мистецький 

пульс Америки. 
Документальний серіал

05.05 #ВУКРАЇНІ
05.50 Погода 
 

СТБ

06.40, 15.25 Т/с «Коли ми 
вдома»

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

11.25 Х/ф «Снігопад»
13.10 Х/ф «Школа 

виживання»
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
17.50 Слідство ведуть 

екстрасенси
18.45 Один за всіх
20.00 Т/с «Доньки-матері»
22.25 Т/с «Червона королева»

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, 
21.00 «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»
18.15, 21.10 «Великий 

вівторок»
22.00 «Прямий» контакт»
23.00 «Не формат»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Угон по-нашому»
08.00 Т/с «Рекс»
09.50, 18.15 «Спецкор»
10.25, 18.50 «Джедаі»
11.00, 17.15 «Загублений 

світ»
13.55 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих-3»
15.35 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих-4»
19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Місце 

злочину-4»
01.00 «Облом.UA.»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 1.30, 3.30, 5.30 
Топ-матч

06.10 «Олександрія» 
— «Десна». Чемпіонат 
України

08.10 «Баварія» 
— «Тоттенгем». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.15 Yellow. Прем’єра
10.25 «Інтер» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії
12.10 «Рома» — 

«Вольфсберг». Ліга 
Європи УЄФА

13.55 «Баєр» — «Вердер». 
Чемпіонат Німеччини

15.55 «Рома» — «Ювентус». 
Чемпіонат Італії

17.45 Yellow
17.55 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру
18.50 «Барселона» 

— «Бетіс». Чемпіонат 
Іспанії

20.40 «ПСЖ» — «Монако». 
Чемпіонат Франції

22.45 Чемпіонат Франції. 
Огляд туру

23.40 «Лаціо» — «Наполі». 
Чемпіонат Італії

01.40 «Анже» — «Ніцца». 
Чемпіонат Франції

03.40 «Верона» — 
«Дженоа». Чемпіонат 
Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Парма» — «Лечче». 
Чемпіонат Італії

07.50, 9.50, 11.50, 15.50, 
17.50, 3.20, 5.25 Топ-
матч

08.00 «Барселона» 
— «Бетіс». Чемпіонат 
Іспанії

10.00 «Андерлехт» 
— «Гент». Чемпіонат 
Бельгії

12.00 «Лаціо» — «Наполі». 
Чемпіонат Італії

13.50, 19.50 Yellow
14.00 «ПСЖ» — «Монако». 

Чемпіонат Франції
16.00 «Динамо» (З) — «Ман 

Сіті». Ліга Чемпіонів 
УЄФА

18.00 «Рома» — 
«Вольфсберг». Ліга 
Європи УЄФА

20.00 «Кальярі» — «Мілан». 
Чемпіонат Італії

21.50 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

22.45 «Ренн» — «Марсель». 
Чемпіонат Франції

00.35 Чемпіонат Франції. 
Огляд туру

01.30 «Баєр» — «Вердер». 
Чемпіонат Німеччини

03.35 «Шахтар» 
— «Маріуполь». 
Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.25, 1.50 Правда життя
09.30, 0.40 Речовий доказ
10.40, 18.15 Сучасні дива
11.35, 17.15, 19.55 Під іншим 

кутом
12.35, 22.40 Боротьба за 

виживання
13.35 Ролан Биков
14.25, 20.55 У пошуках істини
15.15, 23.40 Загадки Всесвіту
16.15, 21.45 Скарби з горища
19.05 Містична Україна
03.00 1377 спалених заживо
03.45 Бізнес на залякуванні
04.35 Жертви краси
05.25 Єврорабині

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.10 «Орел і решка. Шопінг»
09.10, 19.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»
11.00, 17.15, 0.00 Т/с 

«Мисливці за 
реліквіями»

14.30, 22.00 «Орел і решка. 
Навколо світу»

00.50 Х/ф «Екстремальні 
побачення»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 17.30, 20.00, 

21.00 Одного разу під 

Полтавою

08.30, 9.30, 17.00 Танька і 

Володька

10.00, 19.00 4 весілля

12.00, 18.00 Панянка-селянка

14.00 М/ф «Ніко-2: 

маленький братик — 

великі неприємності»

15.30, 20.30, 21.30 Країна У. 

Новий рік

16.00, 22.00 Казки У

16.30 Одного разу в Одесі

23.00 Т/с «Хамелеон»

00.00 Сімейка У

01.00 17+

02.15 Теорія зради

03.05 Т/с «Домашній арешт»

03.55 Віталька

UA: Перший

06.00 М/с «Кмітливий? 

Сяоцзі»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.05, 2.00, 3.35, 

5.00 Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Дама під вуаллю»

11.30, 12.20 Енеїда

12.00, 14.15 Телепродаж

13.15 «Браво, шеф!»

14.30 «Ремесло за 

призначенням»

15.15, 5.25 #ВУКРАЇНІ

15.40 Бюджетники

16.05 Д/ф «Дика Африка. 

Слідами білих акул»

17.00 «Боротьба за 

виживання»

17.30, 0.50 Схеми. Корупція в 

деталях

18.25, 0.00, 2.40 Тема дня

19.30 «Дикі тварини»

20.00 Як казав Дід Панас

21.25, 23.35, 2.25 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.10 Т/с «Епоха честі»

01.15 Спільно

01.45 Своя земля

04.05 UA:Фольк. Спогади

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11  СІЧНЯ 2020
14 січня

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»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.35 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей»

11.25, 12.20 «Міняю жінку»

13.05, 14.20 «Світ навиворіт 

Індонезія»

15.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.15 Бойовик «Міцний 

горішок-3: відплата»

22.55 Х/ф «Халк»

01.30 Мелодрама «Привид»

03.30 Комедія «Наші пані у 

Варшаві. Нові пригоди»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00, 12.25 Т/с «Мене звати 

Мелек»
13.05 Х/ф «Закохайся в мене, 

якщо наважишся»
14.50, 15.45 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.45 «Стосується 

кожного»

20.00, 2.30 «Подробиці»

21.00 Т/с «Несолодка 

пропозиція»
23.45 Х/ф «Танго кохання»
03.15 «Богині ефіру»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30, 2.30 Зоряний шлях

11.30, 3.10 Реальна містика

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

17.00, 0.00, 2.15 Історія 

одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00, 4.45 Т/с «Жіночий 

лікар-4»

23.20 Гучна справа

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

05.10, 2.55 Зона ночі

05.35 Телемагазин

05.50 Абзац

06.30 Дешево та сердито

07.40 Т/с «Бібліотекарі»

10.20 М/c «Кухня»

14.25, 16.10 Kids Time

14.30 М/ф «Індики: Назад у 

майбутнє»

16.15 Х/ф «Супернянь-2»

18.10 Х/ф «З міркувань 

совісті»

21.00 Х/ф «Невловимі»

23.00 Х/ф «Ті, що вижили»

00.40 Страсті за «Ревізором»

02.50 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашинґтон

04.30 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 Антизомбі

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.05 Громадянська оборона

11.50, 13.20 Х/ф «Нація 

прибульців»

12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.20 Х/ф «Круті 

чуваки»

16.40 Х/ф «Пляж»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт 

Прем’єра

21.20 Т/с «Обмани себе»

22.15 Т/с «Шулер»

03.40 Я зняв!

00.20 Т/с «Ніконов і Ко»

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 Лінійка документальних 

проєктів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 Т/с «Кулагін та 

партнери»

07.55, 17.00, 3.05 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

23.15, 2.35 «Свідок»

09.00 Х/ф «У небі «Нічні 
відьми»

10.40, 19.30 Т/с «Альпійський 

патруль»

12.50 «Будьте здоровi»

14.00, 16.50, 3.35 «Речовий 

доказ»

18.20 «Вартість життя»

21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

01.40 «Таємниці 

кримінального світу»

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 

06.00 UA.Музика. Кліп 

06.10 Аромати 

Південної Африки. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.00 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 

джунглів. Мультфільм 

08.00 Новини 

08.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань 

диким з нами 

09.00 Новини 

09.10 Росселла. Телевізійний 

серіал. Італія ,16+

10.00 Домашні вогнища. 

Телевізійний серіал 

,12+ 

10.55 Книга-Мандрівка. 

Україна 

11.00 Ремесло за 

призначенням. 

Документальний цикл 

11.55 Книга-Мандрівка. 

Україна

12.00 UA. Фольк. Різдвяний 

концерт

12.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

13.05 Концерт Марії Бурмаки 

та Gypsy Lyre «Нове та 

улюблене»

14.10 Лекторій. Література. 

Джоан Роулінг 

14.40 Всесвітня природна 

спадщина. Коста-Ріка

15.35 Книга-Мандрівка. 

Україна

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Покахонтас. 

Мультфільм 

16.50 До дня народження 

Йосипа Мандельштама. 

Осип. Київ. Надія. 

Документальна 

програма

17.55 Книга-Мандрівка. 

Україна

18.00 Новини

18.30 Культура діалогу

19.00 ПРЕМ’ЄРА телеверсії. 

LECTORIUM «Дитячий 

куточок» Євгена 

Громова 

20.15 Книга-Мандрівка. 

Україна

20.35 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 3 

серія. Призначення

21.25 Інше кіно на 

UA.КУЛЬТУРА

23.10 Новини 

23.40 Тема дня

00.30 Концертна програма на 

UA.КУЛЬТУРА 

02.15 Букоголіки 

03.05 Орегонський путівник 

04.05 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал

05.00 #ВУКРАЇНІ 

05.50 Погода

СТБ

06.35, 15.35, 17.50 Т/с «Коли 

ми вдома»

10.55 Х/ф «Школа 
виживання»

13.05 Х/ф «Спенгліш — 
іспанська англійська»

17.25, 21.55 Відлік часу

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.05 Слідство ведуть 

екстрасенси

18.55 Один за всіх

20.05 Т/с «Доньки-матері»

22.25 Т/с «Червона королева»

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, 7.50 Т/с «Рекс»

09.50, 18.15 «Спецкор»

10.25, 18.50 «Джедаі»

11.00, 17.20 «Загублений 

світ»

14.05 Х/ф «Експансивна 
куля»

15.50 Х/ф «Час скажених 
псів»

19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

21.35, 23.10 Т/с «CSI: Місце 

злочину-4»

01.00 «Облом.UA.»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 22.20 Yellow

06.10 «Львів» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

08.00, 21.55, 1.30, 3.30, 5.30 

Топ-матч

08.10 «Атлетіко» 

— «Ювентус». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «ПСЖ» — «Монако». 

Чемпіонат Франції

12.05 «Гент» — 

«Вольфсбург». Ліга 

Європи УЄФА

13.55 «Герта» — «Лейпциг». 

Чемпіонат Німеччини

15.55 «Інтер» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

17.40 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

18.10 «Вільярреал» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

19.55 LIVE. «Нім» — «Ренн». 

Чемпіонат Франції

22.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

23.40 «Кальярі» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

01.40 «Ам’єн» — «Реймс». 

Чемпіонат Франції

03.40 «Торіно» — 

«Болонья». Чемпіонат 

Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «ПСЖ» — «Монако». 

Чемпіонат Франції

07.50, 9.50, 13.50, 15.50, 

17.50, 19.50, 23.55, 2.00 

Топ-матч

08.00 «Вільярреал» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

10.00 «Кальярі» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

11.50, 22.45 Yellow

12.00 «Анже» — «Ніцца». 

Чемпіонат Франції

14.00 «Рома» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

16.00 «Баварія» 

— «Тоттенгем». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

18.00 «Гент» — 

«Вольфсбург». Ліга 

Європи УЄФА

19.55 LIVE. «Ам’єн» 

— «Реймс». Чемпіонат 

Франції

21.55 LIVE. «Монако» 

— «ПСЖ». Чемпіонат 

Франції

00.10 «Верона» — 

«Дженоа». Чемпіонат 

Італії

02.10 «Герта» — «Лейпциг». 

Чемпіонат Німеччини

04.00 «Ворскла» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.15, 1.50, 3.35 Правда життя

09.20, 0.40 Речовий доказ

10.30, 18.15 Сучасні дива

11.25, 17.15, 19.55 Під іншим 

кутом

12.25, 22.40 Боротьба за 

виживання

13.25 Легендарні замки 

Закарпаття

14.15, 20.55 У пошуках істини

15.15, 23.40 Загадки Всесвіту

16.15, 21.45 Скарби з горища

19.05 Містична Україна

02.50 Професія — альфонс

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Орел і решка. Шопінг»

09.10, 19.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

11.00, 17.15, 23.50 Т/с 

«Мисливці за 

реліквіями»

14.30, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

00.50 Т/с «Дорогий доктор»

02.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 17.30, 20.00, 

21.00 Одного разу під 

Полтавою

08.30, 9.30, 17.00 Танька і 

Володька

10.00, 19.00 4 весілля

12.00, 18.00 Панянка-селянка

14.00 М/ф «Король Сафарі»

15.30, 20.30, 21.30 Країна У. 

Новий рік

16.00, 22.00 Казки У

16.30 Одного разу в Одесі

23.00 Т/с «Хамелеон»

00.00 Сімейка У

01.00 17+

02.15 Теорія зради

03.05 Т/с «Домашній арешт»

03.55 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Кмітливий? 

Сяоцзі»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.05, 3.35, 5.00 

Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Дама під вуаллю»

11.30, 12.20, 13.15 Енеїда

12.00, 14.15 Телепродаж

14.30 «Ремесло за 

призначенням»

15.20, 0.50 Біатлон. Кубок 

світу. V етап. Спринт 7,5 

км. Жінки

17.00 «Боротьба за 

виживання»

17.30 Наші гроші

18.25, 0.00, 2.35 Тема дня

19.30 «Дикі тварини»

20.00 «Вижити в дикій 

природі»

21.25, 23.35, 2.15 UA:Спорт

21.45, 5.25 #ВУКРАЇНІ

22.10 Т/с «Епоха честі»

04.05 UA:Фольк. Спогади

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 СІЧНЯ 2020
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.35 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей»

11.25, 12.20 «Міняю жінку»

13.05, 14.10 «Світ навиворіт. 

Індонезія»

15.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.15 Бойовик «Міцний 

горішок-4»

22.50 Бойовик «Міцний 

горішок: гарний день, 

аби померти»

00.45 Бойовик «Дедпул»

02.25 Комедія «Наші пані у 

Варшаві. Нові пригоди»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

ІНТЕРом»

10.00 «Корисна програма»

11.00, 12.25 Т/с «Мене звати 

Мелек»
13.05 Х/ф «Анж та Габріель»
14.50, 15.45 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 2.15 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Несолодка 

пропозиція»
23.45 Х/ф «Ігри дорослих 

дівчат»
03.45 «Богині ефіру»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

11.30, 3.10 Реальна містика

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

17.00, 0.00, 2.15 Історія 

одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00, 4.45 Т/с «Жіночий 

лікар-4»

23.20 Слідами 2019 р.

01.45 Телемагазин

02.40 Гучна справа

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.35, 5.35 Абзац

05.20 Телемагазин

06.50 Дешево та сердито

08.00 Т/с «Бібліотекарі»

10.50 М/c «Кухня»

15.05, 17.00 Kids Time

15.10 М/ф «Бігфут 

молодший: Стань 

легендою»

17.05 Х/ф «Загублений світ»

19.10 Х/ф «Овердрайв»

21.00 Х/ф «Не гальмуй»

22.50 Х/ф «Виходу немає»

00.55 Ревізор

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Антизомбі

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.05 Секретний фронт

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Багач-бідняк

14.20, 16.20 Х/ф «Пляж»

16.50 Х/ф «Глибоководний 

горизонт»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі. Дайджест

21.20 Т/с «Обмани себе»

22.15 Т/с «Шулер»

03.40 Я зняв!

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

05.00 «Top Shop»

06.00 Т/с «Кулагін та 

партнери»

07.50, 17.00, 3.05 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

23.15, 2.35 «Свідок»

09.00 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климова»

10.45, 19.30 Т/с «Альпійський 

патруль»

12.50 «Вартість життя»

14.05, 16.50, 3.35 «Речовий 

доказ»

18.20, 4.00 «Правда життя»

21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

01.45 «Таємниці 

кримінального світу»

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 

Південної Африки. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.00 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 

джунглів. Мультфільм 

08.00 Новини 

08.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань 

диким з нами 

09.00 Новини 

09.10 Росселла. Телевізійний 

серіал. Італія 16+ 

10.00 Домашні вогнища. 

Телевізійний серіал 12+ 

10.55 Книга-Мандрівка. 

Україна

11.00 Ремесло за 

призначенням. 

Документальний цикл 

12.00 Ювілейний концерт 

Анатолія Говорадла. 

13.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

13.05 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

З весною у серці

14.00 Книга-Мандрівка. 

Україна

14.10 Лекторій кіно. Анджей 

Вайда 

14.40 Всесвітня природна 

спадщина. Панама 

15.35 Книга-Мандрівка. 

Україна

15.45 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Покахонтас. 

Мультфільм 

16.40 Книга-Мандрівка. 

Україна

16.50 Український бал. 

Спортивні танці 

17.40 UA.Музика. Кліпи

18.00 Новини

18.30 Культура діалогу

19.00 Лекторій. Література. 

Найкраще. Маркіз де 

Сад 

19.35 Ремесло за 

призначенням. 

Мексика. 

Документальний цикл 

20.00 Ремесло за 

призначенням. 

Швейцарія. 

Документальний цикл 

20.35 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 

4 серія. Присяга

21.27 Кінокласика на 

UA.КУЛЬТУРА Босоніж 

по парку Художній 

фільм 12+ 

23.55 Новини 

00.20 Концертна програма на 

UA.КУЛЬТУРА 

02.15 Букоголіки 

03.10 Орегонський путівник 

04.05 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал

05.00 #ВУКРАЇНІ 

05.50 Погода

 

СТБ

06.25, 15.30, 17.50 Т/с «Коли 

ми вдома»

11.05 Х/ф «Спенгліш — 
іспанська англійська»

13.35 Х/ф «Розлучення по-
американськи»

17.25, 21.55 Відлік часу

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

18.55 Один за всіх

20.00 Т/с «Доньки-матері»

22.25 Т/с «Червона королева»

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»

21.30 «WATCHDOGS»

22.00 «Прямий» контакт»

23.00 «Вересень+1»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 8.00 Т/с «Рекс»

09.55, 18.15 «Спецкор»

10.30, 18.50 «Джедаї»

11.05, 17.20 «Загублений 

світ»

13.00 «Помста природи»

13.30 Х/ф «Геркулес»
15.15 Х/ф «Орел Дев`ятого 

легіону»
19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

21.40, 23.15 Т/с «CSI: Місце 

злочину-4»

01.05 «Облом.UA.»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 17.45, 23.25, 1.30, 3.30, 

5.30 Топ-матч

06.10 «Олександрія» — 

«Дніпро-1». Чемпіонат 

України

08.00, 22.45 Yellow

08.10 «Реал» — «Брюгге». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Монако» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

12.05 «Ференцварош» 

— «Лудогорець». Ліга 

Європи УЄФА

13.55 «Боруссія» (М) — 

«Вердер». Чемпіонат 

Німеччини

15.55 «Лаціо» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

17.55 «Барселона» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

19.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

20.40 «Інтер» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

22.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

23.40 «Андерлехт» 

— «Гент». Чемпіонат 

Бельгії

01.40 «Парма» — «Лечче». 

Чемпіонат Італії

03.40 «Анже» — «Ніцца». 

Чемпіонат Франції

ФУТБОЛ-2

06.00, 0.40 «Нім» — «Ренн». 

Чемпіонат Франції

07.50, 12.35, 17.35, 19.40 

Топ-матч

08.00 «Барселона» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

09.50, 23.45 Чемпіонат 

Франції. Огляд туру

10.45 «Гент» — «Стандард». 

Чемпіонат Бельгії

12.50 «Ам’єн» — «Реймс». 

Чемпіонат Франції

14.40 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

15.35 «Реал» — «Брюгге». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

17.25, 21.45 Yellow

17.50 «Ференцварош» 

— «Лудогорець». Ліга 

Європи УЄФА

19.55 «Монако» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

21.55 «Рома» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

02.25 «Боруссія» (М) — 

«Вердер». Чемпіонат 

Німеччини

04.10 «Олімпік» — 

«Шахтар». Чемпіонат 

України

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.20, 2.50 Правда життя

09.20, 0.40 Речовий доказ

10.30, 18.05 Сучасні дива

11.25, 19.45 Під іншим кутом

12.25, 22.40, 1.50 Боротьба за 

виживання

13.25 Історія Києва

14.15, 20.45 У пошуках істини

15.05, 23.40 Загадки Всесвіту

16.05, 21.45 Скарби з горища

17.05 Фестивалі планети

18.55 Містична Україна

03.45 Бандитська Одеса

К1

06.30 «TOP SHOP»

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Орел і решка. Шопінг»

09.10, 19.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

11.00, 17.15, 0.00 Т/с 

«Мисливці за 

реліквіями»

14.30, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

00.50 Т/с «Дорогий доктор»

02.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 17.30, 20.00, 

21.00 Одного разу під 

Полтавою

08.30, 9.30, 17.00 Танька і 

Володька

10.00, 19.00 4 весілля

12.00, 18.00 Панянка-селянка

14.00 М/ф «У пошуках йєті»

15.30, 20.30, 21.30 Країна У. 

Новий рік

16.00, 22.00 Казки У

16.30 Одного разу в Одесі

23.00 Т/с «Хамелеон»

00.00 Сімейка У

01.00 17+

02.15 Теорія зради

03.05 БарДак

03.55 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Кмітливий? 

Сяоцзі»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.05, 3.35, 5.00 

Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30, 0.00 Т/с «Дама під 

вуаллю»

11.30, 12.20 Енеїда

12.00, 14.15 Телепродаж

13.15, 4.05 UA:Фольк. Спогади

14.30 «Ремесло за 

призначенням»

15.20, 0.50 Біатлон. Кубок 

світу. V етап. Спринт 

10 км. Чоловіки

17.00 «Боротьба за 

виживання»

17.30, 5.25 #ВУКРАЇНІ

18.30 «Зворотний відлік»

21.25, 23.35, 2.15 UA:Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.10 Т/с «Епоха честі»

02.35 Розсекречена історія
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 3.50 ТСН

09.25, 10.25, 4.35 «Життя 

відомих людей»

11.25, 12.20 «Міняю жінку»

13.05, 14.20 «Світ навиворіт-5: 

Індонезія»

15.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.15, 22.10, 1.20 «Ліга 

сміху»

00.05 «Концерт Ірини 

Федишин. Україна 

колядує»

05.10 «Світське життя»

ІНТЕР

05.30, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

ІНТЕРом»

10.00 «Корисна програма»
11.00, 12.25 Х/ф «Велике 

весілля»
13.05 Х/ф «Як украсти 

діамант»

14.50, 15.45, 23.50 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.35 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

03.05 «Україна вражає»

03.30 «Орел і решка»

04.50 «Телемагазин»

КАНАЛ

 «УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30, 4.45 Зоряний шлях

11.30, 2.15 Реальна містика

12.30, 15.30 Т/с «Тайсон»

17.00 Історія одного злочину

20.00 Гучна справа

21.00 Т/с «Краще за всіх»

23.30 Т/с «Краще за всіх»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.15, 2.50 Служба розшуку 

дітей

03.20, 2.55 Зона ночі

04.00 Абзац

05.00 Телемагазин

05.15 Дешево та сердито

07.15, 9.00 Kids Time

07.20 М/ф «Індики: Назад у 

майбутнє»

09.05 Пацанки. Нове життя

17.10 Х/ф «Еван Всемогутній»

19.10 Х/ф «Із Парижа з 

любов’ю»

21.00 Х/ф «Круті стволи»

22.50 Х/ф «Затятий мачо»

00.40 Х/ф «Каблучка 

Намейса»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 1.25 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.35 Антизомбі

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.05 Антизомбі. Дайджест

11.00, 13.15 Х/ф «Життя 

гірше звичайного»

12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 16.20, 22.45 «На трьох»

18.45 Факти. Вечір

20.05 Дизель шоу

01.50 Т/с «Шулер»

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

05.00 «Top Shop»

06.00 Т/с «Кулагін та 

партнери»

07.55, 17.00, 3.00 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

23.15, 2.30 «Свідок»

09.00 Х/ф «Хроніка 
пікіруючого 
бомбардувальника»

10.35, 19.30 Т/с «Альпійський 

патруль»

12.50, 4.00 «Правда життя»

14.00, 16.50, 3.35 «Речовий 

доказ»

18.20 «Таємниці світу»

21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

01.35 «Таємниці 

кримінального світу»

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 

Південної Африки. 

Документальний цикл 

06.30 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.00 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 

джунглів. Мультфільм 

08.00 Новини 

08.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань 

диким з нами 

09.00 Новини 

09.10 Росселла. Телевізійний 

серіал. Італія 16+ 

10.00 Домашні вогнища. 

Телевізійний серіал 12+ 

10.55 Книга-Мандрівка. 

Україна

11.00 Ремесло за 

призначенням. 

Документальний цикл 

12.10 Хор Ластівка. Різдвяні 

колядки

12.40 UA.МУЗИКА. Кліп 

12.45 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

ЗУСТРІЧ ЕПОХ. 

Вівальді – Гайдн

14.10 Музеї. Як це працює. 

Національний музей 

мистецтв ім. Богдана і 

Варвари Ханенків 

14.40 Всесвітня природна 

спадщина. США. 

Національний парк 

Гранд Каньйон 

15.35 Книга-Мандрівка. 

Україна

15.40 UA.МУЗИКА. Кліпи

15.45 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Покахонтас. 

Мультфільм 

16.40 Книга-Мандрівка. 

Україна

16.50 Український бал. 

Спортивні танці 

18.00 Новини

18.30 Культура діалогу

19.00 Лекторій. Кіно. 

Кшиштоф Кесльовський 

19.35 Ремесло за 

призначенням. 

Швейцарія. 

Документальний цикл 

20.00 Ремесло за 

призначенням. Непал. 

Документальний цикл 

20.35 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 

5 серія. Печатка 

Третього рейху

21.25 Тепле кіно на 

UA.КУЛЬТУРА. 

Кохання живе три 

роки. Художній фільм. 

Франція 16+

23.00 Новини 

23.25 Тема дня

00.15 Концертна програма на 

UA.КУЛЬТУРА 

02.05 Букоголіки 

03.00 Орегонський путівник 

03.55 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал

04.55 #ВУКРАЇНІ 

05.50 Погода

СТБ

06.35, 15.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

11.10 Х/ф «Розлучення по-
американськи»

13.05 Х/ф «У дзеркала два 
обличчя»

17.25 Відлік часу

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

17.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

18.35 Х/ф «Пережити Різдво»
20.10 Х/ф «Побачення 

наосліп»
22.25 Х/ф «Дружина 

напрокат»
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 

«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 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 7.55 Т/с «Рекс»

09.50, 18.15 «Спецкор»

10.25, 18.50 «Джедаї»

11.00, 17.15, 1.00 

«Загублений світ»

14.00 Х/ф «Нокаут»
15.50 Х/ф «Відповідь»
19.25 Х/ф «У тилу ворога: 

вісь зла»
21.15 Х/ф «У тилу ворога: 

Колумбія»
23.10 Х/ф «Команда 8: У тилу 

ворога»
01.45 «Облом.UA.»

03.50 «Цілком таємно-2017»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.10 «Шахтар» — «Зоря». 

Чемпіонат України

08.00 «Челсі» — «Аякс». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

09.50, 19.30 Yellow

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.15 «Лаціо» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

12.05 «Арсенал» 

— «Стандард». Ліга 

Європи УЄФА

13.55 «Баварія» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

15.55 «Монако» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

17.45 «Барселона» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

19.40 «Рома» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

21.25 LIVE. «Мехелен» — 

«Стандард». Чемпіонат 

Бельгії

23.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

23.55 «Інтер» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

01.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

02.15 «Бордо» — «Ліон». 

Чемпіонат Франції

04.05 «Шальке» 

— «Боруссія» (М). 

Чемпіонат Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00, 23.40 «Монако» 

— «ПСЖ». Чемпіонат 

Франції

07.50, 12.35, 23.25 Топ-матч

08.00 «Реал» — «Гранада». 

Чемпіонат Іспанії

09.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

10.45 «Нім» — «Ренн». 

Чемпіонат Франції

12.45 «Рома» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

14.30, 22.15 Yellow

14.40 «Челсі» — «Аякс». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

16.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

16.55 «Інтер» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

18.40 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

19.10 «Арсенал» 

— «Стандард». Ліга 

Європи УЄФА

20.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

21.25 LIVE. «Шальке» 

— «Боруссія» (М). 

Чемпіонат Німеччини

01.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

01.55 «Баварія» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

03.40 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

04.10 «Колос» — «Львів». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.35, 2.50 Правда життя

09.40, 0.40 Речовий доказ

10.50, 18.20 Сучасні дива

11.45 Під іншим кутом

12.45, 22.40, 1.50 Боротьба за 

виживання

13.45 Історія українських 

земель

14.35, 21.00 У пошуках істини

15.20, 23.40 Загадки Всесвіту

16.20, 21.45 Скарби з горища

17.20, 20.00 Фестивалі 

планети

19.10 Містична Україна

04.00 Код доступу

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

09.25, 21.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

11.15 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.50, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.45 Х/ф «Мисливці»
19.20 Х/ф «Велика гра»
01.00 «Бійцівський клуб»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 20.00 Одного разу 

під Полтавою

08.30, 9.30 Танька і Володька

10.00, 19.00 4 весілля

12.00 Панянка-селянка

14.00 Х/ф «Дивак»
15.40 Країна У. Новий рік

16.05, 20.30 Країна У

16.30 Казки У

17.00 Одного разу в Одесі

17.30 М/ф «Пташиний ульот»

21.00 М/ф «Шрек»

22.35 Х/ф «Вечеря з 
придурками»

00.45 17+

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Кмітливиq? 

Сяоцзі»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

12.20, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.05, 4.35 

Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Енеїда

10.30, 14.15 Телепродаж

10.55, 12.40 Скелетон. Кубок 

світу. Інсбрук. Заїзд

12.00 Своя земля

13.45, 5.25 #ВУКРАЇНІ

14.30 «Ремесло за 

призначенням»

15.20, 0.50 Біатлон. Кубок 

світу. V етап. Естафета 

4х6 км. Жінки

17.00 «Боротьба за 

виживання»

18.25, 0.00 Тема дня

19.30 Схеми. Корупція в 

деталях

19.55 VoxCheck

20.00 «Вижити в дикій 

природі»

21.25, 23.35, 5.00 UA:Спорт

21.55 Пліч-о-пліч

22.10 Т/с «Епоха честі»

02.15 «Зворотний відлік»
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КАНАЛ «1+1»

06.05, 7.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 Х/ф «Халк»

12.25 Бойовик «Міцний 

горішок-1»

15.00 Бойовик «Міцний 

горішок-2»

17.30 «Вечірній квартал»

19.30, 5.15 ТСН

20.15 «Новорічний вечірній 

квартал»

00.00, 1.00 «Світське життя»

01.50 «Ліга сміху»

03.20 «Концерт Ірини 

Федишин. Україна 

колядує»

ІНТЕР

05.20 «Жди мене. Укра]на»
07.00 Х/ф «Живе такий 

хлопець»
09.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня»

10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Кар’єра Діми 

Горіна»
13.00 Х/ф «Покровські 

ворота»
15.40 Х/ф «Пічки-лавочки»
17.40, 20.30 Т/с «Несолодка 

пропозиція»

20.00, 2.25 «Подробиці»

22.20 Т/с «Рідкісна група 

крові»

02.55 «Україна вражає»

03.25 «Орел і решка. 

Курортний сезон»

04.40 «Орел і решка. Дива 

світу»

05.25 «Орел і решка. Івлєєва 

vs. Бєдняков»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 3.50 Зоряний шлях

09.10, 15.20 Т/с «Комора 

життя»

17.00 Т/с «Мій найкращий 

ворог»

20.00 Головна тема

21.00 Т/с «Мій найкращий 

ворог»

23.00, 2.15 Т/с «Два життя»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.40 Зона ночі

05.45 Телемагазин

06.00 Таємний агент

07.10 Таємний агент.Пост-шоу

09.00 Ревізор

11.00 Х/ф «Неперевершений»

13.00 Х/ф «Із Парижа з 

любов’ю»

14.50 Х/ф «Не гальмуй»

16.35, 18.45 Kids Time

16.40 М/ф «Тачки-3»

18.50 Х/ф «На драйві»

21.00 Х/ф «Механік»

22.50 Х/ф «Розплата»

01.00 Х/ф «Ті, що вижили»

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.25 Факти

05.50 Особливості 

національної роботи

09.15 «На трьох»

12.45 Факти. День

13.00 Дизель шоу

16.45 Х/ф «Пташка на дроті»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Як викрасти 
хмарочос»

21.00 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна»

23.00 Х/ф «Пограбування 
по-італійськи»

01.00 Х/ф «Радник»
03.00 Х/ф «Життя гірше 

звичайного»

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

05.00, 4.50 «Top Shop»

06.00, 12.00 «Легенди карного 

розшуку»

06.35 Х/ф «Зниклі серед 
живих»

08.10 Х/ф «Протистояння»

15.40, 3.05 «Випадковий 

свідок»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.35 «Свідок»

19.30 Х/ф «Справа 
Румянцева»

21.30 Х/ф «Мушкетер»
23.30 Х/ф «Сутичка»

01.40 «Південь. 

Нерадянський cоюз»

03.30 «Речовий доказ»

04.10 «Легенди бандитського 

Києва»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.00 UA.Музика. Кліп 

06.10 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 

джунглів. Мультфільм 

08.00 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань 

диким з нами 

08.50 Книга-Мандрівка. 

Україна 

09.00 Новини 

09.10 Я — віртуоз! 

Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо

10.30 Книга-Мандрівка. 

Україна

10.40 Росселла. Телевізійний 

серіал. Італія.16+ 

15.45 Книга-Мандрівка. 

Україна

15.50 АЗІЯ 360. Горці Паміру. 

Документальний цикл 

16.15 АЗІЯ 360. Гра 

кочівників. 

Документальний цикл 

16.40 АЗІЯ 360. Бухара. 

Документальний цикл 

17.20 АЗІЯ 360. Кизил. 

Забутий берег. 

Документальний цикл 

17.40 Церемонія вручення 

премій Європейської 

кіноакадемії 

20.45 Книга-Мандрівка. 

Україна

21.00 Новини 

21.30 Боротьба за статки. 

Документальний цикл 

23.00 Новини 

23.25 Дивовижне Різдво. 

Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо 

02.05 Букоголіки 

03.00 Орегонський путівник 

03.55 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал

04.50 #ВУКРАЇНІ

05.50 Погода

СТБ

06.40 Т/с «Доньки-матері»

13.05 Х/ф «Дружина 
напрокат»

15.20 Х/ф «Пережити Різдво»
17.05 Х/ф «Побачення 

наосліп»

19.00 Х-Фактор

21.45 Т/с «Садівниця»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10 «Ехо України»

10.10 «Кримінал»

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» 

з Наталкою Фіцич

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 Т/с «Рекс»

07.55 «Джедаі. Дайджест-

2018»

08.55 «Загублений світ»

15.00 Х/ф «Хранителі 
скарбів»

16.55 Х/ф «У тилу ворога: 
вісь зла»

18.45 Х/ф «Останній замок»
21.10 Х/ф «Принц»
22.55 Х/ф «Бладрейн»
00.40 Х/ф «Смертельне 

падіння»

02.00 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Маріуполь» — 

«Олімпік». Чемпіонат 

України

07.45, 18.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 «Ліверпуль» 

— «Зальцбург». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 Yellow. Прем’єра

10.25 «Мехелен» — 

«Стандард». Чемпіонат 

Бельгії

12.10 «Селтік» — «Лаціо». 

Ліга Європи УЄФА

13.55 «Шальке» 

— «Боруссія» (М). 

Чемпіонат Німеччини

15.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

16.25 LIVE. «Аугсбург» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

17.15, 21.30 Yellow

18.55 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

19.25 LIVE. «Осасуна» 

— «Вальядолід». 

Чемпіонат Іспанії

21.25, 23.40, 1.40, 3.40 Топ-

матч

21.40 LIVE. «Наполі» 

— «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

23.50 «Реал» — «Севілья». 

Чемпіонат Іспанії

01.50 «Лейпциг» — «Уніон». 

Чемпіонат Німеччини

03.55 «Ейбар» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Мехелен» — 

«Стандард». Чемпіонат 

Бельгії

07.50, 21.25 Топ-матч

08.00 «Барселона» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

09.50, 16.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

10.20 «Шальке» 

— «Боруссія» (М). 

Чемпіонат Німеччини

12.10 «Монако» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

14.00 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

14.30, 17.45, 22.45 Yellow

14.40 «Ліверпуль» 

— «Зальцбург». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.55 LIVE. «Реал» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

18.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

19.25 LIVE. «Лейпциг» 

— «Уніон». Чемпіонат 

Німеччини

20.15 Футбол NEWS

21.55 LIVE. «Ейбар» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

23.55 «Футбольні 

зірки України 

2019.  Церемонія 

нагородження

02.20 «Осасуна» 

— «Вальядолід». 

Чемпіонат Іспанії

04.05 «Ворскла» — 

«Динамо». Чемпіонат 

України

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.35, 0.35 Містична Україна

09.25 Україна: забута історія

11.55 Речовий доказ

13.05, 21.00 НЛО з минулого

14.40, 22.40 Сучасні дива

15.35 Загадки Всесвіту

16.30 Фестивалі планети

17.30, 23.35 Боротьба за 

виживання

18.30 Місто, яке зрадили

19.15 1377 спалених заживо

20.05 Богдан Ступка

01.25 Наші

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Земля до початку 

часів»

08.35 «Ух ти show»

09.15 Х/ф «Арло: Балакуче 
порося»

10.50 Х/ф «Пастка для 
привида»

12.40 Х/ф «Велика гра»

14.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

22.30 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.15 Х/ф «Американська 
незаймана»

01.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 М/ф «У пошуках йєті»

12.00 М/ф «Супергерой»

13.30, 20.00, 21.30 Країна У

13.55, 14.45, 15.45, 0.00 

Казки У

14.20, 15.15, 16.10 Країна У. 

Новий рік
16.40 Х/ф «Джой»

19.00, 20.30 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Ігри Приколів

23.00 Одного разу в Одесі

01.00 17+

02.15 Теорія зради

03.05 БарДак

03.55 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Кмітливий? 

Сяоцзі»

06.30, 7.15, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.10, 

2.40, 5.00 Новини

09.30 «Зворотний відлік»

11.55, 13.45 Телепродаж

12.10 «Мегаполіси»

12.40, 14.00 Скелетон. Кубок 

світу. Інсбрук. Заїзд

15.10, 0.30 Біатлон. Кубок 

світу. V етап. Естафета 

4х7,5 км. Чоловіки

17.00 Т/с «Епоха честі»

17.50, 2.05 #ВУКРАЇНІ

18.50 А тепер усе інакше. 

Українська музика твоєї 

юності

20.00 «Світ дикої природи»

21.25 «Боротьба за 

виживання»

22.00 Х/ф «Білий бог»

03.00 Сильна доля

04.00 Бюджетники

05.25 Спільно
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КАНАЛ «1+1»

06.00 М/ф

06.25, 7.10 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45, 1.45 «Світ навиворіт»

10.15 Бойовик «Міцний 

горішок-3: відплата»

12.55 Бойовик «Міцний 

горішок-4»

15.30 Бойовик «Міцний 

горішок: гарний день, 

аби померти»

17.30 М/ф «Співай»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни 10»

23.40 Бойовик «Дедпул 2»

ІНТЕР

06.10 Х/ф «Пригоди Петрова 
і Васєчкіна, звичайні і 
неймовірні»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

11.00 «Орел і решка. Івлєєва 

vs. Бєдняков»

12.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

3 сезон»

13.00 Х/ф «Пригоди Ремі»

15.00 Т/с «Мене звати 

Мелек»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Кохання з 
першого погляду в 
Індії»

22.25 Х/ф «Кохання з 
першого погляду на 
Бора Бора»

00.25 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30, 5.10 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Мій найкращий 

ворог»

13.00 Т/с «Краще за всіх»

17.10, 21.00 Т/с «Скляна 

кімната»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Два життя»

01.45 Телемагазин

05.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.25 Телемагазин

05.40 Таємний агент

06.50 Таємний агент. Пост-

шоу

08.40 Х/ф «Таємниця 

Рагнарока»

10.35, 12.35 Kids Time

10.40 М/ф «Тачки 3»

12.40 Х/ф «Овердрайв»

14.40 Х/ф «На драйві»

16.50 Х/ф «Механік»

18.40 Х/ф «Професіонал»

21.00 Х/ф «Шалена карта»

22.50 Х/ф «Патріот»

02.10 Страсті за Ревізором

ICTV

04.45 Скарб нації

04.55 Еврика!

05.05 Факти

05.30 Не дай себе обдурити

06.15 Громадянська оборона

07.10 Антизомбі. Дайджест

08.00 Секретний фронт. 

Дайджест

08.55 Т/с «Відділ 44»

12.30, 13.00 Х/ф 
«Пограбування по-
італійськи»

12.45 Факти. День

14.40 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна»

16.45 Х/ф «Як викрасти 
хмарочос»

18.45 Факти тижня

20.30 Х/ф «Пасажир»
22.40 Х/ф «Швидше кулі»
00.25 Х/ф «Сьома категорія: 

Кінець світу»
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.Со-

коловою
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 тижня з 
Анною Мірошниченко

21.40 Час-Time
22.05 Лінійка документальних 

проєктів

00.50, 1.55 Огляд преси

НТН

05.50 Х/ф «Грачі»
07.30 «Страх у твоєму домі»
11.00 Х/ф «Справа 

Румянцева»
12.55 Х/ф «Вантаж без 

маркування»
14.45 Х/ф «Повороти долі»
17.00 Х/ф «Мушкетер»
19.00 Х/ф «Сержант міліції»
22.55 Х/ф «Вулиці крові»
00.45 Х/ф «Сутичка»
02.50 «Речовий доказ»

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 Колумбії. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.05 Казки,перевірені 

часом.  Спляча красуня. 
Художній фільм

08.40 Книга-Мандрівка. 
Україна 

09.00 Новини 
09.05 Єлизавета Чавдар. 

Бути зіркою. 
Документальний фільм 

10.30 Запорожець за Дунаєм. 
Музичний фільм 

12.25 Біблійна колекція. 
Поряд з Ісусом. Йосип 
з Назарета. Художній 
фільм 

14.10 Книга-Мандрівка. 
Україна

14.20 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 
Двоколісні хроніки 
2019. Албанія. Азія 
посеред Європи. В 
гостях у американців. 
Велобум у Шкодері 

14.35 Двоколісні хроніки 
2019. Албанія. Бункери, 
вівці, гранати... Скільки 
коштує мандрувати 

14.50 Двоколісні хроніки 
2019. Албанія. Країна 
заправок. Вражаючий 
Дуррес. Брудніше ,ніж в 
Індії 

15.05 Двоколісні хроніки 
2019. Албанія. Ночівля 
під магазином. Знову 

шторм. Найважчий 
перевал 

15.20 Двоколісні хроніки 
2019. Албанія. 
Безкінечні гори. Ми 
втомилися. Колєги з 
Польщі 

15.40 Книга-Мандрівка. 
Україна

15.50 Вижити в дикій природі. 
Документальний цикл 
про природу 

17.45 Книга-Мандрівка. 
Україна

17.50 UA.МУЗИКА. Кліпи
18.10 Гранд-концерт «Зірки 

світової опери» на 
UA.КУЛЬТУРА

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

20.05 Боротьба за статки. 
Документальний цикл 

21.00 Новини 
21.30 Королівський Тур. 

Документальний цикл 
23.00 Новини 
23.25 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Марія Бурмака та 
симфонічний оркестр 
українського радіо

02.05 Букоголіки 
03.00 Орегонський путівник 
04.00 Мистецький 

пульс Америки. 
Документальний серіал

04.55 #ВУКРАЇНІ 
05.50 Погода

СТБ

05.30 Хата на тата
14.20 Т/с «Садівниця»
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
19.55, 0.20 Один за всіх
22.15 Детектор брехні

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»
10.10 «Медексперт»
11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» 

з Наталкою Фіцич

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 «Угон по-нашому»
08.00 «Джедаї. Дайджест-

2018»
09.00 «Він, вона та телевізор»
14.55 Х/ф «У тилу ворога: 

Колумбія»
16.30 Х/ф «Команда 8: У тилу 

ворога»
18.20 Х/ф «Веселі канікули»
20.15 Х/ф «Работоргівля»
22.05 Х/ф «Поворот з Тахо»
23.50 Т/с «Зустрічна смуга»
03.10 «Облом.UA.»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Колос» — «Ворскла». 
Чемпіонат України

07.45, 15.10, 21.10 
«Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини

08.15 «Ман Сіті» 
— «Аталанта». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.15 «Аугсбург» 
— «Боруссія» (Д). 
Чемпіонат Німеччини

12.05 Огляд вівторка. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

12.55 LIVE. «Мальорка» — 
«Валенсія». Чемпіонат 
Іспанії

13.45, 16.45, 23.40 Yellow
14.55, 18.50, 20.55, 1.40, 3.40 

Топ-матч
15.55 LIVE. «Лечче» 

— «Інтер». Чемпіонат 
Італії

17.55 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

18.55 LIVE. «Андерлехт» — 
«Брюгге». Чемпіонат 
Бельгії

19.45 Футбол Tables

21.40 LIVE. «Ювентус» 
— «Парма». Чемпіонат 
Італії

23.50 «Герта» — «Баварія». 
Чемпіонат Німеччини

01.50 «Мілан» — «Удінезе». 
Чемпіонат Італії

03.55 «Барселона» — 
«Гранада». Чемпіонат 
Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Наполі» 
— «Фіорентина». 
Чемпіонат Італії

07.45 «Реал» — «Севілья». 
Чемпіонат Іспанії

09.35 «Лейпциг» — «Уніон». 
Чемпіонат Німеччини

11.25, 19.45, 3.50 Yellow
11.35 «Ейбар» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії
13.25 LIVE. «Мілан» — 

«Удінезе». Чемпіонат 
Італії

14.15, 17.15 Футбол Tables
15.25 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
16.20, 21.50, 23.55 Топ-матч
16.25 LIVE. «Герта» — 

«Баварія». Чемпіонат 
Німеччини

18.25 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини

18.55 LIVE. «Дженоа» 

— «Рома». Чемпіонат 
Італії

20.55 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

21.55 LIVE. «Барселона» — 
«Гранада». Чемпіонат 
Іспанії

00.10 «Лечче» — «Інтер». 
Чемпіонат Італії

02.00 «Мальорка» — 
«Валенсія». Чемпіонат 
Іспанії

04.00 «Львів» — «Олімпік». 
Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.45, 0.30 Містична Україна

08.35 Україна: забута історія

11.05 Речовий доказ

12.15, 21.00 НЛО з минулого

13.55, 22.35 Сучасні дива

14.50 Загадки Всесвіту

15.50 Фестивалі планети

16.50, 23.30 Боротьба за 

виживання

17.50 Актори-фронтовики

18.30 Юрій Нікулін

19.15 Володимир Басов. Бігун 

на довгі дистанції

20.10 Мерилін Монро

01.20 Скарб.UA

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Земля до початку 

часів»
08.30 «Ух ти show»
09.35 Х/ф «Пастка для 

привида»
11.20 Х/ф «Мисливці»
13.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

22.40 «Орел і решка. 
Перезавантаження»

01.30 Х/ф «Око»
03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Жаб’яче 

королівство: Таємниця 
кришталевої жаби»

12.05 Х/ф «Пастушка»
13.15, 14.15, 20.00, 21.30 

Країна У
13.45, 14.45, 15.45 Казки У
15.15 Країна У. Новий рік
16.15, 22.00 Ігри Приколів
17.15 М/ф «Шрек»
19.00, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
23.00 Х/ф «Вечеря з 

придурками»
01.10 17+
02.25 Теорія зради
03.15 Т/с «Домашній арешт»
04.05 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Кмітливий? 

Сяоцзі»

06.30, 7.15, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.10, 

2.40, 5.00 Новини

09.30 Енеїда

10.25, 12.40 Телепродаж
10.50 Х/ф «Гуляка»
13.05, 0.30 Біатлон. Кубок 

світу. V етап. Гонка 

переслідування 10 км. 

Жінки

14.00 «Дикі тварини»

14.55 Своя земля

15.20, 1.25 Біатлон. Кубок 

світу. V етап. Гонка 

переслідування 12,5 км. 

Чоловіки

16.30 UA:Біатлон. Студія

17.00 Т/с «Епоха честі»

18.50 Нова. Українська. Твоя. 

Музика 2020 р. на 

Суспільному

20.00 «Світ дикої природи»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
22.00 Х/ф «Теорема Зеро»
03.00 Сильна доля

04.00 Бюджетники

05.25 Спільно
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Дар’я ТАТАРЧУК, 
студентка Київського 
університету імені Бориса 
Грінченка

Колись вона писала в 
соцмережах, що мріє по-
дорожувати стільки, щоби 
пізнавали працівники аеро-
портів. Колись ця дівчина зі 
щирою посмішкою та вольо-
вим поглядом казала, що не-
одмінно стане перекладачем і 
працюватиме в посольстві. А 
ще вона не побоялася відмо-
витися від усіх «повітряних
 замків» і кардинально змі-
нити своє життя тоді, коли 
здавалося, що вже треба 
слідувати обраному шляху... 
про те, що «сміливі завж-
ди мають щастя», про успіх, 
логістику та особисте щастя 
розповіла Олена Щерба, сту-
дентка другого курсу Універ-
ситету банківської школи у 
Вроцлаві.

 ■ Спершу розкажи про 
свiй графік. Іноді здається, 
що для тебе 24 години — це 
така собі примарна цифра. 
Розкажи, який вигляд має 
твій звичайний «to-do» лист 
на день.
 — Мій розпорядок  справ-
ді насичений. Три дні на тиж-
день я прокидаюсь о 5:45, сні-
даю, приймаю душ і їду в ба-
сейн або йду в спортзал — це 
вже залежить від настрою. 
Мені дуже подобається про-
кидатися раніше, ніж інші, і 
знати, що я вже зробила щось 
корисне. Потім я швиденько 
приймаю душ і біжу на нав-
чання, де маю чотири пари 
від 9 години до 16:30. Якщо 
ж це день вільний від навчан-
ня, то я прокидаюсь о 6-й і їду 
або в інше місто, або в якусь 
школу у Вроцлаві на роботу, 
а звільняюсь уже о 15:00. Але 
часто додаються й інші кло-
поти.
 ■ Тривалий час ти букваль-
но горіла мрією вступити до од-
ного з київських вишів та стати 
перекладачем. Що ти знала про 
свою професію на момент обран-
ня? Чи справдилися очікуван-
ня? Що стало несподіванкою?

 — Це справді звучить, 
можливо, дивно, але після 
екзаменів в 11-му класі кар-
динально змінила вектор — 
то нелогічно, але до навчан-
ня залишилося два місяці, 
тож за два місяці я мала вив-
чити мову, а цього для пере-
кладача, на мою думку, ма-
лувато. Тож я вирішила, що 
коли змінювати все, то оста-
точно. Я знала, що логіст — 
це професія, яка стрімко роз-
вивається, набуває велико-
го значення, популярності 
та дуже добре оплачується. 
Тож мені дуже захотілося 
спробувати. Я, звісно, моні-
торила різну інформацію про 
логістику, але зараз геть не 
пам’ятаю чого там начитала-
ся. Знала, що буде бізнес, нія-
ких почуттів, управління ре-
сурсами та персоналом, а та-
кож багато математики, яку 
я зовсім не люблю. Але реаль-
ність перевершила всі мої очі-
кування, бо виявилося, що це 
не просто сухі розрахунки, а 
всесторонній розвиток, пос-
тійний рух та вміння знахо-
дити рішення в будь-якій си-
туації.
 ■ Хто ж такий логіст, що 
входить у його обов’язки?
 — Логістика включає ін-
форматику, управління та 
технології. Дуже важко по-
яснити коротко, але я маю 
свій універсальний приклад: 
ви купуєте яблуко в магазині, 
а менеджер логістики органі-
зовує та управляє закупом на-
сіння для цього яблука, його 
посадкою, вирощуванням 
дерева, дозріванням плодів, 
збором, перевезенням до ма-
газину та думає, на яке місце 
його поставити, а ще робить 
це так, щоби увесь процес був 

максимально вигідним, зруч-
ним, ефективним для підпри-
ємства та задовільнив ваші 
потреби як покупця повніс-
тю.
 ■ Розкажи, яку роботу 
маєш у Вроцлаві.
 — Я стала частиною дру-
жини ВСБ, тобто працівни-
ком відділу маркетингу у 
своєму університеті. Ми 
приносимо свіжі ідеї для 
нової реклами та різних 
подій. Також, за державною 
ініціативою, я та мої колеги 
проводимо тренінги та лек-
ції в коледжах і старших 
школах про вміння публіч-
но виступати, як склада-
ти резюме та успішно прой-
ти співбесіду, як розвинути 
свою креативність, як ко-
рисно можна використову-
вати інтернет. Мені це дуже 
подобається, бо я завжди в 
центрі всіх подій. А ще — це 
престижно, дає багато но-
вих умінь, дарує безліч ці-
кавих знайомств. Нас усі-
ляко заохочують та платять 
дуже достойно. На цій ро-
боті я познайомилася з ме-
ром міста, послами різних 
держав у Польщі та вже от-
римала великий досвід і по-
вагу від викладачів.
 ■ Чи вистачає часу на 
спорт та хобі? Чим займаєш-
ся у вільний час?
 — Часу в мене мало, але, 
на щастя, є вихідні. Я завж-
ди знаходжу вільну годину на 
басейн, заняття в спортзалі, а 
також я дуже люблю вишива-
ти, тож так я релаксую вве-
чері, але моє справжнє хобі 
— подорожі.
 ■ Ти зуміла здійснити 
свою давню мрію подорожу-
вати світом. Розкажи, де вже 

вдалося побувати, що врази-
ло найбільше?
 — Моя перша поїзд-
ка — це гори Татри в Поль-
щі та Словаччині, я відкри-
ла для себе щось нове і прос-
то казкове. У цьому ж році ми 
відвідали місто Дрезден у Ні-
меччині, Прагу, Брюссель та 
Амстердам і чимало цікавих 
міст у Польщі. Найбільше я 
запам’ятала славнозвісний 
Амстердам, де я відсвяткува-
ла свій 19-й день народжен-
ня. Кожна наша подорож — 
це як нове маленьке життя.
 ■ Чи є список країн/міст, 
які відвідаєш найближчим 
часом?
 — Наступна станція в на-
ших подорожах — різдвяний 
ярмарок Відня. Ще мрію про 
літню практику у Фінлян-
дії та вже планую подорож у 
Стокгольм.
 ■ Із якими труднощами 
довелося зустрітися на твоє-
му життєвому шляху після 
переїзду?
 — Коли ти вже звикаєш до 
нової країни, людей, життя, 
то забуваєш про всі негараз-
ди. У перші дні тут я зіткну-
лась із людською недбалістю, 
корисливістю: мене підвели 
українські ріелтори, і я була 
без житла. Із хостела ходила 
на навчання, а мама, не зна-
ючи польської, шукала квар-
тиру. Зараз я живу в чудових 
умовах, ми все пройшли. Та-
кож кожен зустрічається з 
проблемою самотності: ти 
один і маєш якось контролю-
вати все своє життя самотуж-
ки, бо батьки за 1000 км від 
тебе, але з часом приходить 
досвід — і ти морально дорос-
лішаєш.
 ■ Якби був шанс переда-
ти листа 17-річній собі, ще 
до ЗНО, що б ти сказала?
 — Я би сказала собі: все, 
що йде не за планом, не завж-
ди погано, бо воно веде нас до 
того, що потрібно саме нам. 
Не треба боятися зробити 
щось не так, як очікують від 
тебе, треба боятися не спробу-
вати. Часом саме якісь невда-
чі дають нам зробити поворот 
у правильний бiк. ■

ЗМОЖЕШ УСЕ

Змінити, не можна 
йти за планом
Випробування як рушiй прогресу

■ ПІСЛЯМОВА

Не «солодкий» 
стіл
Як українці святкували 
в різдвяно-новорічний 
період, скільки витратили 
на святковий стіл та чого 
чекають від 2020 року
Катерина БАЧИНСЬКА

 Частина свят позаду. Що дарували, кого і 
чого чекали і скільки витратили на святковий 
стіл та подарунки? Чи любите ви різдвяно-
новорічний період? Чи вірите у святого 
Миколая? І чи щасливі ви люди? Такі прості, але 
водночас і складні питання ставили соціологи 
українцям напередодні свят. Ми ж вирішили 
підсумувати дослідження групи «Рейтинг» та 
фонду «Демократичні ініціативи». 
 Отже, майже 90% громадян стверджувально 
відповіли, що святкують усі різдвяно-новорічні 
свята, а саме — День Святого Миколая, Новий 
рік і Різдво. Але ось щодо останнього свята у 
соціологів виникло кілька питань. Коли українці 
святкують Різдво? І чи готові вони перенести це 
свято з 7 січня на 25 грудня? Майже 70%, як і 
минулого року, заявили, що святкуватимуть 
Різдво 7 січня, кожен четвертий заявив, що 
готовий відзначити обидва Різдва: і 25 грудня, 
і 7 січня. А от навідріз відмовляються від цього 
свята 6% населення. 
 Те, що святкувати українці люблять, 
це зрозуміло. Але які улюблені свята у 
мешканців країни? Близько 40% відзначили 
як найулюбленіше зимове свято Новий Рік. 
За ним крокує Різдво і вже третє місце займає 
День Святого Миколая. Лише 3% відзначають 
Старий Новий рік і стільки ж не люблять жодне 
з перерахованих свят. Якщо ж територіально 
дивитися на карту України, то на півдні, сході 
та в центрі більше люблять Новий рік, а от захiд 
— єдиний регіон, де найулюбленішим святом є 
Різдво.
 Без чого важко уявити будь-яке свято? 
Правильно — без подарунків. Тому різдвяно-
новорічний період багатий не лише емоціями, 
враженнями, а й подарунками. За результатами 
опитування, проведеного групою «Рейтинг», 
76% українців мають традицію дарувати 
подарунки у різдвяно-новорічний період. 
Цікаво, що минулого року цей відсоток був 
меншим. Найбільше підтримують традиції 
вручати подарунки у Західній Україні. Там 
майже 90% заявили, що готують подарунки 
на свята. Якi побажання хотiли чути українцi 
на Новий, 2020, рiк? Кожен другий відповів — 
здоров’я, 40% назвали — мир у країні, лад у 
сім’ї зазначили 29%, гроші — кожен четвертий 
і 16% хотіли б у 2020 році хорошу роботу. А от 
не чекає подарунків лише 1% населення. 
 Ну і яке ж святкування без олів’є, 
шампанського, куті та солодощів? Скільки ж 
українці готові були витратити на різдвяно-
новорічний стіл? Середня сума, яку зазначили 
в опитуванні, — майже 1400 гривень. Це дещо 
менше, ніж минулого року, адже в 2018-му 
українці готові були викласти 1752 грн. Кожен 
четвертий опитаний відповів, що в нього немає 
коштів на святковий стіл.
 І трохи про майбутнє говорили соціологи з 
українцями. Основними почуттями людей, коли 
вони думають про майбутнє України, є надія, 
оптимізм i тривога. Ну і наприкінці опитування 
соціологи запитали в українців про... щастя. 
Чи щасливі були українці у 2019 році? І ось тут 
дилема. Адже за індексом щастя у світі Україна 
минулого року зайняла аж 133-тє місце, увага, 
зі 156 держав, які брали участь у дослідженні. 
Тому за результатами міжнародного опитування 
українці, м’яко кажучи, — не найщасливіша 
нація у світі. Але за підсумками опитування 
«Демократичних ініціатив» картина виглядає 
зовсім по-іншому. Загалом 61% українців 
зазначили, що в 2019 році були дуже або 
переважно щасливі. Найбільше «щасливчиків» 
живе у Західній Україні. Там майже 75% 
населення на питання, «чи вважаєте ви себе 
щасливою людиною?» відповіли «так». Кожен 
другий вважає себе щасливим у Центральному 
та Східному регіоні, трохи більше щастя у 
людей, які живуть на півдні — 65%. ■

■

МАЙСТЕР-КЛАС

«Тексти бувають різними, 
так само як і тканини»
Що зацiкавило викладачiв i чому вони соромились, як 
студенти на парах

■

Організатор заходу Роман Анатолійович Козлов.❙

Вікторія СЛОБОДЕНЮК, 
студентка Київського 
університету імені Бориса 
Грінченка

 У Київському універси-
теті імені Бориса Грінченка 
відбувся майстер-клас для 
викладачів «tEXTREME. 
Екстремальні тексти та 
ігри з ними» від кафедри 
української літератури та 
компаративістики з наго-
ди щорічної Грінченківсь-
кої декади.
 «Текст» і «тканина» — 
слова, знайомі кожному з 
нас. Обидві лексеми дуже 
часто фігурують у наших 
розмовах, але в різних кон-
текстах. А чи замислювали-
ся ви над тим, що між цими 
значеннями можна провес-
ти паралелі? Мабуть, що ні. 
Скажемо більше: між ними 
вільно ставити знак рів-
ності. Виявляється, «текст» 
походить від латинського 
textus — тканина, textere 
— плести. Першим це вия-
вив Марк Фабій Квінтиліан 
у своїй праці «Повчан-
ня оратору». Дійсно, якби 
раніше ми були трішечки 
уважнішими, то помітили 
би спільний корінь у таких 
словах, як: текст, текстиль, 
текстура, текстоліт.
 Викладачі жваво обгово-

рювали  походження «тек-
сту» та його можливості. 
«Тексти бувають різними, 
так само як і тканини. Десь 
мішковина, прямоліній-
на з дірками, десь вишука-
на тонка тканина — батист, 
або взагалі штучний ней-
лон», — провів паралелі ор-
ганізатор заходу професор 
кафедри Роман Анатолійо-
вич Козлов. Дещо метафо-
рично висловила свою дум-
ку інша викладачка: «Мені 
здається, тексти — це в’язь 
слів або певних мовних оди-
ниць. От як ти їх пов’яжеш, 
така тканина і вийде».
 Роман Анатолійович 
на прикладах зобразив 
схожість тканини з певним 
видом тексту: мережка — 
мінус прийом, гладь — ві-
зуальна поезія, нейлон — 
морфологічна заум, клап-

тики — інтертекст.
 Неозброєним оком на 
обличчях викладачів мож-
на було помітити заці-
кавленість та блискітки в 
очах. А як вони заворуши-
лися, коли Роман Анатолій-
ович запропонував пограти-
ся з формами тексту, пере-
творивши його у щось нове. 
Коли довелося відповіда-
ти, деякі навіть соромили-

ся, неначе ті студенти на 
парах. Кожен iз присут-
ніх дізнався для себе щось 
нове, за що були дуже 
вдячними організатору. 
Для викладачів цей захід 
— справжня знахідка. «Я 
дуже задоволена, що сьо-
годні прийшла саме до вас 
на майстер-клас», — вис-
ловила свої емоції одна з 
гостей. ■
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Валентина САМЧЕНКО

 У просторих залах 
«Мистецького арсеналу» в 
Києві з минулої осені гостює 
гуцульський світ у масштаб-
ній виставці «Параска Плит-
ка-Горицвіт. Подолання граві-
тації». Фотографії, малюн-
ки, рукописні книжки, листи 
— усе це, понад тисячу експо-
натів із Гуцульщини, набли-
жає до Карпат й ілюструє там 
життя практично з народжен-
ня творчої натури у 1927 році. 
У її долі були виїзд до Німеччи-
ни з бажанням там навчатися, 
яке так і не справдилося; псев-
донім зв’язкової Ластівка, яка 
носила повстанцям УПА до лісу 
харчі; потім 10 років таборів... 
У 27 повернулася Параска з 
гірким досвідом до Криворів-
ні, але зуміла вистояти і ство-
рити свій світ, яким захопи-
ла спочатку односельців, а зго-
дом і поціновувачів народної 
самобутності далеко за межа-
ми краю Чорного Черемоша.
 Художниця, фольклорис-
тка, етнографка, філософиня 
та фотографка — це сьогодні 
такі титули має Параска Плит-
ка-Горицвіт. Вона жила до-
сить усамітнено в карпатсько-
му селі Криворівня. З багатьма 
листувалася. Особливою сим-
патією прониклися до неї кра-
яни, коли почала фотографува-
ти. Реабілітували її через від-
сутність складу злочину лише 
у 1992 році. На своєму шляху 
жінці вдалося не втратити віри 
в людей, сповідувати любов до 
ближніх і навчитися мандрува-
ти, не виїжджаючи з села, за-
вдяки своїй літературній твор-
чості і малярським здібностям. 
Напевно, все те — і від батьків: 

Штефан (Степан) Плитка, був 
відомим у Косівському повіті 
ковалем, який знав кілька мов; 
мати Ганна майстерно займала-
ся ткацтвом і вишиванням. На-
родилася Параска в селі Бист-
рець, а вже зовсім скоро роди-
на перебралася у Криворівню. 
 Жінка в 1970-х роках води-
ла експедиції по Карпатах, по-
казуючи студентам гори. На 
знак подяки кияни подарува-
ли їй друкарську машинку, 
яка стала в нагоді для оформ-
лення власноруч авторських 
книг у єдиному екземплярі. 
До речі, робила для них і папе-
рові футляри. Великого обсягу 
книжок — понад півсотні, ма-
лих ще більше.
 Параска написані ікони да-
рувала людям. Фотографувала 
художниця довколишні крає-
види, церковні обряди, сільсь-
кі будні та односельчан. Світ-
лини роздавала героям зйо-
мок, тому майже у кожній хаті 
у Криворівні можна побачити 
зроблені нею світлини. Вона 
була захоплена визвольною бо-
ротьбою індійського народу, 
філософією миру Махатми Ган-
ді, писала листи до Індіри Ган-
ді. Написала «Пригоди в індій-
ських джунглях і власноруч їх 
ілюструвала. 
 Уже по смерті Параски 
Плитки-Горицвіт у 1988 році її 
творчість набула самостійного 
життя. У селі, де пройшла біль-
ша частина життя мисткині, в її 
хаті було створено громадський 
музей Параски Плитки-Гориц-
віт. Унікальний архів її фото 
кілька років тому знайшли 
практично випадково  кияни 
художниця Інга Леві, кіноопе-
ратор Максим Руденко і Кате-
рина Бучацька. Утім саме це 

дало новий поштовх досліджу-
вати та зберігати творчість Па-
раски Плитки-Горицвіт.
 Нагадаємо, що Криворівня 
— уславлене село Верховинсь-
кого району Івано-Франківсь-
кої області. Там літував у госпо-
дарів Іван Франко з сім’єю, те-
пер у тому будинку музей пись-
менника; власну дачу мав тут 
Михайло Грушевський, у при-

сілку з назвою Грушівка тепер 
діє новозбудований музей;  на-
дихали ці місця Михайла Ко-
цюбинського і Сергія Параджа-
нова, які створили кожен свій 
шедевр «Тіні забутих предків», 
у Криворівні стоять ґражда, де 
знімали Івана Миколайчука, 
та церква Богородиці. Частина 
творчого спадку, зокрема її са-
моробні книжки, експонують-
ся в місцевих музеях iз давні-
шою історією.

 «Із першого погляду роботи 
Параски видаються наївними 
та простими, — каже куратор-
ка експозиції в «Мистецькому 
арсеналі» Катерина Радченко. 
— Але коли розкладаєш весь 
її творчий доробок, то бачиш 
його багатогранність, глибокі 
ідейні зв’язки між сюжетами 
і реальністю та сформовану, 
самобутню авторку. Саме та-
кий підхід ми спробували ре-
алізувати на виставці — пока-
зати цілісність архіву та авто-
рки».
 «Ідея проєкту народилася 
зі світлини Параски, — конс-
татує Юлія Ваганова, заступ-
ниця генеральної директорки 
«Мистецького арсеналу» з му-
зейної та виставкової діяль-
ності. — Стало зрозуміло, що 
зображена людина не впи-
сується у звичні рамки і тра-
диційну уяву про художницю 
з Карпат. Переплетення реаль-
ного та міфічного, живопису й 
текстів, графіки й фотографій 
у її творчості захопило коман-
ду, водночас викликавши ба-
гато дискусій — як описати 
«явище» Параски? Напевно, 
це можна назвати концепту-
альним примітивізмом, хоча 
це все одно не дасть вичерпно-
го визначення». 
 Керівниця відділу музей-
ної справи «Мистецького ар-
сеналу» Ольга Мельник каже: 
«Актуальний сюжет про збере-
ження її спадщини — оповідь 
про диваків, які, не очікуючи 
схвалення чи офіційної під-
тримки, збирали докупи її тво-
ри, ремонтували хату, органі-
зовували виставки. Але вима-
льовується реальна перспек-
тива фізичної втрати окремих 
робіт і розпорошення цілісної 
мистецької колекції. Вряту-
вати ситуацію могла б негай-
на комплексна музеєфікація 
спадщини Параски Плитки-
Горицвіт. Важливо, що це має 
бути здійснено в Криворівні — 
так визначила сама мисткиня, 
яка воліла, аби її творчий доро-
бок завжди залишався в рідно-
му селі».
 Виставка у Києві «Параска 
Плитка-Горицвіт. Подолання 
гравітації» діє до 19 сiчня. ■

«Казка про царя 
Салтана» 
11 січня (вечір),
12 січня (ранок) 
 Це одна з найяскраві-
ших постановок Націо-
нальної опери України. 
Неймовірні костюми і каз-
кове сценічне оздоблення 
обов’язково потрібно по-
бачити хоча б раз поціно-
вувачам театру будь-яко-
го віку. Загалом родин-
ним походом на «Казку 
про царя Салтана» мож-
на починати привчати ма-
лят до високого мистецтва 

— їм точно сподобається. 
Хоча спектакль і прекрас-
на музика порадують не 
тільки юне покоління, а й 
старших глядачів. Адже, 
за казковим сюжетом, на-
справді композитор Ми-
кола Римський-Корсаков 
писав свою оперу для до-
рослої публіки.

«Іоланта»
15 січня
 Ще одна казкова опе-
ра, зворушлива душев-
ність якої зробила її од-
ним із найбільш гар-

монійних і світлих творів 
композитора Петра Чай-
ковського. В її музиці вті-
лена життєстверджуюча 
віра в перемогу світлого 
початку, в душевні сили 
людини, яка прагне до 
правди і добра. 
 Для київської публіки 
це можливість ще раз почу-
ти чудовий тенор Валенти-
на Дитюка; артист постане 
в образі Водемона — графа, 
бургундського лицаря. На 
сцені йому складуть пре-
красну творчу компанію 
уславлені баси Сергій Ма-
гера, який виконуватиме 

партію короля Провансу 
Рене, та Тарас Штонда у 
ролі мавританського ліка-
ря Ебн-Хакіа. Не пропус-
тить можливість послуха-
ти ці прекрасні голоси! Жі-
ночі партії вас теж не роз-
чарують.

«Кармен»
17 січня
 Є версія, що ніби-то 
причиною смерті фран-
цузького композито-
ра Жоржа Бізе у віці 36 
років була душевна трав-
ма, яку він отримав через 
провал опери... «Кармен» 

на прем’єрі. Невідомо, 
що точно було в 1875-му, 
втім нині арії з цього тво-
ру чули хоча б раз навіть ті 
люди, які взагалі не цікав-
ляться оперою. Уже бага-
то років «Кармен» входить 
до репертуару всіх опер-
них театрів і виконується 
всіма мовами, в тому чис-
лі і японською. 
 А Національна опе-
ра України підготувала 
глядачам сюрприз: у рам-
ках проєкту «Українські 
оперні зірки в світі» пар-
тію Кармен цього разу ви-
конає солістка Віденської 
опери Зоряна Кушплер.

«Снігова Королева»
18 січня 
(ранок і вечір) 
 Січневий казковий ма-
рафон Національної опе-
ри України продовжить 
«Снігова Королева». Ідея 
створення балету, хореог-
рафія та постановка нале-
жать народній артистці 
України Аніко Рехвіа-
швілі. Музичну концеп-
цію на основі творів Петра 
Чайковського, Анатолія 
Лядова, Антона Рубін-
штейна, Едварда Гріга і 
Жюля Массне створили 
народний артист Украї-
ни диригент-постановник 

Олексій Баклан та Аніко 
Рехвіашвілі. 
 «Снігова королева» 
— один із наймасовіших 
балетів театру, адже на 
сцені діє близько ста пер-
сонажів. Спектакль орієн-
тований як на дорослого 
глядача, так і на сімейний 
похід у театр. 

«Дама з камеліями»
25 січня
 Балетну постанов-
ку «Дама з камеліями» 
за сюжетом Олександ-
ра Дюма у Національній 
опері України створила 
Аніко Рехвіашвілі. Ліб-
рето та музична редакція 
— Аніко Рехвіашвілі та 
Олексія Баклана. Сценог-
рафія та костюми — На-
талі Кучері.
 Прологом балету є сце-
на, коли у квартирі па-
ризької куртизанки Марі 
Дюплессі, яка нещодав-
но померла, відбуваєть-
ся аукціон, на якому роз-
продають її особисті речі. 
Серед тих, хто прийшов 
на торги, молодий пись-
менник Александр, його 
батько, герцог де Гіз, доля 
яких була пов’язана з мо-
лодою жінкою. Вбитий 
горем Александр згадує 
свою кохану... ■

АФІША

Казкові голоси
Партію Кармен у Києві виконає 
солістка Віденської опери 
Зоряна Кушплер

■

Зоряна Кушплер співатиме у Києві.
Фото надане Національною оперою України.

❙
❙

ПОСТАТЬ

Горицвіт із Криворівні 
Понад тисячу експонатів із Гуцульщини 
у столичному «Мистецькому арсеналі» 
розповідають про життя сільської мисткині

■

Мисткиня Параска Плитка-Горицвіт.❙

Параска Плитка-Горицвіт. 
«Йде легінь в полонинку...» 
(Папір, мішана техніка).

❙
❙
❙

Святий архістратиг 
Михаїл Параски 
Плитки-Горицвіт. 
(Лінолеум, олія). 
Фото Валентини САМЧЕНКО.

❙
❙
❙
❙
❙

Тіна МІЛАШЕВСЬКА

У січні Національна опера України підготувала для гля-
дачів багато приємних сюрпризів. На сцені театру в Києві 
у рамках проєкту «Українські оперні зірки в світі» партію 
Кармен виконає солістка Віденської опери Зоряна Кушп-
лер, мецо-сопрано. Також співатимуть тенор Валентин 
Дитюк та баси Сергій Магера і Тарас Штонда.



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 СІЧНЯ 2020 15СПОРТ
«Думаю, найскладнішим суперником для мене буде Тайсон Ф’юрі. 

Це непередбачуваний опонент, який має два метри зросту, й незрозуміло, 
що у нього в голові, як і у мене також».

Олександр Усик
український боксер-професіонал

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Першочерговою метою пов-
торного приїзду латвійсько-
го наставника Айнарса Багат-
скіса до України стала робота 
на чолі національної чоловічої 
збірної з баскетболу. Водночас 
отримав латвієць i додаткову 
ділянку відповідальності, очо-
ливши столичний «Київ-Бас-
кет», котрий у нинішньому се-
зоні вперше у своїй нетривалій 
історії виступає на єврокуб-
ковій арені.
 Намагання українсько-
го віце-чемпіона пробитися зі 
знаним наставником до гру-
пового етапу другого за силою 
клубного турніру континен-
ту — Ліги чемпіонів — вияви-
лися не надто продуктивними. 
Одного лише досвіду роботи 
Багатскіса з київським «Буді-
вельником» в елітній Євролізі-
2013/2014 для подолання 
«Київ-Баскетом» кваліфіка-
ції ЛЧ-2019/2020 не вистачи-
ло. Латвієць не приховував, що 
на старті сезону в його підопіч-
них було недостатньо досвіду 
та майстерності, аби успішно 
зіграти з «топовим» конкурен-
том у Лізі чемпіонів.
 Натомість у Кубку Європи 
ФІБА, куди підопічні Багатс-
кіса опустилися після вильо-
ту з ЛЧ, «Київ-Баскет» демонс-
трує доволі солідну гру. Пер-
ший груповий етап КЄ столичні 
«бджоли» завершили на першо-
му місці у своєму квартеті. Так 
само чільну позицію в «пуль-
ці» вони посідають i на друго-
му етапі основного раунду тур-
ніру. Після переконливих зви-

тяг над нідерландським «Звол-
лє» та угорським «Кермендом» 
українського віце-чемпіона че-
кала гостьова дуель за лідерс-
тво в групі проти латвійського 
«Вентспілса», котрий до того 
часу не програв у Кубку Європи 
жодного поєдинку.
 Здавалося, що й «Київ-Бас-
кету» не вдасться перервати 
тріумфальну серію латвійсь-
кого колективу. Напружений 
календар, відсутність у складі 
ключового «снайпера» Шепар-

да, важкий переїзд — усі ці 
фактори грали не на користь 
української команди під час її 
латвійського вояжу. Про що до 
певного моменту свідчив і раху-
нок у матчі. Проте, продемонс-
трувавши в кінцівці двобою бій-
цівський характер та витиснув-
ши з себе максимум, підопічні 
Багатскіса здобули у Вентспіл-
сі вольову перемогу — 81:78.
Переломним моментом у грі 
стала результативна серія три-
очкових кидків потужного фор-

варда «Києва» В’ячеслава Пет-
рова. Тричі поспіль вразивши 
під завісу матчу кошик супер-
ника з-за «дуги», він заклав 
фундамент для підсумкової пе-
ремоги своєї команди. «Якби ми 
грали цей поєдинок на початку 
сезону, навряд чи нам вдалося 
б його врятувати. Дався взнаки 
досвід, який ми до цього здо-
були в єврокубках. Радий, що 
вдалося зламати гру проти фа-
ворита, котрий до цього взагалі 
йшов без поразок у Кубку Євро-

пи», — відзначив Багатскіс.
 Цікаво, що перед поразкою 
«Київ-Баскету» «Вентспілс» 
програв два поспіль матчі на 
національному рівні, засвід-
чивши таким чином свою враз-
ливість. «Добре, що це сталося 
в грудні-січні. До весни, коли в 
усіх турнірах прийде пора вирі-
шальних матчів, матимемо час 
покращити свою гру», — заува-
жили в таборі латвійського ко-
лективу.
 Натомість гра «Київ-Бас-
кету» з кожним місяцем стає 
більш привабливiшою та про-
дуктивнiшою. Як пояснює 
його головний тренер, прогрес 
команди полягає в постійно-
му покращенні кадрового по-
тенціалу клубу. «Від початку 
сезону склад змінився на 40 
відсотків, адже ми перегляну-
ли силу української суперлі-
ги. Думали, що її рівень буде 
приблизно таким, як і в мину-
лому сезоні, але ліга однознач-
но зробила крок уперед. Тому 
клуб постійно шукає можли-
вості для підсилення», — за-
значив Аснарс Багатскіс. ■

Григорій ХАТА

 Володіння цілим «буке-
том» чемпіонських поясів — 
це не тільки яскраво та кра-
сиво, а й обтяжливо. Правила 
боксерських організацій пере-
дбачають обов’язковий захист 
трофеїв. У британського боксе-
ра-суперважковаговика Ентоні 
Джошуа найвищих відзнак зі 
світу профі-боксу аж чотири — 
WBA, WBO, IBF, IBO. І одразу 
дві впливові організації — WBO 
та IBF — вимагають від супер-
чемпіона з Великої Британії 
проведення в найближчі місяці 
обов’язкового захисту своїх по-
ясів.
 При цьому в команді Джо-
шуа вирішили не триматися 
за будь-яку ціну за всі титули. 
Як заявив Ентоні, пріоритет-
ним для нього буде пояс Між-
народної боксерської федера-
ції (IBF), у відстоюванні котро-
го незабаром на нього чекатиме 
протистояння з обов’язковим 

претендентом із Болгарії — 38-
річним Кубратом Пулєвим. На-
томість від поясу Всесвітньої 
боксерської організації Джо-
шуа планує добровільно відмо-
витися.
 Нагадаємо, що близько року 
тому у WBO вирішили, що аб-
солютний чемпіон у важкій вазі 
Олександр Усик, який віднедав-
на є повноправним гравцем у су-
перважкому дивізіоні, має бути 
обов’язковим претендентом на 
пояс їхньої організації.
 Про можливість бою Джо-
шуа — Усик говорили не раз. 
Однак щоразу на шляху до цьо-
го знакового для українсько-
го боксу дійства з’являлися до-
даткові перепони.
 То, було, британець несподі-
вано втратив свої титули в бою 
з мексиканцем Енді Руїсом, те-
пер, ось, він добровільно відмо-
вляється від поясу WBO, а ра-
зом iз ним — і від протистоян-
ня з Усиком.
 Існує ймовірність, що пояс 

WBO — без очного протисто-
яння конкурентів — напряму 
може перейти від його ниніш-
нього володаря до обов’язкового 
претендента. Раз так, тоді ук-
раїнець Усик стане новим влас-
ником престижної чемпіонсь-
кої відзнаки. Про такий перебіг 
подій інформує впливове видан-
ня World Boxing News, пояс-
нюючи цю добровільну переда-
чу приналежністю Джошуа та 
Усика до однієї промоутерської 
компанії, керівником котрої є 
знаний промоутер Едді Хірн.
 Там пояснюють, що у та-
кий спосіб Хірн страхує себе й 
свою компанію від потенцій-
ної невдачі (повної втрати чем-
піонських поясів) Джошуа в 
об’єднавчому бою за пояс WBC, 
який наразі належить Деонтею 
Уайлдеру. Утім не виключено, 
що пояс WBO просто стане ва-
кантним і його поставлять на 
кону в бою між Усиком та Дере-
ком Чісорою, котрий призначе-
ний на 7 березня.

 Водночас у промоутер сь кій 
компанії Хірна сподіваються, 
що чемпіонські пояси й надалі 
залишатимуться в їхніх бійців. 
При цьому від бою Джошуа — 
Усик там не відмовляються, 
передбачаючи, що вже в найб-
лижчому майбутньому боксе-
ри вийдуть у ринг за титул аб-
солютного чемпіона світу в су-
перважкому дивізіоні. 

 «Усик — великий боксер. 
Він абсолютний чемпіон світу в 
«крузервейті». Тепер же він ви-
рішив прийти у «хевівейт», щоб 
боксувати з великими хлопця-
ми. Поки що він вивчає новий 
дивізіон, але вже хоче отрима-
ти свою порцію пирога. І, напев-
но, спробує забрати цей шматок 
з моїх рук», — резюмував Джо-
шуа. ■

БАСКЕТБОЛ

Шляхом підсилення та прогресу
Віцечемпіон української суперліги очолив свій квартет на другому етапі групового раунду баскетбольного Кубка Європи

■

В’ячеслав Петров з 18 очками став найрезультативнішим гравцем «Київ-Баскету» в матчі проти 
латвійського «Вентспілса».
Фото з сайта kyiv-basket.com.ua.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Кубок Європи ФІБА. Чоловіки. 
Другий груповий раунд. 3-й тур. 
Група К.
 «Вентспілс» (Латвія) — «Київ-
Баскет» (Україна) — 78:81, «Звол-
лє» (Нідерланди) — «Корменд» 
(Угорщина) — 90:94.
 Турнірне становище: «Київ-Бас-
кет» — 3 перемоги/0 поразок, «Вент-
спілс» — 2/1, «Керменд» — 1/2, 
«Зволлє» — 0/3.

■

БОКС

Добровільний перехід
Олександр Усик може без бою отримати чемпіонський пояс WBO 
у суперважкому дивізіоні

■

Один зі своїх чемпіонських поясів британець Ентоні Джошуа 
може добровільно передати Олександру Усику.
Фото з сайта znaj.ua.

❙
❙
❙



КАЛЕЙДОСКОПП’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 СІЧНЯ 202016

Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №2■

ПОГОДА■

УКРАЇНА МОЛОДА

1 
2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50

Телефони редакції: 044-361-62-61;

з мобільного: 094-926-32-61

Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net

Рекламне бюро: 

reklama-umoloda@ukr.net

Вiддiл реалiзацiї: 

454-84-41

sale_umoloda@ukr.net

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

Відділи:

економіки  — wagmer@ukr.net

 культури, історії, суспільних проблем —

vsamchenko@i.ua

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009002

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 2 
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
Газета виходить 

у вівторок, середу, 
п’ятницю—суботу (спільний номер)

Тираж 86734

При використаннi наших публiкацiй посилання на  «УМ» обов’язкове.

Рукописи не рецензуються i не повертаються

Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа», 

«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,

«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння», 

«Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00
Захід -2...+3
 +1..+6
 -2...+3
 +1..+6

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр -2...+3
 +1..+6
 -2...+3
 +1..+6

Північ -2...+3
 +1..+6
 -2...+3
 +1..+6

Схід -2...+3
 -2..+3
 -2...+3
 -2..+3

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00
Південь -2...+3
 +1..+6
 -2...+3
 +1..+6

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Зустрiлися двоє братків:
 — Я в Німеччині був, 10 тисяч 
марок за тиждень заробив.
 — Та ти ж за все життя стільки 
листів не напишеш.

* * *
 Дві бабусі їдуть в електричцi. 
Розговорилися.
 — Ви куди їдете?
 — У Фастiв.
 — А я з Фастова.

* * *
 Молодик звертається до профе-
сора-сходознавця:
 — Шановний професоре, я про-
шу руки вашої доньки.
 — Відповідь я повинен дізнати-
ся у Великого Дракона, як це завжди 
робили мудреці на Сході.

 — У цьому немає необхідності. 
Благословення вашої дружини я вже 
отримав.

* * *
 Сиджу в міліції, вимагають по-
яснити, чому я вийшла з рестора-
ну п’яною, сіла в машину за кермо 
і поїхала. Я не знаю, що вiдповi-
дати, оскiльки взагалі туди пішки 
прийшла.

* * *
 — Цилю, тобі давно пора за-
між.
 — Та знаю, але ніяк не можу 
знайти годящого чоловiка, все про 
твого Сьому думаю.
 — Про мого чоловіка?
 — Думаю, що, не дай Боже, 
зустрiну такого самого дурня.

Кабмін! Ваш вихід? ...Вони такі витівники...
Перезавантаження уряду ймовірне з початком весни

По горизонталі:
 1. Луговий чи болотний птах. 4. 
«Пекельна … або Різдво козацьке» 
— новий фільм за сценарієм Сашка 
Лірника. 8. Вимощена камінням чи 
заасфальтована пішохідна зона оба-
біч дороги. 9. Ім’я померлого блаз-
ня з драми Шекспіра «Гамлет». 10. 
Країна, куди Зеленський після Но-
вого року поїхав «налагоджувати ін-
вестиційні контакти». 11. Накриття з 
легкої тканини над ліжком. 13. Псев-
до відомого активіста, лідера УНСО 
Ігоря Мазура, якого в грудні минуло-
го року затримали в Польщі. 15. Му-
сульманський мандрівний чернець-
жебрак. 18. Людина, яка допомагає 
комусь безкоштовно, з власної волі. 
19. Приміщення для худоби. 22. Пе-
релітний птах із блискучим строка-
тим оперенням. 23. Комедія Мико-
ли Гоголя. 24. Столиця Таїланду. 
29. Шанобливе звертання до знат-
ної жінки в Італії, Іспанії, Португалії. 
По вертикалі:
 1. Чобіт із високою халявою, за 
коліно. 2. Частина дерева з гілками 
та листям. 3. «Терпи, терпи — тер-
пець тебе шліфує» (автор слів, відо-
мий поет і дисидент, що народив-
ся напередодні Різдва). 4. Українсь-
ка саблістка, олімпійська чемпіонка 

2008 року в командній першості, яка 
багато разів ставала кращою спорт-
сменкою року. 5. Кінний поліцейсь-
кий в Америці. 6. Райцентр на Во-
лині. 7. Карпатський чоловічий та-
нець. 12. Річка в Канаді та на Алясці, 
на берегах якої вирувала «золота ли-
хоманка». 14. Морський птах із міш-
ком під дзьобом. 16. Шматок сала, 
підсмажений на сковорідці. 17. Ме-
лодія Миколи Леонтовича, яка ста-
ла найпоширенішою різдвяною ме-
лодією у світі. 18. Річ, зроблена свої-
ми руками. 20. Дитяча іграшка-ан-
тистрес у вигляді тягучої маси. 21. 
Небокрай. ■

Кросворд №1
від 3—4 січня

Дара ГАВАРРА

 У сучасному світі існує 
безліч варіантів шлюбів 
— офіційний, цивільний, 
гостьовий, кореспондент-
ський, фіктивний — ви-
бирай до смаку. І пара Гві-
нет Пелтроу — Бред Фел-
чак обрала один із варіан-
тів, а саме гостьовий. Ніби 
все чудово: зустрічаєтеся 
за графіком, живете ко-
жен у своєму будинку, 
зберігаєте інтимний про-
стір одне одного та ро-
мантику в стосунках. Та-
кий рецепт подружнього 
життя 47-річній акторці 
«прописав» її гуру з інти-
му. Мабуть, після невда-
лих стосунків із Бредом 
Піттом, Беном Аффлеком 

та 10-річного шлюбу з му-
зикантом Крісом Марті-
ном, який закінчився роз-
лученням, Гвінет виріши-
ла слідувати порадам спе-
ціалістів. Таке роздільне 
проживання дозволяє 
зберегти таємницю у сто-
сунках і не забувати, що, 
крім сімейних обов’язків, 
у вас є ще й власне жит-
тя. Один із близьких 
друзів Гвінет навіть ска-
зав: «Це моя мрія. Ніко-
ли не з’їжджайтеся!». 
 Та з часом чогось почи-
нає бракувати. Тому через 
півтора року після весілля 
з продюсером Фелчаком 
актрисі стало зрозуміло, 
що час з’їжджатися. 
 Досі пара жила окремо 
одне від одного, і це ціл-

ком влаштовувало 
Гвінет і Бреда. Тепер 
же, після переїзду, 
як пожартувала ак-
триса, її сексуаль-
ному життю прий-
шов край. І дода-
ла, що вже сумує 
за життям без по-
бутових клопотів, 
адже відомо, що 
крихкий човник 
щастя так легко 
може розбитися об 
міцні скелі повсяк-
дення. ■

з 13 до 19 сiчня
 Овен (21.03—20.04). Ви можете зiпсу-

вати стосунки з партнерами. Конфліктна ситу-
ацiя може призвести до серйозних фінансо-
вих розбіжностей.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 17.

 Телець (21.04—21.05). Ви розчаруєтеся в 
друзях. Попереду екстрені наради, укладання до-
говорiв i робота у вихідні. Бунтувати не потрібно. 
Навпаки, вашi надзусилля себе виправдають.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Близнюки (22.05—21.06). Можливі 
премії і збільшення зарплати. Нова робота 
буде набагато цікавішою та перспективнішою 
за попередню. На вас чекає неабиякий успіх.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Рак (22.06—23.07). Попри професійний 
успіх можуть бути фiнансовi проблеми. Слiд 
бути уважнішими й не робити ризикованих 
кроків. Остерiгайтеся сумнiвних пропозицiй.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 15.

 Лев (24.07—23.08). Бiзнесменiв під-
стерігають фінансові претензії, вiд вас ви-
магатимуть повернення боргiв. Доведеть-
ся взяти блокнот і ретельно записувати всі 
витрати. 
 Дні: спр. — 15; неспр. — 17.

 Діва (24.08—23.09). В особистих сто-
сунках настав складний перiод. Ви шукатиме-
те вихід зі складної i навiть тупикової ситуа-
ції, а iнколи доведеться йти на компромiс. 
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

Терези (24.09—23.10). Якщо ви оста-
точно визначитеся з вибором, можна розра-
ховувати на продовження стосункiв. У декого 
з вас вони перейдуть у серйознi вiдносини.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви станете 
заручником обставин, доведеться вiдігра-
ти незвичайну для себе роль. Щоб невдачі 
обійшли вас, треба дiяти на випередження.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Стрілець (23.11—21.12). Відсторонить-
ся від проблем, ретельно вивчiть ситуацію, але 
не поспiшайте ухвалювати остаточні рішення. 
Тиждень сприятиме честолюбцям і трудоголі-
кам.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Козеріг (22.12—20.01). Не виключено, 
що ви займатиметеся рутинною роботою. Під-
приємці почнуть реорганізацію справи, яка 
триватиме довгий час.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Водолій (21.01—19.02). Сміливо беріть-
ся за найризикованіші проєкти. Ви досягнете 
неабиякого успіху. Колеги підтримають вас і 
допоможуть зробити кар’єру. 
 Дні: спр. — 15; неспр. — 19.

 Риби (20.02—20.03). Бiльшiсть пред-
ставників цього знака можуть розраховувати 
на отримання кредиту, спонсорську допомогу, 
підтримку батьків або близької людини.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19. ■

Гвінет Пелтроу.❙

СІМЕЙНІ ПУТА

Гвінет Пелтроу 
нарешті зійшлася 
з чоловіком
...Через півтора року після весілля

■

11—12 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий дощ i мокрий снiг. Вi-
тер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 0...+2, удень 
+3...+5. Пiслязавтра температура вночi 0...+2, удень +1...+3.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночi 0...+2, удень +3...+5. Яремче: вночi 0...+2, 
удень +3...+5. Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень +3...+5. Рахiв: 
уночi -1...+1, удень +3...+5.

9 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — не-
має, Стрий — немає, Славське — 12 см, Плай — 16 см, 
Мiжгiр’я — 5 см, Рахiв — 1 см, Долина — 4 см, Івано-
Франкiвськ — немає, Яремче — 6 см, Коломия — 2 см, 
Пожежевська — 8 см.
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