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Стартував прокат 

екранізації роману 

Софії Андрухович

стор.  13»

Із січня в народних 

депутатів зростуть оклади, 

дехто з парламентаріїв 

виступив проти таких 

нововведень

Служити 
чи вільно жити

стор. 3»

Україна припинила 

фінансування мовлення 

телеканала ATR на Крим через 

«підставу» від розпорядників 

держбюджету

стор. 4»

Перший камінь майбутнього технопарку буде закладено 20 лютого.
Фото з сайта zugunder.com.

❙
❙

У новий рік із новими 
зарплатами

Гаманець на мотузочці

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 23,982 грн 

1 € = 26,726 грн

1 рос. руб. = 0,389 грн

На вiдкриття технопарку 
iменi султана 
Оману Оце креатив: на Рівненщині вирішили 

створити індустріально-аграрний 
інвестиційний майданчик і назвати його 
на честь нещодавно померлого султана 
Оману Кабуса бін Саїда

Олександр ІРВАНЕЦЬ

Я там неодмінно ще 

доїду, 

Хоч би мусив вивернути 

карк — 

Імені Султана бін Саїда 

у Корецькім районі 

технопарк. 

Передати уповні не в 

стані 

Я скорботний свій 

душевний стан. 

Президент наш побував 

в Омані —

І у вічність відійшов 

султан! 

Видно, вже така вона, 

планида, 

Не завжди дано її 

відчуть. 

Іменем Кабуса бін Саїда 

технопарк під Корцем 

наречуть. 

Рівненщино рідна, ти ж бо 

гідна 

Кращого, багатшого 

життя! 

Приймеш ти і приязно, й 

погідно 

І освоїш, звітно-

відповідно

Кошти, що з Оману 

прилетять! 

Незаможно в нас живуть 

селяни 

(Хоч від голодухи й не 

хриплять). 

Ринуть інвестиції з 

Оману, 

Рівненщини землю 

окроплять! 

Мій народ — він маг і 

чудотворець, 

Щодо нього є на небі 

план. 

По дорозі у майбутнє 

Корець 

Вибрав не оману, а 

Оман! 

Я б ото намалював 

картину 

Для усіх грядущих 

поколінь: 

Де б обнявсь 

бурштинщик з бедуїном, 

І з верблюдом — 

поліщуцький кінь! ■
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«Обсяг чорного ринку газу в Україні приблизно складає від 60 мільйонів 
доларів до 600 млн доларів на рік».

Юрій Вітренко
виконавчий директор «Нафтогазу»

УКРАЇНА МОЛОДА

підприємців
працює в Україні 

станом на початок 2020 року, повідомили на пор-
талі відкритих даних Opendatabot.

1 876 604 переселенців 
з тимчасово окупова-

них територій Донецької та Луганської областей та АР 
Крим взято на облік, за даними Єдиної інформаційної 
бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

ікон 
освя-

тив глава Православної церкви України Епі-
фаній для українського війська, підрахували 
активісти ГО «Патріоти України».

злочинів 
зафіксовано в 

київському метро упродовж 
минулого року, відзвітувала 
пресслужба Нацполіції.

кримінальних 
справ 

відкрили в Україні за фактами насильства 
над дітьми з початку 2020 року, поінформу-
вали у пресслужбі офісу генпрокурора.

1 434 198 806 259Близько  20 тис.
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

БЕЗЗАКОННЯ

Катівня 
«совків» 
у великому 
місті
Генпрокуратура 
розслідуватиме 
факти жорстокого 
знущання і розправи 
над засудженими в 
Олексіївській колонії
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 В офісі Генпрокуратури з подачі 
«Харківської правозахисної групи» 
зареєстрували одразу кілька кримі-
нальних проваджень стосовно Олек-
сіївської колонії №25 під Харковом, 
де недавно стався стихійний бунт за-
суджених. На протест чоловіки зва-
жилися через жорстоке поводження 
персоналу.
 Як повідомила координатор во-
лонтерської групи «Євромайдан SOS» 
Олександра Матвійчук, спочатку вони 
масово скаржилися правозахисникам 
на нелюдські умови утримання, що й 
викликало неабиякий гнів у адмініст-
рації. У підсумку до колонії виклика-
ли групу швидкого реагування, бій-
ці якої одну частину «заколотників» 
жорстоко побили і, зв’язавши, кину-
ли голими на мороз. А «сумирнішим» 
спочатку прочитали лекцію на тему: 
«Ну де ж ваші правозахисники?», 
а потім голих та зв’язаних змусили 
просто повзти на другий і третій по-
верх. «Ми постійно говоримо про ка-
тування наших громадян у російсь-
ких тюрмах, але, боюся, незаслужено 
обходимо увагою аналогічні знущан-
ня в українських, — прокоментува-
ла ситуацію Олександра Матвійчук. 
— Згвалтування резиновою палицею, 
підпалювання туалетного паперу між 
сідницями, утримування зв’язаними 
до знерухомлення тиждень без їжі, 
багаторазове занурення голови у воду 
до неможливості дихати, постійні гро-
шові побори, у тому числі й для при-
пинення катувань — це далеко не пов-
ний перелік усього, що зафіксували 
наші колеги із «Харківської право-
захисної група (ХПГ) у колонії №25 3 
січня цього року під час моніторинго-
вого візиту».
 З’ясовувати подробиці конфлік-
ту до виправного закладу вже при-
їжджали і представники омбудсмана 
Людмили Денисової. Під час перевір-
ки скарги засуджених повністю під-
твердилися. Як мінімум 22 чолові-
ки були побиті гумовими палицями 
і зверталися по допомогу до медичної 
частини колонії. У журналі зроблено 
запис і про те, що у засуджених вия-
вили синці, які характерні для зако-
вування у сталеві браслети. Наразі цю 
справу розслідує територіальне управ-
ління ДБР у Полтаві. ■

■ Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Інтенсивність бойових дій підви-
щується. За минулі дві доби офіційно 
задокументовано 21 випадок порушення 
режиму припинення вогню з боку зброй-
них формувань Російської Федерації та 
їхніх посіпак. 
 Противник гатив по наших позиціях 
із заборонених Мінськими домовленос-
тями артилерійських систем калібру 
152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 
мм, а також гранатометів різних систем, 
великокаліберних кулеметів та іншої 
стрілецької зброї. Окрім цього, викорис-
товувалися ударні безпілотники. Також 
зафіксована снайперська активність.
 На донецькому напрямку в районі 
відповідальності оперативно-тактично-
го угруповання «Схід» противник об-
стріляв позиції наших захисників непо-
далік населених пунктів Піски, Авдіїв-
ка, Широкине, Невельське, Новотроїць-
ке, Мар’їнка, Василівка. Біля Павлополя 
противник здійснив із БПЛА шість гра-
натометних пострілів ВОГ-17 калібру 30 
мм. На луганському напрямку в районі 
відповідальності оперативно-тактичного 
угруповання «Північ» ворог гатив по по-
зиціях наших захисників поблизу з Лу-
ганським, Новолуганським, Оріховим, 
Новотошківським, Травневим. У резуль-
таті ворожих обстрілів 15 січня один вій-
ськовослужбовець Об’єднаних сил заги-

нув. 14 січня під час ворожих обстрілів 
два військовослужбовця Об’єднаних сил 
отримали поранення.
 У телеграм-каналі «Вольнодумець», 
оприлюднено інформацію про переки-
дання в ОРДЛО з Російської Федерації 
34 танків та інструкторів-розвідників. 
Продовження казарменого стану, підви-
щення заходів безпеки, повернення ко-
мендантської години, посилене полю-
вання на «диверсантів» з українськими 
паспортами і на авто з українскими номе-
рами насправді призначені для прикрит-
тя проведення першим армійським кор-
пусом передислокації на окуповану ук-
раїнську територію додаткової кількості 
російських військ та важкої техніки на 
лінію зіткнення. Одночасно проводить-
ся перегрупування сил та укріплення по-
зицій на передовій лінії. За спостережен-
нями місцевих мешканців станом на 12 

січня вже завезла в перший та другий ар-
мійські корпуси, дислоковані на загар-
баній землі, важке озброєння. Зокрема — 
7 танків на Світлодарку. Також против-
ник посилив танками позиції в Горлівці, 
Широкиному, на ділянках Ясинувата-ае-
ропорт-Піски, Красногорівка-Мар’їнка, 
Докучаївськ-Комсомольске.
 У цей же період в 1-й армійський кор-
пус завезли близько 30 інструкторів, кад-
рових офіцерів Південного військового 
округу МО РФ. Їхня задача, окрім набут-
тя бойового досвіду, — навчити особовий 
склад, який перебуває в обороні, «веден-
ню глибинної розвідки позицій против-
ника». Для нас це зростання ризиків по-
яви диверсійно-розвідувальних груп не 
тільки в місцях дислокації наших військ, 
а й у місцях відведення техніки, складів 
боєприпасів та в населених пунктах непо-
далік лінії зіткнення. ■

НА ФРОНТІ

Окупантам все мало
Військові експерти мали рацію: Росія посилює 
військовий тиск для досягнення своєї загарбницької 
політичної мети

■

Оксана СОВА

 Верховна Рада України 
ухвалила в цілому законопро-
єкт №0901 про повну загаль-
ну середню освіту. Відповід-
не рішення підтримали 327 
народних депутатів Украї-
ни. Як передає кореспондент 
УНН, йдеться про законодав-
че підґрунтя для реформу-
вання системи загальної се-
редньої освіти. Очікують, що 
вкотре змінене освітнє зако-
нодавство сприятиме підви-
щенню якості освіти та освіт-
ньої діяльності, зростанню 
інтелектуального, культур-
ного, духовно-морального по-
тенціалу українців.
 Законопроєкт, зокрема, 
передбачає, що в разі звернен-
ня батьків дитини з особливи-
ми освітніми потребами інк-
люзивний клас утворюється в 
обов’язковому порядку. Виз-
начається мінімальна й мак-
симальна кількість учнів в 
одному класі. Кількість уч-
нів у класі державного, ко-
мунального закладу освіти, 
як передбачено, не може ста-
новити менше 5 учнів i біль-
ше 24 учнів, які здобувають 
початкову освіту, а також 30 
учнів, які здобувають базову 
чи профільну середню освіту. 
Кожному педпрацівникові га-

рантується право підвищува-
ти кваліфікацію в комуналь-
ному закладі післядипломної 
освіти за місцем проживанн-
ня, що не обмежує його право 
вибрати іншого суб’єкта ос-
вітньої діяльності для підви-
щення своєї кваліфікації.
 Документ передбачає, що 
з 2020 року санаторні школи 
(санаторні школи-інтернати) 
припиняють набір учнів до 
1-9 класів. Засновники сана-
торних шкіл протягом одно-
го року з дня набрання чин-
ності Закону мають змінити 
тип таких закладів освіти на 
ліцеї з обов’язковим збере-
женням у їх складі пансіонів. 
З 1 вересня 2024 року такі лі-
цеї забезпечують здобуття 
винятково профільної серед-
ньої освіти. Органи місцево-
го самоврядування та місцеві 
державні адміністрації до 1 
вересня 2020 року мають за-
безпечити створення район-
них, міських центрів про-
фесійного розвитку педаго-
гічних працівників шляхом 
реорганізації науково-мето-
дичних установ (центрів, ка-
бінетів), крім закладів після-
дипломної освіти, та органі-
зувати і забезпечити відбір 
працівників до зазначених 
центрів на конкурсних заса-
дах. ■

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Продовжуємо 
«переосвічуватись»
Парламент ухвалив законопроєкт про 
повну загальну середню освіту

■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині в урочищі 
«Довжик», розташованому 
в адміністративних межах 
Смілянської міської ради, 
невідомі спиляли майже 60 
дерев, в основному — століт-
ніх дубів. І подібне там трап-
ляється не вперше.
 Про це місцеві жителі 
повідомили правоохоронцям 
та екологам. На місце події 
виїхала слідчо-оперативна 
група, екологи та наші інс-
пектори, наголошує началь-
ник інспекції з благоустрою, 
екології та забудови Сміли 
Олександр Яценко.
 За словами Олександра 
Познякова, начальника де-
ржавного екологічного на-
гляду в Черкаській області, 
під час виїзду спеціалістами 
Держ екоінспекції виявлено 
незаконну вирубку 56 дерев, 
зокрема, дубів, кленів, берес-
та та липи. Збитки, нанесені 
екології регіону, оцінюються 
в суму 775 тис. 359 грн.
 «Вирубка дерев вчинена 
невстановленими особами. 

Вбачаючи ознаки злочину, 
передбаченого ст. 246 Кримі-
нального Кодексу України 
(незаконна порубка або неза-
конне перевезення, зберіган-
ня, збут лісу), матеріали цієї 
перевірки скеровані до пра-
воохоронних органів. Такі 
дії губителів природи не мо-
жуть залишатися безкарни-
ми», — зазначає Олександр 
Позняков.
 Наразі порушено кримі-
нальну справу за фактом не-
законної рубки і вирішуєть-
ся питання про складування і 
зберігання вирізаної дереви-
ни. А зловмисникам загро-
жує штраф — більше 700 ти-
сяч гривень. ■

В урочищі «Довжик» невідомі 
вирубали столітні дуби.
Фото Олександра ПОЗНЯКОВА.

❙
❙
❙

ВАРВАРСТВО

Дуболоми 
невідомі?..
У черкаському 
урочищі «Довжик» 
вирубали столітні 
дуби на 800 тисяч 
гривень

■
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корупціонерів 
було засуджено в 

Україні минулоріч, за статисти-
кою, оприлюдненою СБУ.

189 «найрозумніших» міст
світу потрапив Київ (рейтинг враховує рівень охоро-

ни здоров’я і безпеки, мобільність та громадську активність), за підсум-
ками дослідження Обсерваторії Smart City Центру світової конкурентос-
проможності IMD і Сінгапурського університету технологій та дизайну.

кримських татар 
притягнуто до відповідаль-

ності за сфабрикованими обвинувачення-
ми з 2015 року, йдеться у доповіді Human 
Rights Watch.

форм 

Держстату для підприємств уряд пла-
нує скасувати, повідомив міністр Кабіне-
ту Міністрів Дмитро Дубілет.

світових 
лідерів 

за обсягами експорту горілки ввійшла 
Україна, згідно з даними порталу World’s 
Top Exports.
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«КРИМНАШ»

Гаманець на 
мотузочці
Україна припинила 
фінансування мовлення 
телеканала ATR на 
Крим через «підставу» 
від розпорядників 
держбюджету
Ірина КИРПА

 Єдиний у світі кримськотатарський 
телеканал змушений на 90 відсотків 
скоротити виробництво власних прог-
рам через гігантські борги за рахунка-
ми. Наразі співробітники громадського 
телеканала, головним інвестором якого 
є організатор продовольчої та енергетич-
ної блокади півострова Ленур Іслямов, 
змушені шукати підтримку в жителів 
України.
 — Трансляцію нам відключили вранці 
через заборгованість ATR перед ізраїль-
ською супутниковою компанією. Її ми по-
винні були закрити до Нового року, але 
гроші на проплату з бюджету виділили 
в суботу, 28 грудня 2019 року, коли нія-
ких валютних операцій вже провести не-
можливо. Тому ми змушені були повер-
нули гроші у бюджет, після чого вони для 
нас «обнулились», — розповів заступник 
гендиректора телеканала ATR, колиш-
ній російський журналіст Айдер Мужда-
баєв. —  Недофінансування ATR за мину-
лий рік становить 15 мільйонiв гривень. 
На нас висять борги за доставку сигналу 
до Криму та оренду приміщення для ка-
налу в Києві. Що з цим робити, поки що, 
чесно сказати, неясно. Фактично, крим-
ськотатарський телеканал виявився виг-
нанцем у власній країні.
 За даними Рахункової палати Ук-
раїни, фінансування телеканалу ATR iз 
бюджету країни за 2016—2018 рік стано-
вило 124,3 мільйона гривень. Це 87,6% 
від суми, виділеної державою на обла-
штування та розселення репатріантів. За 
даними Рахункової палати, міністерство 
соцполітики України, як головний роз-
порядник цих коштів, не контролювало 
витрачання грошей, що й призвело до їх 
неефективного використання.
 Сам розподіл коштів чиновниками 
Мінсоцполітики здійснювався з кричу-
щим порушенням закону — 126,5 мільйо-
на гривень розійшлися не за пропозиція-
ми територіальних органів виконавчої 
влади. Міністерство соцполітики Украї-
ни свого часу примудрилося направити 
на допомогу АТР навіть 15,1 мільйона 
гривень, призначених для будівництва 
школи естетичного виховання.
 Нагадаємо, ATR — це український те-
леканал, який у 2006 році почав мовлен-
ня на Крим, пережив російську окупа-
цію та завжди підтримував територіаль-
ну цілісність України. Раніше він був од-
ним iз трьох телеканалів Криму, поряд 
iз Першим Кримським i дитячим теле-
каналом Lale, програми якого виходять 
в ефір кримсько-татарською, українсь-
кою та російською мовами. У листопаді 
2014 року телеканал нагородили пре-
мією імені Ісмаїла Гаспринського у га-
лузі журналістики та захисту прав лю-
дини (номінація «Телебачення тюрксь-
кого світу»).
 З серпня 2015 року мовлення телека-
налу ATR на Крим доступне лише через 
супутникове телебачення. ■

■

Тетяна ПАРХОМЧУК

 Розмови про відставку 
уряду активізувались за ос-
танню добу з шаленою швид-
кістю. З такою, що до весни 
цей уряд може й не дожити. 
Однак у Кабміні чутки про 
відставку прем’єр-міністра 
спростовують. 
  У мережу злили три час-
тини скандальної розмови 
високопосадовців щодо кур-
су долара в Україні та еко-
номічних пертурбацій перед 
зустріччю з президентом Во-
лодимиром Зеленським. На 
плівці—голоси, схожі на го-
лоси прем’єр-міністра Олек-
сія Гончарука, заступника 
голови Нацбанку Катери-
ни Рожкової та міністра фі-
нансів Оксани Маркарової. 
Аудіоролик із закулісними 
бесідами підписали: «Історія, 
як Олексій Гончарук, Оксана 
Маркарова, Яків Смолій, Ка-
терина Рожкова, Олександ-
ра Бетлій зібрались на нара-
ду до «тупого президента Зе-
ленського». Справа в тому, 
що в запису озвучено, м’яко 
кажучи, іронічне ставлення 

чиновників до президента, 
завдяки якому вони й обій-
мають свої посади. Зокре-
ма, на оприлюдненому аудіо 
людина з голосом, схожим 
на голос Олексія Гончарука, 
каже, що президент Зеленсь-
кий не розуміє економічних 
процесів у країні. При цьо-
му цей же голос визнає себе 
повним профаном в еконо-
міці. Хоча, заради справед-
ливості, зазначимо, що Зе-
ленський сформулював ціл-
ком логічне запитання: чому 
під час укріплення гривні та 
притоку коштів від обліга-
цій внутрішнього державно-
го займу економіка України 
лише втрачає? Схоже, чин-
ний прем’єр-міністр просто 
не знає, що відповісти на це 
гаранту.
 У середовищі «слуг» го-
ворять, що цей ролик злили 
спеціально, аби були підста-
ви висловити недовіру уряду. 
І подібні аудіошедеври очіку-
ються ще. П’ятнадцятого січ-
ня фракція «Слуги народу» 
зібралась для висловлення 
недовіри Олексію Гончару-
ку. Лідер фракції Давид Ара-

хамія поставив це питання 
на голосування, але його під-
тримали лише близько десят-
ка депутатів. Мовляв, згідно 
з Конституцією, Верховна 
Рада не може ініціювати від-
ставку уряду, тому піти з по-
сади прем’єр-міністр може 
лише за власним бажанням.
 За інсайдерською інфор-
мацією, доля прем’єрства 
Гончарука негайно почала 
вирішуватись у ніч із 15 на 
16 січня: нібито заява напи-
сана, але рішення ще не при-
йняте. Однак, окрім кадро-
вої кризи Кабміну, у викла-
деній аудіорозмові визнаєть-
ся дефіцит Держбюджету і 
ймовірне його зростання у 
поточному році вдвічі. А це 
вже точно важливіше осо-
бистісних оцінок високопо-
садових «колег».
 Ще один суттєвий мо-
мент: озвучено побоюван-
ня, що операції на ринку де-
ржавних облігацій, які акти-
вувалися у минулому році, 
будуть визнані спекулятив-
ною схемою, яку очолює (в 
якості головного скупника) 
чи то міністр фінансів Мар-

карова з Ротшильдами, чи то 
Петро Порошенко. А це озна-
чає, що на ажіотажних про-
дажах ОВДЗ дійсно непогано 
заробляють не випадкові, а 
ознайомлені з інсайдерською 
інформацією люди.
 Але не дає спокою ще 
одна підозріла деталь: злив 
аудіозапису та скандал дов-
кола відставки уряду в Ук-
раїні дивовижним чином (і 
чи випадково?) стався в уні-
сон із відставкою уряду в 
Росії. А, зважаючи на наші 
«взаємовідносини» з РФ, ми 
не віримо в подібні збіги. 
 Сам Гончарук, коментую-
чи скандальні плівки, заявив, 
що з самого початку проти ко-
манди президента працює ба-
гато людей, яким хотілося, 
щоб новій владі нічого не вда-
лося. «Звертаюся до тих, хто 
бореться проти нас: вам нас не 
злякати! Ми будемо ще напо-
легливіше викорінювати ко-
рупцію і перекривати пото-
ки», – заявив він у своєму ві-
деозверненні в Telegram-ка-
налі. — Ціль роботи нашої 
команди — перезавантажити 
країну, зламати стару систему 
і побудувати нову, без «схема-
тозів» і «договорняків». І тро-
хи гарних новин: зміцнився 
обмінний курс та збільшили-
ся до семирічного максимуму 
накопичення міжнародних 
резервів, які становлять уже 
25 мільярдів доларів. Якщо 
це не гарні новини для краї-
ни, то я повний «профан» в 
економіці».
 Які записи виявляться 
переконливішими — екран 
покаже... ■

ПОЛІТІНФОРМАЦІЯ

Закулісна прем’єра
У соцмережах слухають скандальні «плівки Гончарука»
 й обговорюють імовірну відставку 
чинного прем’єр-міністра України

■

Світлана БОЖКО,
спеціально для «України 
молодої»

 У цей саме день йому мало 
б виповнитися 75 років. 
 Риска, яка поєднує дату 
народження, а це 1945 рік, 
село Ялта Донецької облас-
ті, з датою смерті — 20 січ-
ня 2002 р., увібрала у себе 
цілий космос таланту, нова-
торства, творчої праці та ор-
ганізаторської роботи як од-
ного з фундаторів міжнарод-
них музичних фестивалів та 
заходів, таких, зокрема, як 
«Київ Мюзик Фест», Між-
народний конкурс молодих 
піаністів пам’яті Володими-
ра Горовиця та інших.
 Іван Карабиць — су-
часник «школи київсько-

го авангарду». Він був од-
ним із найталановитіших 
і найулюбленіших учнів 
Бориса Лятошинського, а 
після його смерті продов-
жив навчання у Мирослава 
Скорика. У музичну куль-
туру Карабиць буквально 
увірвався на початку 70-
х років минулого століття 
експресивними творами, 
пошуком індивідуально-
го стилю з використанням 
авангардних методів ком-
позиції — зокрема, додека-
фонії. Цей метод компози-
ції, що базується на основі 
дванадцяти тонів, які спів-
відносяться лише між со-
бою, в колишньому СРСР 
нещадно переслідувався. В 
українській музиці перши-
ми його стали використову-

вати в 60-ті роки компози-
тори-авангардисти Вален-
тин Сильвестров, Віталій 
Годзярський та Леонід Гра-
бовський.
 Самобутній творчості Іва-
на Карабиця упродовж всьо-
го життя були властиві смі-
ливі експерименти, поєднан-
ня різних елементів сучас-
них композиторських технік 
та різних стильових тенден-
цій — від неокласицизму до 
джазу. Грек за походженням, 
Іван Карабиць тонко відчу-
вав стилістику українського 
фольклору, що знайшло своє 
відображення в багатьох сим-
фонічних та інструменталь-
них творах. У його творчому 
доробку — симфонії, опера-
ораторія «Київські фрески», 
хорові, камерно-інструмен-
тальні та камерно-вокаль-

ні твори, естрадні пісні, му-
зика до кінофільмів та теат-
ральних вистав. 
 Сьогодні у Національній 
філармонії звучатимуть тво-
ри Івана Карабиця у вико-
нанні Національного ансам-
блю солістів «Київська ка-
мерата» (художній керівник 
і диригент — Валерій Матю-
хін). У програмі концерту — 
Елегія для фортепіано, Му-
зика для скрипки соло, Сім 
прелюдій для струнних, Се-
ренада для струнних, Кон-
цертино для дев’яти вико-
навців, вокальний цикл 
«Пастелі» на вірші П. Тичи-
ни для сопрано з оркестром 
(оркестрування Т. Бачул), 
вокальний цикл «Мати» на 
вірші Б. Олійника (оркест-
рування О. Маринченка) та 
іншsі. ■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

На березі вічності
Таку назву матиме концерт, який 
відбудеться 17 січня у Національній 
філармонії України і буде присвячений 
пам’яті видатного українського 
композитора сучасності, диригента 
та музично-громадського діяча Івана 
Федоровича Карабиця

■

Іван Карабиць.❙
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АПЕТИТИ ЗРОСТАЮТЬ

У новий рік 
із новими 
зарплатами
Із січня в народних депутатів 
зростуть оклади, дехто 
з парламентаріїв виступив 
проти таких нововведень

Катерина БАЧИНСЬКА

 Народні депутати ще не встигли й тиж-
ня пропрацювати, як уже заговорили про 
зарплати. Перший день роботи в парламен-
ті після канікул не обійшовся без скандалів. 
Посварилися через гроші. Адже з нового 
року в парламентаріїв відбудеться підви-
щення заробітної плати. Чому зі сварками 
обговорювали це питання й на скільки таки 
підвищиться оплата парламентаріїв?
 Підвищення окладів для народних де-
путатів стало топ-темою у стінах парламен-
ту. І якщо для когось збільшення зарплати 
стало приємною новиною, то дехто з депу-
татів був категорично проти таких нововве-
день. «Я виступаю категорично проти таких 
ново введень, адже коли в країні середня за-
рплата 10 тисяч, у депутатів не можуть бути 
в кілька разів вищі оклади. Якісна робота 
депутата — це коли в країні збільшуєть-
ся зарплата, і вже тільки потім можна го-
ворити про підвищення для депутатів», — 
заявив депутат від «Європейської Солідар-
ності» Олексій Гончаренко. 
 Спікер парламенту не назвав, на скільки 
ж підвищать оплату депутатам. Лише уточ-
нив: зарплати зростуть на кілька тисяч гри-
вень. Мовляв, пов’язано все зі збільшенням 
прожиткового мінімуму в країні. «Є індек-
сація заробітних плат нардепів України, од-
нак вона зовсім не відповідає цифрам у ЗМІ 
нібито по 100 тисяч гривень. Підвищення 
буде близько на 3 тисячі гривень для одно-
го депутата, і це пов’язано з прожитковим 
мінімумом, який iз нового року підвищив-
ся», — зазначив Дмитро Разумков. 
 Цікаво, що прожитковий мінімум зріс на 
162 гривні, а мінімальна зарплатня для ук-
раїнців — на 550 грн. «Слуги народу» в один 
голос заявили, що не претендують на висо-
кі оклади, але індексація — це економічний 
процес, тому підвищення не оминути. І чут-
ки про підвишення у 100 тисяч є необґрун-
тованими. «Наступного разу, коли я отри-
маю зарплату, я запрошу журналістів, щоб 
ті побачили, яка насправді в мене зарплата. 
Це далеко не 100 тисяч гривень, про які го-
ворять журналісти», — заявив депутат від 
«Слуги народу» Олександр Корнієнко. 
 Уже в п’ятницю у ВР обговорять за-
рплати міністрів. Адже на початку року 
з’явилася інформація, що за останні кіль-
ка місяців виплати керівництву Мінкульту 
зросли в кілька разів. Урядовців виклика-
ють на килим, аби ті пояснили, чому отри-
мали рекордні премії. «Я завжди виступав 
за високі зарплати, але ситуація з Мініс-
терством культури перейшла будь-які межі, 
тому ми запрошуємо міністрів, щоб ті пояс-
нили, звідки такі оклади», — заявив голова 
фракції Давид Арахамія. 
 У грудні міністр Володимир Бородянсь-
кий i його заступники разом задекларува-
ли зарплату на понад два мільйони гривень. 
Водночас сам Бородянський, коментуючи 
цю інформацію, наголосив: «Фахівцям на 
держслужбі потрібні кращі умови, ніж у ко-
мерційних компаніях, тож рівень зарплат 
має бути відповідним». ■

■

Тетяна ГОДОВАНЕЦЬ

Потрапити в порядок денний ще не оз-
начає потрапити на розгляд — так по-
чався парламентський день 15 січня. Це 
стосується резонансного законопроєкту 
з пропозиціями президента щодо децен-
тралізації. За словами спікера Дмитра 
Разумкова, проєкт не розглянули через 
відсутність доповідача. 

Канада й Німеччина 
проти законопроєкту Зеленського 
з децентралізації
 Але, найімовірніше, законопроєкт 
про децентралізацію не розглянули 
через його критику Канадою та Німеч-
чиною. Посольства цих країн заявили, 
що вiн не може зміцнити права грома-
дян, а навпаки, обмежує демократичні 
процеси. Вранці 15 січня відбулась те-
лефонна розмова канцлера Німеччини 
Ангели Меркель та українського пре-
зидента Володимира Зеленського. Зок-
рема, тема розмови стосувалась і про-
цесу децентралізації в Україні. Мер-
кель розкритикувала «слугонародний» 
законопроєкт про децентралізацію, за-
значивши, що він не підходить не лише 
європейцям, а також матиме поганий 
вплив на «Мінський процес» за «дон-
баським кейсом». І, мовляв, Росію цей 
законопроєкт теж не влаштує, а отже, 
переговорний процес може бути зірва-
ний.
 У Канаді закликали провести кон-
сультації для узгодження документа з 
Європейською хартією місцевого само-
врядування. Адже найбiльше нарiкань 
викликає посада префекта (що спри-
ятиме концентрацiї влади в руках пре-
зидента) та пункт про особливий статус 
Донбасу.
 Натомість, Рада 15 січня займала-
ся медициною та судовою системою: за 
основу проголосували законопроєкт 
№2593, який до 2023 року звільняє від 
сплати ПДВ при здійсненні державних 
закупівель ліків. Також ухвалили за-
кон про касаційні фільтри, змінивши 
розгляд апеляцій i касацій в організа-
ції роботи Верховного Суду.

Азартні ігри
 16 січня Верховна Рада України ух-
валила в цілому законопроєкт №0901 
про повну загальну середню освіту. 
Відповідне рішення підтримали 327 
народних депутатів України.
 Як зазначалось в обговоренні, за-
конопроєкт про повну загальну серед-
ню освіту має на меті забезпечити за-
конодавче підґрунтя для реформуван-
ня системи загальної середньої освіти, 
що сприятиме підвищенню якості ос-
віти та освітньої діяльності, істотному 
зростанню інтелектуального, культур-
ного, духовно-морального потенціалу 
суспільства та особистості.
 Документ також передбачає, що в 
разі звернення батьків дитини з особ-
ливими освітніми потребами інклюзив-
ний клас утворюється в обов’язковому 
порядку. Окрім того, у законопроєкті 
визначається мінімальна і максималь-
на кількість учнів у одному класі. Кіль-
кість учнів у класі державного, кому-
нального закладу освіти не може ста-
новити менше 5 учнів та більше 24 уч-
нів, які здобувають початкову освіту, 
30 учнів, які здобувають базову чи про-
фільну середню освіту.
 У першому читанні Рада прийня-
ла законопроєкт про легалізацію азар-
тних ігор — «Про державне регулю-
вання діяльності у сфері організації та 
проведення азартних ігор». 
 «За» проголосували 260 народних 
депутатів.
 Нагадаємо, 19 грудня Верховна 
Рада під час голосування у першому 
читанні провалила законопроєкт № 

2285-Д. Після цього уряд виключив 
можливість розповсюдження граль-
ного бізнесу під виглядом державних 
лотерей.

Дежавю законопроєкту про 
регламент
 15 січня «Слуги народу» не підтри-
мали закопроєкт зі зміни регламенту 
Верховної Ради глави своєї фракції Да-
вида Арахамії. Антикорупційний ко-
мітет парламенту визнав його коруп-
ціогенним.
 Про це повідомив нардеп від «Євро-
пейської Солідарності» Олексій Гонча-
ренко. 
 «За це проголосувала навіть части-
на депутатів від «Слуги народу», за що 
їм спасибі», — наголосив політик. Гон-
чаренко вважає, що він не тільки ко-
рупціогенний, а й «остаточно знищує 
парламентаризм».
 Нагадаємо, проєкт змін регламенту 
Верховної Ради під номером 2691, за-
пропонований «Слугою народу», має 
на меті дати «проофісній» більшості в 
парламенті можливості протягувати 
свої закони без зайвих ускладнень.
 Розглянути законопроєкт, який іс-
тотно змінює регламент Верховної Ради 
та  законодавчі процедури (№ 2691), 
депутати запланували 16 січня. 
 Загалом, законопроєкт передба-
чає, що голосуватимуть і виступати-
муть нардепи в різні дні пленарного 
тижня; що невідкладні законопроєк-
ти президента будуть розглядатися по-
зачергово, а також за скороченою про-
цедурою. Детальний розгляд низки ін-
ших важливих нововведень не додає 
оптимізму. 
 Зокрема, народний депутат iз 
фракції «Європейська Солідарність» 
Ірина Фріз на своїй сторінці в ме-
режі «Фейсбук» написала, що голосу-
вання за проєкт закону про внесення 
змін до регламенту Верховної Ради Ук-
раїни (№2691) припадає саме на річни-
цю «чорного дня» в історії української 
законотворчості. І, на її думку, це виг-
лядає як спроба реваншу антидемокра-
тичних сил в Україні. 
 «Сьогодні рівно шість років iз того 
трагічного дня, коли провладна біль-
шість президента-втікача дозволи-
ла собі «підняти руку», голосуючи за 
сумнозвісні диктаторські закони. Тоді 
серед пакета «драконівських» законів 
16 січня 2014 року був законопроєкт 
«біло-синьої» більшості «Про внесен-
ня змін до регламенту Верховної Ради 
України», а сьогодні, теж 16 січня, але 
вже 2020 року, і на порядку денному 
ми маємо законопроєкт 2691, але вже 
зеленої монобільшості, який також про 
внесення змін до регламенту Верховної 
Ради України», — написала Фріз.

 Вона нагадала, що напередодні на 
засіданні Комітету Верховної Ради 
України з питань антикорупційної 
політики цей законопроєкт був виз-
наний таким, що не відповідає ан-
тикорупційному законодавству, від-
повідно несе значні корупційні ризи-
ки в разі його ухвалення. «Але голо-
вне, — він вбиває парламентаризм, 
порушує Конституцію, розширює 
повноваження президента і перетво-
рює Верховну Раду України на стійло 
покірних телят», — зазначила Ірина 
Фріз.
 Фріз вказала на ще одну «неви-
падкову випадковість» до дня ганеб-
ності: за останньою інформацією ЗМІ, 
заступником директора Державного 
бюро розслідувань може стати адво-
кат Януковича — Олександр Бабіков.
 «У разі реалізації цього призна-
чення, саме на Бабікова буде покладе-
но аудит справ Майдану після передачі 
їх до ДБР. І сміх і гріх, коли коту дові-
ряють судити мишей», — додала пар-
ламентарка.
 Крім того, нардепи запланували 
розглянути зміни до Податкового та 
Бюджетного кодексів та низку інших 
законопроєктів.
  P. S. Перманентна напруга — ак-
ція проти ринку землі перемістилась 
під будинок Зеленського 
 А тим часом тривають акції про-
ти відкриття ринку землі в тій фор-
мулі, що розглядалась у сесійній залі в 
минулому році. І в другий день роботи 
парламенту в новому році, акції про-
тесту з Інститутської перемісти-
лись під будинок президента Зеленсь-
кого. Його пікетував Національний 
корпус разом iз представниками Асо-
ціації фермерів. 
 Перші протестувальники 
з’явилися під вікнами квартири пре-
зидента ще о 6:30. Тримали плакати 
з гаслами проти продажу землі, вима-
гаючи референдум та створення бан-
ку землі.
 Із Володимиром Зеленським аг-
рарії, які брали участь у акції протес-
ту, не перетнулися.
 Після пікету під будівлею, де про-
живає Зеленський, протестувальни-
ки повернулись до парламенту.
 Нагадаємо, що законопроєкт про 
ринок землі не включили до порядку 
денного на першому у цьому році засі-
данні ВР. Але секретаріат уже готує 
всі необхідні матеріали до другого чи-
тання. Ймовірно, питання ринку зем-
лі розглядатиметься у лютому. 
 Раніше радник прем’єр-міністра 
України з економічних питань та зе-
мельної реформи Олексій Мушак заяв-
ляв, що парламент має два сценарії 
розгляду земельного закону. ■

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Європа гальмує «шалений принтер»
Парламентські будні: вiдкладений проєкт iз децентралізації; дорогу гральному 
бізнесу; суперечливий регламент ВР

■

Парламентська робота не надто напружує.
Фото з сайта livejournal.com.
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Одинадцятого січня Іран офіційно повідомив, 
що Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні 
авіалінії України» таки збили військові й ста-
лося це випадково. Відповідальність взяв на 
себе корпус вартових ісламської революції. 
Мовляв, авіалайнер вилетів з аеропорту, а 
коли наблизився до засекреченої військової 
бази, його сприйняли як ворожий об’єкт.
Президент Володимир Зеленський заявив, 
що Україна вимагатиме повної компенсації 
та розслідування трагедії від Ірану.

Мовчання — не розгубленість, а 
конспірація
 Раптом останніми днями оточення Зе-
ленського почало робити гучні та запізнілі 
сміливі заяви, допускаючи, що авіакатас-
трофа могла статися навмисно. Представ-
ники владної команди, яка, попри чис-
ленні докази західних партнерів, спочат-
ку, лавіруючи між очевидним та примар-
ним, не відважилася звинуватити Іран, 
тепер несподівано засумнівалися, що ук-
раїнський літак збито випадково. 

 Таке викриття днями найгучніше 
звучало з уст помічника президента Ан-
дрія Єрмака: «Незважаючи на визнання 
іранською стороною самого факту збит-
тя і заяви про те, що це сталося в резуль-
таті трагічної помилки, нам ще належить 
встановити, чи було це помилкою або все 
ж умислом».
 Політик зізнався, що одразу було 
кілька варіантів авіакатастрофи, а 
версія ракети з самого початку розгляда-
лась як основна. При цьому жодних ре-
альних доказів на користь зумисної ата-
ки Єрмак не надав, розповівши, що всі 

обставини трагедії ще потрібно встано-
вити.
 Наразі робота комісії ще триває. По-
мічник президента заявив, що в найбли-
жчі дні в Україну має прибути представ-
ник Ірану.
 Пояснюючи затягування з реак-
цією української влади, Андрій Єр-
мак зазначив, що, мовляв, подібні 
заяви, навіть озвучені в інтерв’ю
 українським виданням, якраз є певною 
провокацією стосовно Ірану — і саме 
таких провокацій у Зеленського начеб-
то намагалися уникнути.

Відбитки російських пальців?
 Але тут напрошуються варіанти вис-
новків іншого штибу. Ми всі маємо мож-
ливість спостерігати, як питання стосовно 
«помилки чи умислу» у трагедії з «Боїн-
гом» якось навдивовижу сильно ціка-
вить російських експертів, чимало з яких 
припускають, що український літак було 
збито не зовсім випадково. Не виняток, 
що ймовірною причиною подібного заці-
кавлення хворого на прогресуючу агресію 
до наших територій східного сусіда, ціл-
ком можливо, є бажання підштовхнути 
українську владу до неадекватної реакції 
на подію і сварки з Іраном. Бо навряд чи 
Кремлю подобається співпраця між Киє-
вом і Тегераном, наприклад, у сфері ви-
робництва нафтогазового обладнання ук-
раїнськими підприємствами, а також пер-
спективи збільшення постачання ірансь-
ких вуглеводнів до України. 
 А тому використати трагедію для до-
сягнення своєї мети, аби побити українсь-
кі горщики з усіма міжнародними партне-
рами, для мешканців Кремля — «свята» 
справа. ■

ДИПЛОМАТИЧНІ ІГРИ

Авіакатастрофа в Ірані: 
Реверс влади,
або Захистити рядового Зеленського

■

Ігор ВІТОВИЧ

У середу, 15 січня, прем’єр-
міністр Росії Дмитро Медведєв 
зробив неочікувану заяву про 
свою відставку разом з очолюва-
ним ним урядом. Це дійсно стало 
повною несподіванкою як для 
росіян та світу, так і для… членів 
самого уряду. Але відставка ста-
ла прямим наслідком виголоше-
ного кількома годинами раніше 
послання президента Володими-
ра Путіна Федеральним зборам, в 
якому господар Кремля говорив 
про нові завдання для російської 
Ради міністрів і зміни до Консти-
туції, покликані перерозподілити 
повноваження між президентом 
та іншими інститутами влади. 
Нинішній склад уряду сформува-
ли у травні 2018 року. Медведєв 
очолював уряд iз 2012 року.

Мавр зробив свою справу, 
мавр може йти
 Кабінет міністрів заздале-
гідь справді нічого не знав про 
відставку, розповів Російсь-
кій службі Бі-Бі-Сі близький до 
уряду співрозмовник. Видання 
The Bell на умовах анонімності 
поговорило з чинним мініст-
ром — точніше вже виконува-
чем обов’язки міністра. «Ніхто 
не знав про відставку. Нас зібра-
ли й оголосили ось буквально 
щойно», — сказав чиновник. 
Про те, що Путін зустрінеть-
ся з урядом, стало відомо лише 
під час виголошення звернен-
ня до Федеральних зборів. Але 
з главою уряду Меведєвим від-
повідна «робота» була проведе-
на, очевидно, заздалегідь, бо він 
з’явився на засідання уряду із 
заготовленою заявою. 
 «Окреслена низка фунда-
ментальних змін до Консти-
туції Російської Федерації. У 
цьому контексті очевидно, що 
ми як уряд повинні надати пре-
зиденту нашої країни мож-
ливість ухвалювати всі необхід-
ні для цього рішення», — сказав 
Медведєв. «У цих умовах, я вва-
жаю, було би правильно, щоб, 
за статтею 117 Конституції РФ, 
уряд РФ у чинному складі подав 
у відставку», — пояснив своє рі-
шення Дмитро Медведєв. Пре-

зидент Володимир Путін нато-
мість попросив уряд виконува-
ти обов’язки у повному обсязі 
до формування нового Кабінету 
міністрів.
 Очевидно, сценарій відстав-
ки уряду та заміну його новим 
був  розроблений ще минулого 
року, але з його реалізацією за-
чекали до закінчення новоріч-
них свят. Як тут не згадати фра-
зу з п’єси німецького поета Йо-
ганна Фрідріха Шиллера «Мавр 
зробив свою справу, мавр може 
йти». Путін повідомив, що про-
понує «мавру» Медведєву пе-
рейти в «президентський блок» 
і зайнятися питаннями оборо-
ноздатності. Президент пла-
нує створити посаду заступни-
ка секретаря Ради безпеки (яку 
очолює сам Путін). Її запропону-
ють Медведєву, який зараз має 
статус постійного члена Ради.
 Цим Путін продемонстру-
вав, що старого друга, з яким він 
«діловарив» ще з часів початку 
своєї кримінально-політичної 
кар’єри в Санкт-Петербурзі, він 
не кидає. Нова посада буде для 
Медведєва чи то «відпочинком», 
чи лише «перепочинком», поки 
«бос» не призначить йому нову 
роль у своїй виставі. 

Зміни в уряді будуть 
косметичними
 Подальші «несподівані» 
події з трансформації російсь-
кого уряду також відбувались 
блискавично, згідно з заготов-
леним сценарієм. Путін запро-
понував кандидатуру керівника 
Федеральної податкової служби 
РФ Михайла Мішустіна на по-
саду прем’єр-міністра, повідо-
мила пресслужба Кремля. Це 
сталося після їхньої особистої 
зустрічі. Отримавши згоду Мі-
шустіна, Путін вніс його канди-
датуру на посаду прем’єр-мініс-
тра на розгляд у Держдуму. 53-
річний Михайло Мішустін очо-
лював Федеральну податкову 
службу з 2010 року. Він є докто-
ром економічних наук, типовим 
технократом без кар’єрно-полі-
тичних амбіцій. 
 Учора, 16 січня, Мішустін 
з’явився в Держдумі, де фрак-
ція правлячої президентської 

партії «Єдина Росія» розгляну-
ла та одноголосно затвердила 
його кандидатру на посаду гла-
ви уряду. 15 січня про підтрим-
ку Мішустiна заявив лідер ін-
шої пропрезидентської фрак-
ції, «Справедливої Росії», Сер-
гій Миронов.
 Після зустрічі з представни-
ками «Єдиної Росії» Мішустін 
заявив, що готовий до роботи 
главою уряду, повідомляє РІА 
«Новості». Він уже проанонсу-
вав зміни в новому складі уря-
ду. Але російські та закордонні 
оглядачі впевнені, що свою по-
саду збереже глава МЗС Сергій 
Лавров і, можливо, міністр обо-
рони Сергій Шойгу. Тобто змі-
ни будуть косметичними. 
 Вся теперішня кадрова ме-
тушня є наслідком оголоше-
них Путіним у посланні Феде-
ральним зборам змін до Конс-
титуції, які радикально зміню-
ють політичну систему країни. 
«Настав час запровадити в ос-
новний закон країни деякі змі-
ни, які прямо гарантують пріо-
ритет Конституції Росії у на-
шому правовому просторі», 
— заявив президент РФ. Зок-
рема він запропонував закріпи-
ти за Держдумою затверджен-
ня прем’єр-міністра, а потім, 
за поданням прем’єра—всіх 
віцепрем’єрів i федеральних 
міністрів.
 Окрім того, президент за-
явив про потребу закріпити в 
основному законі статус і роль 
Держради, в роботі якої бе-
руть участь глави всіх регіонів. 
Путін наголосив, що пакет цих 
та інших змін повинен бути ви-
несений на загальноросійське 
голосування, а остаточне рі-
шення буде прийняте за його 
результатами. Хоча оглядачі 
відразу ж зазначили, що таке 
голосування, на відміну від ре-
ферендуму, не є обов’язковим 
для його подальшої імплемен-
тації. Це лише спроба показово 
легітимізувати прийняті Крем-
лем рішення. 

Путін іде шляхом Назарбаєва 
 Закордонні оглядачі вбача-
ють у всій цій активності Путі-
на підготовку до збережен-

ня ним влади 2024 року, коли 
спливе другий (вже котрий?) пре-
зидентський термін Путіна. Але 
він наразі пролив мало світла, як 
це буде відбуватися. 
 «Ця невизначеність виво-
дить політичну еліту з рівнова-
ги, допомагаючи Путіну не стати 
кульгавою качкою, а залишити-
ся стрижнем, навколо якого обер-
тається вся країна», — написала 
у своєму вчорашньому коментарі 
«Нью-Йорк Таймс». Нинішні 
події в російському політичному 
житті — результат не просто про-
думаної, а навіть очікуваної стра-
тегії, вважає доктор Сем Грін, ди-
ректор Інституту Росії при лон-
донському Кінгз-коледжі. «Все-
таки ми припускали, що будуть 
шукати нову формацію влади, 
яка дозволить і вівцям залишити-
ся цілими, і вовкам бути ситими. 
Напевно, влада має потребу збере-
гти роль нинішнього президента 
за конституційної неможливості 
це зробити. А це значить — хоч 
якісь зміни», — зазначає Грін.
 Колишній посол Великої 
Британії в Росії Тоні Брентон, 
який на момент виголошен-
ня звернення Путіна перебу-
вав у Москві, сказав у розмові з 
Бі-Бі-Сі: «Звичайно, у Путіна 
є проблеми. Економічні захо-
ди дуже підірвали популярність 
його уряду. Є у нього і особиста 
проблема, пов’язана з тим, що 
буде після 2024 року, коли за-
кінчиться його президентський 
термін. І те, що ми зараз спос-
терігаємо, на мою думку, є по-
казником того, що Путін почав 
розв’язувати ці проблеми. Ті за-
яви, які він робить, свідчать, що 
він віддає частину повноважень 
парламенту і Держраді. При
 цьому я впевнений, що Путін 
хоче собі роль, яка дає йому кон-
троль над своєю власною полі-
тичною долею. Адже одна з його 
спроб — створити союзну держа-
ву з Білоруссю — здається, за ос-
танні кілька тижнів почала роз-
валюватися». Дипломат упевне-
ний, що всі ці дії, серед іншого, 

спрямовані на спроби Путіна за-
хистити самого себе після 2024 
року.
 Західна преса схиляється до 
висновку, що Путін прагне до 
«казахстанського варіанта» із 
забезпеченням собі особливої по-
сади, яка дозволить йому впли-
вати на всі російські інститути 
влади в майбутньому. Московсь-
кий кореспондент британсь-
кої телемережі Sky News Діа-
на Мангай припускає, що після 
2024 року Путін може очолити 
Держраду, повноваження якої 
будуть розширені. Цю структу-
ру автор називає «антикваріа-
том з імперських днів». «Незва-
жаюючи на всі розмови про те, 
що питання про зміну Консти-
туції вирішуватимуть росіяни, 
цілком очевидно, хто керує про-
цесом», — упевнена вона.
 «Путін ще не вирішив, чи за-
лишиться він прем’єром, чи очо-
лить Держраду, але це відкриває 
шлях до обох варіантів», — ци-
тує британська газета «Гардіан» 
Романа Доброхотова, головно-
го редактора сайта The Insider. 
«Оголошене посилення Держра-
ди, органу досі маловідомого, 
привертає до себе багато уваги і 
нагадує про варіант, вибраний у 
Казахстані Нурсултаном Назар-
баєвим, який пішов у відставку 
з поста президента в 2019 році, 
але зберігає центральну роль на 
політичній сцені як голова Ради 
національної безпеки», — додає 
кореспондент французької газе-
ти «Монд».
 За такого розвитку подій, 
мета Путіна — не ослабити май-
бутнього президента, який збері-
гає значні повноваження, але 
завадити йому ухвалювати рі-
шення, які Путін вважає шкід-
ливими, створити механізми 
вирішення можливих конфлік-
тів. Ще одна французька газета, 
«Ліьберасьйон», зазначає, що 
Путін, ймовірно, буде прагнути 
тримати під контролем свого на-
ступника на посту президента. 
■

КРЕМЛІВСЬКІ ІНТРИГИ

Путін готується стати 
«царем-батюшкою»
З відставки російського уряду Кремль розпочав процес передачі 
влади в 2024 році

■

Володимир Путін і новий глава уряду 
Михайло Мішустін.

❙
❙



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, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20 «Міняю жінку-

12»

13.10, 14.25 «Світ навиворіт-

6»

15.40 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.15 Бойовик «Форсаж»

22.20 Комедія «Назад у 

майбутнє»

00.30 «Голос країни 10»

02.40 Трилер «Реквієм за 

вбивцею»

ІНТЕР

02.30, 20.00, 2.20 

«Подробиці»

03.00, 3.05 «Богині ефіру»

04.55 «Телемагазин»

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»

09.35, 18.00, 19.00, 1.35 

«Стосується кожного»
11.30, 12.25 Х/ф «Кохання 

з першого погляду 
на Бора-Бора»

14.00 Х/ф «Кохання з 
першого погляду в 
Джайпурі»

15.50 «Жди мене. Україна»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Під чужим 

ім’ям» Прем’єра

23.45 Т/с «Спокуса»

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, 2.10 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»

01.40 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

04.50 Зона ночі

05.30 Телемагазин

05.45 Абзац

06.45 Kids Time

06.50 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

08.00 Т/с «Бібліотекарі»

11.20 Х/ф «Міфіка: 

Завдання для героїв»

13.10 Х/ф «Міфіка: Темні 

сили»

15.20 Х/ф «Міфіка: 

Некромант»

17.20 Х/ф «Бандитки»

19.10 Х/ф «Медальйон»

21.00 Х/ф «Блейд»

23.40 Х/ф «Блейд 2»

01.50 Ревізор

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

05.00 Служба розшуку дітей

05.05 Т/с «Відділ 44»

05.50 Антизомбі

06.35, 10.05 Секретний фронт. 

Дайджест

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

11.10, 13.20 Х/ф «Пташка 
на дроті»

12.45, 15.45 Факти. День

13.55, 16.20 Х/ф «Афера 
Томаса Крауна»

16.40 Х/ф «Пограбування 
по-італійськи»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Багач-бідняк

21.25 Т/с «В полоні у 

перевертня»

22.15 Свобода слова

23.55 Х/ф «Десять с 
половиною балів»

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, 4.45 «Top Shop»
05.25 Т/с «Кулагін та 

партнери»
06.10, 17.00 «Випадковий 

свідок»
06.45 Х/ф «Сержант 

міліції»
10.40, 19.30 Т/с «Альпійський 

патруль»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.15 

«Свідок»
12.50 »Таємниці світу»
14.05, 16.50 «Речовий доказ»
18.20 »Свідок. Агенти»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»
01.45 Х/ф «Вулиці крові»
03.45 »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 
06.05 До дня Автономної 

Республіки Крим. 
Перформанс «Devam-
Продовження»

06.10 Аромати Колумбії. 
Документальний цикл 

07.00 Новини 
07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 
джунглів. Мультфільм 

08.00 Новини 
08.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань 

диким з нами. ЮАР. 
Таба я Метсі. Водяна 
гора. Національний 
парк Маракели 

08.30 Стань диким з нами. 
ЮАР. Ноїв ковчег. 
Національний парк 
Мокала 

09.00 Новини 
09.00 Росселла. Телевізійний 

серіал. Італія, 16+ 
09.55 До дня Автономної 

Республіки Крим. 
Перформанс «Devam-
Продовження»

10.10 Ми хочемо, щоб 
українці в Криму 
знали,що вони українці. 

Громадське. Інтерв’ю
10.20 Кримськотатарський 

досвід громадянського 
суспільства. Сінавер 
Кадиров. Громадське. 
Інтерв’ю

10.35 Христина. Кримське 
соло. Документальна 
програма

11.00 Ремесло за 
призначенням. 
Італія. Тоскана. 
Документальний цикл 

11.30 Ремесло за 
призначенням. 
Острів Ісландія. 
Документальний цикл 

11.55 UA.Музика. Кліп
12.10 До Дня АРК. 

Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського Радіо. 
Etnovation. Джазовий 
квартет Усеїна Бекірова

13.40 UA.МУЗИКА. Кліпи
14.10 Лекторій. Музика. 

Найкраще. Людвіг ван 
Бетховен 

14.40 Книга-мандрівка. 
Україна

14.45 Всесвітня природна 
спадщина. Гаваї 

15.45 Книга-мандрівка. 
Україна

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Покахонтас. 
Мультфільм 

16.40 UA.МУЗИКА. Кліпи
17.00 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 1 
серія. Висадка

17.55 UA.МУЗИКА. Кліп
18.00 Новини
18.30 Культура діалогу. 

Алім Алієв, Арсен 
Жумаділов. До Дня 
Автономної Республіки 
Крим 

18.55 Лекторій. Музика. 
Дмитро Шостакович 

19.30 До Дня Автономної 
Республіки Крим. 
Кримський інжир. 
Нагородження 
переможців українсько-
кримськотатрського 
літературного конкурсу

20.20 Доленосний 1918. 

Бліцкриг. Спогади 
учасників Кримського 
походу 

20.35 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 6 
серія. Павєк

21.15 До Дня Соборності 
і Свободи України. 
Українська 
символіка. Прапор. 
Документальний фільм 

22.10 Нова. Українська. 
Твоя Музика 2020 на 
Суспільному 

22.50 UA.Музика. Кліпи
23.00 Новини 
23.25 Бюджетники 
23.55 Сильна доля. Друга ріка 
00.45 Найкраще з Будинку 

Звукозапису 
Українського радіо. 
Джазовий квартет 
Руслана Єгорова

02.00 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Etnovation. Джазовий 
квартет Усеїна Бекірова

03.25 Пліч-о-пліч 
04.10 Букоголіки 
05.05 #ВУКРАЇНІ 
05.50 Погода

СТБ

06.30, 15.30, 1.05 Т/с «Коли 

ми вдома»

10.10, 1.50 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

11.05 Х/ф «У дзеркала два 
обличчя»

13.25 Х/ф «Ідеальний 
чоловік»

17.25, 21.55 «Відлік часу»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

18.50 «Один за всіх»

20.05, 22.40 Т/с «Дочки-

матері»

23.05 Т/с «Наречений»

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 «Шалені перегони-
2018»

08.00 «ДжеДАІ. Дайджест-
2018»

10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.50 «ДжеДАІ»
11.15 «Загублений світ»
13.20 «Помста природи»
13.50 Х/ф «Веселі 

канікули»
15.50 Х/ф «Останній 

замок»
19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»
21.30, 23.05 Т/с «CSI: Місце 

злочину-4»
00.55 Х/ф «Работоргівля»
02.20 «Облом.UA.»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 13.45, 17.50 Yellow
06.10 «Лечче» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії
08.00, 10.00 Топ-матч
08.10 «Мальорка» — 

«Валенсія». Чемпіонат 
Іспанії

10.15 «Андерлехт» — 
«Брюгге». Чемпіонат 
Бельгії

12.00 «Ювентус» — 
«Парма». Чемпіонат 
Італії

13.55 «Барселона» — 
«Гранада». Чемпіонат 
Іспанії

15.40, 22.30 Футбол NEWS
16.00 «Мілан» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії
18.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра
18.55 «Герта» — «Баварія». 

Чемпіонат Німеччини
20.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра
21.40 LIVE. «Аталанта» 

— «СПАЛ». Чемпіонат 
Італії

23.40 «Ейбар» — «Атлетіко». 
Чемпіонат Іспанії

01.30 Профілактика
05.00 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

ФУТБОЛ-2

06.00 «Шальке» 
— «Боруссія» (М). 
Чемпіонат Німеччини

07.50, 11.50, 19.50 Yellow
08.00 «Лаціо» 

— «Сампдорія». 
Чемпіонат Італії. 
Прем’єра

09.50, 13.50, 15.50, 17.50 
Топ-матч

10.00 «Реал» — «Севілья». 
Чемпіонат Іспанії

12.00 «Герта» — «Баварія». 
Чемпіонат Німеччини

14.00 «Наполі» 
— «Фіорентина». 
Чемпіонат Італії

16.00 «Мальорка» — 
«Валенсія». Чемпіонат 
Іспанії

18.00 «Лечче» — «Інтер». 
Чемпіонат Італії

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

21.50 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру. Прем’єра

22.45 «Андерлехт» — 
«Брюгге». Чемпіонат 
Бельгії

00.35 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

01.30 Профілактика
05.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.25, 1.45 Правда життя

08.25, 0.35 Речовий доказ
09.35, 18.10 Сучасні дива
10.30, 17.10 Фестивалі 

планети
11.30, 22.40 Боротьба за 

виживання
13.00 Дикі тварини
13.25 Ілюзії сучасності
14.20, 20.00 У пошуках істини
15.30, 23.40 Загадки Всесвіту
16.20 Ефект Нострадамуса
19.05 Містична Україна
20.45 Секрети Другої світової
21.45 Скарби з горища
02.35 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.10 «Дай Лапу»
08.40 «Орел і решка. Шопінг»
09.40 Х/ф «Арло: Балакуче 

порося»
11.00, 17.25 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
14.30, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»
19.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»
00.00 Х/ф «Американська 

незаймана»
01.30 Х/ф «Око»
03.00 «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 «Пташиний ульот»

15.30, 20.30, 21.30 Країна У

16.30 Одного разу в Одесі

22.00 Казки У

23.00 Сімейка У

00.00 Т/с «Хамелеон»

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, 23.10, 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

12.05, 14.15, 0.00 Телепродаж

13.10, 17.25, 5.25 #ВУКРАЇНІ

13.40, 21.45 Бюджетники

14.30 Д/ц «Ремесло за 

призначенням»

15.10, 4.05 UA:Фольк. Спогади

16.15 «Боротьба за 

виживання»

18.20, 2.40 Тема дня

19.25 «Дикі тварини»

19.55 «Супер-Чуття»

21.30, 23.40, 2.25 UA:Спорт

22.15 Т/с «Епоха честі»
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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, 10.20 «Життя відомих 
людей»

11.15, 12.20 «Міняю жінку-
12»

13.10, 14.25, 4.35 «Світ 
навиворіт-6»

15.40 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 
зі Стамбула»

20.15 Бойовик «Подвійний 
форсаж»

22.20 Комедія «Назад у 
майбутнє-2»

00.25 Бойовик «Міцний 
горішок: гарний день, 
аби померти»

02.05 Жахи «Виття: 

переродження»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «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»
11.05, 12.25 Т/с «Мене звати 

Мелек»
13.00 Х/ф «Ларрі Краун»
14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»
18.00, 19.00, 1.40 «Стосується 

кожного»
20.00, 2.25 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Під чужим 
ім’ям»

23.45 Т/с «Спокуса»
03.10 «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

04.00 Служба розшуку дітей

04.10 Зона ночі

05.40 Телемагазин

05.55 Абзац

06.45, 8.00 Kids Time

06.50 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

08.05 Т/с «Бібліотекарі»

10.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

15.10 Х/ф «Міфіка: 
Сталева корона»

17.10 Х/ф «Круті заходи»
19.00 Х/ф «13-й район: 

Ультиматум»
21.00 Х/ф «Блейд-2»
23.20 Х/ф «Блейд: Трійця»

01.30 Страсті за Ревізором

ICTV

04.15 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40 Антизомбі
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 
Стогнієм

10.10 Багач-бідняк
11.05 Секретний фронт. 

Дайджест
11.45, 13.20 Х/ф «Круті 

чуваки»
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20 Т/с «Обмани 

себе»
16.45 Х/ф «Пасажир»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
21.25 Т/с «В полоні у 

перевертня»
22.30 Х/ф «Брейвен»
00.15 Х/ф «10.5: 

Апокаліпсис»
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

05.45 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 «За два кроки 
від «Раю»

10.45, 19.30 Т/с «Альпійський 
патруль»

12.50 «Свідок. Агенти»
14.05, 16.50, 3.15 «Речовий 

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

кримінального світу»
03.45 «Правда життя»
04.45 «Top Shop»

UA.Культура

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

https://culture.suspilne.media/

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 
06.05 UA.Музика. Кліпи
06.10 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 
джунглів. Мультфільм 

08.00 Новини 
08.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 

Стань диким з нами. 
ЮАР. Ноїв ковчег. 
Національний парк 
Мокала 

08.30 Стань диким з нами. 
Калахарі. В землі 
посухи — природна 
аптека 

09.00 Новини 
09.00 Росселла. Телевізійний 

серіал. Італія, 16+ 
10.00 Домашні вогнища. 

Телевізійний серіал, 12+ 
11.00 Ремесло за 

призначенням. 
Острів Ісландія. 
Документальний цикл 

11.30 Ремесло за 
призначенням. Перу. 
Документальний цикл 

11.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
12.10 Коляда іде! Концерт 

Академічного оркестру 
народної та популярної 
музики. Диригент — 
Михайло Пікульський

14.10 Лекторій. Поезія. 
Найкраще. Грицько 
Чубай 

14.40 Книга-мандрівка. 
Україна

14.45 Всесвітня природна 

спадщина. США 
— Національний парк 
Еверглейдс 

15.45 Книга-мандрівка. 
Україна

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 
найменших. Покахонтас. 
Мультфільм 

16.40 Книга-мандрівка. 
Україна

16.50 UA.МУЗИКА. Кліп 
17.00 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 
2 серія. На польській 
землі

17.55 UA.МУЗИКА. Кліп
18.00 Новини
18.30 Культура діалогу. 

Христина Сиволап. 
Прем’єра фільму 
«Віддана» 

18.55 Лекторій. Поезія. Ірина 
Жиленко 

19.35 Ремесло за 
призначенням. 
Швейцарія. 
Документальний цикл 

19.55 Ремесло за 
призначенням. Непал. 
Документальний цикл 

20.20 Доленосний 1918. 
Шкандаль перший, 
український, 
міжнародний 

20.35 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 7 
серія. Великдень 41-го

21.15 До Дня Соборності 
і Свободи України. 
Українська символіка. 
Гімн. Документальний 
фільм 

22.10 Bouquet Kyiv Stage. 
Маргиналії. Концерт 
Вікторії Польової

23.00 Новини 
23.25 Бюджетники 
23.55 Сильна доля. Марія 

Бурмака 
00.45 Найкраще з Будинку 

звукозапису. Джорджу 
Гершвіну 120 років

02.45 KOKTEBEL JAZZ 
FESTIVAL на 
UA.КУЛЬТУРА. Олексій 
Ревенко

03.25 Пліч-о-пліч 
04.10 Букоголіки 
05.00 #ВУКРАЇНІ 
05.50 Погода
 

СТБ

06.30, 15.30, 1.05 Т/с «Коли 
ми вдома»

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

11.50 Х/ф «Ідеальний 
чоловік»

13.50 Х/ф «Флірт з 
сорокарічною»

17.25, 21.55 «Відлік часу»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
18.55 «Один за всіх»
20.05, 22.40 Т/с «Дочки-

матері»
23.05 Т/с «Наречений»

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»
10.05, 18.15 «Спецкор»
10.40, 18.50 «ДжеДАІ»
11.20, 17.15 «Загублений 

світ»
13.20 «Помста природи»
13.40 Х/ф «У тилу ворога: 

вісь зла»
15.30 Х/ф «У тилу ворога: 

Колумбія»
19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»
21.30 Т/с «CSI: Місце 

злочину-5»
23.05 Т/с «CSI: Місце 

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

ФУТБОЛ-1

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

06.10, 15.55 «Аугсбург» 
— «Боруссія» (Д). 
Чемпіонат Німеччини

08.10 «Наполі» 
— «Фіорентина». 
Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.15 Yellow. Прем’єра
10.25 «Реал» — «Севілья». 

Чемпіонат Іспанії
12.10 «Шальке» 

— «Боруссія» (М). 
Чемпіонат Німеччини

13.55 «Дженоа» — «Рома». 

Чемпіонат Італії
17.45 Yellow
17.55 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру
18.50 «Ювентус» — 

«Парма». Чемпіонат 
Італії

20.40 «Барселона» — 
«Гранада». Чемпіонат 
Іспанії

22.45 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

23.40 «Аталанта» — 
«СПАЛ». Чемпіонат 
Італії

01.40 «Герта» — «Баварія». 
Чемпіонат Німеччини

03.40 «Ліон» — «Лілль». 
1/2 фіналу. Кубок 
французької ліги

ФУТБОЛ-2

06.00 «Мілан» — «Удінезе». 
Чемпіонат Італії

07.50, 9.50, 11.50, 15.50, 
17.50, 19.50, 2.50, 4.55 
Топ-матч

08.00 «Ейбар» — «Атлетіко». 
Чемпіонат Іспанії

10.00 «Герта» — «Баварія». 
Чемпіонат Німеччини

12.00 «Ювентус» — 
«Парма». Чемпіонат 
Італії

13.50, 21.55 Yellow
14.00, 0.05 Чемпіонат 

Німеччини. Огляд туру
14.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

16.00 «Аталанта» — 
«СПАЛ». Чемпіонат 
Італії

18.00 «Реал» — «Севілья». 
Чемпіонат Іспанії

20.05 «Лейпциг» — «Уніон». 
Чемпіонат Німеччини

22.05 LIVE. «Ліон» — 
«Лілль». 1/2 фіналу. 
Кубок французької ліги

01.00 «Барселона» — 
«Гранада». Чемпіонат 
Іспанії

03.05 «Мехелен» — 
«Стандард». Чемпіонат 
Бельгії

05.15 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.30, 1.45 Правда життя
08.25, 0.35 Речовий доказ
09.35, 18.10 Сучасні дива
10.30, 17.10 Фестивалі 

планети
11.30, 22.40 Боротьба за 

виживання
11.55 Дикі тварини
13.25 Ілюзії сучасності
14.25, 19.55 У пошуках істини
15.30, 23.40 Загадки Всесвіту
16.20 Ефект Нострадамуса
19.05 Містична Україна
20.45 Секрети Другої світової
21.45 Скарби з горища
03.10 Великі українці
03.35 Прихована реальність
04.20 Леонід Биков. Зустрічна 

смуга
05.05 Запрограмовані долі

К1

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

Морський сезон»
11.00, 17.25, 0.00 Т/с 

«Мисливці за 
реліквіями»

14.30, 22.00 «Орел і решка. 
Навколо світу»

00.50 Т/с «Дорогий доктор»
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
11.50, 18.00 Панянка-селянка
13.50 М/ф «Джастін та лицарі 

доблесті»
15.30, 20.30, 21.30 Країна У
16.00, 22.00 Казки У
16.30 Одного разу в Одесі
23.00 Сімейка У
00.00 Т/с «Хамелеон»
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»

06.25 ГІМН УКРАЇНИ

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 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, 15.10 Енеїда

12.05, 14.25, 0.00 Телепродаж

13.10 Концерт Christmas Carol

14.45 Своя земля

16.15 «Боротьба за 

виживання»

17.25 Схеми. Корупція в 

деталях

18.20 Тема дня

19.25 «Дикі тварини»

19.55 «Супер-Чуття»

21.30, 23.40 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.15 Т/с «Епоха честі»

02.25 Д/п «Легіон. Хроніка 

Української Галицької 

армії 1918-1919»

03.15 «Напам’ять»

04.05 Розсекречена історія

05.25 #ВУКРАЇНІ

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 17—18  СІЧНЯ 2020
21 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, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.15, 12.20 «Міняю жінку-

12»

13.10, 14.25, 4.45 «Світ 

навиворіт-6»

15.40 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.15 Бойовик «Потрійний 

форсаж: токійський 

дрифт»

22.15 Комедія «Назад у 

майбутнє-3»

00.30 Жахи «Астрал»

02.20 Трилер «Жах 

Амітівілля»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «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

11.05, 12.25 Т/с «Мене звати 
Мелек»

13.00 Х/ф «Опівнічне 
сонце»

14.45, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.40 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Під чужим 

ім’ям»

23.45 Т/с «Спокуса»

02.25 Подробиці

03.10 «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

04.20 Зона ночі

05.30 Телемагазин

05.45 Абзац

06.45, 8.00 Kids Time

06.50 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

08.05 Т/с «Бібліотекарі»

10.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

15.00 Х/ф «Міфіка-5: 
Вбивця Богів»

17.20 Х/ф «З Парижа з 
любов’ю»

19.10 Х/ф «13-й район: 
Цегляні маєтки»

21.00 Х/ф «Блейд: Трійця»
23.10 Х/ф «Монстри»

01.10 Ревізор

ICTV

04.05 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашинґтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40 Антизомбі

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Громадянська оборона
11.50, 13.20 Х/ф 

«Глибоководний 
горизонт»

12.45, 15.45 Факти. День

14.15, 16.20 Т/с «Обмани 

себе»
16.45 Х/ф «В тилу ворога»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

21.25 Т/с «В полоні у 

перевертня»
22.30 Х/ф «Експат»
00.30 Х/ф «Нація 

прибульців»

02.00 Стоп

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

05.45 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 «Довга, довга 
справа...»

10.40, 19.30 Т/с «Альпійський 
патруль»

12.50 »Будьте здоровi»
14.05, 16.50, 3.25 «Речовий 

доказ»
18.20 «Вартість життя»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»
01.40 «Таємниці 

кримінального світу»
03.45 «Правда життя»
04.45 «Top Shop»

UA.Культура

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

https://culture.suspilne.media/

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 
06.05 UA.Музика. Кліпи
06.10 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 
джунглів. Мультфільм 

08.00 Новини 
08.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань 

диким з нами. Калахарі. 
В землі посухи 
— природна аптека 

08.30 Стань диким з нами. 
Калахарі. В землі 
посухи — коли місяць 
оповідає 

09.00 Новини 
09.00 Росселла. Телевізійний 

серіал. Італія, 16+ 
10.00 Домашні вогнища. 

Телевізійний серіал, 12+ 
11.00 Доленосний 1918 
11.15 Українська революція. 

Документальна 
програма 

12.05 Доленосний 1918. 
Бліцкриг. Спогади 

учасників Кримського 
походу 

12.25 Злука. День 
Соборності України. 
Документальний цикл 
«Перемоги України»

12.30 До Дня соборності 
і злуки України. 
 — ЄДНАЙМОСЯ! 
Концертна програма 
Ольги Чубарєвої

13.50 Доленосний 1918. 
Шкандаль перший, 
український, 
міжнародний 

14.10 Лекторій. Література 
найкраще. Іван 
Багряний 

14.40 Книга-мандрівка. 
Україна

14.40 Доленосний 1918. 
Гетьманський переворот 

14.50 До Дня соборності 
і злуки України. Дві 
столиці. Документальна 
програма циклу Юрія 
Шаповала «Україна 
1917-2017»

15.45 Доленосний 1918. 
Гетьманат Павла 
Скоропадського 

15.55 Легіон. Хроніка 
Української Галицької 
армії. Документальна 
програма 

16.50 Доленосний 1918. 
Листопадовий чин. 
Західноукраїнська 
Народна Республіка 

17.00 Епоха честі. 
Телевізійний серіал. 
3 серія. Призначення

18.00 Новини
18.30 Культура діалогу. День 

Соборності і Злуки 
України 

19.00 Доленосний 1918. 
Антигетьманський 
переворот 

19.10 Миколаїв. 
Хроніки протесту. 
Документальний фільм

20.20 UA.Музика. Кліп 
20.20 Доленосний 1918. 

Господар землі основа 
державності 

20.35 Епоха честі. 
Телевізійний серіал.
 8 серія. Помста 

21.20 До Дня Соборності 
і Свободи України. 
Українська символіка. 
Герб. Документальний 
фільм 

22.15 Доленосний 1918. 
Доленосний 1918 

22.25 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. Хорея 
Козацька

22.45 Сучасна музика 
на UA.КУЛЬТУРА. 
ТЕЛЬНЮК.Сестри 

23.00 Новини 
23.25 Бюджетники 
23.55 Сильна доля. Арсен 

Мірзоян 
00.40 Найкраще з Будинку 

звукозапису 
Українського радіо. 
Хорея Козацька

02.05 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Danses et Contredanses/
Танці та контраданси

03.20 Пліч-о-пліч 
04.10 Букоголіки 
05.00 #ВУКРАЇНІ 
05.50 Погода

СТБ

06.30, 15.30, 1.05 Т/с «Коли 
ми вдома»

12.05 Х/ф «Флірт з 
сорокарічною»

13.50 Х/ф «Аферисти 
Дік та Джейн 
розважаються»

17.25, 21.55 «Відлік часу»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 »Слідство ведуть 

екстрасенси»
18.55 »Один за всіх»
20.05, 22.40 Т/с «Дочки-

матері»
23.05 Т/с «Наречений»

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, 8.05 Т/с «Рекс»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.50 «ДжеДАІ»
11.15, 17.15 «Загублений 

світ»
13.15 «Помста природи»
13.40 Х/ф «Команда 8: У 

тилу ворога»
15.30 Х/ф «Принц»
19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»
21.40, 23.15 Т/с «CSI: Місце 

злочину-5»
01.05 «Облом.UA.»
05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 20.05 Yellow
06.10 «Лаціо» 

— «Сампдорія». 
Чемпіонат Італії

08.00, 20.15, 22.20, 1.30, 3.30, 
5.30 Топ-матч

08.10 «Барселона» — 
«Гранада». Чемпіонат 
Іспанії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.15 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

11.10 «Дженоа» — «Рома». 
Чемпіонат Італії

13.00, 22.45 Чемпіонат Італії. 
Огляд туру

13.55 «Андерлехт» — 
«Брюгге». Чемпіонат 
Бельгії

15.55 «Шальке» 
— «Боруссія» (М). 
Чемпіонат Німеччини

17.45 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини

18.15 «Аталанта» — 
«СПАЛ». Чемпіонат 
Італії

20.30 «Реал» — «Севілья». 
Чемпіонат Іспанії

23.40 «Ювентус» — 
«Парма». Чемпіонат 
Італії

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

03.40 «Реймс» — «ПСЖ». 
1/2 фіналу. Кубок 
французької ліги

ФУТБОЛ-2

06.00 «Лейпциг» — «Уніон». 
Чемпіонат Німеччини

07.50, 9.50, 13.50, 15.50, 
17.50, 19.50, 21.50, 
23.55, 1.55 Топ-матч

08.00 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

08.55 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

10.00 «Лаціо» 
— «Сампдорія». 
Чемпіонат Італії

11.50, 22.45 Yellow
12.00 «Барселона» — 

«Гранада». Чемпіонат 
Іспанії

14.00 «Герта» — «Баварія». 
Чемпіонат Німеччини

16.00 «Ліон» — «Лілль». 
1/2 фіналу. Кубок 
французької ліги

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

20.00 «Мілан» — «Удінезе». 
Чемпіонат Італії

21.55 LIVE. «Реймс» 
— «ПСЖ». 1/2 фіналу. 
Кубок французької ліги

00.05 «Шальке» 
— «Боруссія» (М). 
Чемпіонат Німеччини

02.10 «Реал» — «Севілья». 
Чемпіонат Іспанії

04.00 «Андерлехт» — 
«Брюгге». Чемпіонат 
Бельгії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.15, 1.40 Правда життя
08.20, 0.30 Речовий доказ
09.30, 17.50 Сучасні дива
10.25, 16.50 Фестивалі 

планети
11.25, 23.05 Дикі тварини
13.25 Ілюзії сучасності
14.20, 19.35 У пошуках істини
15.05, 23.35 Загадки Всесвіту
15.55, 21.45 Ефект 

Нострадамуса
18.45 Містична Україна
20.45 Секрети Другої світової
22.35 Боротьба за виживання
02.40 Телеформат

К1

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

Морський сезон»
11.00, 17.25, 0.00 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 Х/ф «Принци 

повітря»
15.30, 20.30, 21.30 Країна У
16.00, 22.00 Казки У
16.30 Одного разу в Одесі
23.00 Сімейка У
00.00 Т/с «Хамелеон»
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»

06.25 ГІМН УКРАЇНИ

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 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

12.05, 14.15, 0.00 Телепродаж

13.10 Розсекречена історія

14.30 Д/ц «Ремесло за 

призначенням»

15.10, 5.25 #ВУКРАЇНІ

15.40 Бюджетники

16.15 «Боротьба за 

виживання»

17.25 Наші гроші

18.20, 2.40 Тема дня

19.25 Д/ф «Українська 

симіоліка. Прапор»

20.25 «Супер-Чуття»

21.30, 23.40, 2.25 UA:Спорт

21.45 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.15 Т/с «Епоха честі»

04.05 UA:Фольк. Спогади
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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, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.15, 12.20 «Міняю жінку-

12»

13.10, 14.25, 4.20 «Світ 

навиворіт-6»

15.40 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.15 Бойовик «Форсаж-4»

22.15 Комедія «Чорний 

лицар»

00.10 Трилер «Жах 

Амітівілля»

01.40 Жахи «Астрал»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «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»
11.05, 12.25 Х/ф «Індокитай»

14.45, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.35 «Стосується 

кожного»

20.00, 2.20 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Під чужим 

ім’ям»

23.45 Т/с «Спокуса»

03.05 «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 По слідах

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.40 Служба розшуку дітей

03.45 Зона ночі

05.30 Телемагазин

05.45 Абзац

06.45, 8.00 Kids Time

06.50 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

08.05 Т/с «Бібліотекарі»

10.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

15.20 Х/ф «Невловимі»

17.20 Х/ф «Шалена карта»

19.10 Х/ф «Клони»

21.00 Х/ф «Медовий місяць»

23.10 Х/ф «Монстри-2. 
Темний континент»

01.20 Страсті за Ревізором

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40 Антизомбі

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Секретний фронт

11.20, 13.20 Х/ф «Сонце, що 

сходить»

12.45, 15.45 Факти. День

14.30, 16.20, 21.25 Т/с «В 

полоні у перевертня»

16.55 Х/ф «Брейвен»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі. Дайджест

22.30 Х/ф «Швидше за кулю»

00.25 Х/ф «Радник»

02.30 Стоп

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

05.45 Т/с «Кулагін та 

партнери»

07.55, 17.00, 3.15 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

23.15, 2.45 «Свідок»

09.00 Х/ф «Розірване коло»
10.45, 19.30 Т/с «Альпійський 

патруль»

12.50 «Вартість життя»

14.05, 16.50, 3.30 «Речовий 

доказ»

18.20, 3.50 «Правда життя»

21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

01.45 «Таємниці 

кримінального світу»

04.50 «Top Shop»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на 

сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.05 UA.Музика. Кліп

06.10 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

06.30 Аромати Чилі. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 

джунглів. Мультфільм 

08.00 Новини 

08.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань 

диким з нами. Калахарі. 

В землі посухи — коли 

місяць оповідає 

08.30 Стань диким з нами. 

Національний парк 

гірської зебри. У 

пошуках білого ока 

09.00 Новини 

09.00 Росселла. Телевізійний 

серіал. Італія, 16+ 

10.00 Домашні вогнища. 

Телевізійний серіал, 12+ 

11.00 Ремесло за 

призначенням. Перу. 

Документальний цикл 

11.30 Ремесло за 

призначенням. Канада. 

Документальний цикл 

11.55 Українське Різдво 

на «Суспільному». 

Концертна програма 

13.05 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. З 

весною у серці

14.10 Лекторій. Кіно. 

Кшиштоф Кесльовський 

14.40 Книга-мандрівка. 

Україна

14.45 Острови. Карибські 

острови. Занурення 

з акулами. 

Документальний цикл 

15.45 Книга-мандрівка. 

Україна

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Покахонтас. 

Мультфільм 

16.40 Книга-мандрівка. 

Україна

16.50 UA.МУЗИКА. Кліпи

17.00 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 4 

серія. Присяга

17.50 UA.МУЗИКА. Кліп

18.00 Новини

18.30 Культура діалогу. 

Валентина Левченко. 

Прем’єра альбому 

«Береги» гурту Zitkani 

19.00 Лекторій. Література. 

Володимир Набоков 

19.35 Ремесло за 

призначенням. Непал. 

Документальний цикл 

19.55 Ремесло за 

призначенням. Австрія. 

Документальний цикл 

20.20 Доленосний 1918. 

Гетьманат Павла 

Скоропадського 

20.35 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 

9 серія. Теорія 

відносності

21.20 Кінокласика на 

UA.КУЛЬТУРА. Гуляка. 

Художній фільм, 

Франція 

23.00 Новини 

23.25 Бюджетники 

23.50 Сильна доля. ДАХА 

БРАХА 

00.45 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

RadioSymphony_UA

02.20 Концерт класичної 

музики з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. In 

PARADISUM 

03.15 Сучасна музика на 

UA.Культура. Andzh

03.30 Пліч-о-пліч 

04.05 Букоголіки 

05.00 #ВУКРАЇНІ 

05.50 Погода

 

СТБ

06.25, 15.30, 1.05 Т/с «Коли 

ми вдома»

11.40 Х/ф «Аферисти Дік та 
Джейн розважаються»

13.15 Х/ф «Ділова жінка»
17.25, 21.55 «Відлік часу»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

18.55 «Один за всіх»

20.05, 22.40 Т/с «Дочки-

матері»

23.05 Т/с «Наречений»

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 Т/с «Рекс»

07.55 Т/с «Рекс-2»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.15 «Загублений 

світ»

13.00 «Помста природи»

13.10 Х/ф «Хранителі 
скарбів»

15.10 Х/ф «Місія на Марс»
19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

21.40, 23.25 Т/с «CSI: Місце 

злочину-5»

01.05 «Облом.UA.»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 17.45, 3.30, 5.30 Топ-

матч

06.10 «Ейбар» — «Атлетіко». 

Чемпіонат Іспанії

08.00, 1.30 Yellow

08.10, 23.40 «Ліон» 

— «Лілль». 1/2 фіналу. 

Кубок французької ліги

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Аталанта» — 

«СПАЛ». Чемпіонат 

Італії

12.05 «Аугсбург» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

13.55 «Реал» — «Севілья». 

Чемпіонат Іспанії

15.55 «Реймс» — «ПСЖ». 

1/2 фіналу. Кубок 

французької ліги

17.55 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

18.50 «Барселона» — 

«Гранада». Чемпіонат 

Іспанії

20.40 «Наполі» 

— «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

22.45 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

01.40 «Шальке» 

— «Боруссія» (М). 

Чемпіонат Німеччини

03.40 «Мілан» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Герта» — «Баварія». 

Чемпіонат Німеччини

07.50, 11.50, 13.50, 15.50, 

17.50, 19.50, 5.20 Топ-

матч

08.00 «Мілан» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії

09.50, 3.20 Yellow

10.00, 1.30 «Реймс» 

— «ПСЖ». 1/2 фіналу. 

Кубок французької ліги

12.00 «Лечче» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

14.00 «Аугсбург» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

16.00 «Ювентус» — 

«Парма». Чемпіонат 

Італії

18.00 «Ліон» — «Лілль». 

1/2 фіналу. Кубок 

французької ліги

20.00 «Дженоа» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

21.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

22.45 «Реал» — «Севілья». 

Чемпіонат Іспанії

00.35 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

03.30 «Осасуна» 

— «Вальядолід». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.00, 2.40 Правда життя

09.05, 0.30 Речовий доказ

10.15, 17.50 Сучасні дива

11.10, 16.50 Фестивалі 

планети

12.10, 22.35, 1.40 Дикі 

тварини

13.10 Ілюзії сучасності

14.10, 19.35 У пошуках істини

14.55, 23.35 Загадки Всесвіту

15.50 Скарби з горища

18.40 Скарб.UA

20.45 Секрети Другої світової

21.45 Ефект Нострадамуса

03.40 Історія українських 

земель

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Орел і решка. Шопінг»

09.10, 19.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

11.00, 17.25, 0.00 Т/с 

«Мисливці за 

реліквіями»

14.30, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

01.50 Т/с «Дорогий доктор»

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
11.50, 18.00 Панянка-селянка
13.40 Х/ф «Том Сойєр»
15.30, 20.30, 21.30 Країна У
16.00, 22.00 Казки У
16.30 Одного разу в Одесі
23.00 Сімейка У
00.00 Т/с «Хамелеон»
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»

06.25 Гімн України 

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 14.50, 18.00, 

21.00, 23.10, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Дама під вуаллю»

10.30 Т/с «Домашні вогнища»

11.30, 12.20 Енеїда

12.05, 14.10, 0.00 Телепродаж

13.10 UA:Фольк. Спогади

14.35, 4.40 Своя земля

15.05, 2.40 Біатлон. Кубок 

світу. VI етап. 

Індивідуальна гонка 

20 км. Чоловіки

16.50 «Боротьба за 

виживання»

17.25, 5.25 #ВУКРАЇНІ

18.25 «Зворотний відлік»

21.30, 23.40, 2.25 UA:Спорт

21.45, 4.15 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Т/с «Епоха честі»
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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, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.15, 12.20 «Міняю жінку-

12»

13.40 «Світ навиворіт-6»

15.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.15, 22.10 «Жіночий 

квартал»

00.05 «Розсміши коміка»

04.35 «Світське життя-2019. 

Дайджест»

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»
11.05, 12.25 Х/ф «Запах 

жінки»

14.45, 15.40, 23.45 «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. Шопінг»

05.05 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30, 5.50 Зоряний шлях

11.30, 4.10 Реальна містика

12.35, 15.30 Т/с «Скляна 

кімната»

17.00 Історія одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Подаруй мені 

життя»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

04.05, 2.55 Служба розшуку 

дітей

04.10 Зона ночі

05.10 Телемагазин

05.20, 6.15 Kids Time

05.25 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

06.20 Дешево та сердито

08.00 Т/с «Бібліотекарі»

10.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

14.30 Х/ф «Кур’єр»
16.30 Х/ф «Професіонал»
19.00 Х/ф «Школа 

супергероїв»
21.00 Х/ф «Космос між нами»
23.20 Х/ф «Перший контакт»
01.20 Х/ф «Демон всередині»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Студія Вашингтон

04.35, 1.25 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 Антизомбі

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Антизомбі. Дайджест
11.05, 13.20, 1.55 Х/ф «Королі 

боулінгу»

12.45, 15.45 Факти. День

13.55, 16.20, 22.50 «На трьох»

18.45 Факти. Вечір

20.10 Дизель шоу

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

05.50 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 «Ішов четвертий 
рік війни...»

10.45, 19.30 Т/с «Альпійський 

патруль»

12.50, 3.45 «Правда життя»

14.05, 16.50, 3.25 «Речовий 

доказ»

18.20 «Таємниці світу»

21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

01.45 «Таємниці 

кримінального світу»

04.45 «Top Shop»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте

 на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.05 UA.МУЗИКА. Кліпи

06.10 Аромати Чилі. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 

джунглів. Мультфільм 

08.00 Новини 

08.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 

Стань диким з нами. 

Національний парк 

гірської зебри. У 

пошуках білого ока 

09.00 Новини 

09.00 Росселла. Телевізійний 

серіал. Італія 16+ 

10.00 Домашні вогнища. 

Телевізійний серіал 12+ 

11.00 Ремесло за 

призначенням. Канада. 

Документальний цикл 

11.30 Ремесло за 

призначенням. 

Мексика. 

Документальний цикл 

11.55 Українське Різдво на 

Суспільному. Концертна 

програма 

13.15 Ювілейний концерт 

Анатолія Говорадла. 

14.20 Музеї. Як це працює. 

Національний музей 

мистецтв ім. Богдана і 

Варвари Ханенків. Азія 

14.45 Острови. Південна 

Америка. унікальні 

Галапагоські острови. 

Документальний цикл

15.50 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Покахонтас. 

Мультфільм 

16.40 Книга-мандрівка. 

Україна

16.50 UA.МУЗИКА. Кліпи

17.00 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 5 

серія. Печатка Третього 

рейху 

17.50 UA.МУЗИКА. Кліп

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Культура діалогу. 

Христина Соловій, Олег 

Скрипка. Прем’єра кліпу 

«Зима» 

18.55 Лекторій. Кіно. Квентін 

Тарантіно 

19.35 Ремесло за 

призначенням. Австрія. 

Документальний цикл 

19.55 Ремесло за 

призначенням. Острів 

Балі. Документальний 

цикл 

20.20 Доленосний 1918. 

Листопадовий Чин. 

Західноукраїнська 

Народна Республіка 

20.35 Епоха честі. 

Телевізійний серіал. 10 

серія. Зустрічі

21.20 КоКо Меланж. 

Концертна програма

22.45 UA.МУЗИКА. Кліпи

23.00 Новини 

23.20 Бюджетники 

23.50 Сильна доля. Антитіла 

00.45 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Зустріч епох. Вівальді 

– Гайдн

02.20 Концерт класичної 

музики з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. In 

PARADISUM 

03.10 Сучасна музика на 

UA.Культура. ТНМК

03.30 Пліч-о-пліч 

04.10 Букоголіки 

05.00 #ВУКРАЇНІ 

05.50 Погода

СТБ

06.35, 16.00 Т/с «Коли ми 

вдома»

10.15 Х/ф «Ділова жінка»
12.35 Х/ф «Знайомтеся, Джо 

Блек»
17.25, 21.55 «Відлік часу»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

18.55 Х/ф «Пані покоївка»
20.55, 22.35 Х/ф «Ніч 

відпочинку для мами»
23.30 «Давай поговоримо про 

секс»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 

трафік»

12.15, 16.30 «Гаряча тема»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

16.10 «Кримінал.Підсумки»

17.00 «Ситуація»

18.30 Спецпроект» Влада 

хохотала»

19.00 «Ехо України»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 7.50 Т/с «Рекс-2»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

13.55 «Помста природи»

14.05 Х/ф «Нестримні»
15.45 Х/ф «Світ роботів»
19.25 Х/ф «Морський 

піхотинець»
21.10 Х/ф «Морський 

піхотинець-2»
23.00 Х/ф «Холодна суміш»
00.50 Х/ф «Буря сміливих»
02.05 «Облом.UA.»

03.50 «Цілком таємно-2017»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Герта» — «Баварія». 

Чемпіонат Німеччини

08.10 «Дженоа» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15, 2.10 «Барселона» — 

«Гранада». Чемпіонат 

Іспанії

12.00, 23.40 Yellow

12.10 «Наполі» 

— «Фіорентина». 

Чемпіонат Італії

13.55 «Шальке» 

— «Боруссія» (М). 

Чемпіонат Німеччини

15.55 «Ліон» — «Лілль». 

1/2 фіналу. Кубок 

французької ліги

17.40 «Мілан» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії

19.25 «Аугсбург» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

21.10 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

21.40 LIVE. «Брешія» 

— «Мілан». Чемпіонат 

Італії

23.50 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

00.20 «Андерлехт» — 

«Брюгге». Чемпіонат 

Бельгії

04.00 «Лаціо» 

— «Сампдорія». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ліон» — «Лілль». 

1/2 фіналу. Кубок 

французької ліги

07.50, 9.50, 23.25 Топ-матч

08.00 «Андерлехт» — 

«Брюгге». Чемпіонат 

Бельгії

10.00 «Лечче» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

11.45, 5.00 Чемпіонат Італії. 

Огляд туру

12.40, 23.40 «Реал» — 

«Севілья». Чемпіонат 

Іспанії

14.30, 22.15 Yellow

14.40 ««Реймс» — «ПСЖ». 

1/2 фіналу. Кубок 

французької ліги

16.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

16.55 «Герта» — «Баварія». 

Чемпіонат Німеччини

18.40 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

19.10 «Ювентус» — 

«Парма». Чемпіонат 

Італії

20.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

21.25 LIVE. «Боруссія» (Д) 

— «Кельн». Чемпіонат 

Німеччини

01.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

01.55 «Аталанта» — 

«СПАЛ». Чемпіонат 

Італії

03.40 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

04.10 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.15, 2.40 Правда життя

09.20, 0.30 Речовий доказ

10.30, 18.20 Сучасні дива

11.25, 17.20 Фестивалі 

планети

12.25, 22.35, 1.40 Дикі 

тварини

13.25 Ілюзії сучасності

14.30, 20.00 У пошуках істини

15.20, 20.45 Секрети Другої 

світової

16.20 Скарби з горища

17.50 Елемент

19.10 Скарб.UA

21.45 Ефект Нострадамуса

23.35 Загадки Всесвіту

03.35 Бандитський Київ

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Дай Лапу»

08.40, 0.50 «Орел і решка. 

Шопінг»

09.35 «Орел і решка. 

Морський сезон»

11.25 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.50 Х/ф «Ларго Вінч: 
Початок»

19.50 Х/ф «Ларго Вінч-2: 
Змова в Бірмі»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 9.00, 20.00 Одного разу 

під Полтавою

08.30, 9.30, 17.00 Танька і 

Володька

10.00, 19.00 4 весілля

12.00 Панянка-селянка

13.00 Х/ф «Джой»
15.15, 16.05, 20.30 Країна У

15.40 Казки У

16.35 Одного разу в Одесі

17.30 Х/ф «Три горішки для 
Попелюшки»

21.00 М/ф «Епік»

23.00 Х/ф «Троє в каное»
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»

06.25 ГІМН УКРАЇНИ

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 14.50, 18.00, 

21.00, 23.10, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Домашні вогнища»

11.30, 12.20 Енеїда

12.05, 14.10, 0.00 Телепродаж

13.10 «Браво, шеф!»

14.35, 4.40 Своя земля

15.05, 2.40 Біатлон. Кубок 

світу. VI етап. 

Індивідуальна гонка 15 

км. Жінки

16.55, 18.20 Скелетон. Кубок 

світу. Кінегзе. Заїзд

19.25 Схеми. Корупція в 

деталях

19.55 «Супер-Чуття»

21.30, 23.40, 2.25 UA:Спорт

21.45 Перша шпальта

22.15 Т/с «Епоха честі»

04.15 Спільно

05.25 #ВУКРАЇНІ
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КАНАЛ «1+1»

06.05, 7.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 Комедія «Назад у 

майбутнє»

11.55 Комедія «Назад у 

майбутнє-2»

14.00 Комедія «Назад у 

майбутнє-3»

16.20 Комедія «Чорний 

лицар»

18.10 «Вечірній квартал»

19.30, 5.50 ТСН

20.15 «Новорічний вечірній 

квартал-2019»

00.40, 1.30 «Світське життя-

2019. Дайджест»

02.20 «Жіночий квартал»

05.00 «Розсміши коміка»

ІНТЕР

05.35 «Жди меня. Украина»

07.15 Х/ф «Без сина не 

приходь!»

09.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.00 Х/ф «Кортик»

15.10 Х/ф «Біле сонце 

пустелі»

16.50, 20.30 Т/с «Не жіноча 

робота»

20.00, 2.40 «Подробиці»

22.25 Т/с «Рідкісна група 

крові»

03.10 «Добрий вечір на 

«Інтері»

КАНАЛ

 «УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 5.20 Зоряний шлях

09.30, 15.20 Т/с «Спадкоємиця 

мимоволі»

17.10, 21.00 Т/с «Чужий гріх»

20.00 Головна тема

22.50 Х/ф «Любов і трохи 

перцю»

00.50, 2.15 Х/ф «Жила-була 

любов»

01.45 Телемагазин

03.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.40 Телемагазин

05.55 Таємний агент

07.10 Таємний агент. Пост-

шоу

09.00 Ревізор

11.00 Х/ф «Кур’єр»
13.00 Х/ф «Школа 

супергероїв»
15.00 Х/ф «Медальйон»

16.45, 18.45 Kids Time

16.50 М/ф «Монстри проти 

прибульців»

18.50 Х/ф «Битва за Землю»
21.00 Х/ф «Елізіум: Рай не на 

Землі»
23.10 Х/ф «Втеча 

неможлива»
01.20 Х/ф «Монстри»

ICTV

04.55 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.15 Факти

05.40 Особливості 

національної роботи

09.05 Х/ф «Перший лицар»

11.40 «На трьох»

12.45 Факти. День

13.00 Дизель шоу

16.50 Х/ф «Цар скорпіонів-5: 
Книга душ»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Останній 
мисливець на відьом»

21.05 Х/ф «Темна вежа»
22.50 Х/ф «Час відьом»
00.35 Х/ф «Маска Зорро»

02.50 Стоп

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

05.45, 12.00 «Легенди карного 

розшуку»

06.10 Х/ф «Тіні зникають 

опівдні»

15.40, 2.25 «Випадковий 

свідок»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 1.55 «Свідок»

19.30 Х/ф «Кухарка»

21.00 Х/ф «Бінго Бонго»

23.00 Х/ф «Поганий Санта»

00.55 «Південь. 

Нерадянський Союз»

02.55 «Речовий доказ»

03.55 «Легенди бандитського 

Києва»

04.45 «Top Shop»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України  

06.05 UA.Музика. Кліпи

06.10 Аромати Чилі. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Книга 

джунглів. Мультфільм 

08.00 Книга-мандаівка. 

Україна

08.05 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. Стань 

диким з нами 

09.00 Новини 

09.10 Я-ВІРТУОЗ! 

Загальнонаціональний 

мистецький проект 

10.20 Книга-мандрівка. 

Україна

10.40 Росселла. Телевізійний 

серіал. Італія, 16+ 

15.50 АЗІЯ 360. Бухара. 

Документальний цикл 

16.25 АЗІЯ 360. Самарканд. 

Документальний цикл 

16.45 АЗІЯ 360. Горці Паміру. 

Документальний цикл 

17.15 UA.МУЗИКА. Кліпи

17.30 Нова. Українська. 

Твоя Музика 2020 на 

Суспільному 

19.45 UA.МУЗИКА. Кліпи

20.00 Королівський 

Тур. Мексика. 

Документальний цикл 

20.55 UA.МУЗИКА. Кліп

21.00 Війни за статки. Галк 

Гоган. Документальний 

цикл 

21.40 Війни за статки. 

Дональд Стерлінг. 

Документальний цикл 

22.25 UA.МУЗИКА. Кліп 

22.30 Сучасна музика на 

UA.Культура. The ВЙО

22.40 UA.МУЗИКА. Кліпи

23.00 Новини 

23.20 Бюджетники 

23.50 Сильна доля. O. Torvald 

00.45 Мистецький проєкт в 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Сучасна Україна в 

звуках…

02.20 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Вольфанг Амадей 

Моцарт. Реквієм 

03.20 Сучасна музика на 

UA.Культура. Даша 

Суворова

03.30 Пліч-о-пліч 

04.10 Букоголіки 

05.00 #ВУКРАЇНІ 

05.50 Погода

СТБ

07.20 Х/ф «Ніч відпочинку 

для мами»

09.15 Т/с «Дочки-матері»

17.05 Х/ф «Пані покоївка»

19.10 »Х-Фактор»

22.00 Х/ф «Жіноча інтуїція»

00.10 Х/ф «Чоловіча інтуїція»

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»

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» 

(Журналістські 

розслідування)

21.30 Спецпроект «Влада 

хохотала»

22.00 THE WEEK 

Міжнародний огляд

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Рекс-2»

07.50 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

08.50 «Загублений світ»

14.45 Х/ф «Машина»

16.25 Х/ф «Андроїд-

поліцейський»

18.05 Х/ф «Вторгнення: Битва 

за рай»

20.00 Х/ф «Книга Ілая»

22.10 Х/ф «Колонія»

00.00 Х/ф «Ця стара машина»

01.30 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Боруссія» (Д) 

— «Кельн». Чемпіонат 

Німеччини

07.45, 18.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 «Реал» — «Севілья». 

Чемпіонат Іспанії

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30 «Брешія» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

12.10 «Реймс» — «ПСЖ». 

1/2 фіналу. Кубок 

французької ліги

13.55 «Аталанта» — 

«СПАЛ». Чемпіонат 

Італії

16.00 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

16.25 LIVE. «Боруссія» (М) 

— «Майнц». Чемпіонат 

Німеччини

17.15, 23.25 Yellow

18.55 LIVE. «Фіорентина» — 

«Дженоа». Чемпіонат 

Італії

19.45 Футбол Tables

20.55, 21.10 LALIGA ZAP. 

Чемпіонат Іспанії

21.25 LIVE. «Гент» — «Генк». 

Чемпіонат Бельгії

23.35 «Севілья» — 

«Гранада». Чемпіонат 

Іспанії. Прем’єра

01.25, 3.30, 5.30 Топ-матч

01.40 «Еспаньйол» — 

«Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

03.40 «Баварія» — 

«Шальке». Чемпіонат 

Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 «Брешія» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

07.40 «Ювентус» — 

«Парма». Чемпіонат 

Італії

09.25 «Ліон» — «Лілль». 

1/2 фіналу. Кубок 

французької ліги

11.10 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

11.40 «Боруссія» (Д) 

— «Кельн». Чемпіонат 

Німеччини

13.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

13.55 LIVE. «Еспаньйол» 

— «Атлетік». Чемпіонат 

Іспанії

14.45, 22.30, 1.40 Yellow

15.55, 16.25 LALIGA ZAP. 

Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

16.10, 16.40, 21.25, 23.40, 3.40 

Топ-матч

16.55 LIVE. «Валенсія» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

17.45 Футбол Tables

18.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

19.25 LIVE. «Баварія» — 

«Шальке». Чемпіонат 

Німеччини

20.15 Футбол NEWS

21.40 LIVE. «Торіно» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

23.50 «Боруссія» (М) 

— «Майнц». Чемпіонат 

Німеччини

01.50 «Фіорентина» — 

«Дженоа». Чемпіонат 

Італії

03.55 «Гент» — «Генк». 

Чемпіонат Бельгії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.00, 0.30 Містична Україна

08.45 Україна: забута історія

10.25 Речовий доказ

11.35 Секрети Другої світової

13.35, 21.00 НЛО з минулого

15.05, 22.40 Сучасні дива

15.55 Загадки Всесвіту

16.45 Дикі тварини

18.45 Брама часу

23.30 Фестивалі планети

01.25 Підроблена історія

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Земля до початку 

часів»

08.30 «Ух ти show»

09.30 М/ф «Махнемо на 

Місяць»

11.00 М/ф «Морська 

бригада»

12.45 М/ф «Воруши ластами, 

Семмі»

14.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Х/ф «Ларго Вінч: 

Початок»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Снігова битва»
12.00, 13.00, 14.00 Казки У
12.30, 13.30, 20.00, 21.30 

Країна У
15.00 Х/ф «Троє в каное»
17.00 Х/ф «День, коли Земля 

зупинилась»
19.00, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Ігри Приколів
23.00 Одного разу в Одесі
00.00 Сімейка У
01.00 17+
02.15 Теорія зради
03.05 БарДак
03.55 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.25 Гімн України 

06.30, 7.15, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 2.10 

Новини

09.30 «Зворотний відлік»

11.50, 13.15, 0.10 Телепродаж

12.10 Д/ц «Королівський тур»

13.35 «Мегаполіси»

14.05, 2.40 Біатлон. Кубок 

світу. VI етап. Одиночна 

змішана естафета

15.55, 4.15 Біатлон. Кубок 

світу. VIII етап. Змішана 

естафета

17.35 Т/с «Епоха честі»

20.25 «Світ дикої природи»

21.25 «Боротьба за 

виживання»

22.00 Х/ф «Сімейний портрет 

в інтер’єрі»
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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 «Світ навиворіт-6»

11.15 Бойовик «Форсаж»

13.15 Бойовик «Подвійний 

форсаж»

15.30 Бойовик «Потрійний 

форсаж: токійський 

дрифт»

17.30 Бойовик «Форсаж-4»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни-10»

23.35 «Жіночий квартал»

01.20 «Вечірній квартал»

02.35 «Розсміши коміка»

ІНТЕР

04.00 «Великий бокс. Данні 

Гарсія — Іван Редкач»

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»

13.00 Х/ф «З Неаполя з 
любов’ю»

15.00 Т/с «Мене звати 

Мелек»

18.10 Х/ф «Золото Флінна»
20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Загублене місто 
Z»

23.10 Х/ф «Невловимий»
00.50 Д/п «Пережити 

Голокост. Війна Фредді 

Ноллер»

01.55 «Речдок»

03.25 «Орел і решка. Шопінг»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ

 «УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Чужий гріх»

12.50 Т/с «Подаруй мені 

життя»

17.00, 21.00 Т/с «Втікачка»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Горобини 

грона червоні»

01.45 Телемагазин

02.35 Х/ф «Любов і трохи 

перцю»

04.10 Х/ф «Жила-була 

любов»

05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.20 Зона ночі

05.45 Телемагазин

06.00 Таємний агент

07.20 Таємний агент. Пост-

шоу

09.05, 10.45 Kids Time

09.10 М/ф «Луїс і прибульці»

10.50 М/ф «Монстри проти 

прибульців»

12.50 Х/ф «Клони»

14.40 Х/ф «Битва за Землю»

16.50 Х/ф «Елізіум: Рай не на 

Землі»

19.00 Х/ф «Репродукція»

21.00 Х/ф «Сім сестер»

23.20 Х/ф «Демон

ICTV

04.55 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.10 Факти

05.35 Не дай себе обдурити

06.25 Громадянська оборона

07.20 Антизомбі. Дайджест

08.20, 2.00 Секретний фронт. 

Дайджест

09.10 Т/с «Відділ 44»

12.45 Факти. День

13.05 Х/ф «Цар скорпіонів-5: 

Книга душ»

15.00 Х/ф «Темна вежа»

16.50 Х/ф «Останній 

мисливець на відьом»

18.45 Факти тижня

20.35 Х/ф «Дракула: 

Невідома історія»

22.20 Х/ф «Мисливці на 

відьом»

00.00 Х/ф «Пекло»
5 канал

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

Машина часу
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
0.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 Час новин

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

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

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

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

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

Я. Соколовою
10.50 Афіша

11.15 Vоїн — це я!
12.10, 23.15, 0.20 Невигадані 

історії
12.30 Континент
13.10 Медекспертиза
15.10 Про військо
15.30 Паспортний сервіс
16.10 Рандеву
17.10 Особливий погляд

18.00, 1.00, 5.10 Час. 

Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко

21.40 Час-Time

22.05 Лінійка документальних 

проєктів

00.50, 1.55 Огляд преси

НТН

05.45 Х/ф «Дикий пляж»
07.00 »Страх у твоєму домі»
10.25 Х/ф «Кухарка»
11.45 Х/ф «Грішник»
13.15 Х/ф «Жіноча доля»
17.00 Х/ф «Бінго Бонго»
19.00 Х/ф «Інтердівчинка»
22.00 Х/ф «88 хвилин»
00.00 »Легенди карного 

розшуку»
01.45 »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. Кліпи
06.10 Аромати Чилі. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.05 Книга-мандрівка. 

Україна
07.10 Казки,перевірені часом. 

Калоші щастя. Художній 
фільм

08.45 Книга-мандрівка. 
Україна

09.00 Новини 
09.10 Чарівник країни мрій. 

Художній фільм, 12+ 
12.25 Біблійна колекція. 

Поряд з Ісусом. Марія 
Магдалена. Художній 
фільм 

14.15 UA.МУЗИКА. Кліп
14.20 ТЕЛЕПРЕМ’ЄРА. 

Двоколісні хроніки 
2019. Албанія-Греція. 
Найкрасивіші і найважчі 
кілометри. Втікаємо від 
холоду 

14.30 Двоколісні хроніки 
2019. Італія. Страшний 
землетрус. Навіщо 
ми поїхали на північ. 
Модена і Болонья 

14.50 Двоколісні хроніки 
2019. Італія. 
Запізнилися на 
корабель з купленим 
квитком! Зависли в 
Генуї 

15.05 Двоколісні хроніки 
2019. Туніс. Велосипед 
замість обручки. 

Важкий старт 
15.25 Двоколісні хроніки 

2019. Туніс. По базарах 
столиці. Карфаген і 
Сіді-Бу-Саїд 

15.40 Двоколісні хроніки 
2019. Туніс.
 В африканському 
потязі на південь. 
Екскурсія з красунею 
Ніхель 

16.00 Вижити в дикій природі. 
Документальний цикл 
про природу 

18.00 UA.МУЗИКА. Кліп 
18.10 Ювілейний концерт 

«НАОНІ-50 років» на 
UA.КУЛЬТУРА 

19.30 UA.МУЗИКА. Кліпи
19.50 Війни за статки. Галк 

Гоган. Документальний 
цикл 

20.30 Королівський 
Тур. Ізраїль. 
Документальний цикл 

21.30 ПРЕМ’ЄРА телеверсії. 
Метт Елліот. Нуар, 
неофолк та слоукор

23.00 Новини 
23.25 Бюджетники 
23.55 UA.МУЗИКА. Кліп 
00.10 Розсекречена історія. 

Міфи і правда про 
Бабин Яр

01.00 Київ. Початок війни. 
Документальна 
програма

01.50 Голокост. Чи вивчили 
ми уроки історії? 

02.40 Розсекречена історія. 
Хроніки Львівського 
гетто

03.35 Пліч-о-пліч 
04.15 Букоголіки 
05.10 #ВУКРАЇНІ

СТБ

06.25 «Хата на тата»
18.00, 19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
19.55 «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» з 

Катериною Трушик
11.15, 12.15, 13.15 «Акценти»
14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»
17.15 «Про особисте»
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 

хохотала»
23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Угон по-нашому»
08.00 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»
09.00 «Шалені перегони-

2018»
11.00 «Він, вона та телевізор»
13.55 Х/ф «Нестримні»
15.30 Х/ф «Морський 

піхотинець»
17.10 Х/ф «Морський 

піхотинець-2»
19.00 Х/ф «Морський 

піхотинець-3: Тил»
20.30 Х/ф «Морський 

піхотинець-4»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Валенсія» 
— «Барселона». 
Чемпіонат Іспанії

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

08.15 «Торіно» — 
«Аталанта». Чемпіонат 
Італії

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS

10.20 «Гент» — «Генк». 
Чемпіонат Бельгії

12.10, 12.40 «LALIGA ZAP». 
«Чемпіонат Іспанії

12.25, 14.55, 16.00, 18.25, 
20.55, 21.40, 1.55 Топ-
матч

12.55 LIVE. «Атлетіко» — 
«Леганес». Чемпіонат 
Іспанії

13.45, 19.45, 23.55 Yellow
16.25 LIVE. «Вердер» 

— «Гоффенгайм». 
Чемпіонат Німеччини

17.15 Футбол Tables
18.55 LIVE. «Рома» 

— «Лаціо». Чемпіонат 
Італії

21.55 LIVE. «Вальядолід» 
— «Реал». Чемпіонат 
Іспанії

00.05 «Інтер» — «Кальярі». 
Чемпіонат Італії

02.10 «Баєр» — «Фортуна». 
Чемпіонат Німеччини

04.00 «Наполі» — 
«Ювентус». Чемпіонат 
Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Севілья» — 
«Гранада». Чемпіонат 
Іспанії

07.40 «Брешія» — «Мілан». 
Чемпіонат Італії

09.25 «Баварія» — 
«Шальке». Чемпіонат 
Німеччини

11.10, 18.10 «Бундесліга 
weekly». Чемпіонат 
Німеччини

11.40 «Валенсія» 
— «Барселона». 
Чемпіонат Іспанії

13.25 LIVE. «Інтер» — 
«Кальярі». Чемпіонат 
Італії

14.15, 19.45 Футбол Tables

15.25, 16.45, 22.30 Yellow
15.35, 17.55, 18.40, 21.10, 

1.30, 3.35, 5.40 Топ-
матч

15.55 LIVE. «Верона» 
— «Лечче». Чемпіонат 
Італії

18.55 LIVE. «Баєр» — 
«Фортуна». Чемпіонат 
Німеччини

20.55, 21.25 «LALIGA ZAP». 
Чемпіонат Іспанії

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

23.40 «Лілль» — «ПСЖ». 
Чемпіонат Франції. 
Прем’єра

01.45 «Атлетіко» — 
«Леганес». Чемпіонат 
Іспанії

03.50 «Вердер» 
— «Гоффенгайм». 
Чемпіонат Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.40, 0.25 Містична Україна
08.30 У пошуках істини
09.15, 18.30 Брама часу
10.05 Речовий доказ
11.15 Секрети Другої світової
13.15, 21.00 НЛО з минулого
14.50, 22.35 Сучасні дива

15.40 Загадки Всесвіту
16.30 Дикі тварини
23.25 Фестивалі планети
01.15 Теорія Змови

К1

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

часів»
08.30 «Ух ти show»
09.35 М/ф «Морська 

бригада»
11.20 М/ф «Воруши ластами, 

Семмі»
13.00, 2.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
00.00 Х/ф «Ларго Вінч-2: 

Змова в Бірмі»
03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.20 Х/ф «Свинопас»
12.30 Танька і Володька
15.30 Х/ф «Три горішки для 

Попелюшки»
17.00 М/ф «Епік»
19.00, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
20.00, 21.30 Країна У
22.00 Ігри Приколів
23.00 Х/ф «День, коли Земля 

зупинилась»
01.00 Панянка-селянка
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Кмітливий Сяоцзі»

06.25 Гімн України 

06.30, 7.15, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 2.10, 

5.00 Новини

09.30 Енеїда

10.25, 12.25, 0.10 Телепродаж

10.45 Х/ф «Невезучий 
папарацці»

12.40, 17.15 «Мегаполіси»

13.10 Біатлон. Кубок світу. VI 

етап. Мас-старт 15 км. 

Чоловіки

14.00 «Мегаполіси» 7 вип.

14.50 «Дикі тварини»

15.50, 3.30 Біатлон. Кубок 

світу. VI етап. Мас-старт 

12,5 км. Жінки

16.50 UA:Біатлон. Студія

17.35 Т/с «Епоха честі»

20.25 «Світ дикої природи»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.00 Х/ф «Басейн»
02.40 Біатлон. Кубок світу. VI 

етап. Масстарт 15 км. 

Чоловіки

04.20 #ВУКРАЇНІ

05.25 Спільно
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Чому мікропозики є популярними 
серед українців?
 Мікрокредитний ринок із 
кожним роком демонструє ста-
ле зростання — як у плані об-
сягів, так і кількості клієнтів. 
Наприклад, за даними Націо-
нальної комісії, що здійснює 
регулювання у сфері ринків фі-
нансових послуг, приріст обся-
гу наданих МФО фінпослуг за 9 
місяців 2019 року — порівняно 
з аналогічним періодом мину-
лого року — становив 144 %. 
 І якщо у 2018 році загальна 
сума виданих мікрофінансови-
ми структурами кредитів скла-
ла приблизно 24 млрд грн (1 
млрд доларів США), то за під-
сумками минулого року цей по-
казник становитиме близько 
40 млрд грн. Назагал, щорічно 
послугами МФО користуються 
від 3 до 5 мільйонів українців. 
 Популярність мікрокредит-
них компаній можна пояснити 
тим, що вони видають швидкі 
кредити в онлайні за набагато 
більш спрощеною процедурою і 
менш жорсткими вимогами до 
майбутніх позичальників, аніж 
банки. Все максимально спро-
щено та зручно. Головна ж спе-
цифіка мікропозик полягає в 
тому, що вони становлять порів-
няно невеликі суми у кілька ти-
сяч гривень і видаються на ко-
роткий строк (до 30 днів). Саме 
тому ці послуги прийнято нази-
вати «кредитами до зарплати».
 Водночас лояльні умови для 
позичальників (відсутність за-
стави, необов’язковість офіцій-
ного працевлаштування тощо) 
породжують набагато вищі ри-
зики для мікрофінансових ком-
паній у порівнянні з банками. 
Тож відсотки за кредитами є ви-
щими, ніж у банківських уста-
новах. Чимало клієнтів МФО, 
на жаль, ігнорує цей факт.

Безвихідних ситуацій не буває, — 
переконані в «Dolga net»
 Слід констатувати: більшість 
клієнтів є добропорядними по-
зичальниками, повертають кре-
дити вчасно, їх дуже цінують в 
мікрокредитних компаніях, 
пропонуючи більш лояльні умо-
ви для наступних позик. З ін-
шого боку, далеко не всім гро-
мадянам вдається розрахува-
ти свої фінансові можливості і 
вчасно виплатити кредит. Не-
рідко виникають незаплановані 
витрати за браком коштів у сі-
мейному бюджеті (наприклад, 
ремонт сантехніки, придбання 
холодильника, бойлера, весіль-
ного дарунка тощо). Або ж лю-
дину можуть несподівано спіт-
кати складні життєві обстави-
ни (втрата роботи, соціальних 
виплат, хвороба або термінова 
хірургічна операція і т. д.). Тож 
у деяких клієнтів просто-таки 
немає іншого виходу, аніж зай-

ти у тривалу прострочку щодо 
виплат за кредитом.
 Що ж робити в таких випад-
ках? Головне для боржника — 
не впадати у відчай. Адже на 
ринку працює консалтингова 
компанія «Dolga net», експер-
ти й фінансові консультанти 
якої знають, як знайти вихід. 
Завдання структури — допома-
гати позичальникам у закрит-
ті прострочених кредитів перед 
мікрофінансовими організа-
ціями. Адже, якщо боржники 
вчасно не погашають відсотки 
й тіло позики, то МФО, згідно 
з умовами договорів, нарахову-
ють штрафи й пеню. Як прави-
ло, це відбувається через те, що 
люди не завжди грамотно здій-
снюють фінансове плануван-
ня особистого бюджету. У та-
ких випадках обсяги боргових 
зобов’язань суттєво зростають. 
Відтак людина опиняється в 
безвихідній на перший погляд 
ситуації: можливо, вона б і по-
гасила тіло кредиту й певну час-
тину відсотків, проте вся сума 
заборгованості виявляється не-
підйомним тягарем. 
 Якраз за таких обставин ком-
панія «Dolga net» і допомагає 
позичальникам списати значну 
суму заборгованості. Головне, 
що дана послуга для клієнтів 
(фінансові консультації, пред-
ставництво інтересів та ін.) не 
буде вартувати їм жодної копій-
ки. Допомога від «Dolga net» — 
абсолютно безкоштовна.
 Сьогодні компанія успіш-
но співпрацює з тисячами по-
зичальників мікрофінансових 
організацій з усіх регіонів Ук-
раїни. І, як правило, — ефек-
тивно сприяє «пільговому» за-
криттю простроченої заборгова-
ності. Адже сервіс «Dolga net» 
уже давно налагодив тісні пар-
тнерські стосунки з провідними 
вітчизняними МФО. 
 Саме тому боржникам, котрі 
перебувають під тягарем про-
строчених мікропозик, вар-
то без вагань виходити на кон-
такт із фахівцями «Dolga net». 
Для того щоб раз і назавжди 
забути про борги, необхідно: 1) 
звернутися до компанії та пові-
домити інформацію про забор-
гованість, визначивши суму, 
яку ви готові заплатити для 
покриття кредиту; 2) компанія 
контактує з мікрофінансовою 
організацією щодо узгоджен-
ня заявки на списання певної 
суми; 3) ви погашаєте обумов-
лений розмір боргу і закриває-
те кредит. 
 Безвихідних ситуацій не-
має, є лише неприємні. Проте 
їх можна вирішити за допомо-
гою компанії «Dolga net».
 Контактні дані: теле-
фон: +38(067) 219 55 50; 
e-mail: dolganetinfo@gmail.com ; 
Facebook.com/dolganet.com.ua. ■

ВИХІД Є

Як «Dolga net» 
допомагає боржникам 
мікрокредитних структур
Андрій БУГАЄНКО

Чи знаєте ви, що «Dolga net» — єдина на ринку компанія, яка абсолют-
но безплатно допомагає клієнтам мікрофінансових організацій (МФО) 
у реальному і швидкому поверненні прострочених та задавнених кре-
дитів? 
Річ у тім, що жодна інша структура не сприятиме боржникові «за кра-
сиві очі» у погашенні проблемної позики. Найвагоміші переваги ком-
панії «Dolga net» — у тому, що її консультанти напряму співпрацюють 
з мікрофінансовими організаціями й успішно координують повернення 
позичальником «компромісної» суми кредиторові й остаточне закриття 
боргу. Про те, як це працює, пропонуємо дізнатися зі статті.

■

Валентина САМЧЕНКО

 Близько трьох років ми-
нуло від появи ідеї екрані-
зувати роман Софії Андру-
хович «Фелікс Австрія», 
який став у 2014-му Кни-
гою року ВВС, до виходу 
на великі екрани психоло-
гічної драми «Віддана», як 
назвали фільм за мотива-
ми літературного твору. На 
презентації у Києві автор-
ка зауважила, що спочат-
ку насторожено постави-
лася до пропозиції, а потім 
вирішила дистанціювати-
ся. Про фільм письменни-
ця каже: «Як мені здаєть-
ся, все вдалося. Це є версія, 
інтерпритація»; про героїв: 
«Я все уявляла інакше».
 Читачі й слухачі (є 
аудіокнижка) знають, що 
неможливо не захопити-
ся атмосферністю роману 
«Фелікс Австрія», де вже 
першим абзацом багато-
лико зображено Станіслав 
— нинішній Івано-Фран-
ківськ у часи Австро-Угор-
щини. Карнавал на кар-
навалі там у зимові свята 
1900-го: «в Музичному то-
варистві імені Монюшка, у 
казино — академічна вечір-
ка, костюмований раут, 
який організував місцевий 
«Сокіл», і так на два міся-
ці наперед», «багато гостей 
було в «Зірці» і в Міщансь-
кому товаристві»... За опи-
сами кожен детально вима-
льовує в уяві довкілля, лю-
дей і події: «панюньці в 
зефірних сукнях», «у го-
ловній наві мармур темно-
зелений, у бічних — кре-
мовий», «панюсі ридають 
гіркими потоками, аж їм 
синіють носи», «лопочуть 
крила ангелів»... Без пере-
більшення, «Фелікс Авс-
трію» можна вважати де-
талізованим художнім 
путівником у порівняно не-
далеке минуле нині Івано-
Франківська, який уклала 
молода служниця Стефця, 
котра з малих літ росла ра-
зом зі своєю ровесницею 
пані Аделею, донькою до-
ктора Анґера. Матері обох 
дівчаток загинули в одній 
пожежі.
 Фільм «Віддана» почи-

нається з 1868 року, з дня, 
коли несподівано спалах-
нув будинок, а потім опові-
дає історію 25 років пото-
му. Екранізовані Стефанія 
Чорненько й Адель Ско-
лик із малолітства, вияв-
ляється, вимірюють, кого 
з них більше любить спо-
чатку доктор, коли зали-
шив у сім’ї після трагедії і 
доньку служниці, а потім і 
молоді люди. Хоча про ди-
тячі ображання — «гострі 
як гачок», а потім і пізніші 
Стефця емоційно у книжці 
таки розповідала. Як прав-
да і те, що й у першодже-
релі вона додумувала собі 
й Аделі почуття. Тож гас-
лом стрічки стали слова: 
«Кожен отримує те, що 
хоче. Кожен має таку лю-
бов, якої прагне». 
 Загалом, події фільму 
дуже близькі до книжко-
вих. Авторки сценарію — 
Аліна Семерякова в кола-
борації з Софією Андрухо-
вич. Деякі слова і вчинки, 
які у романі приписані ін-
шим, у фільмі перейшли до 
Стефці, наприклад, досить 
зухвале, як для простолю-
динки, прохання до пані 
попереду в глядацькій залі 
зняти у театрі габаритно-
го капелюха. Утім, позбав-
лені значної частини літе-
ратурного контексту, епі-
зоди в кіно сприймають-
ся по-іншому, персонажі, 
у результаті, дещо спро-
щені.
 Виробником художньо-
го повнометражного філь-
му «Віддана» стала студія 
Film.UA, яка придбала пра-
ва на екранізацію роману 
Софії Андрухович у січні 
2017-го. Наступного року 
проєкт став одним із пере-
можців конкурсу Мініс-
терства культури України 
з надання держпідтрим-
ки фільмам патріотично-
го спрямування (кінокар-
тину від початку позиціо-
нували як «історична дра-
ма»). Загальний кошторис 
— 60 млн грн, із них част-
ка грошей з держбюджету 
— 25 млн грн.
 Кажуть, найпростіше 
було визначитися з вико-
навцем головної чолові-

чої ролі Петра — чоловіка 
Аделі. Ним став Роман Лу-
цький, актор Івано-Фран-
ківського академічного об-
ласного українського му-
зично-драматичного театру 
імені Івана Франка, якого 
на великих екранах гля-
дачі запам’ятали за фен-
тезі «Сторожова застава» 
(2017). Аделя — Алеся Ро-
манова. Стефа — польсь-
ка акторка Маріанна Яну-
шевич. Запрошені в епізо-
дичні ролі «Відданої» бале-
рина і телесуддя Катерина 
Кухар, акторки Ірма Ві-
товська, Ада Роговцева та 
Наталія Васько, письмен-
ник і батько авторки літе-
ратурного першоджерела 
Юрій Андрухович значно 
розширюють коло тих, хто 
захоче подивитися це тех-
нічно якісно зняте кіно.
 Фільмували «Віддану» 
у Києві, поблизу, у кіносе-
лищі Ніжиловичі, у Чер-
нівцях і Білій Церкві. Об-
рази акторів створюва-
ла художниця з костюмів 
Леся Патока. Для стріч-
ки пошили вишукані сук-
ні й інші вдяганки кінця 
ХІХ, початку ХХ століть 
— усього понад 150 оригі-
нальних вдяганок, включ-
но з повсякденними і свят-
ковими образами, формою 
жандармів, військових і 
медиків. Під час прем’єри 
у столиці представили 15 
манекенів в унікальних 
вбраннях; подібні вистав-
ки обіцяють показати і в 
інших місцях. 
 У фільмі «Віддана» су-
перництво за увагу, кра-
сиві наряди, любовні зіт-
хання, вишукані страви 
та літаючі риби і портрети, 
що говорять, роздуми про 
межу прагнення розчиня-
тися у бажаннях інших та 
не забувати про себе — це, 
звичайно, найперше для 
жіночої аудиторії. Гляда-
чам-чоловікам сподобають-
ся красиво зняті головні ге-
роїні без одягу. Їх поява на 
екрані продиктувала реко-
мендоване обмеження гля-
дацької аудиторії (16+). 
Стрічку показуватимуть 
практично у всіх кінотеат-
рах країни. ■

ТАКЕ КІНО

Служити чи вільно жити
Стартував прокат екранізації роману Софії Андрухович

■

«Віддана»: Фелікс (Ясін Фараджаллах), Стефця  Чорненько (Маріанна Янушевич) 
та Петро Сколик (Роман Луцький).
Фото з сайта tv.ua.
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Найбільшим своїм досягненням у минулому 
році 23-річна Анна Богачова з райцентру Ди-
канька, звичайно ж, вважає рекордне схуд-
нення: їй вдалося скинути 48 (!) кілограмів 
зайвої ваги. Наймолодша учасниця 9-го се-
зону шоу телеканала «СТБ» «Зважені та щас-
ливі» з Полтавщини залишила його у 12-му 
випуску: більшість учасників дали шанс Лалі 
Алієвій, вважаючи, що сильна духом Аня 
зможе худнути далі й сама. І справді, на ту 
пору дівчина важила 98 кілограмів, на пост-
шоу — 85, а на сьогодні її вага зменшилася 
ще на 10 кілограмів.

Набравши 123 кілограми ваги, 
зрозуміла, що сама 
з проблемою не впорається
 Анна розповідає, що все життя була 
пухкенькою. Аби схуднути, почала відві-
дувати тренажерний зал, зайнялася та-
ким нежіночим видом спорту, як пауер-
ліфтинг. І хоч піднімала вагу, значно біль-
шу за власну, все одно лишалась «у тілі». 
Так трапилося, що в результаті нещасно-
го випадку дівчина, по суті, відбила ниж-
ню частину ноги, після операції мала три 
місяці постільного режиму. Ось так при 
зрості 175 сантиметрів урешті-решт на-
брала 123 кілограми ваги. «Жахливе чис-
ло», — зітхає Аня. 
 — Після цього зрозуміла, що сама з 
проблемою не впораюся. Надмірна вага не 
лише шкодить нашому здоров’ю, викли-
кає багато незручностей (важко навіть взу-
тися, бо заважає живіт), а й породжує не-
мало «комплексів». Тож я дивилася по те-
лебаченню всі програми шоу «Зважені та 
щасливі», починаючи з першого сезону, 
і зізнавалася мамі, що дуже хотіла б опи-
нитися серед його учасників, — пригадує 
Анна Богачова. — Реєструвалася на участь 
у телепроєкті неодноразово — і за третьої 
спроби, дізнавшись, що це буде «сезон оди-
ночок», подумала, що маю стовідсотково 
туди потрапити. І моя мрія стала реальніс-
тю. Дуже вдячна цьому проєкту: він змі-
нив мене кардинально, і не лише зовні. На 
старті 9-го сезону (у квітні минулого року) 
я була таким собі «їжаком», «річчю в собі». 
А зараз розумію, чому телешоу має таку 
назву, бо почуваюся справді щасливою лю-
диною, якою досі не була ніколи. У моєму 
житті все прекрасно.Часто говорю напів-
жартома, напівсерйозно: як мені заважали 
жити оті зайві кілограми! Я ніби скинула з 
плечей мішок із цукром (а це — майже 50 
кілограмів) і тепер почуваюся пташкою із 
крилами за спиною — хочеться пурхати.
 Багатьох цікавить питання, як худну-
ти правильно, аби досягти результату і не 
нашкодити власному організму? Анна Бо-
гачова стверджує, що ось такі разючі змі-
ни з нею відбулися найперше завдяки пра-
вильному харчуванню і тренуванням у 
спортзалі. 
 — Експерт-дієтолог телепроєкту Світла-
на Фус дала нам багато корисних порад, як 
харчуватися правильно. У нас було розпи-
сано у грамах, скільки чого ти мав з’їсти за 
добу. І, знаєте, тепер я вже прораховую ав-
томатично, яких продуктів краще не поєд-
нувати, а від яких ліпше й зовсім відмови-

тися. Наприклад, перестала вживати хліб, 
виготовлений із пшеничного борошна. Від-
даю перевагу гречаному на заквасці — без 
дріжджів та цукру. Від цукру взагалі від-
мовилася. Тим паче що його можна замі-
нити медом або стевією. Та й загалом уже 
чітко знаю, які з продуктів можу собі доз-
волити, а які — ні. Хоча Світлана Фус нам 
радила: якщо, мовляв, хочеться того ж 
сала, з’їжте, але не більше 50 грамів. Ок-
рім того, щодня мала два двогодинні тре-
нування у спортзалі. А останнього місяця 
тренувалася й п’ять разів на день. Фізич-
ні навантаження були дуже суттєві, важ-
ко було ще й тому, що весь час давала про 
себе знати моя прооперована нога. Уже й 
не пригадаю, коли до телепроєкту востаннє 
ставала на бігову доріжку. А нині з легкіс-
тю бігаю як напівмарафони, так і марафо-
ни. І дивуюся, чому не робила цього рані-
ше. За таким режимом уже просто звикла 
жити. Загалом режим — це, мабуть, най-
головніше. Організм призвичаюється до 
нього й потім сам підказує, що тобі, скажі-
мо, пора перекусити. Чутки про те, що під 
час телепроєкту нам роблять операції, не 
є правдою, — запевняє Анна. — Потрібно 
було бачити, як під час схуднення в нас об-
висала шкіра. Привести її в тонус допома-
гали сауна й масажі.

Навчилася довіряти людям
 Під час телешоу кожен з учасників от-
римав те, про що мріяв чи не все життя, — 
свою пару. Партнером нашої землячки став 
Микола Ворошнов — переможець першо-
го сезону. Тоді зі 175 кілограмів він скинув 
понад половину, проте участь у зброй ному 
конфлікті на Донбасі внесла корективи в 
його режим, через що молодий чоловік зно-
ву погладшав — аж до 220 кілограмів. Під 
час першого конкурсу дівчина допомагала 
йому піднятися на конструкцію у вигляді 
величезного торта, — такої ваги, за її сло-
вами, вона не долала навіть тоді, коли зай-
малася силовим триборством. Журналіс-
ти поспішили наректи Анну й Миколу «со-
лодкою парочкою». 
 — Багато хто з партнерів після проєк-
ту не підтримує стосунків. Ми ж із Колею 
продовжуємо спілкуватися, він забирає 
мене на тренування, — поділилася Аня. 
— Дуже йому вдячна. Це людина, яка до-
помогла мені змінитися, так само, як і я — 
йому. Рада, що мені попався саме Микола. 
Він найкращий партнер на проєкті!
 У відповідь на запитання, що на шоу 

їй видалося най складнішим, Анна Бога-
чова зізнається: довіритися партнерові. 
Адже після того, як, зламавши ногу, була 
прикутою до ліжка, дівчину весь цей час 
підтримували лише рідні, натомість усі 
друзі «випарувалися», через що вона й 
закрилася в собі.
 — Завдяки ж телепроєкту я навчила-
ся довіряти людям. Хоч це було й нелегко. 
Спочатку навіть свої валізи тягала сама, 
— сміється Аня. — А коли під час фізич-
них навантажень боліла проблемна нога, 
мовчки терпіла біль — не могла навіть ко-
мусь поскаржитися. Та й конкурси стали 
справжнім випробуванням. Особливо важ-
ко мені далися ті, що були пов’язані з ви-
сотою, оскільки я її панічно боялася. А ще 
так і не змогла облити багнюкою оперну 
співачку Олену Гребенюк (таким було за-
вдання під час одного з конкурсів) — мене 
так виховали батьки: за будь-яких ситу-
ацій потрібно найперше лишатися лю-
диною. До речі, експерт-психолог проєк-
ту Анна Кушнерук зауважила, що я дуже 
мудра жінка, як на свій вік. Приємно було 
почути від неї таку похвалу. Попри всі 
складнощі, бажання розвернутися й поїха-
ти додому жодного разу не виникало. Адже 
я прийшла на проєкт із твердим наміром 
змінитися. Коли ж після 12-го тижня ви-
пала з нього, мені навіть не вистачало отих 
конкурсів, адреналіну в крові. То були 12 
нереально щасливих тижнів у моєму жит-
ті, що супроводжувалися незабутніми вра-
женнями. Усе було справді круто. 
 Після проєкту життя Анни Богачової 
змінилося: вона знайшла роботу в Києві, 
тож до Диканьки тепер приїжджає лише 
навідати рідню: нині гостює в батьків 

на свята. Розказує, що багато хто з при-
ятелів, знайомих на вулицях рідного се-
лища її не впізнає. 
 — Ви не повірите, мій хрещеник Да-
нилко, уперше побачивши мене після про-
єкту, аж розплакався: це не моя, мовляв, 
хрещена мати. Сьогодні йшла в гості до ді-
дуся й зустріла приятельок, махаю їм ру-
кою, а вони й кажуть: якби, мовляв, не 
твоя посмішка, ми тебе нізащо не впізна-
ли б. Багато хто робить мені компліменти. 
Це приємно. Адже заради того, аби отак 
змінитися, витрачено стільки зусиль: як 
власних, так і тих людей, котрі працюва-
ли за кадром, без їхньої допомоги я б не ста-
ла такою «цукерочкою», — зазначає Аня. 
 Дівчина продовжує вести активний 
спосіб життя: займається не в одному сто-
личному тренажерному залі, після трену-
вання, якщо має вільний час, долає 7 кіло-
метрів до місця проживання пішки, пла-
ває, бігає (без спорту вже не уявляє свого 
життя) і, звісно ж, правильно харчується. 
Отож, зізнається, на вазі 75 кілограмів зу-
пинятися не збирається — худнутиме й 
далі. Є в Анни Богачової й улюблене хобі 
— їй до вподоби створювати флористичні 
роботи (букети, композиції тощо) із квітів 
та інших природних матеріалів, тож хоче 
закінчити в столиці якісь курси й, можли-
во, згодом знайти себе в цій сфері.
 — Моєю мрією, як уже говорила, було 
потрапити на телепроєкт «Зважені та 
щасливі». Нині ж маю іншу мрію й ма-
ленькими кроками прямую до неї. На-
прикінці нинішнього року всі матимуть 
змогу про неї дізнатися. А поки що це 
маленька таємниця, — загадково посмі-
хається Анна. ■

Разючі зміни: як бачите, Анна Богачова недаремно так наполегливо прагнула потрапити 
на популярне телешоу.
Фото з особистого архіву Анни Богачової.

❙
❙
❙

СИЛА ВОЛІ

Позбутися кілограмів відчаю
Учасниця телешоу 
«Зважені та щасливі» 
не лише змінилася зовні, 
а й віднайшла гармонію 
в житті

■

Олександра ТВЕРДА 

 50% українських підлітків мають 
досвід куріння, 86% вживали алко-
голь і 18% пробували наркотики, свід-
чить опитування, презентоване Дитя-
чим фондом ООН (ЮНІСЕФ). «Результа-
ти опитування про вживання шкідливих 
речовин і різного роду залежностей спо-
нукають нас критично оцінити соціаль-
не середовище підлітків. Ми сподіваємо-
ся, що дослідження ESPAD і його дані 
по Україні врахують для розробки прог-
рам у сферах освіти і охорони здоров’я. 
Спираючись на ці підсумки, ми будемо 
продовжувати співпрацю з нашими пар-
тнерами заради майбутнього, де кожна 
дитина насолоджуватиметься якісним 
життям», — зазначила глава представ-
ництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 
в Україні Лотта Сільвандер.
 За твердженнями учнів шкіл, непов-
нолітнім «легко» або «скоріше легко» 
добути вино, пиво, шампанське (64,3%), 
слабоалкогольні напої (60,7%), сигаре-
ти (43,8%), міцні напої (28, 6%), мари-

хуану (12,3%), транквілізатори (7,1%), 
амфетамін (5,8%), крек (5,7%), екста-
зі (5,2%), метамфетамін (4,9%), кокаїн 
(4,3%), метадон (4,2%). Про це на пре-
зентації звіту ЮНІСЕФ із куріння, вжи-
вання наркотичних речовин серед під-
літків розповіла голова правління Ук-
раїнського інституту соціальних дослід-
жень імені Олександра Яременка Ольга 
Балакірєва.
 «Один із чинників вживання психо-
активних речовин, — це їх доступність 
для підлітків. Показники в Україні 
дуже високі, зокрема, доступності алко-
гольних напоїв. Навіть міцні алкогольні 
напої, вартість яких збільшується кіль-
ка разів за рік і які повинні контролюва-

тися при продажу, також досить доступ-
ні. Майже третина (28,6%) говорять про 
те, що їм легко або дуже легко дістати 
такі напої. Незважаючи на потужні кам-
панії проти куріння і досить потужні їх 
результати, рівень доступності сигарет 
для підлітків залишається досить висо-
ким: практично кожен другий (43,8%) 
не має з цим ніяких проблем», — сказа-
ла Ольга Балакірєва.
 У коментарі «УМ» психолог Поліна 
Алексєєва каже, що підлітки часто по-
чинають пити спиртні напої в компанії 
своїх друзів переважно через бажання са-
моствердитися. «Підліткам хочеться виг-
лядати дорослими, вони вважають себе 
самостійними, тому це може виглядати 

збоку як бажання показати, що я вже до-
рослий, а не дитина. В них складається 
стереотип, що всі дорослі п’ють. Отже, 
якщо я починаю вживати алкоголь, то 
я дорослий. Часто буває так, що підлі-
ток піддається модним тенденціям, усю-
ди з реклами він бачить алкогольні напої 
і це його провокує на вживання алкого-
лю. Також буває бажання просто розсла-
битися, втекти від зовнішніх проблем, і, 
на жаль, це здається кращим рішенням 
для досягнення результату», — наголо-
шує психолог. Поліна Алексєєва радить:  
якщо дитина прийшла додому у стані ал-
когольного сп’яніння, бажано не роби-
ти різких кроків, а намагатися спокійно 
поговорити: «Можливо, у дитини пробле-
ми і вона починає шукати захист від них 
у пляшці алкогольних напоїв. Про шко-
ду алкогольних напоїв можна провести 
лекцію-бесіду, підібрати доречний віде-
оролик, щоб супрово джувати ще й візу-
альним прикладом. А найголовніше — 
пам’ятайте, що все починається з сім’ї, і 
добре, якщо ви будете гарним прикладом 
для своєї дитини». ■

ПІД КУТОМ 40°

Чарка за тата, чарка за маму 
Понад 80 відсотків українських підлітків вживали алкоголь

■
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«Можливо, той результат, який ми показали, когось не задовольнить, 

однак я все одно дякую команді й уболівальникам, які нас підтримували. 
Сподіваюся, ми не останній раз на континентальному форумі».

Сергій Бебешко
головний тренер чоловічої збірної України з гандболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Виступ чоловічої збірної Ук-
раїни з гандболу на своєму першо-
му після тривалої перерви чемпіо-
наті Європи можна описати корот-
ким словосполученням «трішки 
не рахується». Зовсім трішки не 
вистачило команді Сергія Бебеш-
ка, аби досягти нічиєї в першо-
му поєдинку на турнірі — проти 
Північної Македонії. Майже на 
рівних провели вітчизняні ганд-
болісти гру з командою-співгос-
подаркою турніру — Австрією. 
Але її вони також програли. Піс-
ля першого тайму збірна Украї-
ни вела перед у протистоянні з 
чехами, але довести свій остан-
ній матч на першому груповому 
етапі до переможного кінця пі-
допічним Бебешка теж щось за-
вадило. Як результат, збірна Ук-
раїни завершила свої виступи на 
Євро-2020, не здобувши в трьох 
поєдинках жодного очка.
 «Для першого разу — непо-
гано», — так оцінив виступ ук-
раїнської збірної на першому з 

2010 року чемпіонаті Європи її 
головний тренер.
 Незважаючи на дві стартові 
невдачі, команда Сергія Бе-
бешка мала хороші шанси на 
продовження своїх виступів на 
турнірі. Після того як збірна 
Австрії виграла свій третій пос-
піль матч у групі, «синьо-жов-
тим», аби посісти в своїй «пуль-

ці» друге слідом за австріяками 
місце, потрібна була перемо-
га з різницею в два або більше 
м’ячів над чеською збірною.
 По завершенні першого тай-
му «синьо-жовті» вигравали 
13:12, проте в другій половині 
матчу закріпити свою перева-
гу над чехами не змогли. Зре-
штою, у протистоянні, яке, як і 

попередні дуелі українців з Пів-
нічною Македонією та Австрією, 
нагадувало позиційне перетягу-
вання каната, сильнішими за-
вдяки фінішному ривку стали 
чехи.
 «Ми витримуємо темп, грає-
мо 50 хвилин, але потім усе пе-
ревертається, й нам уже пот-
рібно наздоганяти суперника. 

Дається взнаки брак досвіду, 
адже наша збірна тривалий 
час не виступала у фінальній 
частині Євро. Однак ми споді-
ваємося, що для нас це лише 
початок шляху», — підсуму-
вав виступ збірної України на 
ЧЄ-2020 її капітан Захар Де-
нисов.
 За словами Сергія Бебешка, 
виграти вирішальний поєди-
нок на турнірі його підопічні не 
змогли через низьку реалізацію 
голевих моментів. 
 «Сьогодні хлопці бороли-
ся і хотіли перемогти. Команда 
була готова і морально, і фізич-
но, але нам не вистачило закину-
тих м’ячів, тому ми завершуємо 
наші виступи на чемпіонаті Єв-
ропи. Можливо, той результат, 
який ми показали, когось не за-
довольнить, однак я все одно дя-
кую команді й уболівальникам, 
які нас підтримували. Сподіва-
юся, ми не останній раз на кон-
тинентальному форумі», — на-
голосив Бебешко.
 Нагадаємо, що, очолив-
ши збірну України влітку 2018 
року, Сергій Бебешко з першої 
ж кваліфікаційної спроби вивів 
її до фінальної частини чемпіо-
нату Європи. І нехай сам ЧЄ-
2020 склався для українських 
гандболістів не надто успішно, 
здається, нинішньому тренеру 
«синьо-жовтих» потрібно надати 
ще одну турнірну спробу, адже у 
Відні збірна України продемонс-
трувала гідну гру. За таких умов 
результат, як кажуть, — справа 
наживна. ■

Григорій ХАТА

 За кілька днів до старту поє-
динків основної сітки «Ауст-
реліен оупен»-2020 природа 
проявила милосердя до Зелено-
го Континенту, й після кілька-
місячної спеки, котра спричи-
нила масштабні пожежі у штаті 
Вікторія, над Австралією пішли 
рясні дощі.
 Без сумніву, це відчутно по-
легшить становище всіх тих, хто 
має стосунок до першого в сезоні 
турніру «Великого шолома», 
адже в умовах сильного задим-
лення, котре неабияк зіпсувало 
якість повітря в Мельбурні, май-
бутні учасники великого тенісно-
го дійства почали робити доволі 
радикальні заяви.
 Приміром, другий за рейтин-
гом тенісист планети — серб Но-
вак Джокович — на початку но-
вого року закликав організаторів 
«АО» перенести турнір на іншу 
дату, якщо ситуацію з лісови-
ми пожежами на континенті не 
вдасться взяти під контроль.
 Коли ж у кваліфікації «Ауст-
реліен оупен» трапилася непри-
ємна ситуація зі словенкою Далі-
лою Якупович, котра через яду-
чий запах повітря була змуше-
на припинити свою боротьбу за 
путівку до «основи» турніру, свою 
заяву зробила прима українсько-
го тенісу та п’ята тенісистка рей-
тингу WTA Еліна Світоліна. Пос-
лавшись на аналізи проб повітря 

в Мельбурні, котрі свідчили про 
його незадовільну якість, україн-
ка у своєму «Твіттері» написала: 
«Чому ми повинні чекати, аби 
щось трапилося погане, перш ніж 
почати діяти».
 Вочевидь Світоліна заклика-
ла організаторів Відкритої пер-
шості Австралії більш відпові-
дально підходити до формуван-
ня розкладу матчів у Мельбурні 
й не змушувати тенісистів грати 
в неналежних для того умовах. 
До слова, українець Сергій Ста-
ховський, успішно подолавши 
перший етап кваліфікації «АО»-
2020, відзначив, що видимість у 
Мельбурні не дуже хороша, а от 
дихалося йому в переможній грі 
проти словенця Блаза Роли нор-
мально. Утім у своєму другому 
поєдинку в «Мельбурн-парку» 
Стаховський виглядав менш пе-
реконливо: за 1 годину 50 хви-
лин у трьох сетах він програв 22-
річному чилійцю Алехандро Та-
більйо (207-й номер АТР) — 6:2, 

2:6, 3:6. Після цього в України не 
залишилося жодного свого пред-
ставника в чоловічому дивізіоні 
на цьогорічній Відкритій пер-
шості Австралії.
 Натомість шанс долучити-
ся до п’ятірки українських тені-
систок, які напряму потрапили 
до основної сітки «АО»-2020, за-
лишаються у Катарини Заваць-
кої та Дар’ї Лопатецької, котрі в 
першому колі відбору переграли 
китаянку Ма Шуюе (6:3, 0:6, 6:2) 
та швейцарку Конні Перреї (6:2, 
6:2) відповідно.
 При цьому для двох інших 
вітчизняних тенісисток — Ан-
геліни Калініної та Марти Кос-
тюк — боротьба за «основу» 
«Аустреліен оупен» на тій же 
стадії припинилася. Нагадає-
мо, що Калініна в перший день 
кваліфікаційний баталій про-
грала румунці Нікулеску, а Кос-
тюк поступилася росіянці Наталі 
Віхлянцевій (5:7, 2:6). 
 Зауважимо, що хтось із пере-

можниць кваліфікації в першо-
му раунді основної сітки гратиме 
проти другої ракетки України — 
Даяни Ястремської.
 У суперниці лідерці вітчиз-
няного жіночого тенісу — Сві-
толіній — жереб послав скромну 
Кеті Бултер із Великої Британії.
 Третя тенісистка України Ка-
терина Козлова в першому колі 
«АО»-2020 поміряється сила-
ми з австралійкою Присциллою 
Хон, а Леся Цуренко, котра че-
рез травму опустилася на 120-й 
рядок у рейтингу WTA й четвер-

тий — в українському табелі про 
ранги, свою боротьбу в Мельбур-
ні розпочне поєдинком проти 
прими світового тенісу — госпо-
дарки кортів, Ешлі Барті. Також 
представниця Австралії — Аріна 
Родіонова — протистоятиме ве-
терану вітчизняного тенісу Ка-
терині Бондаренко, котра після 
народження другої дитини нещо-
давно знову повернулася на корт 
і завдяки так званому «захище-
ному рейтингу» від організаторів 
«АО» отримала пряму перепуст-
ку до «основи» турніру. ■ 

ГАНДБОЛ

«Для першого разу — 
непогано»
Після трьох поразок 
у групі українські 
гандболісти 
завершили свої 
виступи 
на чемпіонаті Європи

■ ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. Чоловіки. 
Група В. 3-й тур.
 Австрія — Північна Македонія 
— 32:28, Україна — Чехія — 19:23 
(Козакевич (4), Остроушко (3) — Ба-
бак (6)).
 Турнірне становище: Австрія — 
6, Чехія — 4, Північна Македонія — 2, 
Україна — 0. 

■

Через слабку реалізацію збірна України завершила чемпіонат Європи без здобутих очок.
Фото з сайта xsport.ua.

❙
❙

ТЕНІС

Дощове полегшення 
Перший і останній український тенісист 
на Відкритому чемпіонаті Австралії-2020 
припинив свої виступи на турнірі

■

19-річна уродженка Луцька Катарина Завацька пробилася до другого 
кола кваліфікації «АО»-2020.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Була осінь. Пройшла зима. На-
стала весна. Кинувся народ саджа-
ти картоплю, а нема куди — прода-
ли землю слуги народу.

* * *
 — Куме, а коли вже почнеться 
та діджиталізація?
 — А тоді, куме, коли баба Мотря 
з Мотовилівки зможе вимовити сло-
во «андбалндінг».

* * *
 — Тату, а що таке вертикаль 
влади? 
 — А це, синку, коли корупціонер 
сидить на корупціонері і корупціоне-
ром поганяє.

* * *
 І прийняла Верховна Рада закон 
про продаж землі, і стала земля ук-

раїнська землею обітованою. 

* * *
 Президент Зеленський прой-
шов випробування Трубою. Водою в 
Індійському океані. Лишилось прой-
ти випробування вогнем на Донбасі.

* * *
 Чоловік купив дружині в подару-
нок перстень.
 — Навіщо так витрачатися? — 
дивується приятель.
 — Тактика. Гроші окупляться, 
бо не доведеться витрачатися на ру-
кавички.

* * *
 — Що робить наш шеф-кухар?
 — Придумує нову назву для 
вчорашніх котлет.

«Це така дата, що її виучувати будуть напам’ять українські діти грядущих поколінь...»
Як iшли до урочистого проголошення 22 січня 1919 року злуки Української Народної Республіки  
та Західноукраїнської Народної Республіки

По горизонталі: 
 3. Пустеля в Туркменістані. 7. 
Стиль у європейському мистецтві 
та архітектурі, що прийшов на змі-
ну Ренесансу. 8. Будівля, в якій у 
містах феодальної Західної Євро-
пи містилися органи самоврядуван-
ня. 10. Французька королева, остан-
ня з роду Валуа, істинна натхненни-
ця Варфоломіївської ночі. 11. Ім’я 
відомої української художниці і ди-
сидента Горської. 12. Міні-завод, 
де виробляють хлібобулочні виро-
би. 14. Металеві або дерев’яні пру-
ти для запобігання втечі з в’язниці. 
16. Труба або жолоб для відведен-
ня води з даху під час дощу, зли-
ви. 17. Мусульманська країна. 21. 
Християнський святий, яким замі-
нили слов’янського бога Велеса. 23. 
Неглибока морська затока, що ут-
ворилася внаслідок відокремлення 
частини моря піщаною косою. 24. 
Міфічний персонаж із косою. 25. 
Велосипед для двох. 26. Вайлувата 
нерозторопна людина, у якої все ва-
литься з рук.
По вертикалі:
 1. Мексиканський ніж для ру-
бання цукрової тростини. 2. Рулон 
плівки, яку вставляли в магнітофон 
у 1960-80-х роках. 3. Підземна час-

тина рослини. 4. Нагромадження 
крижин на річці під час льодоходу. 
5. «Гойда-гойда-гойда-ша! Де ко-
била — там ...» (дитяча примовка). 
6. М’яке шкіряне взуття північно-
американських індіанців. 9. Колиш-
ня столиця Казахстану. 12. Кріплене 
виноградне вино. 13. Американсь-
кий штат. 15. Непрозоре кольорове 
скло, яке використовують у мозаїці. 
18. Жіноче ім’я, що розшифровуєть-
ся, як «королева». 19. Судно для пере-
везення нафти. 20. Лютеранська цер-
ква. 22. Кіптява над містом, яка зни-
жує видимість і заважає дихати. ■

Кросворд №2
від 10—11 січня

з 20 до 26 сiчня

 Овен (21.03—20.04). Можливі операції з 
нерухомістю. Не бійтеся нових проєктів, смiливо 
втiлюйте iдеї в життя.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21.

 Телець (21.04—21.05). З’явиться мож-
ливість додаткових заробiткiв. Постане питан-
ня, куди краще вкласти гроші. В особистому жит-
тi вiдбудуться значнi змiни.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 24.

 Близнюки (22.05—21.06). Через частi сi-
мейнi конфлікти можливi розлучення, оскiльки 
подружжя не бажає поступатися один одному. 
Радимо шукати компромiснi рiшення.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

 Рак (22.06—23.07). Уникайте розголосу ба-
гатьох таємниць. Основою поведінки повинні ста-
ти обережність, терпіння і мудрість.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 25.

 Лев (24.07—23.08). Ви можете розрахову-
вати на отримання кредиту, спонсорську допомо-
гу або пiдтримку друзiв. Вам запропонують вигiд-
ний контракт.
 Дні: спр. —22; неспр. — 23.

 Діва (24.08—23.09). Тиждень надзвичайно 
важливий для кар’єри та честолюбних прагнень. 
Усе заплановане ви доведете до логічного кінця.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21.

 Терези (24.09—23.10). На вас чекають як 
удачі, так і розчарування. Бiльшiсть планує пере-
їзд або відкриття своєї справи, але для цього зна-
добляться додатковi кошти.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 26.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви звикли бра-
ти на себе відповідальність. Саме від цього зале-
жить ваше майбутнє. До складних моментів мож-
на віднести фінансовi проблеми.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Стрілець (23.11—21.12). На цьому тижнi 
буде багато витрат. У декого вони можуть бути 
пов’язані з бізнесом, а в інших — з ремонтом 
оселi.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Козеріг (22.12—20.01). Ви ґрунтовно бу-
дуватимете своє життя. До великої мети потріб-
но рухатися маленькими кроками.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 26.

 Водолій (21.01—19.02). Попереду інші 
можливості та інші перспективи. Друзі та рiднi 
візьмуть участь у вашій долі й допоможуть до-
сягти кар’єрних висот.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 26.

 Риби (20.02—20.03). Новий професійний 
виток дозволить піднятися ще на одну сходин-
ку соціального успіху. Ви почнете новий проєкт, 
який матиме продовження.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21. ■

Дара ГАВАРРА

 Уже скучили за красунчиком 
Коліном Фарреллом на екрані? 
Не варто сумувати, адже зірка не-
вдовзі постане перед нами в ново-
му кінообразі. На цей раз — у ролі 
Пінгвіна (саме так — з великої лі-
тери, бо це не образ милої тварин-
ки-пташинки, а чудовисько, су-
перзлодій Освальд Честерфілд 
Кобблпот — персонаж із амери-
канських коміксів, який протис-
тоїть супергерою Бетмену). Після 
відомої екранізації пригод Бетме-
на 1992 року «Бетмен повертаєть-
ся», в якій Пінгвіна зіграв чудо-
вий комедійний актор Дені ДеВі-
то, пройшло чимало часу, тож усі 
вже встигли засумувати за при-
годами цих двох антиподів — ге-
роя та злодія. Тому режисер Метт 
Рівз вирішив поновити згадану 
пригодницьку стрічку, проте цьо-
го разу це буде не супергеройсь-
кий екшн, а детектив у стилі нуар. 

Поряд із Фарреллом у філь-
мі зніматимуться такі зір-
ки, як Зої Кравіц, Джеф-
фрі Райт, Пол Дано, про-
те головним партнером 
Коліну стане його візаві 
Роберт Паттісон, який і 
зіграє супергероя Бетме-
на.
 Після чудово зігра-
ної й визнаної всіма про-
фесіоналами ролі в арт-
хаусному фільмі «Заляг-
ти на дно в Брюгге», за яку 
актор отримав «Золотого гло-
буса», було чимало інших ро-
лей, проте визначними вони не 
стали (за деякі він навіть номі-
нувався на «Золоту малину»). 
Лишається сподіватися, що нова 
роль таки принесе актору успіх, 
адже цей простий ірландський 
хло пець, як любить називати себе 
Фаррелл, заслуговує на це, пере-
дусім своєю справжністю. «Я — 
це я. І до людей ставлюся так, як 

вони того заслуговують. Незважа-
ючи на статус», — любить повто-
рювати актор. ■

Колін Фаррелл.❙

СІНЕМА

Залягти на дно... 
Пінгвіном
Колін Фаррелл зіграє в новій екранізації 
«Бетмена»

■

18—19 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер схiдний, 5-10 м/с. 
Температура вночi -1...-3, удень +1...+3. Пiслязавтра темпера-
тура вночi 0...+2, удень +1...+3.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славсь-
ке: вночi -4...-6, удень +6...+8. Яремче: вночi -5...-7, 
удень +6...+8. Мiжгiр’я: вночi -5...-7, удень +6...+8. Рахiв: 
уночi -4...-6, удень +6...+8.

16 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — 6 см, Плай — 16 см, 
Мiжгiр’я — 1 см, Рахiв — немає, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — 1 см, Коломия — 
немає, Пожежевська — 1 см.
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