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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,291 грн 

1 € = 34,389 грн

1 рос. руб. = 0,381 грн

Рік після 
карантину

У 2021-му українська 
економіка почне 
розвиватися, 
при цьому погіршиться 
баланс, Укрзалізниця 
та «Енергоатом» 
опиняться на межі краху, 
а долар коштуватиме 
29-30 гривень
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«В Україні тарифи — не головна проблема!»

Юрій Вітренко 
т.в.о. міністра енергетики

УКРАЇНА МОЛОДА

ЗАРАЗА

Корона 
короною, 
а локдаун — 
за розкладом
В Україні зменшується 
кількість хворих на COVID-
19, однак посилений карантин 
скасовувати не планують 
Катерина БАЧИНСЬКА 

 За минулу добу в Україні виявлено 4 тис. 385 
нових хворих на COVID-19. Зокрема, занедужа-
ли 196 дітей та 141 медпрацівник. Також зафік-
совано 75 летальних випадків і 7 тис. 191 тих, 
хто одужав. Найбільша кількість підтвердже-
них випадків зареєстрована у Києві, Запорізь-
кій, Миколаївській та Дніпропетровській об-
ластях. Також за останню добу було здійснено 
більше 15 тисяч тестувань. 
 Водночас понад 60% ліжок для хворих на 
COVID-19 в Україні вільні. Про це повідомля-
ють в Міністерстві охорони здоров’я. Найбіль-
ше ліжок зайняті в Миколаївській — 61,5% та 
Одеській — 52% — областях. У Києві хворими 
з підтвердженим коронавірусом або з підозрою 
на небезпечний недуг зайнято 45,3% виділених 
для цього ліжок. Загалом в Україні є 64 тис. 526 
місць, передбачених для лікування людей iз ко-
ронавірусною хворобою. 
 Однак попри зменшення кількості хворих 
в уряді не планують скасовувати чи перено-
сити локдаун, запланований із 8 по 24 січня. 
Про це заявив міністр охорони здоров’я Мак-
сим Степанов. Він прогнозує збільшення кіль-
кості інфікованих після свят. Серед причин на-
зиває нехтування правилами безпеки. До цьо-
го також додасться зростання сезонної захво-
рюваності на грип, впевнений Степанов. Утім 
у Міністерстві охорони здоров’я України дали 
поради, як безпечно відзначити новорічні свя-
та під час пандемії. Рекомендації оприлюднили 
на своїй «Фейсбук»-сторінці. Тож якщо ви вирі-
шили організувати вечірку чи піти в гості, пер-
ше, що радять, — це уникати контакту, тобто 
не обійматись, уникати рукостискань і трима-
ти дистанцію. А ще радять святкувати на свіжо-
му повітрі. Також не варто забувати про захис-
ні маски, їх рекомендують знімати тільки тоді, 
коли їсте. 
 Тим часом Україна знайшла можливість 
зберігати вакцину від коронавірусу в низьких 
температурах, як того вимагає виробник. Міні-
стерство охорони здоров’я вже розпочало роботу 
з приватними логістичними фармацевтичними 
компаніями. Про це повідомив головний сані-
тарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, 
раніше у МОЗ не було умов для зберігання вак-
цин від коронавірусу при температурі 80 гра-
дусів. Вакцинація від коронавірусу в Україні 
ще не розпочалася, але вже розроблений план 
імунізації населення. Перші партії вакцини в 
нашій країні очікують на початку 2021 року, а 
перші щеплення від COVID українці можуть от-
римати вже в лютому. 
 У країнах Європи лідерами за кількістю но-
вих випадків COVID-19 наразі є Великобри-
танія, Німеччина, Нідерланди, Італія, Франція 
та Україна. Наша держава — на шостому місці. 
Всього в світі діагностовано понад 81 мільйон 
випадків зараження коронавірусом. Окрім Ве-
ликої Британії, в Норвегії та Південній Кореї 
також виявили новий, більш заразний, штам 
коронавірусу. В обох випадках він був привезе-
ний із Туманного Альбіону — саме там вперше 
зафіксували мутацію вірусу. У Лондоні і на пів-
денному сході Англії з 20 грудня запровадили 
повний локдаун, жителям заборонили виходи-
ти з дому без необхідності. Десятки країн при-
зупинили авіасполучення зі Сполученим Ко-
ролівством. Та, незважаючи на такі заходи, за 
минулий тиждень мутований ковід встиг поши-
ритися щонайменше у восьми країнах. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Прийдешній рік при-
несе українцям одразу 
чимало неприємних сюр-
призів, одним із яких 
буде збільшення тарифів 
на комунальні послуги: 
здорожчають тепло, роз-
поділ газу, холодна вода 
та електроенергія.
 Тарифи на гігакалорії 
з 1 січня «погладшають» 
у середньому приблизно 
на чверть, але через дуже 
високі розбіжності в цінах 
по підприємствах тепло-
вої енергетики вартувати-
ме тепло не всюди однако-
во: «щасливчики» плати-
тимуть більше лише відсо-
тків на 10, а ось інші — на 
всі 50.
 Щодо ціни на блакит-
не паливо для побутових 
споживачів, то в «Нафто-

газі» України заявили, що 
вона з початку року зросте 
на 14%: ця газопостачаль-
на компанія, яка є фак-
тично монополістом у зга-
даній царині, встановила 
ціну на природний газ для 
побутових клієнтів на рів-
ні 7,22 грн/куб. м iз ПДВ 
та без урахування вартості 
розподілу (доставки). І це 
при тому, що в серпні-ве-
ресні цього року «Нафто-
газ» уже різко підвищу-
вав ціни на газ для своїх 
клієнтів. 
 У середньому з січ-
ня 2021-го тарифи на хо-
лодну воду для побутових 
споживачів зростуть на 
10-15%, i пояснюють нам 
це банально просто: зрос-
ли ж тарифи на передачу 
електроенергії, а витрати 
на електрику становлять 
у тарифі на холодну воду 

понад 50%. Ось вам «при-
нцип доміно» у дії.
 Щодо тарифів на елек-
троенергію, то їх обіцяють 
підняти на 30%. Радує 
лише те, що це станеться 
не одразу з настанням но-
вого року, але не пізніше 
першого кварталу — без-
перечно.
 Не інакше як знущан-
ням виглядає «свіжа» за-
ява т.в.о. міністра енерге-
тики Юрія Вітренка, що 
«в Україні тарифи — не 
головна проблема!» Він 
вважає, що якби в україн-
ців були високі зарпла-
ти, вони не переймали-

ся б через зростання та-
рифів. Але ж біда в тому, 
що зростають лише тари-
фи! Та хіба ситий чинов-
ник зрозуміє голодного пе-
ресічного українця, який 
просто-напросто перестане 
платити за «комуналку». 
І цей сценарій цілком ре-
алістичний, адже, згідно 
з нещодавно оприлюдне-
ними даними Дер жавної 
служби статистики Украї-
ни, борги населення нашої 
держави за житлово-кому-
нальні послуги на кінець 
жовтня зросли на 1,7 млрд 
грн i наразі сягають... 56,1 
млрд гривень. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На фронті замість «перемир’я» 
знову запахло порохом: упродовж 
27 грудня було зафіксовано шість 
обстрілів та один проліт БпЛА — 
все це відбувалося в районі відпові-
дальності оперативно-тактичного 
угруповання «Схід». Зокрема, по-
близу Водяного, що на Приазов’ї, 
збройні формування Російської Фе-
дерації застосували міномети 120-
го та 82-го калібру, а також гранато-
мети різних систем. У результаті об-
стрілу один військовослужбовець зі 
складу ЗСУ отримав бойове травму-
вання — воїна було швидко достав-
лено до лікувального закладу. Із 
міномета 82-го калібру та стрілець-
кої зброї противник здійснив об-
стріл і неподалік Лебединського, 
а біля Мар’їнки — зі стрілецької 
зброї. Неподалік населеного пунк-
ту Авдіївка ворог відкривав вогонь 
у бік українських позицій з автома-
тичних станкових та ручних про-
титанкових гранатометів. Для ко-
ригування вогню росіяни застосу-
вали БпЛА, але вмілі й оперативні 
дії наших засобів РЕБ зупинили по-
дальше його використання. На по-
рушення припинення вогню росій-
сько-окупаційними військами ук-
раїнські захисники відкрили вогонь 
у відповідь. 
 Станом на 7-му годину ранку 28 
грудня було зафіксовано одне по-
рушення режиму припинення вог-
ню: у передмісті Авдіївки против-
ник стріляв із підствольного грана-
томета. Обстріл був неприцільним, 
тому вогонь у відповідь наші воїни 
не відкривали.
 Варто наголосити, що в районі 
проведення Операції Об’єднаних 
сил підрозділи ДСНС України пос-
тійно беруть участь у відновленні 

інфраструктури населених пунктів 
на Донбасі та надають допомогу міс-
цевим мешканцям. Так, 19-25 груд-
ня «надзвичайників» понад 60 разів 
залучали до очищення від вибухо-
небезпечних предметів місцевості, 
об’єктів життєзабезпечення та ін-
фраструктури, у тому числі супро-
воду аварійних бригад комуналь-
них підприємств під час проведен-
ня ремонтних та профілактичних 
робіт на об’єктах електро- та водо-
постачання. За розпорядженнями 
командувача Об’єднаних сил, піро-
технічні розрахунки ДСНС обсте-
жили майже 25 га території, вилу-
чили та знешкодили 572 вибухоне-
безпечні предмети. (Всього ж із по-
чатку проведення ООС піротехнічні 
підрозділи залучалися 10 тис. 164 
разів, обстежили 8 тис. 953,11 га те-
риторії та 23,1 га акваторії, вилучи-
ли та знешкодили 61 тис. 95 ВНП. 
У пунктах надання допомоги насе-
ленню, розташованих на території 
КПВВ, рятувальники надали допо-

могу, зокрема домедичну та психо-
логічну, 96 особам. А загалом за час 
проведення ООС надано допомогу 79 
тис. 24 особам).
 Додамо, що, навіть згідно з 
«офіційною» інформацією окупантів, 
бойовики «ДНР» на тимчасово оку-
пованих територіях Донецької облас-
ті зазнають регулярних бойових i не-
бойових втрат у живій силі: за заявою 
«омбудсмана «ДНР», із 1.01.2020 до 
25.12.2020 року загинули 47 бойо-
виків; за цей же період поранення і 
травми різного ступеня тяжкості от-
римали 70 «іхтамнетів».
 Зауважимо, що за рішенням 
командувача Сухопутних військ 
ЗСУ генерал-полковника Олексан-
дра Сирського українські військо-
вослужбовці, які під час виконан-
ня бойових завдань у районі прове-
дення бойових дій мали бойові по-
ранення,  отримали премії. Таких 
виплат по 3-5 тисяч гривень (на за-
гальну суму 740 тисяч гривень) от-
римали понад 180 військових. ■

ТАРИФИ

Життя в борг
Із нового року в Україні суттєво 
здорожчає «комуналка» і... обсяги 
неплатежів за неї

■

НА ФРОНТІ

Жертви «перемир’я»
Окупанти несуть регулярні бойові та небойові втрати в живій силі

■

Пiдроздiли ДСНС «чистять» Донбас.❙

Нові платіжки — суцільний стрес.
Фото з сайта ukrinform.com.
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Як новенький
Легендарний буксир «Яни Капу», 
що побував у російському полоні, 
повністю відремонтували
Ірина КИРПА
Херсон

 Рейдовий корабель ВМС України повернувся до не-
сення служби через два роки після драматичних подій 
у Керченській протоці.
 Роботи з відновлення боєздатності буксира «Яни 
Капу» спочатку велися на Очаківському судноремонт-
ному заводі (Одеська область), пізніше — на військово-
морській базі «Південь», а завершилися на судноверфі 
у Херсоні.
 Із результатів торгів, опублікованих на Prozorro, 
можна дізнатися, що на ремонт судна виділили п’ять 
мільйонів гривень, а замовником робіт виступила вій-
ськова частина А0456.
 Доковий ремонт на буксирі «Яни Капу» охоплював 
капітальний ремонт головного двигуна, який отримав 
значні пошкодження під час атаки російських військо-
вослужбовців у Чорному морі.
 — Суднобудівникам довелося замінювати всі деталі 
з міді, які вирізали з судна росіяни, що захопили його 
у полон, — розповів в. о. командира рейдового буксира 
«Яни Капу» Юрій Будзило. — Довелося вручну збира-
ти систему управління головними двигунами, закупо-
вувати нові комплектуючі замість демонтованих під час 
простою буксира у порту країни-агресора.
 Бригада кваліфікованих робітників реконструюва-
ла рульові та якірні пристрої, налагодила точність дон-
но-забірної апаратури та електрообладнання. Вдалося 
повністю відновити функціонування газоходу, палив-
них насосів, клапанів пожежної системи та компре-
сорів.
 Суднобудівники також виконали очищення, 
діагностування та заміну пошкоджених ділянок кор-
пусу й палуби, з подальшим їх фарбуванням.
 Після завершення докового ремонту на одній з суд-
новерфей Херсонщини, судно «Яни Капу» готове до ви-
конання бойових завдань.
 Особливо відзначимо, що вдалося відновити не лише 
буксир, а й зібрати воєдино його екіпаж, який муж-
ньо пройшов усі випробування та полон у російській 
в’язниці, й зараз продовжує нести службу разом.
 Практично вся команда «Яни Капу» несе службу в 
колишньому складі, включаючи керівника переходом 
буксира через Керченську протоку капітана Юрія Буд-
зила. 
 Навіть знаменита прикордонниця собака Джессі по-
вернулася на свою «посаду».
 Нагадаємо, 25 листопада 2018 року корабельна гру-
па ВМС України у складі двох малих броньованих ар-
тилерійських катерів «Бердянськ» та «Нікополь», а та-
кож рейдового буксира «Яни Капу» виконувала плано-
вий перехід із порту Одеси до порту Маріуполь.
 В акваторії Керченської протоки прикордонна кора-
бельна група Російської Федерації у складі кораблів, ви-
нищувачів та вертольотів атакувала українські кораблі. 
 Після того як наші моряки відмовилися виконувати 
вимоги представників країни-агресора, російські війсь-
ковослужбовці пішли на таран та, застосувавши зброю, 
захопили у полон 24 українців, при цьому троє наших 
моряків отримали поранення.
 Як зазначив координатор групи «Інформацій-
ний опір» Костянтин Машовець, російський корабель 
«Дон» двічі таранив український рейдовий буксир 
«Яни Капу», у підсумку той отримав пробоїну гвинто-
рульової групи правого борта, а також значні пошко-
дження внутрішнього оснащення.
 Піратське захоплення кораблів у Чорному морі за-
вдало Україні матеріальних збитків на суму понад 260 
мільйонів гривень.
 За словами командувача ВМС України Ігоря Ворон-
ченка, російські варвари зняли з полонених кораблів 
навіть унітази, розетки та плафони. Українським моря-
кам довелося провести у полоні тривалих 10 місяців, за 
їхньою долею стежила вся країна, обурена незаконни-
ми діями росіян.
 За словами членів екіпажу «Яни Капу», під час по-
лону вони відчували підтримку своєї країни та всього 
світу, хоча й не відразу дізналися про неї, адже росія-
ни приховали від них правду.
 У травні 2019 року Міжнародний трибунал iз 
морського права постановив, що Російська Федерація 
повинна негайно звільнити українських моряків та по-
вернути захоплені катери й буксир.
 У понеділок, 7 вересня 2020 року, Росія передала 
Україні військовополонених членів екіпажів, а кораб-
лі повернула лише за місяць у непридатному стані.
 Вони прибули до Очакова й стали на ремонт 
лише після проведення слідчих дій та балістичної 
експертизи. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах правоохоронці за-
тримали зловмисників, які діяли 
за схемою «Ваші родичі потрапили 
у біду» і видурювали у пенсіонерів 
чималі гроші.
 Як повідомили «Україні мо-
лодій» у Черкаській обласній 
поліції, від жителів міста надійшли 
заяви про те, що вони стали жерт-
вами шахраїв.
 «Зловмисники повідомляли лю-
дям похилого віку, що нібито їхні 
родичі потрапили у біду, тож тер-
міново потрібні гроші, аби залаго-
дити проблеми. Старенькі, не вага-
ючись, віддавали невідомим остан-
ні збереження. Одна бабуся віддала 

11 тисяч гривень та золоті прикра-
си — два ланцюжки й підвіски», — 
розповідають у поліції Черкаської 
області. 
 Під час проведення оперативно-
розшукових заходів правоохоронці 
встановили особи двох фігурантів. 
Ними виявилися жителі Донецької 
області, 19 та 24 років. Їх затрима-
ли на одній із вулиць Черкас. 
 «Під час обшуку поліцейські 
вилучили більшу частину викраде-
них у пенсіонерів грошей, 200 євро 
та понад 16 тисяч гривень, а також 
ті самі вироби із золота», — кажуть 
у Черкаській обласній поліції.
 Наразі встановлено, що затри-
мані скоїли на території міста Чер-
каси п’ять злочинів, пов’язаних із 

шахрайськими діями. Останні два 
випадки були вчинені саме в той 
день, коли правопорушників затри-
мали. У скоєному вони зізналися.
 Зараз двом донеччанам оголо-
шено про підозру за вчинення зло-
чинів, передбачених частинами 
2 та 3 ст. 190 (шахрайство) Кримі-
нального кодексу України. Їм було 
обрано міру запобіжного заходу у 
вигляді цілодобового арешту. 
 Санкція статті передбачає поз-
бавлення волі на строк від трьох до 
восьми років.
 Наразі поліція перевіряє вка-
заних осіб на причетність до вчи-
нення аналогічних злочинів. Та-
кож встановлюються й інші мож-
ливі потерпілі від дій шахраїв. ■

УПІЙМАЛИСЯ

Зі сходу з любов’ю. До наживи
У Черкасах поліція затримала шахраїв із Донецької області

■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Ще в 2014-му одного з найпо-
пулярніших акторів Тернопільсь-
кого обласного академічного драм-
театру імені Т. Шевченка, його ве-
терана Михайла Безпалька було 
внесено до Національного реєст-
ру рекордів України як особу, що 
провела найбільше новорічних 
свят у ролі Діда Мороза. Панові 
Михайлу — 82, і все життя він від-
дав сцені, зігравши понад дві сотні 
різних ролей, однак в образ голо-
вного новорічного персонажа не-
змінно перевтілюється, починаю-
чи з 1957 року. На початку 90-х, 
щоправда, довелося опановувати 
й іншу роль — Святого Миколая, 
до чого талановитий актор підій-
шов з усією серйозністю і відпові-
дальністю, радився з священни-
ками різних конфесій, читав спе-
ціальну літературу. Тож сьогодні 
в цьому образі він не менш попу-
лярний, і не тільки на Тернопіль-
щині. Недарма саме Безпалька 
запросили для створення «циф-
рового» Святого Миколая для но-
ворічних святкувань біля головної 
ялинки країни на Софійській пло-
щі у Києві. Організатори створили 
голограму Святого Миколая з еле-
ментами доповненої реальності, 
яку ще й планують розсилати че-
рез мобільні додатки. Так що мож-
на сміливо стверджувати, що ра-

зом зi своїм улюбленим образом 
актор успішно пройшов і діджі-
талізацію.
 Водночас від Діда Мороза Ми-
хайло Безпалько ніколи не відрі-
кався. Бо, як розповідав колись в 
інтерв’ю одному з місцевих видань, 

переконаний, що до «радянщи-
ни» той не має жодного відношен-
ня, адже, згідно з літературними й 
фольклорними джерелами, цьому 
персонажу вже як мінімум триста 
років. Та й узагалі, мовляв, не вар-
то політизувати казкових героїв. ■

УВІЙШОВ У РОЛЬ

Казковий рекордсмен
Уже третє покоління тернополян розважає на 
Новий рік один і той самий Дід Мороз

■

Михайло Безпалько в образі Святого Миколая.
Фото телеканалу Тернопіль-1.

❙
❙

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Днями Центр поря-
тунку тварин і пернатих 
«Добрий дім Фельдман 
Екопарк» прийняв на ре-
абілітацію лебедя, який 
не зміг полетіти у вирій 
через поранене крило. Са-
мотнього птаха помітили 
на ставку жителі Малої 
Данилівки у передмісті 
Харкова. Кажуть, бідо-
лаха плавав на невеликій 
ополонці, що не встигла 
вкритися льодом.
 Як повідомила прес-
служба екопарку, ряту-
вальну операцію органі-
зувала група місцевих 
добровольців. Вони на-
тягли мотузку від бере-
га до берега і з її допомо-
гою почали виганяти са-
мітника з тонкого льоду 
на берег. «Одразу після 
прибуття лебедя огля-
нули наші спеціалісти. 
Його загальний стан був 
задовільним, але птах 
переніс чималий стрес, 
— повідомив головний 

ветеринарний лікар пар-
ку Андрій Московий. — 
Ми помістили його у теп-
лий вольєр до ще двох ле-
бедів, яких нам привезли 
на реабілітацію восени. 
Там вони разом перези-
мують, а весною ми їх ви-
пустимо на наше Лебеди-
не озеро. Якщо захочуть, 
залишаться там жити, 
а якщо ні, то полетять в 
інші краї». 
 Згадане озеро — уні-
кальний природний ком-
плекс екопарку, де в при-
родних умовах, але під 
наглядом фахівців живе 
понад сотню пернатих: 
лебеді, пелікани, бусли, 

чайки, качки. Для ком-
фортної їх зимівлі тут об-
ладнано теплі будиночки 
й накриття. 
 А кілька днів тому 
екопарк прийняв на ре-
абілітацію 1 тис. 200 
червонокнижних ка-
жанів, які знайшлися 
у Дніпрі та Харкові. До 
тепла вони спатимуть у 
спеціальних холодиль-
никах, після чого їх ви-
пустять у природне се-
редовище. «Із початку 
грудня рукокрилі над-
ходять до нашого цент-
ру майже щодня, — роз-
повіла співзасновник 
центру реабілітації Оле-

на Прилуцька. — Зараз 
у них період зимового 
сну i як притулок вони 
часто обирають багато-
поверхівки мегаполісів, 
плутаючи їх із природ-
ними скелями та пече-
рами. Таке сусідство з 
людиною часто призво-
дить до трагедій — роз-
буджені під час ремонту, 
заміни вікон i балконів, 
кажани приречені на за-
гибель від голоду та хо-
лоду. На щастя, у бага-
тьох містах є волонтери і 
просто небайдужі люди, 
які передають тваринок 
нам маршрутками або 
привозять самі». 
 Як «УМ» уже пові-
домляла, Центр реабілі-
тації рукокрилих «Фельд-
ман Екопарку» — єдина в 
Україні і одна з найбіль-
ших у Східній Європі зоо-
захисна організація, що 
спеціалізується на по-
рятунку кажанів. За час 
свого існування тут вря-
тували майже 15 тисяч 
крилатих червонокниж-
них тваринок. ■

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Врятовані й щасливі
Екопарк продовжує давати 
притулок рідкісним тваринам і 
птахам, які потрапили у біду

■
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Чий Крим? Не все так однозначно
 Жителям Конотопа, які взяли 
участь в опитуванні, було запропоно-
вано, зокрема, визначитись щодо ста-
тусу території Автономної Республіки 
Крим. І отримані результати свідчать, 
що в населення міста сьогодні немає од-
нозначної позиції з цього питання. Вті-
шає, правда, що більшість опитаних 
усе-таки вважають Крим окупованою 
територією України. Але та більшість 
— це лише 54,8%, тобто трохи більше 
половини опитаних (див. діаграму 1). 
 А от думки іншої половини щодо 
Криму розділилися. Зокрема, 4% опи-
таних вважають, що АРК — це само-
визначена республіка, що добровільно 
увійшла до складу РФ, а 3,6% вважа-
ють її спірною територією між Украї-
ною і РФ. Водночас 16,8% опитаних 
зазначили, що тут не все так однознач-
но, тобто чіткої сформованої позиції з 
цього питання в людей просто немає. 
Ще 1,2% опитаних зазначили, що вва-
жають АРК винятковою територією 
кримських татар. А для 19,6% опита-
них, тобто маже кожного п’ятого, це 
питання взагалі не має жодної акту-

альності — вони обрали позицію «мені 
байдуже». 
 Цікаво, що думки опитаних чо-
ловіків та жінок із «кримського» пи-
тання суттєво відрізняються. Так, жін-
ки частіше визнають півострів окупо-
ваною територією України (61% проти 
47,4% чоловіків). А от чоловіки пере-
важають серед тих, хто визнає, що АРК 
— це самовизначена республіка, що 
добровільно увійшла до складу РФ. Чо-
ловіків також більше і серед тих, кому 
це питання взагалі байдуже. 
 Що стосується вікового розрізу, 
то саме люди середнього віку (30-39 
років) демонструють найбільш вива-
жені і патріотичні погляди на це пи-
тання. Серед них виявлено найменше 
тих, кому байдуже (лише 5,4%), і най-
більше тих, хто вважає, що АРК — це 
окупована територія України (75,7%). 
Зауважимо, що йдеться про людей, які 
виростали вже в незалежній Україні, 
які майже не пам’ятають життя в «со-
юзє нєрушимом рєспублік свободних», 
а отже, їхня свідомість формувалася 
вже у вільній країні. 

Кому просто війна, а кому повстання 
народу Донбасу 
 Ще тривожніша ситуація вимальо-
вується довкола розуміння подій на 
Донбасі, оскільки однозначного уяв-
лення щодо їх суті в опитаних мешкан-
ців Конотопа немає. Це показують від-
повіді на запитання «Що відбувається 
на сході України?». 
 Так, лише кожен третій з опита-
них— 32,8% — вважає, що на сході 
відбувається збройна агресія Росії 
проти України (див. діаграму 4). Ще 
25,2%, тобто кожен четвертий з опита-
них, вважають, що відбувається прос-
то війна. 
 Досить показовим можна вважати 
і те, що значна частина опитаних жи-
телів міста вбачають у подіях на Дон-
басі олігархічну складову. Так, 18,8% 
вважають, що це конфлікт інтересів ве-
ликих економічних кланів, і ще 2,8% 
— що це йде війна з олігархами. 
 Водночас 6% опитаних конотопців 
вважають події на Донбасі війною за 
волю України, а 3,2% — повстанням 
народу Донбасу.
 Як і в питанні приналежності тери-
торії Криму, 12% опитаних вважають 

ситуацію не настільки однозначною 
для того, щоб схилитись до якогось із 
конкретних запропонованих варіан-
тів. 
 Позиції опитаних чоловіків та жі-
нок з цього питання відрізняються не-
суттєво, хоча про деякі особливості 
оцінок можна говорити. Так, чолові-
ки частіше вважають, що це конфлікт 

інтересів великих економічних кланів 
(21,9% проти 16,2%). Жінки ж часті-
ше зазначають, що на сході відбуваєть-
ся збройна агресія Росії проти України 
(34,6% проти 30,7%), або ж вважають, 
що відбувається просто війна (26,5% 
проти 23,7%). 
 Прикметно, що особливості оцінок 
опитаних різняться в залежності від 

ГЛАС НАРОДУ

«Просто війна» 
та «самовизначений»

■

Як засвідчило опитування мешканців Конотопа, 
цілісної думки стосовно ключових питань української дійсності суспільство не має

Підготувала Інна СТЕПАНЧУК 

У Конотопі, що на Сумщині, було про-
ведено соціологічне опитування, під 
час якого мешканцям міста пропону-
вали відповісти на актуальні запитан-
ня, що вже багато років не зникають із 
порядку денного українського життя. 
Наприклад, чий Крим, що відбувається 
на сході України, якою мовою розмо-
вляєте, до якої конфесії належите та 
чи схвалюєте можливий вступ України 
до НАТО та Євросоюзу. 
Конотоп розташований по прямій за 
якихось сто кілометрів від кордону з 
Російською Федерацією, а отже, росій-
ський вплив тут досить відчутний, хоча 
й не визначальний. Місто козацької 
слави, де відбулася знаменита Коно-
топська битва 1659 року, вже в наш 
час не раз вражало свідомими вчинка-
ми і рішеннями. Так, у 2015 році коно-
топці здивували всю Україну, обравши 
мером замість ексрегіонала представ-
ника «Свободи» Артема Семеніхіна. А 
на початку цього року Конотоп опи-
нився в заголовках російських видань 
як місто, в якому мали намір встано-
вити пам’ятник Степану Бандері (не-
бачена зухвалість майже під носом у 
росіян!). 
Правда, цьогоріч молодого мера-пат-
ріота «посунув» із посади самовисува-
нець Олександр Луговий. Та новообра-
ний міський голова так і не вступив на 
посаду: раптово помер унаслідок уск-
ладнень від коронавірусу. Тепер ЦВК 
призначила повторні вибори міського 
голови на 24 січня 2021 року. 
Протистояння старого і нового тут, у 
Конотопі, відбувається, може, навіть 
активніше, ніж в інших регіонах, із 
більш сталими поглядами. То з якими 
настроями живе Конотоп сьогодні? Що 
думає про ключові питання українсь-
ких реалій? Результати опитування вас 
здивують і вразять. 

Український прапор над приватним подвір’ям у Конотопі, піднятий напередодні Нового 
року. Його видно з усіх кінців міста. Протистояння старого і нового в Конотопі відбувається 
навіть активніше, ніж у інших регіонах.

❙
❙
❙
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різних вікових груп. Наприклад, зброй-
ною агресією Росії в Україні події на 
сході вважають переважно молодь та 
люди середнього віку, тобто люди неза-
лежної країни (так думають 44,4% се-
ред 18-29-річних та 59,5% серед 30-39-
річних). Водночас люди старшого по-
коління вважають це «просто війною» 
(35,2% серед 40-49-річних і 27,8% від 
50 років і старші) та «не все так одно-
значно» (12,7% та 16,5%, відповідно). 
Тобто відмінність в оцінці подій між 
молодшим і старшим поколіннями до-
сить разюча.

Більшість — разом із ПЦУ
 Відповіді респондентів на запитан-
ня анкети «До якої релігійної конфесії 
Ви себе відносите?» свідчать не лише 
про велике розмаїття представлених 
вірувань, а й про суттєві відсотки тих, 
хто не вважає питання приналежності 
до тієї чи іншої конфесії взагалі важ-
ливим. Так, 12,8% опитаних зазначи-
ли варіант «яка різниця?», зафіксував-
ши, що не відносять це питання до важ-
ливих і визначальних.
 Водночас більшість опитаних — 
41,6% — все ж відповіли, що зарахову-
ють себе до Православної церкви Украї-
ни. Ще 16,8% — до Російської право-
славної церкви в Україні, замаскованої 

під УПЦ Московського патріархату. 
 Маємо зовсім незначні відсотки тих, 
хто відносить себе до Римо-католиць-
кої церкви, Української греко-католи-
цької церкви та загалом — до світового 
православ’я. Близько 5% зараховують 
себе до різних протестантських течій 
(євангелісти та свідки Єгови).
 При цьому 12,8% опитаних обрали 
позицію «у мене Бог у серці», а 3,6% 
визнають себе атеїстами. 
 Варто зазначити, що серед тих, хто 
взагалі не пов’язує себе з жодною кон-
фесією, фіксуючи різні варіанти: «яка 
різниця», «атеїзм», «у мене Бог у сер-
ці», більше чоловіків. А от жінки впев-
нено переважають серед тих, хто вва-
жає себе вірянами православної церк-
ви. При цьому прихильниць Православ-
ної церкви України значно більше, ніж 
Російської православної церкви в Ук-
раїні (47,8% проти 19,9%). 
 Що стосується вікових груп, то за-
слуговує на увагу переважання пред-
ставників старшого покоління серед 
прихильників Російської православної 
церкви в Україні і переважання пред-
ставників молодших вікових груп серед 
тих, хто відносить себе до Православної 
церкви України. Наприклад, у віковій 
групі 30-39 років вірянами РПЦ в Ук-
раїні вважають себе 13,5% опитаних, 

тоді як до прихожан ПЦУ себе зараху-
вали 56,8% опитаних. 
 Зазначимо також, що молоді люди 
(18-29 років) порівняно частіше зазна-
чають позицію «у мене Бог у серці», не 
співвідносячи її з жодною конкретною 
конфесією. 

Мова має значення переважно 
для молодших людей
 А от на «мовне питання» ще пока-
зовіше проєктується відомий мем «ка-
кая разніца». Оскільки спільний відсо-
ток тих, хто послуговується у повсяк-
денні обома мовами або не звертає на 
це уваги, досить значний — разом по-
над 40 відсотків. Загалом відповіді рес-
пондентів на запитання анкети «Якою 
мовою/мовами чи діалектами Ви пос-
луговуєтеся у повсякденному житті?» 
дозволяють зробити висновок про по-
ширеність у місті спілкування обома 
мовами — як українською, так і росій-
ською. При цьому більшість опитаних 
— 34,4% — зазначили, що послугову-
ються у повсякденному житті переваж-
но українською мовою, 18,4% — пере-
важно російською, а кожен четвертий 
— 26,4% — обома мовами у різних си-
туаціях в межах міста Конотоп. 
 Цікаво, що 6% опитаних спілкують-
ся, використовуючи діалект рідного 
села, а 14,8% опитаних узагалі не звер-
тають уваги на мову і не помічають різ-
ниці (див. діаграму 3). 
 При цьому, як показує проведене до-
слідження, жінки майже вдвічі часті-
ше використовують у спілкуванні ук-
раїнську мову (41,2% проти 26,3% 
чоловіків). Обома мовами у повсяк-
денному житті в залежності від ситуа-
ції спілкується однакова кількість чо-
ловіків та жінок. А от чоловіки перева-
жають серед тих, хто не звертає уваги 
і не помічає різниці щодо спілкування 
різними мовами. 
 Отримані результати показують 
і певні особливості оцінок опитаних 
різного віку. Так, молоді люди (18-29 
років) значно частіше зазначають, що 
спілкуються обома мовами у різних си-
туаціях в межах міста Конотоп (40%). 
 Переважно українською послугову-
ються частіше конотопчани середньо-
го віку. А от старші респонденти пере-
важають серед тих, хто у повсякденно-
му житті послуговується здебільшого 
російською мовою.
 Ще один нюанс: можна говорити за-
галом про більшу актуальність мовно-
го питання для молодшого населення. 
Адже представників молодших віко-
вих груп виявлено суттєво менше серед 
тих, хто зазначає, що не звертає уваги 
на мову і не помічає різниці. 

Третина хоче в НАТО, а майже третині 
все одно
 Окреме питання анкети стосувалось 
пріоритетів зовнішньої політики, зокре-
ма, підтримки членства України в НАТО 
та Європейському Союзі. Членство у цих 
інституціях в рамках даного питання не 
розмежовувалось, хоча відомо, що насе-
лення досить часто по-різному оцінює 
значимість членства у НАТО та ЄС. 
 Так, відповідаючи на запитання «Чи 
підтримуєте Ви участь України як пов-
ноправного члена у блоку НАТО та Євро-
пейському Союзі» однозначну підтрим-
ку участі висловили 34% опитаних, об-
равши варіант «так, підтримую». А ко-
жен четвертий з опитаних конотопчан 
(24%) зазначає що не підтримує такого 
курсу України (див. діаграму 5). 
 Ще 8,4% опитаних зазначили, що 
підтримують позаблоковий статус краї-
ни, а 3,6% обрали варіант «давайте при-
єднаємося до Росії». Така ж кількість 
опитаних (3,6%) вважає доцільною си-
туативну та прагматичну поведінку, за-
значаючи, що «Україна не має союзни-
ків, а тільки власні національні інтере-
си в усьому світі». І досить показовими 
можна вважати показник 26,8% — це 
фактично кожен четвертий — тих, хто 
висловлює абсолютну байдужість до 
питань цього блоку, обираючи варіант 
«мені все одно». 
 Цікаво, що варіант «мені все одно» 
значно частіше фіксували саме жінки 
(31,6% проти 21,1% чоловіків). Чолові-
ки ж частіше демонстрували більший 

рівень визначеності — як у питанні од-
нозначної підтримки участі у НАТО і 
ЄС, так і у запереченні доцільності та-
кої участі. Цікаво також, що позицію 
приєднання до Росії також частіше під-
тримують саме чоловіки (в чотири рази 
частіше, ніж жінки).
 При цьому досить вираженою мож-
на вважати залежність позицій респон-
дентів з цього питання від їхнього віку. 
Так, варіант приєднання до Росії розгля-
дають лише старші респонденти (від 50 
років і старше — таких тут 9,3%, тоді як 
в інших вікових групах таку відповідь 
не обрав жоден із опитаних). Натомість 
молодші вікові групи переважають се-
ред тих, хто активно підтримує членс-
тво як у НАТО, так і в Європейсько-
му Союзі (45,9% серед 30-39-річних та 
42,2% серед 18-29-річних). А от третина 
старшого населення (34%) не підтримує 
участь України як повноправного члена 
у НАТО та Європейському Союзі.
 Варто також зазначити, що серед 
старшого покоління виявлено і наймен-
ші відсотки байдужих (14,4% ), тоді як 
молодих у цій групі («мені все одно») 
виявлено аж 40%. 

Висновки: показники байдужості 
зависокі
 Проведене опитування дозволяє ек-
спертам зробити певні висновки. По-
перше, у населення міста немає сьогод-
ні однозначної позиції стосовно стату-
су АРК. І хоча трохи більше половини 
опитаного населення вважають півос-
трів окупованою територією України, 
близько 40% населення не має визна-
ченої оцінки, зазначаючи, що це їм або 
взагалі байдуже, або ж мають сумніви, 
вважаючи, що у цьому питанні не все 
так однозначно.
 По-друге, отримані результати опи-
тування показують відсутність у насе-
лення міста однозначності й одностай-
ності у розумінні суті подій на Донбасі. 
Лише кожен третій з опитаних коно-
топчан вважає, що на сході відбуваєть-
ся збройна агресія Росії проти Украї-
ни. Досить показовим можна вважати 
і те, що значна частина опитаних жи-
телів міста вбачають у подіях на Дон-
басі олігархічну складову. 
 Водночас проведене досліджен-
ня дозволяє зробити висновок про пе-
реважання сьогодні у Конотопі саме 
ПЦУ. Так, серед опитаного населення 
41,6% відносять себе до Православної 
церкви України і ще 16,8% — до Росій-
ської православної церкви в Україні. І 
зовсім незначна частина опитаного на-
селення зараховує себе до інших кон-
фесій. А от мовне питання у його пов-
сякденному розумінні не є надто акту-
альним для конотопчан, оскільки по-
ширеним у місті є спілкування обома 
мовами — як українською, так і росій-
ською. Переважно українською мо-
вою у повсякденному житті спілкуєть-
ся лише третина населення, а кожен 
четвертий з опитаних послуговується 
у повсякденному житті обома мовами. 
 Щодо підтримки участі України як 
повноправного члена у блоку НАТО та 
Європейському Союзі серед населення 
Конотопу також не відчувається єд-
ності та визначеності. Адже однознач-
ну підтримку участі висловлює тре-
тина опитаних, а кожен четвертий за-
значає, що не підтримує такого курсу 
України. Особливо вираженими роз-
ходження є між віковими групами на-
селення.
 Отже, головний і досить показовий 
висновок цього опитування: станом на 
середину грудня 2020 року є високими 
показники байдужості до питань виз-
наченої опитуванням сфери, хоча ці 
теми понад шість років активно обгово-
рюють у ЗМІ. Фактично кожен четвер-
тий з опитаних висловлює абсолютну 
байдужість, зазначаючи варіант «мені 
все одно». Значна частина населення 
вважає ситуацію у зазначених сферах 
внутрішньої та зовнішньої політики не 
настільки однозначною для того, щоб 
схилитись до якогось із запропонова-
них варіантів. І все це схиляє до вис-
новку про необхідність додаткової ро-
боти зі згуртування громади, у тому 
числі й просвітницької, інформацій-
ної. ■

ГЛАС НАРОДУ

на Донбасі
Крим

■
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Олег ГАНСЬКИЙ 

Українська економіка відчула суттєвий 
удар через карантинні обмеження. У на-
ступному ж році — якщо, звісно, вірус 
відійде — ми отримаємо шанс на роз-
виток. Економіка, як прогнозують аналі-
тики, суттєво підніметься. Але, на жаль, 
значно менше, ніж у сусідів. 
Не забрав коронавірус і наших звичних 
проблем — фінансових, управлінських, 
— які заважатимуть нашому швидкому 
відновленню. Цьогоріч до них додалися 
й нові — інституційні загрози, спричи-
нені радикалізмом Зе-влади у їхньому 
прагненні знищити все, створене «ста-
рою владою» 
Утім, хай там як, новий рік дарує нам 
нові можливості. І цього разу це вже не 
лише фантазії та мрії. 

Усе найкраще — людям!
 Найоптимістичніше, як і належить 
йому за посадою, до українських перс-
пектив у 2021 році налаштований пре-
зидент Володимир Зеленський. На його 
думку, наступний рік для українців буде 
легшим. Ба, більше: кожен власник пас-
порта з тризубом може навіть очікувати 
на «невеликий підйом в економіці».
 «Цей високосний рік був непростим, 
він завжди складніший, жорсткіший, — 
у своєму інтерв’ю керівник нашої держа-
ви продемонстрував власні розуміння 
прикладної астрології і неабиякий при-
клад жертовності. — Щодо нового року, 
то треба уточнити, для кого він буде важ-
ким. Для мене він буде таким самим, як 
2020-й, можливо, навіть важчим... Для 
людей, вважаю, буде легшим. Йде сим-
волічний рік — рік 30-річчя нашої Неза-
лежності, це підйом духу, є чим пишати-
ся. Вважаю, що ми зробимо велике свя-
то, у нас багато ідей. Гадаю, що приїде 
багато іноземних лідерів, які поважають 
Україну». 
 Головне ж здобуття Зе-команди, на 
думку президента, — що країна навчи-
лася боротися з коронавірусом. Тому ук-
раїнцям, на думку Володимира Олексан-
дровича, має бути легше. «Прикро, що 
люди вже не так бояться й іноді не надя-
гають маски. З іншого боку, чудово, що 
вони не бояться і психологічно їм легше, 
— видав парадоксальну сентенцію очіль-
ник нашої держави і додав власне перед-
бачення: — Очікується підйом в еконо-
міці, невеликий, але буде».

ВВП таки зростатиме
 У своєму нестримному оптимізмі Во-
лодимир Зеленський не самотній, еконо-
місти переважно погоджуються з його 
оцінками. «Ми підтверджуємо наш оп-
тимістичний погляд щодо стрімкого від-
новлення економіки України в наступ-
ному році і прогноз зростання ВВП на 
5,6%. При цьому навіть із вищої бази, 
оскільки ми покращили оцінку змі-
ни ВВП цього року до -4,8%, — заявив 
аналітик ICU Сергій Миколайчук. — Як 
і раніше, вважаємо, що економіка добре 
протистоїть кризі завдяки своїй струк-
турі, з високою часткою сільського гос-
подарства та ІТ і зміцненій після кризи 
2014-2015 років фінансовій системі. Ре-
зультати могли б бути й кращими, якби 
«фінансові ін’єкції» з боку влади цього 
року були більшими».
 За його словами, потрібно віддати на-
лежне владі, яка не піддалася спокусі 
включити на повну друкарський вер-
стат. «А дефіцит ресурсів виник через 
те, що, як ми припускали ще в червні, 
більше одного траншу від МВФ у цьому 
році не буде», — написав він, констату-
ючи нові сигнали від міжнародних до-
норів про відновлення співпраці, «хоч і 
без підтвердження з боку Фонду». «Тому 
все-таки віримо, що вже в першому 
півріччі 2021 року Україна нарешті от-
римає фінансування від МВФ і на дода-
чу інше офіційне фінансування, — вва-
жає Миколайчук. — Відтак в уряду буде 
більше можливостей, ніж цього року, 
для фінансування видатків бю джету, а 
зниження ризиків для фінансової ста-
більності та зовнішньої стійкості дозво-
лить Національному банку довше збері-
гати стимулювальні монетарні умови. 
Прогнозуємо, що НБУ відкладе перше 
підвищення своєї ставки в новому цик-
лі до липня і підніме загалом її лише до 

7% на кінець 2021 року».
 Адже, на його думку, через ефекти 
карантинних обмежень взимку, знач-
ну пропозицію продовольчих товарів і 
міцніший обмінний курс інфляція зро-
статиме досить помірно, більшу час-
тину року коливаючись близько верх-
ньої межі цільового діапазону — 6%. 
«Курс гривні отримає значну підтрим-
ку від відновлення припливу боргового 
та інвестиційного капіталу за достатньо 
сприятливих умов торгівлі, зростання 
грошових переказів і загалом іще більш 
загартованій зовнішній позиції, зокре-
ма через подальше накопичення міжна-
родних резервів», — резюмував він. 

Сценарій для економіки
 В Інституті майбутнього визначили 
три головні фактори, від яких залежа-
тиме ситуація в Україні в наступному 
році. З одного боку, це складна інститу-
ційна криза держави. «Саме ця криза — 
не корупція і навіть не економіка чи вій-
на на Донбасі — буде визначальною для 
подальшої соціально-економічної си-
туації в країні», — йдеться у щорічній 
аналітичній доповіді Інституту. 
 Другий фактор — протекціонізм, 
який став ключовим трендом у світі. «І 
тільки в Україні практично нічого не ро-
биться в цьому напрямі. Цей тренд треба 
було б використовувати для локалізації 
виробництв і залучення інвестицій. Але 
замість шансу це може перетворитися 
на проблему», — стверджують експер-
ти. І нарешті останній аргумент — від-
сутність суб’єктності у зовнішній полі-
тиці України, що відкидає нашу держа-
ву на периферію світових процесів. 
 Що ж стосується економічних тен-
денцій в Україні, то в Інституті май-
бутнього створили базовий сценарій, 
імовірність якого, на їхню думку, стано-
вить 75%. За ним, українська економіка 
демонструватиме підйом за підсумками 
2021 року, однак зростання ВВП не пе-
ревищуватиме 4%, що буде значно мен-
ше, ніж у країнах, що розвиваються, де 
цей показник становитиме 6%. І навіть 
менше, ніж середнє зростання світової 
економіки, яке становитиме 5%. 
 Трохи оживуть внутрішні інвестиції, 
але лише на тлі вкрай низької порівняль-
ної бази нинішнього року. Тож інвести-
ційна активність буде досить слабкою: 
в українського бізнесу немає достатніх 
джерел фінансування інвестиційних 
програм, а зовнішні інвестори малоак-

тивні. Тож прямі іноземні інвестиції 
в Україну не перевищуватимуть 1,5% 
ВВП. 
 Дефіцит поточного рахунку покрива-
тиметься припливом валюти фінансово-
го рахунку, НБУ реалізовуватиме полі-
тику помірної девальвації, скуповуючи 
надлишки валюти в резерви, тож долар 
до кінця наступного року коштуватиме 
29-30 гривень. 
 І при цьому українська економіка 
продовжуватиме свій традиційний шлях 
«животіння в болоті»: уряд реагуватиме 
переважно на поточні виклики і займа-
тиметься «латанням дірок», техноло-
гічний прорив Україну не чекає, будуть 
точково з’являтися нові технології та ін-
новації, але практично всі вони переті-
катимуть в інші країни, разом із тими, 
хто їх створив. 
 Банківська система перебуватиме в 
замороженому стані: населення не поне-
се гроші в банки, частка кредитів у ВВП 
продовжуватиме скорочуватися. Але 
при цьому Державний бюджет-2021 пе-
ревиконають за доходами. Та зроблять 
це не завдяки високій ефективності еко-
номіки, а за рахунок вищої інфляції. До 
кінця 2021 наростатимуть ризики фіс-
кальної кризи, виникне традиційне за-
питання: за рахунок чого фінансувати 
роздутий дефіцит бюджету? Тож роз-
глядатимуться два варіанти: прихована 
емісія НБУ і секвестр держвидатків. 
 Системоутворюючі підприємства, 
такі як Укрзалізниця, «Енергоатом», 
опиняться на межі банкрутства. Спо-
живчий попит поступово відновиться че-
рез ефект відкладеного попиту, — на цьо-
му тлі зростатиме споживчий імпорт, що 
негативно позначиться на зовнішньо-
торговельному балансі. Втім зростання 
переказів заробітчан частково нівелює 
ефект зростання імпорту, однак рахунок 
поточних операцій сформується зі зна-
ком «мінус», а курс гривні перебувати-
ме під тиском. 

Дороги: і від «ковіду», і для ВВП 
 Одним з українських ноу-хау для 
економіки влада вважає проєкт «Велике 
будівництво», про який регулярно роз-
повідає президент Володимир Зеленсь-
кий. Той факт, що за підсумками року 
наші результати загалом співставні з по-
казниками зниження ВПП країн Європи 
та Північної Америки, автори незалеж-
ної групи макроекономічного аналізу та 
прогнозування «Економічний розвиток 

України» пояснюють суто «президентсь-
кою ініціативою Володимира Олександ-
ровича. «Велике будівництво відіграло 
важливу роль для пом’якшення падін-
ня реального ВВП України, — ствер-
джують вони. — Інфраструктурні про-
єкти зберегли від 2,5% ВВП у другому 
кварталі до 5,1% та 7,3% у Q3 та Q4 від-
повідно. Сумарно, при вилученні «Вели-
кого будівництва» з внутрішнього про-
єкту, падіння реального ВВП у 2020 році 
може скласти від 8% до 9% проти перед-
бачуваних нами зараз 5%». 
 Відтак «Велике будівництво», чи, як 
його називають опоненти чинної влади 
«Велике крадівництво», у наступно-
му році продовжуватимуть. При цьо му 
внесуть деякі корективи. Тож вітчиз-
няні будівельні лобісти радять владі 
припинити залучати на український 
ринок «заробітчан» із Китаю, Туреч-
чини, Азербайджану та інших країн. 
Адже, за їхніми словами, в державі 
працюють 20-30 вітчизняних доволі по-
тужних компаній і ще з пів сотні місце-
вих, які впевнено виконують увесь об-
сяг робіт. 
 Планують провести і реформу ціноут-
ворення — перейти від ресурсного мето-
ду до відомості обсягів робіт. Тобто про-
вести дерегуляцію. Адже Україна, мо-
вляв, зберігає безглуздий, дріб’язковий 
контроль за господарською діяльністю 
дорожніх компаній, який жодним чи-
ном не покращує якість, але плодить ко-
рупцію та створює підґрунтя для тиску 
правоохоронців на бізнес. 
 Чи приведуть ці кроки до зростання 
ВВП, чи, радше, до збільшення сум від-
катів на будівництві — й стане одним із 
відкриттів наступного року. ■

ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОГНОЗИ

Рік після карантину
У 2001-му українська економіка почне розвиватися, 
при цьому погіршиться баланс, Укрзалізниця та 
«Енергоатом» опиняться на межі краху, а долар 
коштуватиме 29-30 гривень.

■

Якщо передові країни підвищують свій ВВП шляхом розвитку інформаційних технологій, 
то Україна копіює досвід США 30-х років — будує дороги.
Фото з сайта 112.ua.
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А ТИМ ЧАСОМ...

 Світові виклики в 2021 році 
 Експерти Інституту майбутнього сформулюва-
ли 11 найбільших викликів для світової економі-
ки, які можуть загальмувати економічний розви-
ток. І їх, і нас. 
 До цього переліку увійшла друга хвиля коро-
накризи і, відтак, локдауни. Також високий рівень 
безробіття, нерівномірне відновлення — пан-
демія наздогнала всіх одночасно, проте виходити 
з рецесії країни будуть по-різному, це стосується 
і різних галузей економіки. 
 Фінансові ризики країн, що розвиваються, 
насамперед пов’язані зі збільшенням дефіци-
ту бюджету і необхідністю залучати нові пози-
ки. Сальдо поточних рахунків погіршуватиметься, 
можливими є криза платіжного балансу, деваль-
вація національних валют, відтік капіталу і ризи-
ки валютних криз. 
 Виникатимуть боргові проблеми і загрози су-
веренних дефолтів, можливий обвал фондових 
ринків, фінансова криза. Посилюватиметься про-
текціонізм: поки світова економіка переживає 
епоху потрясінь, уряди захищатимуть своїх націо-
нальних виробників, створюватимуть їм пільги і 
преференції, запроваджуватимуть нові тарифні 
бар’єри та інші обмеження для імпорту. «Кожен 
сам за себе» — так звучить принцип нового сві-
тового порядку. 
 Можливі банкрутства і дефолти в корпора-
тивному секторі. При цьому роль держави в еко-
номіці посилюватиметься, а приватний сектор 
«стискатиметься» на користь публічного. 
Продовжуватиметься протистояння Туреччи-
ни та ЄС — головним чином через розвідки ро-
довищ природного газу на шельфі Середзем-
ного моря, який Кіпр і Греція вважають своїми. 
Ймовірна стагнація країн ЄС. Також ми можемо 
стати свідками запуску цифрових валют світови-
ми центробанками і пертурбацій у світовій валют-
ній системі.

СЦЕНАРІЇ 

 Злетить лише половина
 Міністр інфраструктури Владислав Криклій 
заявив, що у 2021 році відновиться приблиз-
но половина вітчизняного авіатрафіку. На його 
думку, загальне відновлення займе наступні три 
роки. «Очікуємо, що повернемося на рівень 2019 
року тільки в 2023 році», — сказав міністр. Та-
кож, за його словами, підписання між Україною 
і ЄС угоди про спільний авіаційний простір може 
сприяти швидшому відновленню ринку. «Наші 
прогнози про підписання договору про відкрит-
тя неба з Європою — перший квартал 2021 року.  
Хотілося б символічно на кінець 2020 року або 
початок січня 2021 року, проте затягнувся «Брек-
зит», під який це підв’язано», — додав Криклій.

■

■



КАНАЛ «1+1»

06.00 «Життя відомих людей»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30, 

3.55 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.25, 13.15, 15.00 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.15 «Чистоnews-2020»

20.20 Комедія «Сам удома-3»

22.20, 2.10 Комедія «Щоденник 

Бріджит Джонс-2: межі 

розумного»

00.40 «Казкова Русь. 

Президенти удачі»

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 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Нове життя»

14.50, 15.40 «Речдок»

16.30, 21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.05 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

23.50 Т/с «Нехай говорять»

04.35 «Мультфільм»

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, 2.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.40, 2.50 Реальна містика

12.45, 4.40 Агенти справедливості

14.45, 15.30 Історія одного 

злочину

17.10 Т/с «Виклик»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.20 Т/с «Мама для 

Снігуроньки»

01.30 Телемагазин

ICTV

03.40 Скарб нації

03.50 Еврика!

04.00 Факти

04.20 Т/с «Відділ 44»

05.00 Громадянська оборона

06.50 Більше ніж правда

07.40, 2.55 Анти-зомбі

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Більше, ніж правда-5

10.50, 13.15, 21.25 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 16.15 Х/ф «Леді-
яструб»

16.25 Х/ф «Робін Гуд: 
початок»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Громадянська оборона. 

Прем’єра

22.45 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна»

00.50 Т/с «Закляті друзі»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.20 Вар’яти

09.20 Х/ф «Школа 

супергероїв»

11.40 Х/ф «Нерв»

13.40 Хто зверху?

17.40, 19.00 Діти проти зірок

20.40 Х/ф «Поклик пращурів»

22.40 Х/ф «Дрейф»

00.40 Т/с «Шлях чарівника»

02.20 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.25 Про військо

07.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

08.10 Назустріч сонцю

09.30 Машина часу

10.10, 5.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

11.10 Д/с «Бойові машини»

12.30 Стоп реванш

13.10, 14.10 Д/с 

«Найекстремальніший»

15.30, 3.10 Час «Ч»

17.10, 23.10 Д/c «Сенсації ХХ 

століття»

18.10, 22.00 Д/с «Вирішальні 

битви Другої світової 

війни»

19.20, 1.15 «Країна»

21.40 Час-Time

00.30 Д/с «Терор у лісі»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 Х/ф «Ні пуху, ні пера»
07.50, 16.50, 20.50, 2.25 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

1.55 «Свідок»

09.00 Х/ф «Сто грамів» для 
хоробрості...»

10.35 Х/ф «Текумзе»
12.50 «Свідок. Агенти»

14.45, 3.15 «Речовий доказ»

18.20 «Будьте здоровi»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Х/ф «Оцеола»
00.35 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.00 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Зоряні війни: рух 

опору»

07.50 М/ф «Качині історії»

08.40 М/ф Темний плащ

09.30 М/с «Сімпсони»

13.00 Мама реготала

15.00 Т/с «Суперкопи»

17.40 Т/с «Швидка»

21.00 Х/ф «Нема куди тікати»
23.00 Мама реготала

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

06.35 Х/ф «Два капітани»
09.35, 18.05 Супермама

13.30, 14.50 Т/с «Слід»

14.30, 17.30 Вікна-новини

19.05 Таємниці ДНК

20.15, 22.45 Х/ф «Дівчата»
22.00 Вiкна-новини

23.00 Х/ф «Операція «И» та 
інші пригоди Шурика»

00.55 Містичні історії з Павлом 

Костіциним

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 

18.00, 19.45 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «По факту»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Х/ф «Збиток»
08.05 Х/ф «Робокоп»
10.00 Х/ф «Робокоп-2»
12.15 «Загублений світ»

18.15, 1.25 «Спецкор»

18.50, 2.15 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса»

23.35, 0.30 Т/с «Кістки-8»

02.45 «Облом.UA.»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.40, 19.15, 

21.25, 22.30, 1.30, 3.30, 

5.30 Топ-матч

06.10 «Селтік» — «Барселона». 

1/8 фіналу (2007 р. /08). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

08.10 «Лаціо» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

10.15 «Олександрія» 

— «Дніпро-1». Чемпіонат 

України

12.00 «Реал» — «Ювентус». 

1/2 фіналу (2002 р. /03). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

13.50 «Ювентус» — «Реал». 

1/2 фіналу (2002 р. /03). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

15.55 Класичні матчі Ліги 

Європи

16.50 «Валенсія» — «Базель. 

1/4 фіналу (2013 р. /14). 

Ліга Європи УЄФА

19.35 «Реал» — «Інтер». Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.35 Журнал Man In The Middle. 

2-й епізод

22.45 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

23.40 Бельгія — Ісландія. Ліга 

націй УЄФА

01.45 «Ман Сіті» — «Шахтар» 

(2019 р. /20). Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.45 «Монако» — «Реймс». 

Чемпіонат Франції

ФУТБОЛ-2

06.00 «Тоттенгем» — 

«Панатінаікос» (2012 р. 

/13). Ліга Європи УЄФА

07.50, 14.30, 16.30, 3.30 

«Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.00 Бельгія — Ісландія. Ліга 

націй УЄФА

09.50, 1.25, 5.30 «Суперматчі». 

Ліга Європи УЄФА

10.00 «Ман Сіті» — «Шахтар» 

(2019 р. /20). Ліга 

чемпіонів УЄФА

11.50 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

12.45 «Ліверпуль» — «Наполі» 

(2010 р. /11). Ліга Європи 

УЄФА

14.40 «Селтік» — «Барселона». 

1/8 фіналу (2007 р. /08). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

16.40 «Олександрія» 

— «Дніпро-1». Чемпіонат 

України

18.30 Журнал Man In The Middle. 

2-й епізод

19.25 «Ювентус» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

21.15 Фінали Ліги чемпіонів 

(2018 р. /1994 р.)

21.45 «Мілан» — «Депортіво». 

1/4 фіналу (2003 р. /04). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

23.35 «Депортіво» — «Мілан». 

1/4 фіналу (2003 р. /04). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

01.40 «Наполі» — «Порту». 1/8 

фіналу (2013 р. /14). Ліга 

Європи УЄФА

03.40 «Лаціо» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

09.10, 1.50 Правда життя

10.15, 0.40 Речовий доказ

11.25 Сіяя: з нами у дику 

природу

12.25 Суперчуття

13.25 Скептик

14.25, 19.55 Їжа богів

15.25 Бойовий відлік

16.25, 21.50 Неймовірні винаходи

17.25 Ігри імператорів

19.05 Містична Україна

20.50 Повітряні воїни

22.40 Довідник дикої природи

23.40 Апокаліпсис. Перша 

світова війна

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Орел і решка. Шопінг»

10.15 Т/с «Мисливці на реліквії»

14.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

16.00 «Орел і решка. На краю 

світу»

18.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Т/с «Я — зомбі»

03.00 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 Ідеї ремонту

08.40 Майстри ремонту

09.40, 18.00 Квартирне питання

10.30, 19.00 Удалий проєкт

12.10, 15.00 Корисні поради

13.00 Смузі-меню

13.30 Смачні страви

14.00 Спеція

15.50 Інстагламур

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Просто їжа

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Школа лікаря 

Комаровського

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 10.15, 11.15, 18.15, 

19.15, 20.15, 21.15, 23.15 

Одного разу під Полтавою

08.45, 9.45, 22.45, 23.45 Одного 

разу в Одесі

10.45, 18.45, 19.45, 20.45 Танька і 

Володька

11.45, 0.15 Казки У. Кіно

12.15 М/ф «Принцеса та жаба»

14.00, 16.15 Панянка-селянка

15.00, 17.15 4 весілля

01.15 Рятівники

02.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 10.55, 3.35 Енеїда

06.30 М/ф «Черевички»

06.40 М/ф «Чарівні окуляри»

06.50 М/ф «Нікудишко»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 2.15, 

5.25 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 1.30, 2.45 Суспільна 

студія

09.30, 0.15 Т/с «Гранд готель»

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 23.35, 2.40, 5.50 

Спорт

15.20 UA Фольк. Спогади

16.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

17.30 Схеми. Корупція в деталях

18.55 «Суперчуття»

19.55, 23.40 «Боротьба за 

виживання»

21.45 Наші гроші

22.10 «Дикі тварини»

04.25 Д/ф «Хто створив Змієві 

Вали?»
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити
«Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на квартал — 236 грн. 43 коп.,
на півріччя — 472 грн. 86 коп.,
до кінця року — 945 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на квартал — 296 грн. 43 коп.,
на півріччя — 592 грн. 86 коп.,
до кінця року — 1185 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29грн. 92 коп.,
на квартал — 89 грн. 76 коп.,
на півріччя — 179 грн. 52 коп.
до кінця року — 359 грн. 04 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за саму 
процедуру оформлення перед плати 
бере: на місяць — 4 грн. , на два–три 
місяці — 9 грн., на чотири–шість 
місяців— 11 грн., на сім–дванад-
цять місяців— 15 грн. 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Закінчується передплата на «Україну молоду» 
на 2021 рік як за електронною версією Каталогу 
видань України «Преса поштою», так і за друкова-
ним Каталогом видань України «Преса поштою». 
Оформити передплату можна у відділеннях пош-
тового 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
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Життя відомих 

 людей»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 16.45, 19.30, 

4.25 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.25, 13.15, 15.00 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.15 Комедія «Сам 

 удома-4»

22.05, 2.30 Комедія «Дитина 

Бріджит Джонс»

00.40 Комедія «Діамантова 

рука»

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 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Т/с «Нове життя»

14.50, 15.40 «Речдок»

16.30, 21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

23.50 Х/ф «Два Івани»

03.15 М/ф «Дід Мороз і сірий 

вовк»

03.30 М/ф «Дванадцять 

місяців»

04.25 Х/ф «Вечори на хуторі 

біля Диканьки»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.40, 6.00 Реальна містика

12.45 Агенти справедливості

14.45, 15.30 Історія одного 

злочину

17.10 Т/с «Виклик»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.20 Т/с «Виноград»

01.30 Телемагазин

02.50 Т/с «Ялинка на мільйон»

ICTV

03.45 Скарб нації

03.55 Еврика!

04.05 Служба розшуку дітей

04.10 Факти

04.30 Т/с «Відділ 44»

05.15 Громадянська оборона

06.55, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

07.50, 9.15 Х/ф «Хоббіт: 

несподівана подорож»

08.45 Факти. Ранок

11.45, 13.15 Х/ф «Хоббіт: 

пустка Смоґа»

12.45, 15.45 Факти. День

15.30, 16.15 Х/ф «Хоббіт: 

битва п’яти воїнств»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.05, 21.25 Т/с «Пес. Новорічний 

пес»

22.35 Х/ф «Гудзонський 

яструб»

00.30 Т/с «Закляті друзі»

03.15 Анти-зомбі

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.20 Вар’яти

09.00 Х/ф «Снігові пси»

11.00 Х/ф «Білий полон»

13.20 Хто зверху?

17.20, 19.00 Діти проти 

 зірок

20.50 Х/ф «Тернер і Хуч»

22.50 Х/ф «Поліцейський 

пес»

00.40 Т/с «Шлях 

чарівника»

02.25 Служба розшуку 

дітей

02.30 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 
3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 Стоп реванш
07.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 
Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

08.10 Назустріч сонцю

09.30 Машина часу

10.10, 5.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

11.10 Д/с «Бойові машини»

12.30 Спостерігач

13.10, 14.10 Д/с 

«Найекстремальніший»

15.30, 3.10 Час «Ч»

17.10, 23.10 Д/c «Сенсації ХХ 

століття»

18.10, 22.00 Д/с «Вирішальні 

битви Другої світової 

війни»

19.20, 1.15 «Велика політика»

21.40 Час-Time

00.30 Д/с «Терор у лісі»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.10 Х/ф «Веселі 

Жабокричі»

07.50, 16.50, 20.50, 3.00 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.30 «Свідок»

09.00 Х/ф «Невиправний 

брехун»

10.30 Х/ф «Оцеола»

12.50 «Таємниці кримінального 

світу»

14.35, 2.00, 3.05 «Речовий 

доказ»

18.20 «Вартість життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Х/ф «Бінго Бонго»

00.35 «Легенди бандитської 

Одеси»

03.45 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Зоряні війни: рух 

опору»

07.50 М/ф «Качині історії»

08.40 М/ф Темний плащ

09.30 М/с «Сімпсони»

13.00, 23.40 Мама реготала

15.00 Т/с «Суперкопи»

17.30 Т/с «Швидка»

21.00 Х/ф «Історія лицаря»

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.50 Т/с «Коли ми вдома». 

Нова історія»

06.55, 8.15 Х/ф «Два 

капітани»

09.35, 18.05 Супермама

13.30, 14.50 Т/с «Слід»

14.30, 17.30 Вікна-новини

20.05 Х/ф «Джентльмени 

удачі»

22.00 Вiкна-новини

22.45 Х/ф «Найчарівніша та 

найпривабливіша»

00.30 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 

18.00, 19.45 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «По факту»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Середмістя»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.15 Х/ф «Земля, забута 

часом»

08.00 Х/ф «100 000 000 до н. е.»

09.45 Х/ф «Ікар»

11.20 Х/ф «Посилка»

13.15 «Загублений світ»

18.15, 2.25 «Спецкор»

18.50, 2.55 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса»

23.40, 1.30 Т/с «Кістки-8»

03.25 «Облом.UA.»

04.30 «Цілком таємно-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.40, 21.25, 

22.30, 1.30, 3.30, 5.30 

Топ-матч

06.10 «Рома» — «Баварія» 

(2014 р. /15). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

08.10 «Ювентус» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

10.15 «Львів» — «Зоря». 

Чемпіонат України

12.00 «Тоттенгем» — «Аякс». 

1/2 фіналу (2018 р. /19). 

Ліга чемпіонів УЄФА

13.50 «Аякс» — «Тоттенгем». 

1/2 фіналу (2018 р. /19). 

Ліга чемпіонів УЄФА

15.55, 21.35 Класичні матчі Ліги 

Європи

16.50 «Динамо» (К) — 

«Партизан» (2017 р. /18). 

Ліга Європи УЄФА

18.40 Журнал Man In The Middle. 

2-й епізод

19.35 «МЮ» — «Лейпциг». Ліга 

чемпіонів УЄФА

22.45 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

23.40 Франція — Хорватія. Ліга 

націй УЄФА

01.45 «Шахтар» — «Наполі» 

(2017 р. /18). Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.45 «Монпельє» — «Ліон». 

Чемпіонат Франції

ФУТБОЛ-2

06.00 «Наполі» — «Порту». 1/8 

фіналу (2013 р. /14). Ліга 

Європи УЄФА

07.50, 14.30, 16.30, 3.30 

«Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.00 Франція — Хорватія. Ліга 

націй УЄФА

09.50, 1.25, 5.30 «Суперматчі». 

Ліга Європи УЄФА

10.00 «Шахтар» — «Наполі» 

(2017 р. /18). Ліга 

чемпіонів УЄФА

11.50 Топ-матч

12.10 «Валенсія» — «Базель». 

1/4 фіналу (2013 р. /14). 

Ліга Європи УЄФА

14.40 «Рома» — «Баварія» 

(2014 р. /15). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

16.40 «Десна» — «Рух». 

Чемпіонат України

18.30 Класичні матчі Ліги 

Європи

19.25 «Інтер» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

21.15 Фінали Ліги чемпіонів 

(2013 р. /2003 р.)

21.45 «ПСЖ» — «Барселона». 

1/8 фіналу (2016 р. /17). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

23.35 «Барселона» — «ПСЖ». 

1/8 фіналу (2016 р. /17). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

01.40 «Тоттенгем» — 

«Панатінаікос» (2012 р. 

/13). Ліга Європи УЄФА

03.40 «Лаціо» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00, 2.55 Бандитська Одеса

08.55, 1.50 Правда життя

09.55, 0.40 Речовий доказ

11.05, 17.05 Сіяя: з нами у дику 

природу

12.05, 18.05 Суперчуття

13.05 Скептик

14.05, 19.55 Їжа богів

15.05 Бойовий відлік

16.05, 21.50 Неймовірні винаходи

19.05 Містична Україна

20.50 Повітряні воїни

22.40 Довідник дикої природи

23.40 Шокуючі істини

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Орел і решка. Шопінг»

10.25 Т/с «Мисливці на реліквії»

14.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

16.00 «Орел і решка. На краю 

світу»

18.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Т/с «Я — зомбі»

03.00 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 Ідеї ремонту

08.40 Майстри ремонту

09.40, 18.00 Квартирне питання

10.30, 19.00 Удалий проєкт

12.10, 15.00, 3.40 Корисні 

поради

13.00 Смузі-меню

13.30 Смачні страви

14.00 Спеція

15.50 Інстагламур

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Просто їжа

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 10.15, 11.15, 18.15, 

19.15, 20.15, 21.15, 23.15 

Одного разу під Полтавою

08.45, 9.45, 22.45, 23.45 Одного 

разу в Одесі

10.45, 18.45, 19.45, 20.45 Танька 

і Володька

11.45, 0.15 Казки У. Кіно

12.15 М/ф «Аліса в країні 

чудес»

14.00, 16.15 Панянка-селянка

15.00, 17.15 4 весілля

01.15 Рятівники

02.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 10.55, 3.35 Енеїда

06.30 М/ф «Рукавичка»

06.40 М/ф «Козлик та його 

горе»

06.50 М/ф «Як їжачок шубку 

міняв»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 2.15, 

5.25 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 1.30, 2.45 Суспільна 

студія

09.30, 0.15 Т/с «Гранд готель»

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 23.35, 2.40, 5.50 

Спорт

15.20 UA Фольк. Спогади

16.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

17.30 Наші гроші

18.55 «Суперчуття»

19.55, 23.40 «Боротьба за 

виживання»

21.45 Спецпроєкт «Непоганий 

рік»

22.35 «Дикі тварини»

04.25 Д/ф «Заміновані 

вірністю»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 9.25 «Життя відомих 

людей»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН

10.25 «Ніч хітів»

12.50 Комедія «Діамантова 

рука»

14.50 Комедія «Сам удома»

16.55 Комедія «Сам удома-2»

20.21, 0.00 «Новорічний вечірній 

квартал-2020/2021»

23.45 «Новорічне привітання з 

Новим, 2021-м, роком»

00.50 «Новорічний вечірній 

квартал»

04.30 Концерт «Світське життя. 

15 років»

ІНТЕР

05.30 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00 «Ранок з «Інтером»

10.00 «Корисна програма»
11.30 Х/ф «Пригоди 

Паддінгтона»
13.10 Х/ф «Карнавальна ніч»
14.35 Х/ф «Іван Васильович 

змінює професію»
16.20 Х/ф «Джентльмени 

удачі»
18.15 Х/ф «Операція «И» та 

інші пригоди Шурика»

20.00 «Подробиці»

20.30 «Речдок. Новий рік»

21.30, 0.00 «Місце зустрічі. 

Новий рік»

23.55 Новорічне привітання 

президента України

01.55 «На «Інтері» — головна 

ялинка країни»
03.55 Х/ф «Пригоди Вєрки 

Сердючки»

05.00 М/ф «Астерікс і таємне 

зілля»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00 Реальна містика

09.00, 15.00 Сьогодні

09.30 Шоу братів Шумахерів. 

Новорічний дайджест

12.00, 15.20 Т/с 

«Вісімнадцятирічний 

олігарх»

16.15 Т/с «Втікачі»

20.00 Новорічна ніч на каналі 

Україна

23.55 Вітання президента 

України Володимира 

Зеленського з Новим 

роком!

00.00 Музична платформа: 

краща пісня року

02.20 Великий новорічний 

концерт

03.10 Т/с «Виноград»

06.10 Зоряний шлях

ICTV

05.20 Скарб нації

05.30 Еврика!

05.40 «На трьох»
07.35 Х/ф «Мишаче 

полювання»

09.15 Т/с «Пес»

12.00 Т/с «Пес. Новорічний пес»
13.50 Х/ф «Поліцейська 

академія»
15.30 Х/ф «Поліцейська 

академія-2: нерше 
призначення»

17.00 Х/ф «Поліцейська 
академія-3: знову на 
навчання»

18.30 Х/ф «Поліцейська 
академія-4: 
громадянське 
патрулювання»

20.00 Дизель-шоу: До зустрічі 

Нового року будь готовий! 

Прем’єра

23.55 Новорічне привітання 

президента України

00.00 Дизель-шоу до ранку

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Хто зверху?

08.05, 10.00 Kids’ Time

08.10 М/ф «Мадагаскар-2»

10.05 М/ф «Мадагаскар-3»

12.00 М/ф «Заплутана історія»

13.50, 17.00, 0.00 Вар’яти

20.00 М/ф «Крижане серце»

22.00 Х/ф «Чаклунка»

23.50 Новорічне привітання 

президента України 

Володимира Зеленського

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

06.25 Спостерігач

07.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15 Д/с «Бойовий відлік»

08.10 Назустріч сонцю

09.30 Машина часу

10.10, 5.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

11.10 Д/с «Бойові машини»

12.30 Невигадані історії

13.10, 14.10 Д/с 

«Найекстремальніший»

15.30, 3.10 Час «Ч»

16.20 Таємниці війни

17.10 Д/c «Сенсації ХХ століття»

18.10, 22.00 Д/с «Вирішальні 

битви Другої світової 

війни»

19.20 #НЕБАЙДУЖА

21.40 Час-Time

22.30 Концерт «Ти тільки мій»

23.50 Новорічне привітання 

президента України

00.00 Концерт «Зоряні світи»

02.00 Концерт «В епіцентрі 

кохання»

03.35, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.45 М/ф «Свято новорічної 

ялинки»

06.55 М/ф «Як козаки...»

08.15 Х/ф «Нерівний шлюб»

11.25 Х/ф «Садко»

13.05 Х/ф «Раз на раз не 

випадає»

14.30 Х/ф «Бінго Бонго»

16.30 «Випадковий свідок»

18.20 «Правда життя»

19.00 «Свідок»

20.10 Х/ф «Жандарм із Сен-

Тропе»

22.00, 0.00 «Дискотека 80-х»

23.50 «Новорічне привітання 

президента України В. 

Зеленського»

03.45 «Концерт Гаріка 

Кричевського «Поїхали»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.30 М/ф «Зоряні війни: рух 

опору»

07.50 М/ф «Качині історії»

08.40 М/ф Темний плащ

09.30 М/с «Сімпсони»

13.00 М/с «Небезпечна зона»

17.20 Т/с «Швидка»

19.30 Х/ф «Хеллбой: герой з 

пекла»

21.50 Мама реготала. Прем’єра. 

Новий Рік

00.00 Х/ф «Інфоголік»

01.45 Х/ф «Зустріч 

однокласників»

03.10 Мама реготала

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.30 Т/с «Коли ми вдома». 

Нова історія»

07.35 Звана вечеря

15.55 Х/ф «Джентльмени 

удачі»

17.45 Х/ф «Самогонщики»

18.05 Х/ф «Пес Барбос та 

незвичайний крос»

18.20 Х/ф «Операція «И» та 

інші пригоди Шурика»

20.15 Х/ф «Діамантова рука»

22.15, 0.00 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 

професію»

23.50 Новорічне привітання 

президента України

00.20 Х/ф «Новорічний 

янгол»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «По факту»

16.00 «Час пік»

17.00 «Ситуація»

18.00, 1.00 «П’ята колонка»

19.00, 3.00 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

21.00, 5.00 «Міністерство 

правди»

22.00, 0.00 Новорічний святковий 

концерт 2021 р.

23.50 Новорічне привітання 

президента України

02.00 Концерт

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.25 «Загублений світ»

13.45 Х/ф «Ера динозаврів»

15.20 Х/ф «Півтора шпигуна»

17.25 Х/ф «Міфіка: завдання 

для героїв»

19.20 Т/с «Майже рай»

00.00 Х/ф «Кінець світу»

02.15 «Облом.UA.»

03.15 «Цілком таємно-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.40, 3.30 

Топ-матч

06.10 «Арсенал» — «Порту» 

(2008 р. /09). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

08.10 «Рома» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

10.15 «Десна» — «Рух». 

Чемпіонат України

12.00 «Барселона» 

— «Ліверпуль». 1/2 

фіналу (2018 р. /19). Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.50 «Ліверпуль» 

— «Барселона». 1/2 

фіналу (2018 р. /19). Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.00 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат Італії. 

Прем’єра

16.55 «Реал» — «Шахтар». Ліга 

чемпіонів УЄФА

18.40 Журнал Ліги чемпіонів

19.35 «Севілья» — «Інтер». 

Фінал (2019 р. /20). Ліга 

Європи УЄФА

21.45 Огляд групової стадії. Ліга 

націй УЄФА

22.40 «ПСЖ» — «Баварія». 

Фінал (2019 р. /20). Ліга 

чемпіонів УЄФА

00.50 Журнал Ліги Європи

01.45 Україна — Швейцарія. 

Ліга націй УЄФА

03.45 «Шахтар» — «Динамо». 

Суперкубок України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ліон» — «Рома». 1/8 

фіналу (2016 р. /17). Ліга 

Європи УЄФА

07.50 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.00 Швеція — Португалія. 

Ліга націй УЄФА

09.50 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

10.00 «Шахтар» — «Челсі» 

(2012 р. /13). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

11.50 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

12.45 «Динамо» (К) — 

«Партизан» (2017 р. /18). 

Ліга Європи УЄФА

14.30 «Арсенал» — «Порту» 

(2008 р. /09). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

16.15 «Шахтар» — «Динамо». 

Суперкубок України

18.20 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат Франції. 

Прем’єра

18.50 Огляд групової стадії. Ліга 

націй УЄФА. Прем’єра

19.40 Україна — Швейцарія. 

Ліга націй УЄФА

21.30 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат Італії

22.25 «Реал» — «Шахтар». Ліга 

чемпіонів УЄФА

00.15 Журнал Ліги чемпіонів

01.10 «Баварія» — «Севілья». 

Суперкубок УЄФА 2020 р.

03.45 Іспанія — Німеччина. Ліга 

націй УЄФА

05.30 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат Франції

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.20, 1.50 Правда життя

09.50, 0.40 Речовий доказ

11.00, 17.00 Сіяя: з нами у дику 

природу

12.00, 18.00 Суперчуття

13.00 Скептик

14.00, 19.50 Їжа богів

15.00 Бойовий відлік

16.00, 21.50 Неймовірні винаходи

19.00, 5.50 Містична Україна

20.50 Повітряні воїни

22.40 Довідник дикої природи

23.40 Шокуючі істини

03.05 Жертви краси

03.55 Прокляття відьом

04.55 Органи на експорт

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Орел і решка. Шопінг»

10.25 М/ф «Таємна місія Санти»

11.50 М/ф «Ніко: шлях до 

зірок»

13.20 М/ф «Ніко-2»

14.50, 22.00, 3.20 «Орел і решка. 

Навколо світу»

15.40 «Орел і решка. На краю 

світу»

18.50 «Орел і решка. Дива світу-

2»

00.00 Х/ф «Поганий Санта»

01.50 Х/ф «Машина часу в 

джакузі»

04.10 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 Бургери

08.40 Шеф-кухар

09.40 Правила життя

12.10, 15.00, 3.40 Корисні поради

13.00, 18.30 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

14.00 Спеція

16.50 Магія солодощів

17.50 Смачні страви

19.10 Курси елементарної 

кулінарії Гордона Рамзі

20.40 Гордон Рамзі готує вдома

22.20 Готуємо разом

01.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15 Х/ф «Снігова королева»

09.50 Х/ф «Білосніжка»

11.00 Х/ф «Дванадцять 

місяців»

13.00 Країна У

14.45 Країна У. Новий рік

18.45, 20.15, 21.45, 23.15 Одного 

разу під Полтавою

19.15, 20.45, 23.45, 2.30 Сімейка 

У

19.45, 21.15, 22.15, 0.15, 3.00 

Танька і Володька

22.45, 0.45, 3.30 Одного разу в 

Одесі

01.15 Казки У. Кіно

04.00 Віталька. Новий рік

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 10.55 Енеїда

06.30 М/ф «Іванко та воронячий 

цар»

06.40 М/ф «Котигорошко»

06.50 М/ф «Тредичіно»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 4.35 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10 

Суспільна студія

09.30 Т/с «Гранд готель»

11.25 Телепродаж

15.10, 22.00, 5.30 Спорт

15.20 UA Фольк. Спогади

16.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

17.30 «Дикі тварини»

18.20 «Суперчуття»
19.25 Х/ф «Різдвяний 

будиночок»
22.25, 0.00 Х/ф «Додому на 

Різдво»

23.50 Новорічне привітання 

президента України
00.15 Х/ф «Груднева 

наречена»

01.40 Новорічний концерт на UA:

ПЕРШИЙ. Ніна Матвієнко 

та Дмитро Андрієць

02.40 Новорічний концерт на UA:

ПЕРШИЙ. Іво Бобул

03.40 Новорічний концерт на UA:

ПЕРШИЙ. Анатолій Гнатюк

ВІВТОРОК, 29 ГРУДНЯ 2020
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КАНАЛ «1+1»

06.40 «Концерт Наталії 

Могилевської «Весна»

08.05 «Концерт dzidzio Super-

puper

09.45 «Королева ночі. Концерт 

Олі Полякової»

11.45 Комедія «Чорний лицар»

13.40 Комедія «Іван Васильович 

змінює професію»

15.30 «Новорічний вечірній 

квартал-2020/2021»

19.30 ТСН

20.15 «Вечір прем’єр із 

Катериною Осадчою»

22.10 Комедія «Джентльмени 

удачі»

23.55 Пригоди «Тільки диво»

01.50 «Концерт Романа 

Скорпіона»

02.55 «Життя відомих людей»

05.10 «Світське життя-2020»

ІНТЕР

06.15 Х/ф Тато на Різдво

07.50 Х/ф «Подорож до 

Різдвяної зірки»

09.10 Х/ф «Підміна на 

Різдво»

11.10 Х/ф «Санта і компанія»

13.00 «Місце зустрічі. Новий 

рік»

17.40 Х/ф «Сім’янин»

20.00, 2.35 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Кохання з 

першого погляду у 

Відні»

22.20 «На «Інтері» — головна 

ялинка країни»

01.05 Х/ф «Це я»

03.05 «Орел і решка. Дива 

світу»

03.50 Х/ф «Сорочинський 

ярмарок»

05.10 Х/ф «За двома 

зайцями»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.50 Новорічна ніч на каналі 

«Україна»

11.20 Т/с «Втікачі»

15.10 Т/с «Сім’я на рік»

19.00, 3.20 Сьогодні

20.00 Х/ф «Родина напрокат»

22.00 Т/с «Вісімнадцятирічний 

олігарх»

01.50, 4.10 Т/с «Мама для 

Снігуроньки»

05.40 Реальна містика

ICTV

05.20 Скарб нації

05.30 Еврика!

05.35 Т/с «Копи на роботі»

07.25 М/ф «У пошуках Жар-

птиці»

08.35 М/ф «Ілля Муромець і 

Соловей-розбійник»

09.55 М/ф «Добриня Микитович 

і Змій Горинович»

11.10 М/ф «Олешко Попович і 

Тугарин Змій»

12.30 М/ф «Іван Княженко і 

Сірий Вовк»

14.05 М/ф «Іван Княженко і 

Сірий Вовк-2»

15.15 М/ф «Три богатирі на 

далеких берегах»

16.30 Дизель-шоу

21.00 Х/ф «За бортом»
22.55 Х/ф «Великий 

переполох у малому 
Китаї»

00.40 «На трьох»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 0.20 Вар’яти

09.00, 11.00 Kids’ Time

09.05 М/ф «Красуня і 

чудовисько»

11.05 М/ф «Відважна»

13.00 Х/ф «Володар перснів: 

хранителі перстня»

16.20 Х/ф «Володар перснів: 

дві вежі»

20.00 Х/ф «Володар перснів: 

повернення короля»

02.55 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 Невигадані історії

07.10, 8.10, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15 Д/с «Бойовий відлік»

08.15 Форшмак

08.45 Натхнення

09.30 Машина часу

10.10 Концерт «Ти тільки мій»

12.30 На власні очі

13.10, 14.10 Д/с «Найекстре-

мальніший»

15.30 Срібне століття

16.20 Кендзьор

17.10, 23.10 Д/c «Сенсації ХХ 

століття»

18.10, 22.00 Д/с «Вирішальні 

битви Другої світової 

війни»

19.20, 1.15 «Політклуб із Віталієм 

Портніковим»

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.40 Час-Time

00.30 Д/с «Терор у лісі»

03.10 Час «Ч»

03.35, 4.10 Культ Ура!

05.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

НТН

05.00 М/ф «Пригоди Буратіно»

06.25 М/ф «Новорічна 

подорож»

07.35 М/ф «Як козаки...»

09.20, 1.40 «Випадковий свідок»

11.40 Х/ф «Снігова королева»

13.10 Х/ф «Жандарм із Сен-

Тропе»

15.05 «Концерт гурту «ТІК»

16.30 «Свідок»

17.40 Х/ф «Танцюрист диско»

20.15 Х/ф «Жандарм у Нью-

Йорку»

22.10 Х/ф «Дуже новорiчне 

кiно, або Ніч у музеї»

00.20 «Дискотека 80-х»

03.25 «Речовий доказ»

03.50 «Правда життя»

04.50 «Top Shop»

НЛО-ТБ

09.30 М/с «Сімпсони»

14.30 Х/ф «Гремліни»

16.30 Х/ф «Гремліни-2: нова 

партія»

18.30 Х/ф «Зустріч 

однокласників»

20.15 Х/ф «Машина часу в 

джакузі-2»

22.10 Х/ф «Секс-відео»

00.00 Х/ф «Повний 

розковбас»

01.30 Мама реготала. Найкраще

СТБ

02.20 Х/ф «Пережити Різдво»

03.40 Х/ф «Дюплекс»

05.10 Х/ф «Снігопад»

06.45 Т/с «Коли ми вдома»

06.55 Т/с «Коли ми вдома». 

Нова історія»

07.55 Х/ф «Діамантова рука»

09.50 Х/ф «Іван Васильович 

змінює професію»

11.35 Т/с «Спіймати Кайдаша»

23.25 За два кілометри до 

Нового року

01.10 Х/ф «Спокута»

ПРЯМИЙ

09.00, 18.00 Новорічний 

святковий концерт 2021 р.

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

12.10 «П’ята колонка»

13.10, 14.15 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

16.10 Концерт

17.10 «Міністерство правди»

19.00, 0.00 Новий рік на 

«Прямому»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

08.05 «Загублений світ»

13.00 Х/ф «І гримнув грім»

14.55 Х/ф «Міфіка: темносил»

17.00 Т/с «Майже рай»

21.35 Х/ф «Вітряна ріка»

23.35 Х/ф «Вбивство — не 

казка»

01.15 Т/с «Кістки-8»

02.10 «Облом.UA.»

03.15 «Цілком таємно-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Баварія» — «Севілья». 

Суперкубок УЄФА 2020 р.

08.35 «Динамо» — «Ворскла». 

Фінал (2019 р. /20). Кубок 

України

11.35 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат Франції

12.00 ФРН — СРСР (1972 р.) 

Класичні матчі Євро

13.50 «Шахтар» — «Реал». Ліга 

чемпіонів УЄФА

15.40, 21.25, 22.30, 1.30, 3.30, 

5.30 Топ-матч

15.55 Журнал Ліги Європи

16.50 Україна — Іспанія. Ліга 

націй УЄФА

18.40 Огляд групової стадії. Ліга 

націй УЄФА

19.35 «Ференцварош» 

— «Динамо» (К). Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.35 Журнал Ліги чемпіонів

22.45 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат Італії

23.40 Німеччина — Іспанія. Ліга 

націй УЄФА

01.45 «Шахтар» — «Челсі» 

(2012 р. /13). Золота 

колекція Ліги чемпіонів

03.45 «ПСЖ» — «Мец». 

Чемпіонат Франції

ФУТБОЛ-2

06.00 «Динамо» (К) 

— «Ференцварош». Ліга 

чемпіонів УЄФА

07.50, 3.30 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.00 Україна — Іспанія. Ліга 

націй УЄФА

09.50, 1.25, 5.30 «Суперматчі». 

Ліга Європи УЄФА

10.00 «Севілья» — «Інтер». 

Фінал (2019 р. /20). Ліга 

Європи УЄФА

12.15 Огляд групової стадії. Ліга 

націй УЄФА

13.10 «ПСЖ» — «Баварія». 

Фінал (2019 р. /20). Ліга 

чемпіонів УЄФА

15.20 Журнал Man In The Middle. 

2-й епізод

16.15 «Динамо» — «Ворскла». 

Фінал (2019 р. /20). Кубок 

України

19.20 Топ-матч

19.25 ФРН — СРСР. Фінал 

(1972 р.) Класичні матчі 

Євро

21.15 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат Франції

21.45 «Реал» — «Ювентус». 

1/2 фіналу (2002 р. /03). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

23.35 «Ювентус» — «Реал». 

1/2 фіналу (2002 р. /03). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

01.40 «Вольфсбург» — «Інтер». 

1/8 фіналу (2014 р. /15). 

Ліга Європи УЄФА

03.40 «Наполі» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.10, 0.45 Містична Україна

09.00, 18.30 У пошуках істини

09.50 Скептик

10.50 Речовий доказ

12.00, 22.45 Їжа богів

12.55 Бойові кораблі

14.45 Справжні багатства Землі

16.30 Довідник дикої природи

21.00 Титанік: загадка розгадана

23.45 Сіяя: з нами у дику 

природу

01.35 Підроблена історія

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

10.35 М/ф «Мауглі дикої 

планети»

12.15, 17.00, 0.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

15.00 «Орел і решка. Дива світу-2»

18.10 Х/ф «Із джунглів у 

джунглі»

20.10 Х/ф «Любіть Куперів»

22.10 Х/ф «Поганий Санта»

01.00 «Бійцівський клуб»

02.00 Т/с «Три сестри»

02.45 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30, 8.20 Бургери

08.40 Шеф-кухар

09.40 Корисні поради

12.40 Салат-бар

13.10, 0.40 Просто їжа

13.40 Магія солодощів

14.10 Смачні страви

15.10 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

16.10, 19.10 Курси елементарної 

кулінарії Гордона Рамзі

17.40, 20.40 Гордон Рамзі готує 

вдома

22.20 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Зіркові долі

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15 Х/ф «Русалонька»

10.00 Х/ф «Золотоволоска»

11.45 Х/ф «Пані Метелиця»

13.00 Х/ф «Зачарована Елла»

14.45, 16.15, 18.15, 19.15, 20.15, 

21.15, 22.45 Одного разу 

під Полтавою

15.15, 17.45, 18.45, 20.45, 23.15 

Танька і Володька

15.45, 17.15, 19.45, 21.45, 23.45 

Сімейка У

16.45, 22.15, 0.45 Одного разу в 

Одесі

00.15 Країна У

01.15 Казки У. Кіно

02.30 Віталька. Новий рік

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Енеїда

08.05 М/ф «Як козаки сіль 

купували»

08.15 М/ф «Як козаки на весіллі 

гуляли»

08.35 М/ф «Як козаки у футбол 

грали»

08.50 М/ф «Як козаки 

олімпійцями стали»

09.20 М/ф «Як козак щастя 

шукав»

09.25 М/ф «Як козаки куліш 

варили»

09.30 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»

09.50 М/ф «Енеїда»

11.00 М/ф «Пастка для кицьок»
12.45 Х/ф «Різдвяний 

будиночок»
14.25 Телепродаж

15.00 Країна пісень

16.00 Новорічний концерт на UA:

ПЕРШИЙ. Ніна Матвієнко 

та Дмитро Андрієць

17.00 Новорічний концерт на UA:

ПЕРШИЙ. Іво Бобул

18.00 «Дивовижні готелі 

— Життя за межами 

холу»
19.10 Х/ф «Додому на 

Різдво»
21.00, 23.40, 2.00, 5.25 Новини
21.25 Х/ф «Різдвяні 

дзвіночки»
23.05 «Дикі тварини»

00.05, 2.25, 5.50 Аспекти

00.15 «Зворотний відлік»

02.35 Суспільна студія
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Життя відомих людей-

2020»

10.00 «Світ навиворіт»

13.25, 15.45, 18.00, 20.15 

«Новорічний вечірній 

квартал»

19.30, 5.30 ТСН

23.15, 0.15 «Світське життя»

01.15 «Королева ночі. Концерт 

Олі Полякової»

03.05 «Концерт Наталії 

Могилевської «Весна»

04.15 «Концерт dzidzio Super-

puper

ІНТЕР

07.00 М/ф «Дівчинка та зайці»
07.10 Х/ф «Санта і компанія»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня». Прем’єра

10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Зимовий замок»

12.40 Т/с «Заради кохання я все 

зможу!»
16.20 Х/ф «Кохання з 

першого погляду у 
Відні»

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

20.00, 2.10 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Кохання в 

Лапландії»

22.20 «Новорічний концерт Хору 

Турецького». Прем’єра
00.10 Х/ф «Заміж у Новий 

рік»

02.40 «Орел і решка. Дива 

світу»
03.30 Х/ф «Це я»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.30 Реальна містика

10.00 Т/с «Діда Мороза не 

буває»

13.50, 15.20 Т/с «Німа»

15.00, 19.00, 3.20 Сьогодні

17.50, 20.00 Т/с «Незабута»

22.45, 2.15 Т/с «Здрастуй, 

сестра»

01.45 Телемагазин

03.40 Т/с «Сім’я на рік»

ICTV

05.40 Скарб нації

05.50 Еврика!

05.55 Т/с «Копи на роботі»

07.45 Х/ф «Король Ральф»

09.20 Х/ф «Невдахи»

11.00, 22.25 Дизель-шоу

13.35 Х/ф «Гудзонський 

яструб»

15.20 Х/ф «Дев’ять ярдів»

17.00 Х/ф «Дев’ять ярдів-2»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Поліцейська 

академія»

20.50 Х/ф «Поліцейська 

академія-2: перше 

призначення»

00.45 «На трьох»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.20 Вар’яти

07.50, 10.00 Орел і решка

12.10 М/ф «Том і Джеррі та 

чарівник із країни Оз»

13.20 Х/ф «Гаррі Поттер і 

смертельні реліквії-1»

16.10 Х/ф «Гаррі Поттер і 

смертельні реліквії-2»

19.00 Х/ф «Фантастичні звірі 

й де їх шукати»

21.20 Х/ф «Фантастичні 

тварини: злочини 

Гріндельвальда»

00.20 Х/ф «Тернер і Хуч»

02.30 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00, 0.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.10 Д/с «Повітряні воїни»

07.10, 16.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

07.50, 8.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

08.15 Д/с «Топ 10: Таємниці й 

загадки»

08.40 Натхнення

09.30, 2.10 Машина часу

10.10 Медекспертиза

10.30 Майстри ремонту

11.10 Гончаренко рулить

11.35, 15.40 На власні очі

12.15 Індійський фільм 

«Вимушені обставини»

15.10 Є сенс

17.10, 23.10 Д/c «Сенсації ХХ 

століття»

18.15 Про військо

18.30 Невигадані історії

19.15 Стоп реванш

19.35 Спостерігач

20.10, 5.10 Рандеву

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

22.00 Д/с «Вирішальні битви 

Другої світової війни»

00.10 Кінозлива
00.15 Х/ф «Той, хто пройшов 

крізь вогонь»

03.20, 4.10 Культ Ура!

НТН

05.50 М/ф «Дванадцять 

місяців»

06.50 Х/ф «Трест, який 

лопнув»

10.50 Х/ф «Дежа вю»

12.55 Х/ф «Жандарм у Нью-

Йорку»

14.50, 3.35 «Випадковий свідок»

19.00 Х/ф «Білі роси»

20.45 Х/ф «Закони 

привабливості»

22.25 Х/ф «Один шанс на 

двох»

00.30 «Дискотека 80-х»

03.40 «Речовий доказ»

04.00 «Легенди бандитського 

Києва»

04.50 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15, 1.10 Телемагазин

07.20 Мама реготала

09.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

11.30 Т/с «Сишиш-шоу»

15.30, 2.10 Мама реготала. 

Найкраще

19.45 Х/ф «Інфоголік»

21.30 Х/ф «Відчайдушні 

шахрайки»

23.20 Х/ф «Секс-відео»

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

06.00 Неймовірна правда про 

зірок

12.20 Х/ф «Новорічний 

янгол»

14.15 Т/с «Одне серце на двох»

18.00 Хата на тата

22.35 Х/ф Зимовий сон

00.40 Х/ф Вілла розбрату, 

або Танець сонячного 

затемнення

ПРЯМИЙ

09.00, 18.00, 0.00 Новий рік на 

Прямому

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00 «Репортер». Новини

10.10 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

11.15, 13.10, 14.10, 16.10 Концерт

12.15 «П’ята колонка»

17.00 «Міністерство правди»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.30 «ДжеДАІ-2019»

09.05 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»

10.05, 1.10 «Загублений світ»

13.05 Х/ф «Медовий місяць у 

Вегасі»

15.00 Х/ф «Міфіка: 

некромант»

16.55 Х/ф «Охоронець»

19.00 Х/ф «Три дні на втечу»

21.40 Х/ф «Сек’юріті»

23.30 Х/ф «Кривавий орел»

02.10 «Облом.UA.»

02.35 «Цілком таємно-2017»

04.15 «102. Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.40, 18.40, 

19.25, 1.30, 3.30, 5.30 

Топ-матч

06.10 «Ман Сіті» 

— «Тоттенгем». 1/4 

фіналу (2018 р. /19). Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.10 «Наполі» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

10.15 «Олімпік» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

12.00 Нідерланди — СРСР 

(1988 р.) Класичні матчі 

Євро

13.50 «Реал» — «Інтер». Ліга 

чемпіонів УЄФА

15.55 Огляд групової стадії. Ліга 

націй УЄФА

16.50 «Ліверпуль» — «Наполі» 

(2010 р. /11). Ліга Європи 

УЄФА

18.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

19.35 «МЮ» — «ПСЖ». Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.25 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат Італії

22.15 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат Франції

22.45 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

23.40 Швеція — Португалія. 

Ліга націй УЄФА

01.45 «Рома» — «Шахтар». 

1/8 фіналу (2010 р. /11). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

03.45 «Марсель» — «Сент-

Етьєн». Чемпіонат Франції

ФУТБОЛ-2

06.00 «Лаціо» — «Зальцбург». 

1/4 фіналу (2017 р. /18). 

Ліга Європи УЄФА

07.50, 14.30, 16.30, 3.30 

«Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.00 Іспанія — Швейцарія. Ліга 

націй УЄФА

09.50, 1.25, 5.30 «Суперматчі». 

Ліга Європи УЄФА

10.00 «Рома» — «Шахтар». 

1/8 фіналу (2010 р. /11). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

11.50 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат Італії

12.45 «Наполі» — «Дніпро» 

(2012 р. /13). Ліга Європи 

УЄФА

14.40 «Ман Сіті» 

— «Тоттенгем». 1/4 

фіналу (2018 р. /19). Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.40 «Минай» — «Динамо». 

Чемпіонат України

18.30 Класичні матчі Ліги 

Європи

19.25 Нідерланди — СРСР 

(1988 р.) Класичні матчі 

Євро

21.20 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

21.45 «Тоттенгем» — «Аякс». 

1/2 фіналу (2018 р. /19). 

Ліга чемпіонів УЄФА

23.35 «Аякс» — «Тоттенгем». 

1/2 фіналу (2018 р. /19). 

Ліга чемпіонів УЄФА

01.40 «Ліон» — «Рома». 1/8 

фіналу (2016 р. /17). Ліга 

Європи УЄФА

03.40 «Наполі» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.45, 0.40 Містична Україна

08.40, 18.15 У пошуках істини

09.35 Cкептик

10.35 Речовий доказ

11.45, 22.40 Їжа богів

12.40 Бойові кораблі

14.30 Титанік: загадка розгадана

16.15 Довідник дикої природи

21.00 101 річ, що змінила світ

23.40 Сіяя: з нами у дику 

природу

01.35 Гордість України

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.35 «Ух ти show»

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

11.10 Х/ф «Із джунглів у 

джунглі»

13.10 Х/ф «Любіть Куперів»

15.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Воно»

01.50 «Бійцівський клуб»

02.40 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Правила життя

10.00, 23.30 Корисні поради

11.40 Люблю готувати

12.40 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

13.20 Бургери

13.50 Смузі-меню

14.20 Салат-бар

14.50 Просто їжа

15.20 Магія солодощів

15.50 Смачні страви

16.50 Курси елементарної 

кулінарії Гордона Рамзі

18.20 Гордон Рамзі готує вдома

19.50 Дачна відповідь

00.40 Ідеї ремонту

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Зіркові долі

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.45 М/ф «Червона Шапка 

проти зла»

12.25 М/ф «Король Сафарі»

14.05 М/ф «Лоракс»

15.50 М/ф «Принцеса та жаба»

17.35 М/ф «Аліса в країні 

чудес»

19.00 Одного разу під Полтавою

00.00 Країна У. Новий рік

02.00 Панянка-селянка

02.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 1.05 Енеїда

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.40, 

2.00, 5.25 Новини

07.15 Книга-мандрівка. Україна

07.20 М/ф «Курка, яка несла 

всяку всячину»

07.30 М/ф «Капітошка»

07.40 М/ф «Повертайся, 

Капітошко!»

07.50 М/ф «Оленятко Білі 

Ріжки»

08.05 «Суперчуття. Особливий 

загін»

09.05 Відтінки України

09.35 Музеї. Як це працює
10.05 Х/ф «Різдвяний 

будиночок»
11.50 Х/ф «Додому на 

Різдво»
13.25 «Боротьба за виживання»

14.25 Телепродаж

15.00 UA Фольк. Спогади

16.00 Новорічний концерт на UA:

ПЕРШИЙ. Іво Бобул

17.00 «Дивовижні готелі 

— життя за межами холу»

18.10 Х/ф «Книга Буття. 
Створення світу»

20.00, 21.25 «Дикі тварини»

22.00 Х/ф «Поїздка в Сіетл»
00.05 Д/ф «Веронські скарби»

02.25, 5.50 Аспекти

02.35 Суспільна студія
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Життя відомих людей»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.30, 2.10 «Світ навиворіт»

13.50 Комедія «Сам удома-5»

15.40 Комедія «Сам удома-4»

17.30 Пригоди «Сам удома-3»

19.30, 5.15 ТСН

20.15 Казка «Три горішки для 

Попелюшки»

22.00 Комедія «Іван Васильович 

змінює професію»

23.50 Концерт «Світське життя. 

15 років»

ІНТЕР

04.50 Х/ф «Заміж у Новий 
рік»

06.50 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»
07.05 Х/ф «Підміна на 

Різдво»

09.00 «Готуємо разом». 

Прем’єра

10.00, 11.00 «Інше життя»
12.00 Х/ф «Сім’янин»
14.20 Х/ф «Кохання в 

Лапландії»

16.10 Т/с «Детектив Ренуар»

18.15, 20.30 Т/с «Випробування 

невинуватістю»

20.00 «Подробиці»

22.20 Концерт «Стас Михайлов. 

Народний корпоратив»

00.15 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 19.00 Сьогодні

08.00, 5.50 Реальна містика

10.10 Х/ф «Родина напрокат»

12.00, 4.10 Х/ф «Весільна 

сукня»

14.10 Т/с «Лабіринт»

18.00, 20.00 Фантастична ніч на 

каналі Україна

22.00 Концерт Олі Полякової

23.50, 2.15 Т/с «Все одно тебе 

дочекаюся»

01.45 Телемагазин

ICTV

05.40 Скарб нації

05.50 Еврика!

06.00 Факти

06.25 Т/с «Копи на роботі»
08.10 Х/ф «Леді-яструб»
10.20 Х/ф «Конан-варвар»
12.30 Х/ф «Робін Гуд: 

початок»

14.30, 22.05 Дизель-шоу
16.50 Х/ф «Джуніор»

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Поліцейська 

академія-3: знову на 
навчання»

20.40 Х/ф «Поліцейська 
академія-4: 
громадянське 
патрулювання»

00.30 «На трьох»

03.10 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 М/с «Том і Джеррі»

08.00 Діти проти зірок

09.35, 11.35 Kids’ Time

09.40 М/ф «Крижане серце»

11.40 Х/ф «Чаклунка»
13.40 Х/ф «Фантастичні звірі 

й де їх шукати»
16.10 Х/ф «Фантастичні 

тварини: злочини 
Гріндельвальда»

19.00 Х/ф «Земля тролів»
21.00 Х/ф «Земля тролів: 

у пошуках золотого 
замку»

23.00 Х/ф «Ґретель і 
Гензель»

01.00 Вар’яти

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

2.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.10 Д/с «Повітряні воїни»

07.10, 16.10 Д/с «Бойовий відлік»

07.50 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Невигадані історії

08.35, 15.45 Vоїн — це я!

08.45 Натхнення

09.25 Хроніка тижня

10.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

11.10 Д/с «Бойові машини»

12.15 Індійський фільм «За 

звичкою»

15.25 Медекспертиза

17.10 Д/c «Сенсації ХХ століття»

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки 

тижня з Ганною 

Мірошниченко

19.15 Спостерігач

19.35 Стоп реванш

20.10, 2.15 Машина часу

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

22.00 Д/с «Вирішальні битви 

Другої світової війни»

23.10 Кінозлива
23.25 Х/ф «Той, хто пройшов 

крізь вогонь»
01.55 Огляд преси

03.15, 4.20 Культ Ура!

НТН

05.50 Х/ф «Дама з папугою»

07.45 «Слово предстоятеля»

07.50 «Будьте здоровi»

08.25 Т/с «Банкірші»

11.55 Х/ф «Морозко»

13.30 Х/ф «Білі роси»

15.15 Х/ф «Один шанс на 

двох»

17.20 Х/ф «Закони 

привабливості»

19.00 Х/ф «Кримінальний 

талант»

22.05 Х/ф «SuperАлібі»

23.55 «Дискотека 80-х»

01.10 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.15, 1.10 Телемагазин

07.20 Мама реготала

09.30 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

11.40 Т/с «Сишиш-шоу»

15.30, 2.10 Мама реготала. 

Найкраще

19.50 Х/ф «Відчайдушні 

шахрайки»

21.30 Х/ф «Машина часу в 

джакузі-2»

23.30 Х/ф «Повний 

розковбас»

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.50 Неймовірна правда про 

зірок

08.05 Т/с «Ми більше ніж я»

11.45 Х/ф Знахар

14.15 Супермама

18.00 Хата на тата

22.05 Х/ф «Кольє для 

Снігової Баби»

23.50 Х/ф «Шлях крізь сніги»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 17.00 «Репортер». 

Новини

09.10 «Медексперт»

10.10 «Міністерство правди»

11.15, 12.15, 14.10 Концерт

13.10 «П’ята колонка»

17.15 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

19.00, 0.00 Новий рік на Прямому

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.30 «ДжеДАІ-2019»

07.55, 1.00 «Загублений світ»

12.30 Х/ф «День, коли Земля 

зупинилась»

14.15 Х/ф «Міфіка: залізна 

корона»

16.10 Х/ф «Морський 

піхотинець»

17.55 Х/ф «Морський 

піхотинець-2»

19.50 Х/ф «Морський 

піхотинець-3»

21.35 Х/ф «Морський 

піхотинець-4»

23.10 Х/ф «Тавро»

2.00 Облом.UA.»

02.35 «Цілком таємно-2017»

04.15 «102. Поліція»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 11.15, 15.40, 

18.45, 21.25, 1.30, 3.30, 

5.30 Топ-матч

06.10 «Мілан» — «Реал» (2010 

р. /11). Золота колекція 

Ліги чемпіонів

08.10 «Інтер» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

10.20 Журнал Man In The Middle. 

3-й епізод. Прем’єра

11.30 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

12.00 Ірландія — СРСР (1988 

р.) Класичні матчі Євро

13.50 «МЮ» — «Лейпциг». Ліга 

чемпіонів УЄФА

15.55 LIVE. «Аталанта» 

— «Сассуоло». Чемпіонат 

Італії

17.55 Журнал Man In The Middle. 

3-й епізод

18.55 LIVE. «Беневенто» 

— «Мілан». Чемпіонат 

Італії

20.55 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат Франції

21.40 LIVE. «Ювентус» 

— «Удінезе». Чемпіонат 

Італії

23.40 Україна — Німеччина. 

Ліга націй УЄФА

01.45 «Інтер» — «Кротоне». 

Чемпіонат Італії

03.45 «Ланс» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

ФУТБОЛ-2

06.00 «Челсі» — «БАТЕ» (2018 

р. /19). Ліга Європи УЄФА

07.50, 3.30 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.00 Україна — Німеччина. 

Ліга націй УЄФА

09.50, 1.25, 5.30 «Суперматчі». 

Ліга Європи УЄФА

10.00 «Шахтар» — 

«Барселона» (2004 р. 

/05). Золота колекція Ліги 

чемпіонів

11.50, 17.55 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

12.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

13.25 LIVE. «Інтер» — 

«Кротоне». Чемпіонат 

Італії

15.25 Огляд 1-ї половини 

сезону. Чемпіонат Франції

15.55 LIVE. «Кальярі» 

— «Наполі». Чемпіонат 

Італії

18.55 Журнал

19.25 Ірландія — СРСР (1988 

р.) Класичні матчі Євро

21.15 Фінали Ліги чемпіонів 

(2009 р. /2000 р.)

21.45 «Барселона» 

— «Ліверпуль». 1/2 

фіналу (2018 р. /19). Ліга 

чемпіонів УЄФА

23.35 «Ліверпуль» 

— «Барселона». 1/2 

фіналу (2018 р. /19). Ліга 

чемпіонів УЄФА

01.40 «Лаціо» — «Зальцбург». 

1/4 фіналу (2017 р. /18). 

Ліга Європи УЄФА

03.40 «Аталанта» — 

«Сассуоло». Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00, 0.45 Містична Україна

08.50, 18.25 У пошуках істини

09.40 Скептик

10.40 Речовий доказ

11.50, 22.45 Їжа богів

12.50 Бойові кораблі

14.40 101 річ, що змінила світ

16.25 Довідник дикої природи

17.25 Земля: сили природи

21.00 Справжні багатства Землі

23.45 Сіяя: з нами у дику 

природу

01.35 Війна всередині нас

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.35 М/ф «Ніко: шлях до 

зірок»

10.10 М/ф «Ніко-2»

11.30 М/ф «Мауглі дикої 

планети»

13.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

23.50 Х/ф «Машина часу в 

джакузі»

01.40 Т/с «Три сестри»

02.30 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квадратний метр

09.20, 0.20 Ідеї ремонту

10.20 Шеф-кухар

12.20, 3.40 Корисні поради

14.00 Люблю готувати

15.00 Смачні страви

16.00, 22.20 Удалий проєкт

18.00 Дачна відповідь

20.30 Квартирне питання

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

12.00 Х/ф «Принц наступник»

13.45 Х/ф «Принцеса для 

дракона»

15.30 Х/ф «Тільки диво»

17.15 Х/ф «Зачарована Елла»

19.00 Х/ф «Двоє: я та моя 

тінь»

21.00 Одного разу під Полтавою

00.00 Країна У. Новий рік

02.00 Панянка-селянка

02.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.40, 

2.00, 5.25 Новини

07.15 Книга-мандрівка. Україна

07.20 М/ф «Лежень»

07.30 М/ф «Як Петрик П’яточкін 

слоників рахував»

07.40 М/ф «Як песик і кошеня 

мили підлогу»

07.50 М/ф «Івасик-Телесик»

08.05 «Суперчуття. Особливий 

загін»

09.00 Божественна літургія 

православної церкви 

України

11.00 Недільна літургія 

Української греко-

католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 

римсько-католицької 

церкви в Україні

13.30 Архімед. Повелитель 

чисел

14.25 Телепродаж

15.00, 1.05 Країна пісень

16.00 Новорічний концерт на UA:

ПЕРШИЙ. Анатолій Гнатюк

17.00 «Дивовижні готелі 

— Життя за межами 

холу»

18.10 «Неймовірне місто». 

Сінгапур

19.05 Д/ф «Масштабні інженерні 

помилки»

20.00 «Світ дикої природи»

21.25 «Дикі тварини»

22.00 Д/ф «Северин Наливайко»

00.05 Д/ф «Сходи Якова»

02.25, 5.50 Аспекти

02.35 Суспільна студія
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З повагою до людей похилого 
віку
 Вважається аксіомою, що гу-
манне ставлення до бідних, зне-
долених та людей похилого віку є 
нормою і критерієм оцінки цивілі-
зованості країни. Тому в більшості 
країн Європи символічне перше 
щеплення робили літнім особам. 
Так вчинили в Німеччині, коли 
ще в суботу, напередодні дня по-
чатку загальної вакцинації, пер-
шою в Німеччині щепили 101-річ-
ну Едіт Квойцалла в центрі для лю-
дей похилого віку в Гальберштадті 
в землі Саксонії-Ангальт, а за нею 
— ще близько 40 мешканців цього 
закладу. Щепили також 10 медсес-
тер.
 Кампанія щеплення проти 
COVID-19 у Берліні розпочалася в 
неділю вранці в будинку для пре-
старілих на півдні міста. Також 
101-річна Гертруд Хаасе стала 
першою вакцинованою людиною 
в столиці. У Берліні 60 мобільних 
бригад мають вакцинувати людей 
похилого віку, повідомляє портал 
столичного телеканала rbb24. Вла-
да столиці Німеччини повідомила, 
що вакцинація літніх людей є для 
неї пріоритетом. У Берліні понад 
50 відсотків усіх смертей від коро-
навірусу спричинені інфекцією в 
будинках престарілих.
 91-річна Ган-Брітт Йоханс-
сон, мешканка будинку престарі-
лих, була першою у Швеції щеп-
лена проти COVID-19 у неділю. «Я 
нічого не відчула», — прокомен-
тувала жінка. За допомогою ін-
тернет-зв’язку мешканка будин-
ку престарілих «Бокенс Вардбо-
енде» у місті Мйолбі поспілкува-
лася з прем’єр-міністром Швеції 
Стефаном Лоефвеном та мініст-
ром соціальних справ Леною Ха-
леннгрен. У будинку престарілих 
«Бокенс Вардбоенде» перебувають 
72 пацієнти, 69 з яких дали згоду 
на вакцинацію проти COVID-19. У 

найближчі дні в Швеції мають зро-
бити щеплення 4,9 тис. осіб. 
 У Франції першу дозу вакци-
ни від COVID-19 отримала 78-річ-
на жінка з будинку престарілих 
у Севрані, департамент Сена-Сен-
Дені, повідомляє «Франс Пресс». 
У неділю близько десяти меш-
канців старше 75 років із лікарні 
Рене-Мурет у відділенні тривалого 
догляду Севрана і один із їхніх лі-
карів (старших 65 років) отримали 
рятівні уколи. До кінця лютого ма-
ють бути щеплені 7 тисяч найвраз-
ливіших через вік людей та їх опі-
кунів iз будинків для престарілих 
по всій країні.
 У Бельгії перші дози вакцини 
були введені в понеділок, 28 груд-
ня, об 11-й годині. Їх отримали 
мешканці та персонал будинків 
престарілих та хоспісів. За дани-
ми видання Brussels Times, на по-
чатковому етапі, який може три-
вати до кінця лютого, пріоритет 
буде надано мешканцям та пер-
соналу саме цих закладів. Медич-
них працівників почнуть вакцину-
вати з березня. Тоді ж провакцину-
ють людей з особливими потреба-
ми. На наступному етапі щеплять 
пацієнтів iз високим ризиком, тоб-
то хронічно хворих та людей віком 
від 65 років. Цей етап повинен за-
кінчитися у травні, але все зале-
жатиме від поставок вакцин.
 У Чехії прем’єр-міністр Анд-
рій Бабіш був вакцинований проти 
COVID-19 у неділю як перша осо-
ба в країні в рамках кампанії вак-
цинації ЄС. Але не з огляду на вік, 
а з метою популяризації щеплень. 
Наступною особою після прем’єр-
міністра, яка була вакцинована 
у військовому госпіталі в Празі, 
була Емілія Жепікова, яка наро-
дилася на Волині в 1925 році. Жін-
ка брала участь у Другій світовій 
війні солдатом Першого корпусу 
Чехословацької армії.
 Тим часом в Іспанії перши-

ми провакцинованими від коро-
навірусу стали 40-річна працівни-
ця центру для осіб похилого віку 
та її 96-річна підопічна. А в Лит-
ві впродовж перших трьох місяців 
планується вакцинація медично-
го персоналу, потім буде проведе-
но вакцинацію персоналу будин-
ку престарілих та їх мешканців, 
після чого — вакцинація хроніч-
но хворих людей та осіб, старших 
65 років.

Не потрапити в пастку шахраїв
 Раніше про велику можливість 
поширення фальшованих вакцин 
світом попереджав Інтерпол, а в 
неділю, 27 грудня, глава Поліцей-
ської служби Євросоюзу (Європол) 
Катрін де Болль в інтерв’ю жур-
налістам німецької групи Funke-
Mediengruppe попередила, що зло-
чинці можуть скористатися вели-
чезним попитом на вакцини. За її 
словами, шахрайські пропозиції 
вже циркулюють у соцмережах, 
і відповідь на таку пропозицію 
призведе або до непоставок, або до 
підробки вакцини. «Якщо ви ста-
ли жертвою такого шахрайства, 
це, звичайно, може мати серйозні 
наслідки для вашого здоров’я», — 
попередила глава Європолу.
 Європол уже направив попе-
редження всім країнам-членам 
ЄС. Влада різних країн також не 
виключає спроб крадіжок. 
 На жаль, Україна не входить 
до складу ЄС, тому президент Во-
лодимир Зеленський, iмовірно, не 
знайомий iз попередженням Єв-
рополу. Бо інакше б не заявив у 
п’ятницю в інтерв’ю виданню «Фо-
кус.юа», що в Україні не блокува-
тиметься ринок платної комерцій-
ної вакцинації. Він аргументував: 
«Коли ми говоримо з компаніями, 
які постачатимуть в Україну вак-
цину, вони просять відкрити для 
них комерційний ринок. Це гово-
рить про те, що є сегмент людей у 
всьому світі, і наша країна не ви-
няток, які не звертатимуть уваги 
на ціну. Вони розуміють, що у де-
ржави є пріоритетні групи насе-
лення — це бідні люди, лікарі, ар-
мія, вчителі, люди з важкими хво-
робами. Тому такі, як я, будемо 
вакцинуватися за свій рахунок. Це 
нормально. Підхід простий: ми не 
будемо блокувати платну вакци-
націю. Це неправильно. Потрібно 
відкривати ринок». От лиш скіль-
ки в Україні таких людей, як Зе-
ленський, які будуть «вакцинува-
тися за свій рахунок»? Припусти-
мо, що не більше 5%. Але ж між 
рядками заяви Зеленського прозо-
ро читається, що в «багатій» Ук-
раїні, на відміну від «бідної» Євро-
пи, де вакцинацію здійснюють без-
коштовно, щеплення від COVID-
19 будуть на 95% комерційними, 
платними, а для решти 5% безко-
штовними. 
 Комерціалізація вакцинації 
відкриває не великі, а просто гі-
гантські ворота для зловживань 
та перетворення України на «гу-
ляйполе» для шахраїв усіх мас-
тей, відстійник фальсифікату з 
усього світу. Що будуть колоти ук-
раїнцям за «ринкового лібераліз-
му» Зеленського та його влади, про 
який у Європі наразі навіть гово-
рити не відважуються, також мож-
на здогадатися. Навіть банани та 
груші потрібно вміти правильно 
транспортувати та зберігати, що 
вже говорити про вакцину, яка ви-
магає таких особливих умов, які 
здатна забезпечити лише держава 
великими зусиллями, а не приват-
ні медичні «контори». 
 І хоча на боротьбу з коронавіру-
сом уряду було виділено мільярди 
гривень навеснi та ще мільйони ос-
таннім часом, президент натомість 
відправляє нас по порятунок до ко-
мерційних закладів, щоб там iще 
раз «общипали» вже й так «лисо-
го» після карантинних обмежень 
українця… ■

КОМПРОМІС

Угода про 
«Брекзит» під 
ялинку
Європейський Союз і Велика 
Британія досягли порозуміння 
про співпрацю після 31 грудня
Ігор ВІТОВИЧ 

 Європейський Союз і Сполучене Королівство 
уклали угоду стосовно взаємної співпраці після 
перехідного періоду, що закінчується 31 груд-
ня. Це означає, що вдалося уникнути жорсткого 
«Брекзиту», тобто появи мита і експортних квот, 
чого найбільше побоювалися підприємці з обох 
сторін.
 Проте після відокремлення Великої Британії 
від ЄС у торгівлі настануть деякі ускладнення, і 
частина підприємців та споживачів зіткнеться з 
певними перешкодами й витратами, пов’язаними 
з бюрократією. Угода лише невеликою мірою до-
поможе лондонському Сіті, причому фінансові 
послуги становлять майже 80 відсотків британсь-
кого ВВП. За офіційними прогнозами уряду Бри-
танії, вихід iз ЄС, навіть на основі угоди, стане 
ударом для економіки і призведе до уповільнення 
економічного зростання приблизно на 15 років.
 Однак після перехідного періоду Велика Бри-
танія буде самостійною у формуванні своєї еконо-
мічної політики: укладатиме торгові угоди, зок-
рема контролюватиме питання риболовлі, а при-
сутність на ловищах рибалок ЄС буде обмежена. 
Лондон також, наприклад, формуватиме іммігра-
ційну політику.
 Згідно з пропозиціями прихильників жорс-
ткішої версії «Брекзиту», Велика Британія від-
мовиться від єдиного ринку та митного союзу. На 
думку критиків, участь у них обмежувала свободу 
рішень і заважала в розвитку торгових контактів 
з економіками за межами Європи, які динамічно 
розвиваються. У довгостроковій перспективі це 
визнали кориснішим, ніж залишатися в Європей-
ському Союзі.
 Уже відомо, що після 31 грудня 2020 року змі-
няться правила напливу людей на Британські ос-
трови. Досі Лондон був залежним від євросоюз-
них норм, і це викликало занепокоєння багатьох 
британців. З наступного року громадяни країн ЄС 
вже не матимуть переваги. У новій системі біль-
ші можливості здобудуть кваліфіковані праців-
ники, наприклад спеціалісти у сфері ІТ та інже-
нери. Зате важче буде оселитися у Великій Бри-
танії, наприклад, будівельникам та прибиральни-
кам.
 Тепер документ повинна ратифікувати Пала-
та громад. Незважаючи на ймовірність протесту 
частини консервативних депутатів, парламентсь-
ка арифметика вказує, що відхилення угоди є ма-
лоймовірним.
 Відразу після різдвяних вихідних, у понеді-
лок, 28 грудня, Євросоюз запустив процедуру під-
писання і реалізації проєкту угоди, укладеної з 
Великою Британією в четвер, 24 грудня. Варіант 
угоди англійською мовою в п’ятницю, 25 грудня, 
представив комітету постійних представників де-
ржав-членів ЄС (COREPER) європейський парла-
ментар Мішель Барньє.
 Передбачається копітка робота, бо текст угоди 
нараховує 1тис.246 сторінок, з яких 404 сторінки 
становлять власне текст угоди, а приблизно 650 
— різноманітні додатки до неї. Члени COREPER 
мають у терміновому порядку проаналізувати ве-
личезний документ щодо наявності в ньому «при-
хованих ризиків», підписати й отримати схвален-
ня Європарламенту. Угода повинна бути опублі-
кована в офіційному віснику Євросоюзу не пізні-
ше 31 грудня, щоб набути чинностi з 1 січня 2021 
року. 
 Оскільки ратифікація договору вимагатиме 
не менше двох місяців, Європейська Рада має за-
діяти статтю 218 (5) Договору про Європейський 
Союз, згідно з якою вищий орган ЄС може тимча-
сово ввести міжнародну угоду в дію, минаючи 
процедуру схвалення. Британська Палата громад 
планує ратифікувати угоду 30 грудня. Для того, 
щоб домовитися про «умови розлучення», сторо-
нам треба було дев’ять місяців, хоча на досягнен-
ня домовленостей такого масштабу зазвичай ідуть 
роки. Проте «розлучення» Сполученого Королівс-
тва з Європейським Союзом стає реальним фак-
том. ■

■COVID-19

Щеплення надією
У Європі стартувала загальна добровільна та 
безкоштовна вакцинація від коронавірусу

■

Ігор ВІТОВИЧ

У неділю, 27 грудня, в усіх країнах Європи розпочалася загальна вакцина-
ція населення, яка здійснюється на добровільних засадах та безкоштов-
но. Напередодні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен підтвердила, 
що вакцина доставлена в усі країни Євросоюзу. Винятками стали дві краї-
ни. В Угорщину першу партію вакцини привезли в суботу вранці й того ж 
дня почали її колоти. У Бельгію вакцину доставили з невеликим запізнен-
ням, тому вакцинація розпочалася вчора, в понеділок. «Сьогодні ми по-
чинаємо перегортати сторінку цього важкого року. Вакцина доставлена 
в усі країни ЄС. Вакцинація розпочнеться завтра у всьому Євросоюзі», 
— написала Урсула фон дер Ляйен на офіційній сторінці в «Твіттері», 
назвавши цей день «зворушливим моментом єднання». А генеральний 
директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус оголосив 27 грудня першим 
Міжнародним днем протиепідемічної готовності, що був запроваджений 
на тлі пандемії коронавірусу.

Літніх людей Європа вакцинує в першу чергу.❙
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50 років — і досить?
 Сесія Ужгородської район-
ної ради 2 грудня ухвалила 
рішення про ліквідацію Се-
реднянської дитячої школи 
мистецтв. Аналогічними роз-
порядженнями депутати ух-
валили ліквідацію ще трьох 
мистецьких шкіл району. Це 
не могло не викликати обурен-
ня і протести. Батьки і вчителі 
відразу почали звертатися до 
влади усіх рівнів, зокрема на-
писали і в Комітет ВР з питань 
гуманітарної та інформаційної 
політики Ірині Констанкевич, 
першій заступниці голови, яка 
курирує питання позашкільної 
мистецької освіти.
 Середнянська дитяча шко-
ли мистецтв була заснована 50 
років тому. Нині там навчають-
ся 328 дітей i працюють 37 учи-
телів. Навіть у карантинний пе-
ріод заклад може похвалитися 
багатьма здобутками вихован-
ців. Ось лише кілька останніх. 
Отримали нагороди ІIІ дистан-
ційного Міжнародного фести-
валю-конкурсу інструменталь-
ного, вокального, хореографіч-
ного, театрального мистецтва 
та театрів мод «Простір май-
бутнього» (м. Київ) та Міжна-
родного фестивалю-конкурсу 
«Святковий передзвін». За ре-
зультатами виступу на Міжна-
родному дистанційному фес-
тивалі-конкурсі «Гармонія та-
лантів» учениця Яна Глодан 
(акордеон) у номінації «Інстру-
ментальне мистецтво» виборо-
ла друге місце. За результата-
ми Всеукраїнського відкритого 
конкурсу молодих виконавців 
української інструментальної 
музики імені Германа Жуковсь-

кого (Рівне-Радивилів) Стегун 
Йосип (акордеон) став лауреа-
том ІІІ премії. Наймолодша уче-
ниця Середнянської ДШМ во-
калістка Поліна Довгош стала 
днями лауреатом ІІ і ІІІ премії 
Міжнародного дистанційного 
фестивалю-конкурсу Сreative 
People Fest (м.Київ).

Відповідальність райрад 
і громад
 «Питання ліквідації му-
зичних шкіл було порушено 
у зв’язку з децентралізацією. 
Районні ради випадають iз пря-
мих бюджетних відносин, — 
так коментує ситуацію в. о. го-
лови Ужгородської районної 
ради Степан Мацко. — Ужго-
родська райрада, яка є заснов-
ником чотирьох музичних шкіл 
у районі, не матиме можливості 
їх фінансування — кошти не 
передбачені, тому ми повинні 
були вирішити це питання. Оп-
тимальний варіант — проєкт 
рішення був такий — райраді 
вийти зі складу засновників. 
Депутатський корпус і профіль-
ні комісії засідали, було безліч 
нарад перед сесією. Але якщо 
новий склад сільрад ще не роз-
почав виконання своїх повнова-
жень, то попередній склад уже 
не хотів брати на себе відпові-
дальність». 
 Тобто громади, ухваливши 
на сесіях відповідні рішення, 
мають узяти на утримання ди-
тячі мистецькі центри, якщо 
райрада виходить зі складу за-
сновників. Оскільки таких «ни-
зових» рішень не було, то на 
розгляд сесії райради винесли 
питання про ліквідацію цих за-
кладів. 

 Поки невідомо, які важелі 
впливу мають запрацювати, 
аби всі громади утримували ди-
тячі мистецькі школи. Депута-
ти райради неначе сподівалися, 
що їхнє рішення про ліквідацію 
має прискорити сільські грома-
ди визначитися. Утім таке пе-
репасування можна сприймати 
і як найпростіший спосіб від-
хреститися від проблеми, зня-
ти з себе відповідальність за її 
вирішення. 
 «Коли громада звернеться 
до нас iз рішенням про те, що 
бере школу на утримання, — 
новий склад районної ради од-
разу приймає рішення призупи-
нити ліквідацію школи. Але до 
сьогодні таких звернень ще не-
має. Ми не хочемо ліквідувати 
школи, але закон поставив нас 
у такі рамки, що ми не можемо 
діяти інакше», — бідкається в 
медіа в. о. голови Ужгородської 
районної ради Степан Мацко. 
 Якщо ОТГ беруть на утри-
мання дитячі мистецькі школи 
— це не за день робиться. Спо-

чатку мають ухвалити на сесії 
рішення, потім внести зміни 
до статуту. І чи не найвагоміше 
— передбачити кошти на утри-
мання цих закладів. Кінцевий 
термін передачі майна від рай-
рад громадам — до 1 липня 2021 
року. Спочатку райради мають 
передати установи, а згодом 
майно й будівлі.

Київ й Ужгород 
як спостерігачі?
 Голова Середнянської об’єд-
наної громади Руслан Чорнак 
назвав бюджет Середнянської 
ДШМ — 8 млн грн, акценту-
вавши на тому, що в бюджеті 
ОТГ недоїмка — 4 млн грн. По-
садовець коментує у відкритих 
джерелах: «Конкретно в цей мо-
мент я не готовий узяти на себе 
відповідальність за утримання 
школи, адже потім, якщо ми 
не матимемо з чого платити за-
робітну плату її працівникам 
— це вже кримінальна відпові-
дальність. Якщо ти взяв на ба-
ланс установу й не маєш коштів 

її утримувати — за це передба-
чено кримінальну відповідаль-
ність. Педагоги, не отримавши 
зарплати, мають підстави по-
зиватися до суду щодо відкрит-
тя кримінальної справи. Це не 
жарти».
 Ще важливий нюанс: у рі-
шенні Ужгородської районної 
ради йдеться не лише про ди-
тячі музичні школи, а й про 
культурно-спортивні заклади 
району, їх усi ліквідують, ок-
рім установ соціального захис-
ту. Жодна новостворена грома-
да не виявила бажання взяти 
собі на баланс музичну, спор-
тивну школу чи інший заклад, 
підкреслює Руслан Чорнак. 
 До лютого Середнянська 
школа працюватиме у звично-
му режимі. Утім це буде навіть 
не закінчення нинішнього нав-
чального року. І чомусь зовс-
ім не турбує нині проблема цієї 
й інших дитячих мистецьких 
шкіл Міністерство культури й 
інформаційної політики, чи-
новникам якого вигідно пози-
ціонувати все як суто зону від-
повідальності місцевої влади.
 «Середнянська школа 
мистецтв і скандал, який виник 
навколо рішення про її ліквіда-
цію, стали таким собі провісни-
ком того перехідного періоду, в 
якому ми будемо жити наступні 
кілька місяців, — прокоменту-
вав Олексій Петров, голова За-
карпатської обласної ради, на 
своїй сторінці у соціальній ме-
режі. І закликав новообраних 
голів i депутатів спілкувати-
ся з громадою, пояснювати лю-
дям ті зміни, які відбувають-
ся, дослухатися до їхньої дум-
ки, резюмувавши: «Сьогодні 
у всіх нас є чудова можливість 
показати нову якість влади в 
умовах, коли фінансами та ре-
сурсами можна розпоряджати-
ся на місцях і не чекати, коли 
хтось ухвалить рішення в Києві 
чи Ужгороді».
(У статті використано цита-
ти з тексту Оксани Головчук, 
членкині Спілки журналістів 
України). ■

Валентина САМЧЕНКО

 «Кам’янецькі ноти і крила «Щедри-
ка» — так називаються проєкт і вистав-
ка, яку презентували у сесійній залі 
міськради Кам’янця-Подільського. 
Саме це місто у період визвольних зма-
гань українців у 1917—1921 роках було 
головним центром формування військ 
Української Народної Республіки; а з 
22 березня 1919-го по листопад 1920 р. 
— столицею УНР.
 Саме з Кам’янця-Подільського 24 
березня 1919 року Українська респуб-
ліканська капелла, створена музич-
ним відділом Міністерства освіти УНР 
за дорученням голови Директорії Симо-
на Петлюри, зі «Щедриком» вируши-
ла, щоб розказати світу про Україну. 
Саме в цьому місті Капела УНР отрима-
ла державну печатку, співаки пройшли 
курси французької мови, там відбули-
ся основні репетиції та остаточно було  
сформовано склад хористів (багато до-
лучено кам’янчан). Результатом турне 
стали близько 600 концертів, 200 міст, 
17 країн i те, що музика Миколи Леонто-
вича до народного «Щедрика» стала од-
нією з головних мелодій у дні Різдвяно-
новорічних свят по всьому світу. 
 У Кам’янці-Подільському 26 грудня 

прозвучав «Щедрик» iз єдиної в Україні 
платівки з першим його записом! Запис 
хору під керівництвом Олександра Ко-
шиця у 1922 році здійснила компанія 
Brunswick, США. А також представили 
перший відомий грамзапис Caroll of the 
Bells. Ці записи вперше публічно відтво-
рили на грамофоні The Victor-Victrola 
VV-VI (виробництва США, 1922 рік), 
який є ровесником унікальної платівки. 
Організував перевезення зi США (Калі-
форнія) до України унікальної платівки 
та грамофона колекціонер і дослідник 
Анатолій Паладійчук.
 А народна хорова капела «Дніпро» 
Київського національного університе-
ту ім. Т. Шевченка заспівала прем’єру 
пісні The Bluebirds (1933) — невідомої в 
Україні версії, яка була написана за три 
роки до Carol of the Bells і слова якої ві-

дображають саме зміст «Щедрика». Ця 
капела є спадкоємцем і послідовником 
студентського хору Університету Свято-
го Володимира, який під керівництвом 
Олександра Кошиця 1916 року в Києві 
вперше публічно виконав «Щедрика»: 
25 грудня у залі червоного корпусу Уні-
верситету, а 29 грудня — у залі Київсь-
кого купецького зібрання (нині це На-
ціональна філармонія).
 «У 1933 році пісня «Щедрик» пос-
тала в уяві американського музикан-
та Макса Крона (Max T. Krone) не дзво-
никами, а синіми пташками, що значно 
ближче до оригінальної української ідеї 
(Carol of the Bells з’явилась лише у 1935-
1936 рр.). Зрештою пісня The Bluebirds 
є адаптованим перекладом українсько-
го тексту «Щедрика». Хоча як бачимо, 
у партитурі не без гріха — зазначаєть-

ся, що це переклад iз російської», — ко-
ментує Тіна Пересунько, авторка й ко-
ординаторка проєкту «Світовий тріумф 
«Щедрика» — 100 років культурної дип-
ломатії», а також «Кам’янецьких нот і 
крил Щедрика». ■

РАРИТЕТИ

Столітній голос «Щедрика»
У Кам’янці-Подільському прозвучав перший 
американський запис найвідомішої української щедрівки

■

Запис хору Олександра Кошиця у 1922 році 
здійснила компанія Brunswick, США.
Фото з сайта kam-pod.gov.ua.

❙
❙
❙

Вихованці Середнянської школи мистецтв.
Фото зі сторінки голови Закарпатської ОДА.

❙
❙

СКАНДАЛ

Операція «Ліквідація»
Децентралізація продукує рішення про закриття дитячих музичних 
шкіл у регіонах. Чи вдасться їх зберегти?

■Валентина САМЧЕНКО 

Кінець тяжкого для всіх закладів культури карантинного року особ-
ливий оскал показав дитячим школам мистецтв у населених пун-
ктах, де проходить реорганізація у рамках децентралізації влади. 
Загалом позитивний процес передачі повноважень на місцевий рі-
вень може стати вироком для початкових дитячих музичних шкіл, 
існування яких із 2013 року батьки і викладачі уже відвойовували 
двічі. На кону у попередні рази були повноцінне навчання дітей 
музики, а не гуртковий варіант ознайомлення з інструментами і 
пісенною творчістю, а також фінансова доступність для всіх бажа-
ючих розвиватися у дитячих школах мистецтв. 
Та цього разу обставини «рубають» велику частину таких закладів 
під корінь, бо за процедурою їх мають офіційно... ліквідувати. А 
що далі — залежатиме від розуміння місцевих можновладців важ-
ливості для містечка і району надавати дітям мистецькі знання та 
бажання виділяти фінансування таким закладам. На кону — від 2 
до 8 млн грн на рік на один такий центр для розвитку дітей. На-
справді гроші не такі вже й великі, якщо не економити на підрос-
таючому поколінні.
Найбільшого розголосу нині набула ліквідація дитячих шкіл 
мистецтв в Ужгородському районі Закарпаття.
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«Я радий, що команді вдалося подолати нервозність і завдяки потужній 
подачі та хорошій грі на блоці виграти Суперкубок».

Угіс Крастіньш
латвійський наставник ВК «Барком-Кажани»

УКРАЇНА МОЛОДА

Олексій ПАВЛИШ

 Поки весь світ на різдвяних кані-
кулах, на Туманному Альбіоні гаря-
ча пора: під час так званих «боксінг 
дейз» команди АПЛ зіграють три 
тури за вісім днів.
 Щільний графік дозволяє розра-
ховувати на ігрову практику й ук-
раїнським легіонерам, які останнім 
часом виходили на поле не так час-
то. Так, захисник «Ман. Сіті» Олек-
сандр Зінченко, якому ЗМІ прогно-
зували відхід із команди вже цієї 
зими, напередодні Різдва вийшов в 
основі на кубковий матч проти «Ар-
сенала» та відзначився «асистом». 
За останніми ж даними британських 
видань, «городяни» розраховують 
на Сашка як на гравця ротації і про-
дадуть його, лише якщо матимуть 
взаємовигідні пропозицію.
 Періодично з’являються транс-
ферні чутки і щодо форварда «Вест 
Хема» Андрія Ярмоленка, котрий 
цього сезону виходить в АПЛ лише 
з лавки для запасних. Подейкують, 
у послугах екскапітана «Динамо» 
зацікавлений наставник «Еверто-
на», легендарний Карло Анчелот-
ті, котрий свого часу хотів бачити 
Андрія у «Баварії» (нападник тоді 
перейшов у «Боруссію» з Дорт-
мунда). Поки ж чутки не отримали 
офіційного підтвердження, 31-річ-
ний футболіст продовжує приноси-
ти користь «Вест Хему». У поєдин-
ку з «Брайтоном» Андрій з’явився 
у другому таймі та допоміг вирвати 
нічию.
 Тим часом у топ-5 лігах може 
з’явитись ще один український ле-
гіонер: італійські видання все ак-
тивніше пишуть, що хавбек «Шахта-
ря» Віктор Коваленко підписав по-
передній 4-річний контракт із «Ата-
лантою», кольори котрої успішно 
захищає півзахисник збірної Украї-
ни Руслан Маліновський. У Віктора 
влітку 2021-го закінчується угода з 
«гірниками», тому, ймовірно, 24-
річний півзахисник через півроку 
переїде до Бергамо на правах віль-

ного агента. Проте не варто виклю-
чати й варіанту, що «Шахтар» захо-
че отримати хоча б якісь гроші за 
свого вихованця, котрий, вочевидь, 
не прагне продовжувати контракт 
із чемпіонами України. А італійсь-
кі ЗМІ наполягають, що «Аталанта» 
готова уже взимку запропонувати за 
Коваленка 4,5 мільйона євро.
 Також час від часу з Серією А 
пов’язують і нападника бельгійсько-
го «Гента» Романа Яремчука, який 
влітку вимагав трансферу та все ще 
хоче покинути клуб. Минулого тиж-
ня Роман, на жаль, не зумів врази-
ти потенційних покупців, відзначив-
шись зі знаком «мінус»: вихованець 
«Динамо» уже на початку зустрічі з 
«Кортрейком» отримав червону кар-
тку за неспортивну поведінку, про-
те одразу вибачився за свій вчи-
нок. «Вибачте, мені дуже соромно 
за свою поведінку. Прошу вибачен-

ня у кожного фаната, тренерського 
штабу і команди», — написав украї-
нець в Instagram.
 Натомість позитивним у бель-
гійському чемпіонаті вийшов «уїк-
енд» для ексгравця «Карпат» 
Мар’яна Шведа, котрий уперше від-
значився за «Мехелен». Схоже, на 
мотивацію Мар’яна, котрому не вда-
лося в минулі роки прижитися ані 
в іспанській «Севільї», ані в шот-
ландському «Селтіку», вплинула 
публічна критика головного трене-
ра Вутера Вранкена, який скаржив-
ся на постійні запізнення футболіс-
та. Але після вдалого матчу проти 
«Мускрона» у клубі розраховують 
на продуктивну співпрацю з 23-річ-
ним українським півзахисником. 
«Якщо Швед продовжить так грати, 
він буде цінним гравцем для нас», 
— вважає капітан «Мехелена» Роб 
Схофс. ■

Григорій ХАТА

 У період Різдвяних та новорічних 
свят практично весь український спорт 
йде на зимові канікули. Однак в окремих 
випадках, пов’язаних iз коронавірусную 
пандемією, організаторам національних 
змагань довелося змінювати календар-
ний план i корегувати командам відпо-
чинковий графік, аби ті змогли надолу-
жити згаяне.
 Наприкінці жовтня в містечку Горо-
док, що на Хмельниччині, найкращі жі-
ночі та чоловічі команди минулого сезону 
мали змагатися за Суперкубок України. 
Однак тоді вдалося розіграти лише жіно-
чий трофей.
 Протистояння між чинним чемпіоном 
чоловічої суперліги та володарем Кубка 
України — «Барком-Кажани» та «Жити-
чами», відповідно, — через спалах коро-
навірусної інфекції в таборі останніх до-
велося відкласти. Відтак на майданчик 
спорткомплексу «Епіцентр» у Городку 
львівський та житомирський колектив 
вийшли за кілька днів до завершення ка-
лендарного року.
 Анонсуючи цей поєдинок, волейболь-
ні аналітики очікували побачити запек-
лу боротьбу між його учасниками. Чин-
ний володар національного Кубку в по-

точному розіграші суперліги піднявся 
на високе друге місце, тож можна було 
припустити, що, попри дебютну для себе 
участь у суперкубковому фіналі, зда-
тен на серйозний опір. Однак нав’язати 
справжню конкуренцію «Кажанам», які 
вже вп’яте боролися за престижний тро-
фей, команда з Житомира не змогла.
 Дарма, що в проміжному протоколі 
ЧУ-2020/2021 чинний чемпіон посідає 
лише п’яту сходинку. Зіграють успіш-
но підопічні Угіса Крастіньша свої про-
пущені поєдинки — й вони обов’язково 
повернуться до групи лідерів.
 А перед матчем за Суперкубок «кажа-
ни» тримали в пам’яті «всуху» програний 
«Житичам» півфінал національного Куб-
ка. У Городку команда Крастіньша взяла 
у житомирян переконливий реванш. Не 
дозволивши опоненту взяти жодного сету 
— 3:0 (26:24, 25:23, 25:20), «Барком-Ка-
жани» втретє поспіль і вчетверте загалом 
здобули Суперкубок України.
 Тепер чинний чемпіон може повністю 
сконцентруватися на справах національ-
ної першості, де у львівського колективу 
з’явився серйозний конкурент.
 У стартовому поєдинку ЧУ-2020/2021 
найсильнішу команду попередніх сезонів 
саме в Городку несподівано переграв ам-
бітний новачок суперліги — «Епіцентр-

Подоляни», й відтоді команда з Хмель-
ниччини не програла в турнірі ще жод-
ного матчу.
 За словами власника «Епіцентру-По-
доляни» Олександра Гереги, мета його 
волейбольного клубу — участь у Лізі чем-
піонів. «Президент ФВУ Михайло Мель-
ник сказав мені, що Україна має право 
заявити одну команду до найавторитетні-
шого єврокубкового турніру — значить, 
нам шлях саме туди. Зрозуміло, що він 
має пройти через обов’язкове здобуття 
золотих медалей чемпіонів країни і, від-
повідно, належне кадрове підсилення. 
Бо, щоб гідно представляти нашу країну 
на рівні всієї континентальної еліти, без 

цього не обійтися», — наголосив прези-
дент «Епіцентру-Подоляни».
 А в рік свого міжнародного дебюту, 
нагадаємо, «Подоляни» дісталися до 
чвертьфіналу третього за силою єврокуб-
кового турніру — Кубка виклику. «Ос-
таннім часом волейбольна Україна пока-
зала, що спроможна бути на передових 
позиціях у Європі на рівні національної 
збірної. Відповідно, чому не може пере-
бувати на них і на клубному рівні? Пере-
конаний, що може! Тож «Епіцентр-Подо-
ляни» якраз і народжені для того, щоби 
довести цю спроможність і самим собі, і 
всьому волейбольному континенту!» — 
заявив Олександр Герега. ■

ВОЛЕЙБОЛ

Кубковий реванш
Львівський «Барком-Кажани» утретє поспіль здобув 
Суперкубок України

■

Волейболісти «Баркому-Кажани» завершили 2020-й рік на мажорній ноті, 
здобувши Суперкубок країни.
Фото зі сторінки ВК «Житичі» у «Фейсбуці».

❙
❙
❙

ФУТБОЛЬНА ЄВРОПА

Час для змін?
Ярмоленка сватають в «Евертон», 
а Коваленка — в Серію А

■

Хавбек «Шахтаря» Віктор Коваленко уже найближчим часом може 
стати гравцем італійської «Аталанти».
Фото з сайта shakhtar.com

❙
❙
❙

Англія
 Кубок ліги. 1/4 фіналу. «Евертон» — 
«Манчестер Юнайтед» — 0:2 (Кавані, 88; 
Марсьяль, 90+6), «Сток Сіті» — «Тоттенхем» 
— 1:3 (Томпсон, 53 — Г. Бейл, 22; Б. Девіс, 
70; Г. Кейн, 81), «Арсенал» — «Манчестер 
Сіті» — 1:4 (Ляказетт, 31 — Габріел Жезус, 
3; Марез, 54; Фоден, 59; Лапорт, 73; Зінчен-
ко («МС») — 90 хв., асист), «Брентфорд» — 
«Ньюкасл» — 1:0.
 Прем’єр-ліга. 15-й тур. «Лестер» — 
«Манчестер Юнайтед» — 2:2 (Х. Барнс, 31; 
Варді, 85 — Решфорд, 23; Б. Фернандеш, 79), 
«Астон Вілла» — «Крістал Пелас» — 3:0, 
«Фулхем» — «Саутгемптон» — 0:0, «Арсе-
нал» — «Челсі» — 3:1 (Ляказетт, 35 (пен.); 
Джака, 45; Сака, 56 — Т. Абрахам, 85), «Ман-
честер Сіті» — «Ньюкасл» — 2:0 (Гюндо-
ган, 15; Ф. Торрес, 55), «Шеффілд Юнай-
тед» — «Евертон» — 0:1, «Лідс» — «Берн-
лі» — 1:0, «Вест Хем» — «Брайтон» — 2:2 
(Ярмоленко («ВХ») — із 46 хв.), «Ліверпуль» 
— «Вест Бромвіч» — 1:1 (Мане, 12 — Ад-
жайї, 82), «Вулверхемптон» — «Тоттенхем» 
— 1:1 (Педру Нету, 86 — Ндомбеле, 1).
 Лідери: «Ліверпуль» — 32, «Евертон» 
— 29, «Лестер» — 28, «Манчестер Юнайтед» 
(14 матчів) — 27, «Тоттенхем», «Манчестер 
Сіті» (14 матчів) — 26.
 Бомбардир: Салах («Ліверпуль») — 
13.

Німеччина 
 Кубок. 1\16 фіналу. Найцікавіші ре-
зультати. «Ганновер» — «Вердер» — 0:3, 
«Штутгарт» — «Фрайбург» — 1:0, «Вольфс-
бург» — «Зандхаузен» — 4:0, «Ельфсберг» 
— «Боруссія» (М) — 0:5 (Вольф, 5; Бенеш, 
21; Штіндль, 35; Херманн, 69; Вільяльба, 83 
(пен.)), «Айнтрахт» (Б) — «Боруссія» (Д) — 
0:2 (Хуммельс, 12; Санчо, 90+2), «Аугсбург» 
— «РБ Лейпциг» — 0:3 (В. Орбан, 11; Ю. По-
ульсен, 74; Анхеліньйо, 82), «Ульм» — «Шаль-
ке» — 1:3.

Іспанія
 Прімера. 15-й тур. «Валенсія» — 
«Севілья» — 0:1, «Ельче» — «Осасуна» — 
2:2, «Реал Сосьєдад» — «Атлетико» — 0:2 
(Ермосо, 49; М. Льоренте, 74), «Уеска» — «Ле-
ванте» — 1:1, «Вальядолід» — «Барсело-

на» — 0:3 (Лангле, 22; Брейтвейт, 35; Мессі, 
65), «Вільярреал» — «Атлетік» — 1:1, «Хе-
тафе» — «Сельта» — 1:1, «Реал Мадрид» 
— «Гранада» — 2:0 (Каземіро, 57; Бензема, 
90+4), «Алавес» — «Ейбар» — 2:1, «Бетіс» — 
«Кадіс» — 1:0.
 Лідери: «Атлетико» (13 матчів), «Реал 
Мадрид» — 32, Реал Сосьєдад» (16 матчів), 
«Вільярреал» — 26, «Барселона» (14 матчів) 
— 24, «Севілья» (13 матчів) — 23.
 Бомбардири: Бензема («Реал Мадрид»), 
Аспас («Сельта») — 8.

Італія
 Серія А. 14-й тур. «Кротоне» — «Пар-
ма» — 2:1, «Ювентус» — «Фіорентина» — 
0:3 (Влаховіч, 3; Алекс Сандро, 76 (у свої во-
рота); Касерес, 81), «Верона» — «Інтер» — 
1:2 (Іліч, 63 — Л. Мартінес, 59; Шкрініар, 69), 
«Болонья» — «Аталанта» — 2:2 (Томіясу, 73; 
Пас, 82 — Муріель, 22 (пен.), 23; Маліновсь-
кий («А») — із 84 хв.), «Мілан» — «Лаціо» — 
3:2 (Ребіч, 10; Чалханоглу, 15 (пен.); Тео Ер-
нандес, 90+2 — Л. Альберто, 28; Іммобіле, 59), 
«Наполі» — «Торіно» — 1:1, «Рома» — «Ка-
льярі» — 3:2, «Сампдорія» — «Сассуоло» — 
2:3, «Спеція» — «Дженоа» — 1:2, «Удінезе» 
— «Беневенто» — 0:2.
 Лідери: «Мілан» — 34, «Інтер» — 33, 
«Рома» — 27, «Сассуоло» — 26, «Наполі» 
(13 матчів) — 25, «Ювентус» (13 матчів) — 
24.
 Бомбардир: Роналду («Ювентус») — 
12.

Франція
 Ліга 1. 17-й тур. «Бордо» — «Реймс» 
— 1:3, «Ланс» — «Брест» — 2:1, «Нім» — 
«Діжон» — 1:2, «Ніцца» — «Лор’ян» — 2:2, 
«Ренн» — «Мец» — 1:0, «Анже» — «Мар-
сель» — 2:1, «Ліон» — «Нант» — 3:0 (Токо-
Екамбі, 4; Кадевере, 37; Пакета, 44), «Мона-
ко» — «Сент-Етьєн» — 2:2, «Монпельє» — 
«Лілль» — 2:3 (Лаборде, 57; Делор, 70 — 
Веа, 23; Іконе, 67 (пен.); Б. Їлмаз, 76), «ПСЖ» 
— «Страсбур» — 4:0 (Пембеле, 18; Мбаппе, 
80; І. Гуйє, 89; М. Кін, 90+1).
 Лідери: «Ліон», «Лілль» — 36, «ПСЖ» 
— 35, «Ренн» — 31, «Марсель» (15 матчів) 
— 28, «Монако» — 27.
 Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 12. ■

ТАБЛО■
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ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 
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України.
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дощ
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Південь +2…+7

 +8…+13

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 — Послухайте, Абрамовичу, як у вас 
справи з комп’ютерною грамотністю?
 — Просунутий користувач — до-
мофон я вже опанував.

 * * *
 — Вiдсьогоднi, — каже дружина 
своєму чоловікові, — ми будемо діли-
ти домашні обов’язки порівну. Дитина 
в нас спільна, і ми гойдатимемо її в ко-
лисці так: раз ти, раз я.
 Уночі дружина будить чоловіка:
 — Яшо, дитина плаче.
 — Так ти гойдай свою половину, 
а моя нехай плаче.

 * * *
 — Ізю, а ви ризикували хоча б раз 
заради коханої жінки?
 — Я це роблю щодня — їм те, що 
вона готує.

 * * *
  Цілий місяць учила правила до-
рожнього руху. Виїхала в місто — кра-
ще б я вчила молитви.

 * * *
  — Моню, чому ти став хірургом?
  — Та все дуже просто: для про-
ктолога я занадто веселий, а для гіне-
колога — занадто романтичний.

 * * *
  — Фімо, яке щастя, ти таки зуст-
рiв дівчину! Красива? Так треба одру-
житися.
  — Уже готуємося. Моя Циля шу-
кає музику і вибирає, як прикрасити 
зал.
  — А ти які вирішуєш питання?
  — Побутові — переписую майно 
на батьків.

Урок справедливості
З наступного року в Україні почне відходити стара олігархічна система, яка більше не сумісна з фізичним 
виживанням суспільства

По горизонталі:
 1. Ексмер Харкова, чиє ім’я один 
із його прихильників витатуював на 
лобі. 7. Найменша держава, яка є цен-
тром католицизму. 8. Чиновник, який 
відстежує «крамолу» в творах і «бла-
гословляє» їх до друку. 10. Король 
Польський і Великий князь Литовсь-
кий з династії Ягеллонів, переможець 
Тевтонського ордену. 11. Двощогло-
вий вітрильник XVIII—XIX ст. 13. Тип, 
характер влади в країні. 14. Незай-
маність, дівоча недоторканість, чис-
тота. 17. Головна релігійна книга му-
сульман. 18. Хвоя. 22. «Діва породи-
ла, в ... положила Господнього Сина» 
(колядка). 23. Традиційний персонаж 
італійської «комедії масок» — коха-
на арлекіна. 25. Пошкодження маши-
ни під час руху. 26. Релігійна прина-
лежність графа де Ля Моля із роману 
Дюма «Королева Марго». 27. Давній 
український музичний інструмент, різ-
новид лютні. 
По вертикалі:
 1. Кухонний предмет, один з 
обов’язкових атрибутів обряду «ку-
сання калити» на Андрія. 2. Шикуван-
ня людей за зростом в одну шеренгу. 
3. Давньогрецький бог кохання. 4. Фе-
одальний верховний правитель у низці 
мусульманських країн, який поєднував 

духовну і світську владу. 5. Відоме ку-
рортне містечко на Франківщині, центр 
кушнірства. 6. «... днів, убитих на спо-
куси. Хто може врятувати нас від нас?» 
(Ліна Костенко). 9. Гостре відчуття, ус-
відомлена можливість небезпеки. 12. 
Лікувальний батончик, до складу яко-
го входять кров і залізо. 15. Російсь-
кий письменник, автор роману «Дріб-
ний біс». 16. Природний матеріал, із 
якого, за легендою, Бог створив лю-
дину. 19. Хижий птах. 20. Комедія 
Івана Карпенка-Карого. 21. «Слово, 
моя ти єдиная ..., ми не повинні заги-
нуть обоє» (Леся Українка). 23. Лег-
кова машина. ■

Кросворд №127
від 22 грудня

Дара ГАВАРРА

 Пара Кріс Хемсворт та Ельза Патакі 
чудово виглядають удвох, незважаю-
чи на різницю у віці в 7 років не на ко-
ристь Ельзи: високий брутальний «Тор» 
та мініатюрна блондинка із «Форсажа» 
днями відсвяткували першу десятирічку 
свого подружнього життя. І, як заведено 
в нинішнього молодого покоління, пара 
привітала одне одного на сторінках соц-
мереж. Так, Кріс виклав на своїй сторін-
ці в «Інстаграмі» декілька фото з дру-
жиною під час подорожей, а також Ель-
зу в оточенні їхніх трьох дітей, підписав-
ши цей колаж «Десять років разом!». 
Мабуть, чоловіку самому не віриться, 
що вони зуміли прожити так довго в мирі 
та злагоді, адже це не надто традиційно 
для акторських подружніх пар. На підтвер-
дження цьому він іще додав: «З нетерпін-
ням чекаю досягнень сучасної науки і ме-
дицини, щоб насолодитися ще парою со-
тень років із тобою». 
 У свою чергу Патакі виклала також 
фото, правда одне-єдине, із собою, ко-
ханою, проте — серед світлин із подруж-
нього життя, які були розкладені на під-

лозі по всьому будинку. «Роз-
глядати зроблені за 10 років 
знімки так само весело, як і 
прожити ці роки. Кохаю тебе 
завжди, назавжди», — про-
коментувала актриса свій 
пост в «Інстаграмі». 
 Мабуть, так міцно тримати-
ся й підтримувати одне одно-
го парі просто необхід-
но, адже обоє — чужа-
ки серед американсь-
ких представників 
Голлівуду. Кріс — авс-
тралієць, який виру-
шив на інший конти-
нент підкорювати кіне-
матографічний олімп. 
Ельза Патакі — іспан-
ка (крім батьківської іс-
панської, у неї домішана 
ще й материнська угорсько-
румунська кров), яка також 
прибула з іншого берега 
океану. ■

Кріс Хемсворт 
та Ельза Патакі.

❙
❙

ПУТА ГІМЕНЕЯ

Подружній інтернаціонал
Кріс Хемсворт та Ельза Патакі святкують ювілей

■

з 28 грудня до 3 сiчня

 Овен (21.03—20.04). Щоб зрушити 
справу з мiсця, iнодi треба докласти чима-
ло зусиль. Тож лише вiд вас залежать ваша 
кар’єра i престиж.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Телець (21.04—21.05). Ідеальне життя 
у вашiй уявi — це спокійний плин часу й не 
менш спокійні трудові будні. Але всупереч цьо-
му доведеться багато працювати.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 31. 

 Близнюки (22.05—21.06). Ви прагне-
те за будь-яку цiну досягти успiху. Доведеть-
ся стати організованішими, навчитися концен-
труватися на своїй меті й набратися сил, щоб 
iти до неї.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 30.

 Рак (22.06—23.07). Для вас настав пе-
ріод, коли можна трохи відволіктися від робо-
ти. Все найважче ви вже пережили, тому цьо-
го тижня ви дозволите собі релакс.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 2.

 Лев (24.07—23.08). Спристлявий час 
для активних та енергійних вчинків. Постарай-
теся не переоцінити свої сили, щоб не вичер-
пати весь запас ентузіазму.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Діва (24.08—23.09). Можливі різкі пе-
репади настрою; бурхливі, але скороминучі 
з’ясування стосунків і бажання бути в центрі 
подій.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 31.

 Терези (24.09—23.10). У вас може про-
явитися талант робити слона з будь-якої мухи. 
Упродовж тижня у вас щоразу виникатимуть 
роздратування через дрібниці. Активні вихід-
ні підуть на користь.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 23.

 Скорпіон (24.10—22.11). На вас ляже 
відповідальність за долі близьких і дорогих 
вам людей. Основне завдання — пильно спо-
стерігати, а за необхідності — допомогти сло-
вом чи ділом.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 2.

 Стрілець (23.11—21.12). В усiх справах 
ви проявите творчiсть, хоч за що б ви взялися. 
Доведеться шукати нові шляхи для реалізації 
своїх ідей. Будьте активні.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 1.

 Козеріг (22.12—20.01). Несподiвано 
з’являться новi знайомi, попереду службовi 
вiдрядження, а з ними й нова інформація. Чим 
більше у вас з’явиться друзів, тим міцнішим 
буде соціальне становище.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Водолій (21.01—19.02). Вам доведеть-
ся кинути всi сили на зміцнення сім’ї. Вико-
ристайте будь-яку можливість для спілкуван-
ня з близькими, не скупіться на прояв почут-
тів.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Риби (20.02—20.03). Вам захочеться по-
бути на самотi. Це не означає, що треба повніс-
тю відійти від справ і звести до мінімуму зуст-
річі. Більше часу приділiть своїй душі.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30. ■

30 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер пiвденно-
схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +4...+6, удень +7...+9.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий дощ. 
Славське: вночi +3...+5, удень +7...+9. 
Яремче: вночi +3...+5, удень +7...+9. 
Мiжгiр’я: вночi +3...+5, удень +6...+8. 
Рахiв: уночi +3...+5, удень +6...+8.

28 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 
1 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — не-
має, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — 6 см, Ко-
ломия — немає, Пожежевська — 12 см.
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