Стань ланкою Соборності

На добрий початок 2021-го

«А пагаваріть?»

Уперше в історії
України ланцюг
національної єдності
відбудеться онлайн

Америка і світ
позбулися Дональда
Трампа. Джо Байден
приведений до
присяги як 46-й
президент США

У Росії відреагували на
нововведення в Україні
щодо обслуговування
державною мовою й
назвали це «утисками
російськомовних»

» стор. 13

» стор.2

» стор.3
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Зеленський +
Медведчук =
«Газпром»

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 28,203 грн
1 € = 34,148 грн
1 рос. руб. = 0,383 грн

■ РИМА ТИЖНЯ

Найближчі плани
Олександр ІРВАНЕЦЬ
Протистояти вмієм ми загрозам,
Хоча вони приходять часом разом.
Зима нас випробовує морозом,
А влада випробовує маразмом!
Ми звикли до розводок й профанації,
Спимо і бачимо про щастя сни.
Вся нація в чеканні вакцинації
Раніше дочекається весни.
Ми після свят звикаєм жити буднями,
Скінчились вже закуски й алкоголь.
Але прийде весна — саджати будемо,
Лишилось лиш дізнатися, кого?!

» стор.
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Ідею знову підсадити Україну
на російську газову голку готують
в офісі президента разом
із людьми Віктора Медведчука
та Володимира Путіна —
за допомогою дешевого
популізму

❙ Малюнок із сайта politnavigator.net.
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УКРАЇНА МОЛОДА
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ІнФорУМ

«Мій візит безпосередньо до лінії розмежування ще більше відкрив мені очі,
і я тепер дійсно бачу, що досі триває війна в Україні, досі фіксуються жертви
та смерті».

■ ЗАРАЗА

Анн Лінде
голова ОБСЄ

■ НА ФРОНТІ

Без обмежень Пересвідчитись, що війна триває
Уряд вирішив
не продовжувати локдаун,
після 25 січня кожен регіон
самостійно визначатиме
карантинні заходи

Голова ОБСЄ Анн Лінде побувала в зоні ООС та відвідала КПВВ «Золоте»
Тарас ЗДОРОВИЛО

Катерина БАЧИНСЬКА
Який день поспіль в Україні росте кількість нових випадків захворювань на COVID19. За середу зафіксували майже 5,5 тисячі.
Водночас різко зросла добова кількість померлих — 212 людей, що є рекордом за попередні два тижні. За останнім опитуванням
групи «Рейтинг», майже половина громадян
— проти карантину. Також меншає кількість
тих, хто вважає його ефективним. А ще виходити з локдауну українці будуть без вакцини. За оптимістичними прогнозами влади, перші щеплення в Україні зроблять наступного місяця й лише людям із групи ризику. А безплатно отримати вакцину українці
зможуть не раніше, ніж за пів року. Попри
це, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сподівається, що громадяни все
ж матимуть дві дози вакцини за держкошт:
«Сьогодні держава зацікавлена зробити щеплення безоплатно для всіх верств населення.
Тому на перших етапах не потрібно розглядати можливість щеплення за власні кошти у
приватних структурах, оскільки ми зацікавлені й маємо ресурс викуповувати всю вакцину, яка потраплятиме або матиме можливість
потрапити на ринок України. Коли ми говоримо про потенційну можливість вакцинації за власний кошт, це ми говоримо як мінімум про друге півріччя 2021 року, але і то не
факт».
Водночас влада має перейматися не лише
пошуком вакцини, а й збільшенням довіри
до неї в суспільстві, на чому неодноразово
наголошувала Всесвітня організація охорони здоров’я. За даними соціологічної групи
«Рейтинг», лише третина населення готова
вакцинуватися за свій кошт. За останні місяці суттєво впало бажання українців вакцинуватися безкоштовно. Половина громадян не
робила б щеплення навіть якби їм все оплатила держава. У Держстаті тим часом опублікували нову статистику смертності в Україні. Лише восени від коронавірусу померло понад 10 тисяч громадян. Проте експерти
вважають, що реальна кількість померлих
від ковіду втричі більша. У листопаді зафіксували 35% надлишкової смертності у порівнянні з минулим роком. І поки українська
влада заявляє про сповільнення епідемії —
у світі намагаються запобігти новій хвилі.
Причиною називають більш заразний штам
ковіду, який усе частіше з’являється у різних країнах. У Франції більшість нових випадків «корони» стосуються саме нового штаму. Тим часом Канада через коронавірус iще
на місяць продовжила заборону на в’їзд для
іноземців — до 21 лютого. За словами міністра громадської безпеки цієї країни, вони запровадили «одні з найсуворіших у світі обмежень на подорожі». Він додав, що таких заходів в уряді вжили задля захисту канадців
від COVID-19. Водночас чиновник наголосив:
попри обмеження, країна зберігатиме важливу торгівлю з міжнародними партнерами. Нагадаю, що з понеділка 25 січня в Україні закінчується локдаун, і влада заявила, що країна повернеться до адаптивних карантинних
обмежень, коли кожен регіон самостійно вирішуватиме, які обмеження вводити. ■

На фронті «режим тиші»
упродовж минулих вихідних окупанти знову нахабно
порушували: з 15 по 17 січня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на
Донбасі 91 обстріл українських позицій. Більшість порушень режиму припинення вогню зареєстровані у Донецькій області — 83.
Згодом активність окупантів дещо стихла: зокрема,
20 січня в районі проведення
операції Об’єднаних сил було
зафіксовано «лише» два порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської Федерації відкривали
вогонь у бік наших позицій із
великокаліберного кулемета
та снайперської зброї.
Унаслідок ворожих пострілів був поранений військовослужбовець зі складу
Об’єднаних сил: воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна допомога. Про
факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК було повідомлено представників ОБСЄ.
Станом на 7-му годину 21
січня уздовж усієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Варто зауважити, що 20
січня під час перебування в

❙ Голова ОБСЄ пообiцяла всiляко сприяти виконанню Мiнських
❙ домовленостей.
❙ Фото з сайта ukrinform.ua.
Луганській області нещодавно призначена голова ОБСЄ,
міністр закордонних справ
Королівства Швеція Анн
Лінде спільно з учасниками іноземної делегації та українськими посадовцями, серед яких були уповноважена
ВРУ з прав людини Людмила Денісова і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відвідали КПВВ
«Золоте». Тимчасовий виконувач обов’язків командувача Об’єднаних сил генералмайор Віктор Ганущак ознайомив гостей із функціонуванням пункту й запевнив, що
всі КПВВ в районі проведення
ООС готові здійснювати пропускні операції, але «адміністрація» тимчасово окупованих
територій України всіляко перешкоджає нормальному пропуску громадян.

Пані Анн Лінде констатувала бажання України завершити війну та висловила
підтримку суверенітету, незалежності та територіальної
цілісності нашої держави у
міжнародно визнаних кордонах. «Шведське головування
працюватиме над мирним урегулюванням цього конфлікту.
Як голова ОБСЄ я сприятиму
виконанню Мінських домовленостей. Для мене символічно, що перебуваю на сході України і маю можливість говорити з вами на КПВВ у Золотому. Саме тут я зустрічалась із
представниками громадянського суспільства, і вони мені
розповіли про гуманітарну
ситуацію, які зусилля докладають для того, щоб полегшити життя цивільного населення. Мій візит безпосередньо до
лінії розмежування ще більше

відкрив мені очі, і я тепер дійсно бачу, що досі триває війна в Україні, досі фіксуються жертви та смерті. Власне,
минулого тижня трагічно загинув один військовослужбовець ЗСУ на Донбасі. Я висловлюю слова співчуття його
близьким та родині», — заявила Анн Лінде.
Міністр
закордонних
справ України Дмитро Кулеба зауважив, що ситуація
на цьому пропускному пункті — ілюстрація загалом ситуації у мирному врегулюванні: «Україна докладає
всіх зусиль для того, щоб війна припинилася, щоб території були деокуповані, щоб
люди могли жити нормальним життям. Сьогодні я хочу
скористатися нагодою і звернутися до Росії: «Виконайте
свої зобов’язання, щоб припинити війну і дати людям
можливість гідного життя».
У свою чергу, Людмила Денісова наголосила, що
з боку ОРДЛО в односторонньому порядку Україні з дня
на день передадуть дев’ять
осіб. «Нам відомо, що вже перебувають у СІЗО в Луганську троє осіб, яких готують на
передачу, і в Донецьку в СІЗО
— шестеро. Їх зараз годують,
миють, надають їм медичну
допомогу, охайного вигляду.
Їх передадуть таким маршрутом: Луганськ — Донецьк
— Ростов-на-Дону — Мінськ
і Київ. Ми в очікуванні», —
уточнила пані Денісова. ■

■ КОНСТИТУЦІЙНА КРИЗА

Іван БОЙКО
Щонайменше двічі голова КСУ Олександр Тупицький приходив на цьому
тижні на роботу на Жилянську, і кожного разу охоронці УДО не пускали його не
лише до робочого кабінету, а й до будівлі Конституційного Суду взагалі. Навіть
авто Тупицького не могло подолати шлагбаум внутрішнього дворика установи.
Офіційна причина: указ президента Зеленського про відсторонення Тупицького від посади голови КС на місяць.
Згодом охоронці почали посилатися ще
й на розпорядження слідчих ДБР, які
на Водохреща (коли голова КС вперше
не зміг потрапити на роботу) оголосили
йому підозру у вчиненні кримінальних
правопорушень проти правосуддя.
Звісно, пан Тупицький звернувся і
до поліції, і до генпрокурорки Венедіктової, мовляв, його недопуск є порушенням закону, який призведе до дестабілізації конституційної Феміди в країнi,
указ Зеленського щодо відсторонення
— нікчемний де-юре, а слідчі ДБР неправильно вручили йому підозру.
Утім зрозуміло, що голова КСУ,
який щойно повернувся з елітного відпочинку в Дубаї, і сам доклався до виникнення так званої конституційної
кризи, коли голосував за визнання неконституційним закону про електрон-

Шлагбаум для Тупицького
Голова КСУ зчепився в клінчі з Банковою в боротьбі
за повноваження
не декларування. Є питання і щодо нерухомості, придбаної ним в анексованому Криму, і до суддівської діяльності в
часи роботи на Донеччині тощо.
Утім, незважаючи на негативний
шлейф навколо персони голови КС, експерти вказують на загрози, які в цій
скандальній ситуації продукуються на
Банковій — в офісі президента.
Так, політолог Олексій Голобуцький вважає, що «Зеленський і Тупицький нищать не одне одного — вони розвалюють, як «лего», на окремі блоки
державу як інституцію» під час такого
собі «конституційного клінчу».
«Президент спробував делегітимізувати КСУ і його голову — але дійсно вийшов далеко за межі власних конституційних повноважень. Але й КСУ,
фактично, пішов в автономне плавання,
по дорозі руйнуючи політику держави.
Як наслідок, легітимність обох сторін

зазнала втрат. А обопільна делегітимізація президента і КСУ напряму веде
до анігіляції держави як інституції»,
— переконаний пан Голобуцький.
Тоді як екснардеп Ігор Мірошниченко зауважує, що йому теж «не до вподоби вгодована та засмагла під дубайським сонцем мармиза Тупицького», як
і дорогий пуховик Bogner на ньому, в
якому він засвітився під час спроб потрапити на роботу. Втім, на його думку,
в цій ситуації «ми є свідками повзучої
узурпації влади та встановлення антиконституційної диктатури преЗЕдентом та його оточенням».
Мірошниченко вважає: якщо закрити на це очі, то «вже завтра нам усім доведеться погодитися з тим, що Зеленський одноосібно вирішить долю будь-якого міністра, депутата, простого громадянина», бо цього хотітиме він сам чи якась
частина українського суспільства. ■
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До 300
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було перевезено
скоротимеду ексоголосило роком євскоротити кільв Київському метрополітені минулоріч, похвалився лося населення України за минулий рік, підра- портувала Україна минулоріч, підбили роатлантичної трансформації, розповіли у кість нардепів Комітет Верховної Ради
хували у Держстаті.
відомстві.
підсумки в Держмитслужбі.
заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.
з питань правової політики, заявили у
пресслужбі ВРУ.
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Ліна ТЕСЛЕНКО
Через пандемію коронавірусу 31-й
ланцюг національної єдності цьогоріч
уперше не відбудеться «вживу». Проте організатори знайшли вихід і вирішили побудувати віртуальний ланцюг, який простягнеться від Києва аж
до кримського Сімферополя. Для цього всі бажаючі можуть зареєструватися на сайті https://unite-ukraine.com.
ua та стати пліч-о-пліч з іншими не
байдужими в режимі онлайн. «У День
Соборності через COVID-19 ми не зможемо традиційно взяти один одного
за руки. Але відтепер для єдності немає обмежень і відстань не має значення. Значення має лише наше прагнення бути разом — в одній соборній Україні», — зазначають організатори акції.
Цьогоріч ланцюг Соборності вперше змінить маршрут. Якщо традиційно він поєднував схід i захід, то нині
він має поєднати Україну там, де її намагаються розділити — між Києвом i
Сімферополем, пояснюють організатори. На шляху до Криму ланцюг п’ять
разів символічно перетне Дніпро: на
мосту Патона, де традиційно будували живий ланцюг єдності кияни, біля
Черкас, Кременчука, у Дніпрі та Запоріжжі.
21 січня на сайті ланцюга Соборності розпочалася реєстрація учасників, яка триватиме й сьогодні. Авторка цих рядків теж долучилася до творення історичної події. Реєстрація через мережу «Фейсбук» відбулася дуже
швидко — практично миттєво, і в ланцюзі я була вже 1665-ю. Моє місце
було десь на трасі між ПереяславомХмельницьким i селом Кавказ, що в

■ ДАТА

■ ТИСК

Стань ланкою Соборності

«А пагаваріть?»

Уперше в історії України ланцюг національної єдності
відбудеться онлайн

У Росії відреагували на
нововведення в Україні
щодо обслуговування
державною мовою й
назвали це «утисками
російськомовних»
Катерина БАЧИНСЬКА

❙ Живий ланцюг до Дня Соборностi у столицi минулого року.
❙ Фото з сайта bigkyiv.com.ua.
Київській області (це легко відслідкувати на мапі сайту). А поки я писала
цей невеликий текст, кількість учасників ланцюга Соборності вже перевищила 2 тисячі осіб. Тож імовірність
того, що вдасться подолати 1058 кілометрів між столицями України та Криму, з кожною хвилиною набувала реальних обрисів.
Нагадаємо, що 21 січня 1990 року

українці вперше побудували один із
найбільших живих ланцюгів у світовій історії — «Українську хвилю»
— від Києва до Івано-Франківська.
Подію приурочили до 71-ї річниці проголошення Акту Злуки ЗУНР та УНР.
Відтоді на День Соборності українці в
різних містах щороку створюють живі
ланцюги, як символ єднання всіх регіонів нашої держави. ■

■ СКАНДАЛ

Іван ПОВАЛЯЄВ
Скандально відомий нардеп від монобільшості Олександр Дубінський, який нещодавно потрапив під санкції уряду США, все ніяк
не може добитися зустрічі
з президентом Зеленським,
щоб пояснити йому свою позицію. Мовляв, він, Дубінський, в американські вибори
не втручався, з іншим одіозним обранцем Андрієм Деркачем (якого Вашингтон
вважає агентом Кремля) свої
дії не координував і на боці
Росії не грав, а в усіх його
проблемах винні активісти
Центру протидії корупції,
які нібито скаржилися на
нього американцям і тим самим ввели наївних в оману!
Утім Банкова контактів із Дубінським не шукає, тим більше що очільник офісу президента Андрій Єрмак нещодавно чітко
дав зрозуміти: ті особи, які

Цап-відбувайло для Банкової
Чи пожертвує Банкова скандальним Дубінським заради
нормалізації відносин iз новим керівництвом Білого дому
потрапили під санкції (окрім скандального «слуги»,
йдеться про кілька осіб з
оточення Деркача, одіозного експрокурора Костянтина
Кулика, екнардепа-втікача
Олександра Онищенка та інших), понесуть відповідальність за втручання у вибори
в США.
Воно й зрозуміло, керівництву держави треба налагоджувати відносини з Білим домом i його новим господарем — Джо Байденом,
адже ще рік тому Зеленський
непродумано зіграв на боці
його опонента — Трампа, на-

магаючись під час скандалу
з так званими «плівками Порошенка—Байдена» знайти
хоч щось на свого опонента
та попередника, втім «плюнув у колодязь», з якого тепер доведеться пити…
Тому Банковій не до
Дубінського, там навіть готові вдатися до «публічної порки» нардепа, який
у нинішніх обставинах неабияк підходить на роль
«цапа-відбувайла». Тоді як
сам «слуга» Дубінський надумав позиватися до ЦПК і
закидає їм державну зраду.
Бо ж заважають йому як де-

■ ПРЕМІАЛЬНІ

Світлана МИЧКО
Тернопільська область
Відтепер у Чортківській міській територіальній громаді, що на Тернопільщині, відмінно вчитися школярам стане вигідно матеріально. Як повідомила пресслужба громади, тим, хто за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання отримає максимальних
200 балів, виплачуватимуть по 20 тисяч гривень. Таке рішення було ухвалено депутатами на засіданні сесії при
затвердженні «Програми підтримки
обдарованих дітей Чортківської міської територіальної громади на 20212025 роки».
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Гроші за знання
У громаді вирішили підтримати
обдарованих дітей
Цією ж програмою передбачено
виплати спеціальних стипендій чортківського міського голови переможцям
обласних i всеукраїнських етапів олімпіад із різних навчальних предметів,
всеукраїнського конкурсу-захисту на-

уково-дослідницьких робіт учнів, які є
членами Малої академії наук України,
а також переможцям обласних етапів
всеукраїнських творчих конкурсів. Так
за перше місце виплачуватимуть стипендію в розмірі 3 тис. гривень, за дру-

ржавному діячу виконувати
свої повноваження.
У відповідь керівники організації Віталій Шабунін і Дарина Каленюк
іронічно дякують останньому «за піар». Бо вважають, що «звук шкварчання визнаних агентів Кремля та прислужників олігархів — це свідчення хорошої
роботи».
Тоді як версія Дубінського, за їхніми словами,
що ЦПК ввело щодо нього в
оману ЦРУ, ФБР і Держдеп
США, не витримує жодної
критики. ■
ге — 2,7 тис., за третє — 2,4 тис. Якщо
ж один учень стане призером відразу
кількох олімпіад, то за кожну перемогу
отримуватиме додаткові гроші, за кожне наступне перше місце — ще по 1,2
тис. гривень, друге — по 900 і третє —
по 600.
Передбачено матеріальний стимул і для педагогів, чиї вихованці демонструватимуть відмінні знання під
час вищезгаданих змагань. Наприклад, учителі, чиї діти стануть призерами олімпіад, отримають по 1,8 тис.
гривень (+900 за кожного наступного
учня). За другі місця — відповідно по
1,5 тис. (+600) і за треті — по 1,2 тис.
(+300). ■

Сервіс українською. За лічені дні дії
закону про обслуговування українською
мовою до офісу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло близько сотні звернень. Найбільше скарг — із Києва, Львова, Харкова та Одеси. Мовний
омбудсмен Тарас Кремінь припускає,
що кількість звернень значно зросте після закінчення локдауну, коли відкриють заклади громадського харчування.
«Упродовж 16-18 січня на адресу Уповноваженого надійшло близько 100 звернень. Здебільшого це порушення, що стосуються сфери обслуговування споживачів, десь третина. Є зауваження до сайтів, інтернет-магазинів. До сайтів це
щодо того, що стартова сторінка подається не українською мовою або взагалі немає української версії» — заявив Тарас
Кремінь. Якщо вас відмовляються обслуговувати державною, потрібно звернутися до адміністратора чи керівника закладу. Якщо ж ви помітили, що сайт не має
української мови, ви маєте звернутися до
власника, адміністратора ресурсу і попросити це змінити. Також споживач може
поскаржитися Уповноваженому із захисту державної мови. За порушення мовної
норми спочатку робитимуть попередження та вимагатимуть за місяць виправити
ситуацію. Якщо протягом року персонал закладу продовжить ігнорувати українську — тоді передбачений штраф від
5 до майже 7 тисяч гривень.
Сфера обслуговування повністю перейшла на українську з 16 січня. Спілкуватися з клієнтом чи покупцем персонал
повинен українською. Перейти на іншу
мову можна тільки на прохання відвідувача. Всю інформацію про свою продукцію виробники також повинні надавати
тільки державною мовою. Однак ці дані
можуть дублюватися й іншою мовою.
Тим часом у російській Держдумі відреагували на нововведення у мовному законодавстві України. Москва засудила
перехід нашої сфери послуг на українську мову. Нововведення у Кремлі вважають «гонінням» на російську мову. Там
ухвалили постанову, якою засуджують
такі дії в Україні. «Державна Дума вважає неприпустимими заборони і гоніння на російську та інші мови, які здійснюються в Україні під приводом захисту
державної української мови. Депутати
Держдуми вимагають від влади України
зупинити «цю порочну практику» і чекають від ООН, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Ради Європи, Парламентської Асамблеї Ради Європи, парламентів інших країн її засудження», —
йдеться у заяві. Російські парламентарії
також вважають, що норма українського законодавства, що набрала чинності,
суперечить Конституції України, яка гарантує «вільний розвиток, використання
і захист російської мови».
Один з авторів мовного закону Микола Княжицький заявив, що це не вперше
російська сторона втручається у мовне законодавство України, і така практика, на
жаль, притаманна Кремлю. ■

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА
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історика, мовознаввідкриті для українвисловилися проти навіть
країн світу увійшла й
буде проведено референдум із
ця, письменника, вченого Агатангела Кримського ців попри пандемічні обмежен- безкоштовної вакцинації від СOVID-19, згідно Україна, за даними міжнародного опитуван- продажу землі сільськогосподарського приНацбанк відзначає введенням в обіг монети номі- ня, повідомив міністр закордон- з результатами опитування Соціологічної гру- ня Gallup International.
значення іноземцям, за словами міністра Мінналом 2 гривні, поінформували в НБУ.
них справ Дмитро Кулеба.
пи «Рейтинг».
агропроду України Романа Лещенка.
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ПОЛІТИКА

■ ВІДЛУННЯ

Виграти Конотопську битву-2
Ідеологічний бій за всю Україну
Тетяна ПАРХОМЧУК

Війна лише в художніх книжках видається молодечою пригодою, вартою того, аби справжні чоловіки складали їй обітницю
на все життя. У реаліях вона втрачає романтичний полиск. Так,
війна — це внутрішня доблесть і відвага, що кличе зі зброєю
в руках відстоювати кожен клаптик своєї землі, але водночас
— це смерті, каліцтва душі й тіла, понівечені долі, сплюндровані
надії.
І також — це величезна відповідальність за свою країну, помножена на глибоку віру в свою правоту.
Окрім віри в свою землю, всяка інша віра — особлива форма омани. Хай це буде віра в Христа, комунізм чи вічну любов.
Чим віра сильніша, чим більше в ній пасіонарності, відповідно,
тим омана глибша й небезпечніша. Така віра породжує нетерпимість, провокує ненависть чи зневагу, прагнення захищати до
крові свою суб’єктивну правду. Тільки незаперечні докази, здобуті досвідом і дослідом, роблять віру вченням. І лише як його
не спростує життя, вчення стає наукою.
Сьомий рік війни на сході України апріорі не мав би підривати
віру в нашу правоту й необхідність нашої перемоги. То чим же є у
свідомості українців, тим більше, котрі мешкають неподалік країни-агресора, зневіра та якесь незрозуміле сприйняття того, що
відбувається з їхньою країною, що було продемонстровано нещодавнім соціологічним опитуванням мешканців міста Конотоп,
що на Сумщині. Волею долі в даний період місто опинилося між
двома світами, прикордонням між західною та східною цивілізаціями, прогресивною та буксуючою назад ментальностями.
Заради справедливості слід зазначити, що в Україні світоглядна роза вітрів, котра демонструвала переважаючі настрої в суспільстві, міняла місце перебування від території до території,
залежно від того, які події нуртували. Що було їх детонатором? І
які зовнішні чинники сприяли цивілізаційному перетину на певній частині України?
Львів, Одеса, Харків, Дніпро мінялися місцями, визначаючи характер подій уже в період російської окупації України. А от в
часи Майдану-2013, коли в кожному регіоні події варились і переосмислювались по-своєму, пограниччям між західною і східною ментальностями зі своїми світоглядними особливостями
була Вінниччина. В особливо відповідальні, критичні моменти в
житті країни тут очевиднішим ставало нашарування однієї ментальності на іншу.

Цивілізаційна роза вітрів
козацької слави
І от тепер лабораторією, де
кристалізується
усереднена
думка щодо того, що відбувається в Україні в період війни, став
Конотоп, розташований за сотню кілометрів від державного
кордону з Росією — міжнародна
траса «Київ—Москва».
Отже, як уже зазначала «УМ»
(матеріал «Просто війна» на Донбасі та «самовизначений» Крим:
несподівані результати опитування мешканців Конотопа» від
29.12.2020 р.), у місті було проведено соціологічне опитування,
під час якого його мешканцям
пропонували відповісти на актуальні запитання: «Чий Крим?»,
«Що відбувається на сході України?», «Якою мовою розмовляєте?», «До якої конфесії належите?», «Чи схвалюєте можливий
вступ України до НАТО та Євросоюзу?».
Ну і що ж наразі викристалізовується в цій пограничній боротьбі світоглядів?

«Чий Крим?»
Населення міста немає однозначної позиції з цього питання.
54,8% вважають Крим окупованою територією України. Думки
іншої частини щодо Криму розділилися. «Зокрема, 4% опитаних вважають, що АРК — це
самовизначена республіка, яка
добровільно увійшла до складу РФ, а 3,6% вважають її спірною територією між Україною і
РФ. Водночас 16,8% опитаних
зазначили, що тут не все так однозначно, тобто чіткої сформованої позиції з цього питання у
цієї частини респондентів просто немає.
Ще 1,2% опитаних зазначи-

ли, що вважають АРК винятковою територією кримських
татар. А для 19,6% опитаних,
тобто майже кожного п’ятого,
це питання взагалі не має жодної актуальності — вони обрали
позицію «мені байдуже».

«Що відбувається на сході
України?»
Однозначного
уявлення
щодо суті подій у країні опитані мешканці Конотопа не мають. Кожен третій з опитаних—
32,8% — вважає, що на сході
відбувається збройна агресія
Росії проти України. Кожен четвертий з опитаних — 25,2% —
вважає, що відбувається просто
війна. Значна частина опитаних
жителів міста — 18,8% — вважає, що це конфлікт інтересів
великих економічних кланів, і
ще 2,8%, що це — війна з олігархами. Водночас лише 6% (!)
опитаних конотопців вважають
події на Донбасі війною за волю
України, а 3,2% — повстанням
народу Донбасу.
«Прикметно, що особливості оцінок опитаних різняться в залежності від різних вікових груп. Наприклад, збройною
агресією Росії в Україні події на
сході вважають переважно молодь та люди середнього віку,
тобто люди незалежної країни (так думають 44,4% серед
18—29-річних та 59,5% серед
30—39-річних). Водночас люди
старшого покоління вважають
це «просто війною» (35,2% серед 40—49-річних і 27,8% від
50 років і старші) та «не все так
однозначно» (12,7% та 16,5%,
відповідно). Тобто відмінність
в оцінці подій між молодшим і
старшим поколіннями досить
разюча».

❙ Діти знають гірку ціну цієї війни.
❙ Фото з сайта facebook.com.
«До якої релігійної конфесії Ви
себе відносите?»
Більшість (41,6%) опитаних
разом із ПЦУ. Ще 16,8% хиляться до Російської православної церкви в Україні, замаскованої під УПЦ Московського патріархату.
12,8% опитаних зазначили
варіант «яка різниця?», зафіксувавши, що не відносять це питання до важливих і визначальних.
Зовсім незначні відсотки тих,
хто причисляє себе до Римо-католицької церкви, Української греко-католицької церкви та загалом — до світового православ’я.
Близько 5% зараховують себе до
різних протестантських течій
(євангелісти та свідки Єгови). Ще
12,8% опитаних обрали позицію
«у мене Бог у серці», а 3,6% визнають себе атеїстами.

висловили 34% опитаних, обравши варіант «так, підтримую». А
кожен четвертий з опитаних конотопчан (24%) зазначає, що не
підтримує такого курсу України. Ще 8,4% опитаних зазначили, що підтримують позаблоковий статус країни, а 3,6% обрали варіант «давайте приєднаємося до Росії». Така ж кількість
опитаних (3,6%) вважає доцільною ситуативну та прагматичну
поведінку, зазначаючи, що «Україна не має союзників, а тільки власні національні інтереси в
усьому світі».
І досить показово виглядає
цифра 26,8% — це фактично кожен четвертий — тих, хто висловлює абсолютну байдужість
до питань цього блоку, обираючи варіант «мені все одно».
Соціологи зробили невтіш-

Через відсутність розумної державної політики
патріотичного егоїзму Україна вже живе з війною так,
ніби ніякої війни немає...
«Якою мовою/мовами чи
діалектами Ви послуговуєтеся
у повсякденному житті?»
Як показало опитування,
мова має значення переважно
для молодого покоління. Більшість опитаних — 34,4% — зазначили, що послуговуються у
повсякденному житті переважно українською мовою, 18,4% —
переважно російською, а кожен
четвертий — 26,4% — обома мовами у різних ситуаціях у межах
міста Конотоп. Цікаво, що 6%
опитаних спілкуються, використовуючи діалект рідного села, а
14,8% опитаних узагалі не звертають уваги на мову і не помічають різниці.
Загалом відповіді респондентів на запитання анкети дозволяють зробити висновок про поширеність у місті спілкування обома мовами — як українською,
так і російською.

«Чи підтримуєте Ви участь
України як повноправного
члена у блоку НАТО та
Європейському Союзі»
Загальний висновок: третина хоче в НАТО, а майже третині все одно.
Однозначну підтримку участі

ні висновки: станом на середину грудня 2020 року є високими
показники байдужості до питань
визначеної опитуванням сфери,
хоча ці теми не один рік активно
обговорюють у ЗМІ.
Значна частина населення
вважає ситуацію у зазначених
сферах внутрішньої та зовнішньої політики не настільки однозначною для того, щоб схилитись
до якогось із запропонованих
варіантів. І все це дає підґрунтя
для висновку про необхідність
додаткової роботи зі згуртування громади, у тому числі й просвітницької, інформаційної.
Історія рідного краю, України, наразі має стати настільною
книгою. Щодо Сумщини, то додамо ще один історичний, досить
показовий штрих героїчного минулого.
У 1708-1709 рр. населення
Сумщини опинилось у центрi боротьби гетьмана Мазепи з росiйським царем Петром I. Трагедiя
народу полягає в тому, що частина громадян пiдтримала гетьмана, iншi — царя, а це призвело
до численних репресiй, жертв,
страт. У Лебединi були страченi
прибiчники гетьмана Мазепи, а
в Сумах проголошено манiфест з

засудженням Мазепи.
І ось такі факти та висновки
мають «розжовувати» грамотні
офіційні ідеологи української державності.

Замість епілогу. Не допустити
історичних втрат
Без усвідомлення поривистого «вчора» неможливо наближення осмисленого «завтра».
Незалежно від того, чим закінчиться виснажуюче сьогодні.
І допоки світ розгадує ребус, як на подальшому порядку денному в ньому відображатиметься прогнозована цифрова війна країн-лідерів, як зарадити можливим наслідкам, — у
конкретній державі Україна йде
реальна війна за власну землю зі
смертями, каліцтвами, понівеченими долями. І німота патріотичної політики держави в цьому напрямку породжує почасти
пересічну глухоту та сліпоту. Що
красномовно й продемонстрував
Конотоп.
Іспит на громадянську
зрілість у період війни майже
провалено.
Хто дасть відповідь: де снайперські мотиваційні, патріотичні посили від держави своїм співгромадянам та захисникам?
І все, що сьогодні інформує
та мотивує в Україні, то добра
воля, високий інтелект та надзвичайний рівень патріотичних
вібрацій кожного майстра слова, пензля, мелодії, кожного високодуховного українця, який є
волонтером за суттю. І це добре,
але цього не достатньо, бо тут немає системи, адже держава в цьому просто не бере участі. Показові виступи «з нагоди» в розрахунок не берем.
І що маємо по факту? Як там
у класика? Ідуть холодні осінні
дощі... Причому, незалежно від
пори року. Новини в iнтернеті
здебільшого такі ж, як і осінній
дощ — сірий і нудний. Військові речники з усіх каналів жують сто разів жоване, ніби змагаються, щоб у фронтових новинах не було, борони Боже, ніякої
новини. Особливо про обстріли
наших позицій у період тиші.
На жаль, через відсутність розумної державної політики патріотичного егоїзму Україна вже
живе з війною так, ніби ніякої
війни немає... ■
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■ СЕКТОР ГАЗУ

Зеленський + Медведчук = «Газпром»
Ідею знову підсадити Україну на російську газову голку готують в офісі президента разом із людьми Віктора Медведчука
та Володимира Путіна — за допомогою дешевого популізму
Олег ГАНСЬКИЙ

Українці отримали нову ціну на газ. «Вище за 6,99 гривні за кубометр постачальники не
зможуть піднімати вартість палива», — заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Каталізатором неоднозначного рішення стали масові протести громадян, невдоволених
високими цифрами у платіжках. І хоча сперечатися із логікою людей назагал важко,
ніхто особливо не приховував, що за протестами стирчали довгі вуха ОПЗЖ...
І хоча здешевлення газу є тимчасовим і фактично популістським рішенням Кабміну
Шмигаля—Зеленського, влада планує втілити його разом із однозначним геополітичним провалом — відновленням закупівель російського газу. Який, нагадаємо, є політичним, а не економічним чинником і вже став вагомою причиною втрати Криму.
Саму ж ідею відновити закупівлі російського газу втілюють керівник офісу президента
України Андрій Єрмак разом з очільниками ОПЗЖ та російськими кураторами України.

Суто електоральне рішення
За словами Шмигаля, встановлена урядом України ціна є нижчою на 1,5 грн за
куб від тієї, що існувала в 2018—2019 роках. Кабмін планує запровадити держрегулювання ціни на газ до вартості 6,99 грн
за кубометр. Як сподівається прем’єр, частина споживачів завдяки цьому зможе економити до 30% оплати за комірне.
Але, на жаль, не надовго. Як потім заявив міністр Кабміну Олег Немчінов, ініціатива Дениса Шмигаля — це лише тимчасовий захід, а після закінчення опалювального сезону ціни повернуться до «ринкових»
показників. Слово «ринкові» не просто
так взяте в лапки, адже більшість експертів стверджують: вільного ринку газу в Україні не створено, а існуючі взаємини більше нагадують змову кількох головних гравців, які свідомо завищують ціни.
Власне, Кабінет Міністрів не мав повноваження вручну регулювати газові ціни.
Але він використав фактор коронавірусу.
І 18 січня додав природний газ до товарів
першої необхідності на час боротьби з коронавірусом, встановивши граничну ціну.
Яка діятиме з 1 лютого до завершення карантину, але не пізніше ніж 31 березня.
Експерти стверджують: домогосподарства зможуть заощадити у середньому дві
гривні на кубометрі. Адже зазвичай у січні
ціна газу для населення коливається від 7 до
10,8 грн за кубометр, але середній показник
— 9,04 гривні. Із січня минулого року, як відомо, діє окремий тариф на розподіл газу. З
нового року він зріс в Україні у середньому
з 1,2 до 2 грн за кубометр. Тепер його планують обмежити відміткою 1,79 грн, — принаймні так пообіцяв Денис Шмигаль. Нацкомісія регулювання енергетики і комунальних послуг уже ухвалила постанову
про зниження тарифу.
Головна причина такої ініціативи уряду — численні мітинги проти підвищення цін на газ, у тому числі з перекриттям
доріг. Що вже призвело до суттєвого зниження рейтингу влади. Так, згідно з результатами опитування групи «Рейтинг»,
наприкінці грудня за чинного президента
Володимира Зеленського були готові проголосувати 26,2% респондентів, тоді як у
жовтні-листопаді — 31,2%.
Причому рейтинг Зеленського виявився у прямій залежності від традиційно низького рівня довіри, яка існує у суспільстві до вітчизняних олігархів. Яким
належить більшість вітчизняних газзбутів. Зокрема, як заявив позаштатний
радник глави офісу президента, колишній міністр економіки Тимофій Милованов, різниця між ціною на газ у «Нафтогазі України» і облгаззбутах зросла з 5%
в липні до 40—47% на початку зими.

Опалення не подешевшає
Постанова Кабміну містить у собі й чималу кількість вузьких місць. Головне —
вона не розповсюджується на газ, який купують теплокомуненерго. Простіше кажучи, платіжки за тепло постанова Кабміну
не знижує, а стосується тільки газу, який
безпосередньо надходить у помешкання
громадаян. «При цьому тепло — дуже вагома частина тарифного навантаження,
адже близько 80% собівартості її становить усе той же газ», — повідомив екс-перший заступник міністра Міністерства роз-

витку економіки, торгівлі й сільського господарства України Павло Кухта.
Негативу від втручання держави туди,
куди її не запрошують, може бути доволі
багато. Насамперед — погіршення наших
стосунків із Міжнародним валютним фондом. Ще нещодавно міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв: МВФ
стурбував намір українського уряду знизити ціну на газ для населення найближчим часом. «Про таке рішення наші партнери знають. У них є відповідна реакція.
Вони стурбовані, що ми переглядаємо раніше взяті зобов’язання. Зараз питання полягає в тому, що це може бути частиною
механізму або тимчасовим рішенням», —
сказав Марченко.
Сам же Фонд наразі витримує паузу.
Втім короткочасне, тобто двомісячне, обмеження ціни, на думку того ж Милованова, не порушує домовленостей, оскільки не
змінює принципи роботи газового ринку.
Друга проблема — розбалансування і
без того слабкого внутрішнього ринку газу
і численні судові позови від постраждалих
компаній. Адже, за чинним законодавством, Кабмін може регулювати ціни тільки через так званий механізм ПСО (механізм публічних спеціальних обов’язків.
— Ред.), тобто зобов’язань продавати газ зі
знижкою для окремих учасників ринку, —
але в постанові про це не йдеться. Тож позивачами до влади можуть виступити великі учасники газового ринку, на кшталт
структур Дмитра Фірташа, «ДТЕК» Ріната Ахметова або TAS Сергія Тігіпка.

Шукатимемо «газ без Путіна»
Але найбільшою проблемою для країни
може стати друга частина урядової ініціативи — відновлення закупівлі газу в Російській Федерації. За словами Юрія Вітренка, в уряді розглядають варіант ... дозволити експорт газу «приватними незалежними від «Газпрому» компаніями з Росії».
«Розблокування транзиту газу з Середньої Азії, експорт газу незалежними компаніями з Росії, перенесення точок передачі газу європейським покупцям «газпромівського» газу. Це теж практично автоматично суттєво знизить ціну на газ на
оптовому ринку — до рівня експортного
паритету», — написав Вітренко.
Скептикам, які стверджують, що весь
російський газ перебуває під управлінням
особисто очільника РФ Володимира Путіна, наш в.о. міністра відповів: «Таких
компаній багато, вони добувають багато
газу, серед них є великі європейські компанії». І, мовляв, «Нафтогаз» уже багато
років виступає з вимогою розблокувати такий експорт. Тим, хто «раптом» подумав,
що така пропозиція є «непатріотичною»,
Вітренко запропонував вимагати заборони транзиту російського газу через Україну і заборони імпорту газу російського походження в Україні.
Що ж стосується наших шансів протистояти політично заангажованому «Газпрому», проти методів якого Україна традиційно програвала багато років поспіль,
то Вітренко заявив: юридичні можливості
для тиску на «Газпром» у цих питаннях
є тільки в «Нафтогазу України». «Таку
можливість дав новий контракт із «Газпромом», який ми підписали у грудні 2019
року», — заявив Вітренко.

❙ Відновлення прямих закупівель російського газу знову поверне Україну в зону прямого
❙ політичного впливу Москви.
❙ Фото з сайта economy.24tv.ua.
Зеленський—Медведчук — російське
газове ярмо
Тим часом аналітики застерігають: третя фаза гібридної війни під назвою «повернення України в російське газове русло»
почалася. І її витоки — аж ніяк не у міністерстві енергетики та в особистій ініціативі
Юрія Вітренка. Як заявила народний депутат від «Європейської солідарності» Ірина
Іонова, понад половину шестигодинної зустрічі 12 січня радники глав «Нормандської
четвірки» Андрій Єрмак з офісу президента України та Дмитро Козак з адміністрації Володимира Путіна присвятили обговоренню питань відновлення прямих поставок «Газпромом» газу в Україну.
І проводить паралелі далі: у січні 2020
року, коли Зеленський з сім’єю випадково виявився на відпочинку в Омані, туди
ж прибула на відпочинок старша дочка Віктора Медведчука Ірина разом із
дітьми і чоловіком Андрієм Рюміним. За
даними ЗМІ, Андрій Рюмін є сином Валерія Голубєва, колишнього співробітника КДБ, який у лютому 2019 року був заступником голови правління «Газпрому»
і відповідав за всю систему газопостачання в РФ.
Є також відомості, що сім’я Медведчуків—Рюміних має житло в Москві, в
елітному будинку «Газпрому». Тож, за
повідомленням вітчизняних ЗМІ, Зеленському з Єрмаком було запропоновано відновити стару газову «схему» на
кшталт «РосУкрЕнерго», тільки вже з
новими акціонерами. Суть її проста: фінансові бонуси дістаються конкретним
персоналіям і приватним компаніям, а
відповідальність і борги — державі. При
цьому йдеться про реванш промосковських сил у зв’язці з колишніми представниками Партії регіонів та в тісній співпраці зі «слугою народу».
Президент в Україні, за всіма законами і посадовими обов’язками, не має права встановлювати тарифи на енергопостачання. Однак він зобов’язаний контролювати регуляторні структури, наприклад
Нацкомісію з питань енергетики і комунальних тарифів або Антимонопольний
комітет. Але і держустанови повинні стежити за тим, щоб на ринку не було монополій, картельних змов і дій, що становлять загрозу незалежності країни. Однак
є підстави вважати, що президент зі своїми обов’язками не впорався.
Зараз НКРЕКУ і АМКУ перевіряють,
хто з місцевих газорозподільних та газозбутових контор підвищили тарифи на
2021 рік найбільше і чи справедливо це
було зроблено. Навіть просте порівняння
цін дає зрозуміти, що найбільше в підвищенні тарифів відзначилися газові контори під управлінням «Регіональної газової
компанії» Дмитра Фірташа, колишнього
голови НАК «Нафтогаз України» і міністра енергетики Юрія Бойка і його заступників — Ігоря Вороніна і Юрія Величка,
свого часу шматок «Лубнигазу» дістався
навіть багаторічному піарнику Бойка —
Костянтину Бородіну.

Про що мовчить Вітренко
Експерти зазначають: пропонуючи
точки закупівлі газу на східному кордоні
України, Юрій Вітренко лукавить. Адже
ці розмови ведуться вже понад 20 років,
але при цьому в РФ заборонено експортувати газ будь-яких інших компаній, крім
«Газпрому», а в російському законодавстві навіть немає такого поняття, як «транзит газу». І такого простого факту не знає
чиновник, який раніше виграв Стокгольмський суд у «Газпрому» й отримав
за це 4 млн доларів премії.
Легенда про дешевий російський газ
для нашої держави тривалий час була
своєрідною мишоловкою, у яку Україна
раніше справно потрапляла. Причому не
раз. «Пільги» на російський газ дозволяли впроваджувати у нас шалену корупцію,
чорні схеми закупівлі й транспортування
газу, через які Україна не могла бути афільована з прозорим європейським газовим
ринком. «Вигідні домовленості» призводили до численних «газових воєн», які потім
переросли у гарячу фазу реальної російсько-української війни. Саме можливість
«вигідних» контрактів між «Нафтогазом»
і «Газпромом» стала умовою так званих
Харківських угод із продовженням термінів базування у Криму Чорноморського
флоту Росії. Що, зрештою, стало додатковою можливістю росіянам анексувати український півострів.
Здається, минуло зовсім небагато часу,
але складається, враження, що Україна
забула про ці сумні сторінки своєї історії.
Зрештою, вже упродовж двох останніх
років керівники ОПЗЖ Віктор Медведчук і Юрій Бойко розповідають, буцімто
вже домовилися про дешевий російський
газ. Але чомусь так і не розпочали його купувати, хоча й мають прямі ринки збуту
через свої газозбутові компанії.
Відсутність таких «вигідних» контрактів експерти пояснюють просто: річ у
тому, що купівля російського газу — це
насамперед політичний важіль, а не економічний контракт.
Україна вже із 2014 року не купує
російський газ, очищуючи свій ринок від
російської корупції, та працює з європейцями. За це ми чимало заплатили: і грішми, і цілою низкою незручностей, що виникли у вітчизняних користувачів після
ухвалення такого рішення.
Відновити статус-кво, який ми мали
до початку російсько-української війни,
— значить знехтувати надбанням десятків тисяч українських газотранспортників, які в 2009 році за три доби розгорнули ГТС України, другу за величиною в Європі, із заходу на схід і не дали населенню
замерзнути...
Якщо українська громадськість дозволить владі стати на такий шлях, то всі описані вище проблеми газопостачання держави, які глибоко входили у політичну
сферу, стануть ще гострішими. Путінська
Росія не живе економікою, а лише авантюрною зовнішньою політикою. Яку, зокрема, реалізовує через газ. ■
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25 січня

КАНАЛ «1+1»

02.30 «Легенди бандитської

06.00, 10.55, 3.10 Енеїда
06.30 М/ф «Круглячок»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

06.40 М/ф «Лисичка з
качалкою»
06.50 М/ф «Літачок Ліп»

з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.40 ТСН

18.20, 1.45, 2.45 Суспільна

09.30, 0.25 Т/с «Гранд готель»

11.15, 12.20, 14.15 Х/ф

11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.40, 2.40, 5.50
Спорт

«Анжелiка — маркiза
янголiв»

15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Імперія»
17.25, 21.45 «Боротьба за

14.25 Х/ф «Прекрасна

17.10 Х/ф «Жінка»

19.55 «Суперчуття»

батьками»

20.25 «Дикі тварини»
22.10 Д/ф «Світ дивовижних
тварин»

22.40 Х/ф «Знайомство з
Факерами»

23.45 Перша шпальта
04.05 Д/ф «Капелани»
НТН

15.50, 18.05 Т/с «Слід»

05.30 Х/ф «Жіноча доля»

18.15 Супермама

«Випадковий свідок»
09.15 Х/ф «Йшов четвертий

20.15, 22.50 Т/с «Два полюси
любові»
01.15 Т/с «Анна-детектив»
ПРЯМИЙ

10.55, 19.30 Т/с «Коломбо»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 17.00,

«Свідок»
12.50 «Таємниці світу»
14.45, 3.25 «Речовий доказ»
18.20 «Свідок. Агенти»
22.30 Т/с «Нарко-3»
00.30 Х/ф «Багряні ріки-2»
03.55 «Правда життя»

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»

НЛО-ТБ

16.00 «Час пік»

06.15, 1.15 Телемагазин

17.10 «Ситуація»

07.30 М/ф «Зоряні війни: рух

18.15 «Ехо України»

опору»
07.45 М/ф «Аладдін»

06.00 «Олімпік» — «Львів».
Чемпіонат України
07.45, 18.00 Журнал Ліги
чемпіонів
Чемпіонат Італії
10.00, 18.30, 1.30, 3.30, 5.30
Топ-матч
10.10 «Арсенал» — «Баварія».
1/8 фіналу (2012 р. /13).
Ліга чемпіонів УЄФА
12.00 «Лаціо» — «Сассуоло».
Чемпіонат Італії
13.50 «Наполі» — «Свонсі».
1/16 фіналу (2013 р. /14).
Ліга Європи УЄФА

05.10 Служба розшуку дітей

06.05 Факти тижня

09.00 Зоряний шлях. Новий

08.45 Факти. Ранок

сезон

06.02 М/с «Том і Джеррі»
07.22, 15.00 Орел і решка
08.20 Т/с «Надприродне»

09.15, 19.25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

10.10 Вар’яти

10.45 Свекруха чи невістка

10.10, 2.05 Анти-зомбі

11.20 Х/ф «Вуличні танці»

11.40, 4.30 Реальна містика

11.05 Секретний фронт
11.45, 13.15 Х/ф «Обладунки
бога»

13.20 Х/ф «Вуличні танці-2»

13.40, 15.30, 5.30 Агенти

20.10 «Говорить Україна»

12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.10 Х/ф «Обладунки
бога-2: операція
«Кондор»
16.25 Х/ф «Вікінги проти
прибульців»

21.00 Т/с «Жіночий лікар-5»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.05, 21.25 Х/ф «Злочинець»

23.10, 2.10 Т/с «Хлопчик мій»

22.55 Свобода слова
00.05 Х/ф «Секретні агенти»

01.40 Телемагазин

03.40 Я зняв!

справедливості
17.00 Історія одного злочину

10.00 Х/ф «Час скажених
псів»

14.50 Т/с «Суперкопи»

11.45 Х/ф «Останній замок»

18.00 Т/с «Громада»

14.10 «Загублений світ»

19.00 Т/с «Швидка»

18.00 «Секретні матеріали»

21.00 Мама реготала

18.15, 2.05 «Спецкор»
18.50, 2.35 «ДжеДАІ»
20.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22.20 «Гроші»

08.10 Назустріч сонцю
09.30 Машина часу
10.10, 14.10 Д/с «Нижче тільки
пекло»
11.10, 16.10 Д/с «Бойовий
відлік»
12.30 Pro Військо

17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «На драйві»
23.10 Х/ф «Вечір судного
дня»
01.10 Х/ф «Вуличні танці: всі
зірки»
02.55 Служба розшуку дітей

09.40 Квартирне питання

12.15 Особливий загін

10.30, 19.00 Удалий проєкт

13.15 Код доступу

12.10, 15.00, 3.40 Корисні поради

14.15 Їжа богів

13.00 Спеція

15.10 Дике виживання

13.30 Просто їжа

16.10, 21.45 Життя після людей

14.00 Курси елементарної

чемпіонів УЄФА
08.00 «МЮ» — «Порту». 1/4
фіналу (2008 р. /09). Ліга
чемпіонів УЄФА
09.50, 1.25, 5.30 «Суперматчі».

17.05 Дива природи

Ліга Європи УЄФА

18.00 Інженерні ідеї

14.30 Гордон Рамзі готує вдома

19.00 Містична Україна

16.00 Неймовірні історії кохання

19.50 Гучна справа

16.50 Зіркові долі

11.50, 12.30 Топ-матч

20.50 Крила війни

20.30 Дачна відповідь

12.00, 21.15 Журнал Ліги

22.25 Невідома Австралія

22.20 Готуємо разом

02.50 Органи на експорт

00.40 Світ їжі. Новорічні та

10.00 «Верона» — «Наполі».
Чемпіонат Італії

чемпіонів
12.45 «Шахтар» — «Дніпро»

03.40 Зворотний бік Місяця

Чемпіонат Італії
16.40 Швейцарія — Німеччина.
Ліга націй УЄФА

19.25 «ПСВ» — «Валвейк».
Чемпіонат Нідерландів
21.45 «Ліверпуль» — «Рома».

23.35 «Лаціо» — «Сассуоло».
Чемпіонат Італії
01.40 «Наполі» — «Свонсі».

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

23.35 «Дубинізми»

05.55 Т/с «Коли ми вдома».

00.15 Т/с «Кістки-9»

Нова історія»

03.05 «Облом.UA.»

08.50 Битва екстрасенсів

04.30 «102. Поліція»

(2014 р. /15). Чемпіонат

(2008 р. /09). Ліга

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

05.10 «Зловмисники»

України

чемпіонів УЄФА

1/16 фіналу (2013 р. /14).
Ліга Європи УЄФА
03.40 «Шахтар» — «Базель»

кулінарії Гордона Рамзі

різдвяні страви

04.25 Полювання на НЛО

01.40 Формула любові

05.05 Теорія Змови

03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

14.40 «Удінезе» — «Інтер».

Ліга чемпіонів УЄФА

03.40 «Металіст» — «Динамо»

К2

11.15, 23.25 Зона будівництва

«Суперматчі». Ліга

22.45 Чемпіонат Нідерландів.

Чемпіонат Італії

МЕГА

08.40, 18.00 Один за 100 годин

07.50, 14.30, 16.30, 3.30

1/2 фіналу (2017 р. /18).

01.40 «Парма» — «Сампдорія».

причини і наслідки»

07.30, 8.20 Ідеї ремонту

21.30 «Вмикай підігрів»

Ліга націй УЄФА

5.10 Д/с «Авіакатастрофи:

10.05, 0.20 Речовий доказ

туру. Прем’єра

23.40 Швейцарія — Німеччина.

04.10 Обережно, діти!

08.20, 1.30 Правда життя

18.45 «Мілан» — «Аталанта».

Огляд туру

03.10 Культ Ура!

Ліга націй УЄФА

18.30 Чемпіонат Італії. Огляд

туру

світової війни»

06.30, 8.00 Телемагазин

чемпіонів УЄФА

20.35 Чемпіонат Італії. Огляд

00.30 Д/с «Щоденники Другої

06.00 Бандитська Одеса

України

Чемпіонат Італії

21.40 Час-Time

06.00 Туреччина — Угорщина.

(2009 р. /10). Чемпіонат

фіналу (2008 р. /09). Ліга

13.00 Час. Підсумки тижня з
Анною Мірошниченко
15.30 Час «Ч»
17.10, 23.10 Д/c «Великі танкові
битви»
18.10, 22.00 Д/с «Мисливці на
нацистів»
19.20, 1.15 «Кондратюк у
понеділок»

ФУТБОЛ-2

15.55 «Як ми перемогли»

16.10 «МЮ» — «Порту». 1/4
КАНАЛ «2+2»

07.15 Д/с «Крила війни»

15.40, 22.30 Футбол NEWS

Прем’єра

12.50, 22.55, 2.15 Мама реготала.

СТБ

ФУТБОЛ-1

22.00 «Прямий контакт»

06.00, 19.25 Т/с «Звонар»

03.00 Оттак Мастак!

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 На власні очі
07.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум

(1-й епізод). Кубок УЄФА.

09.30 М/с «Сімпсони»
Найкраще

01.50 Т/с «Два серця»

06.00, 7.20 Kids’ Time

05.05 Еврика!

3.40 Сьогодні

23.55 Т/с «Згадати молодість-6»

20.00 «Прямий ефір»

08.40 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста

08.15 «Ювентус» — «Болонья».

рік війни...»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.25

20.00 «Подробиці»

04.55 Скарб нації

05.15 Громадянська оборона

16.05 «Чекай на мене. Україна»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

05.00, 4.45 «Top Shop»
08.25, 16.50, 21.25, 2.55

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,

НОВИЙ КАНАЛ

5 канал
20.30 Х/ф «Знайомство з

Сінгапур

«Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Граф МонтеКрісто»

справа»
Анжелiка»

виживання»
18.55 «Неймовірне місто».

10.05, 18.00, 19.00, 3.25

ICTV

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»

людей»

студія

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини

09.25, 0.55, 5.35 «Життя відомих

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.10, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

5.25 Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,

Одеси»
03.15 Х/ф «Шербурзькі
парасольки»
05.00, 4.55 «Телемагазин»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.15, 2.15,

ІНТЕР

К1
ТЕТ

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.25 «Ух ти show»

08.15, 9.15, 10.15, 11.15, 18.15,

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

19.45, 21.15, 22.15, 23.15

11.00 Х/ф «Перший пес

Одного разу під Полтавою

держави»
12.45 Х/ф «Кінозірка в
погонах»
14.30, 22.00, 1.45 «Орел і решка.
Навколо світу»
16.20 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
17.15 «Орел і решка. Рай і
пекло»
18.15 «Орел і решка.
Перезавантаження»
00.00 Х/ф «Ультраамериканці»
03.10 «Нічне життя»

08.45 Сімейка У
09.45, 0.15 Країна У
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька і
Володька
11.45, 22.45, 23.45 Казки У
12.15 М/ф «Братик ведмедик»
14.00 Панянка-селянка
15.00 4 весілля
16.15 Богиня шопінгу
19.15, 20.45 Одного разу в Одесі
01.15 Рятівники
02.15 Щоденники Темного
03.45 Віталька
05.50 Корисні підказки
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КАНАЛ «1+1»

05.25, 22.10 «Слідство вели... з

06.00, 10.55, 3.35 Енеїда
06.30 М/ф «Люлька миру»
06.40 М/ф «Маленький
великий пес»
06.50 М/ф «Найменший»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

18.20, 1.45, 2.45 Суспільна
студія
09.30, 0.25 Т/с «Гранд готель»
11.25 Телепродаж

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.40 ТСН
09.25, 0.20, 5.35 «Життя відомих

15.20 UA Фольк. Спогади

людей»
12.20, 14.15 Х/ф «Анжеліка і
король»

17.25 Схеми. Корупція в деталях

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Х/ф «Ательє Фонтана
— сестри моди»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 3.20 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»

14.55 Х/ф «Невгамовна
Анжеліка»

16.30 Т/с «Справжня гра
престолів»

«Інтером»
10.00 «Корисна програма»

14.40, 15.35 «Речдок»

15.10, 21.35, 23.40, 2.40, 5.50
Спорт

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

5.25 Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,

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

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.15, 2.15,

ІНТЕР

17.10 Х/ф «Жінка»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
23.55 Х/ф «Виклик
інспектора»
01.35 Т/с «Два серця»

20.30 Х/ф «Знайомство з

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

04.25 Еврика!

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,

04.30 Факти

3.40 Сьогодні
09.00 Зоряний шлях. Новий
сезон

20.25 «Дикі тварини»
21.45 Наші гроші
22.10 Д/ф «Світ дивовижних

теорія хаосу»

тварин»
04.25 Д/ф «Іспит на людяність»
НТН
05.45 М/ф «Ніч перед Різдвом»
07.05 М/ф «Як козаки куліш
варили»
07.50, 16.50, 21.20, 2.40
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
2.10 «Свідок»
09.00 Х/ф «Беремо все на
себе»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.50 «Свідок.Агенти»
14.40, 3.25 «Речовий доказ»
18.20 «Будьте здоровi»
22.30 Т/с «Нарко-3»
00.45 «Легенди бандитської
Одеси»
04.55 «Top Shop»
НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин
07.30 М/ф «Зоряні війни: рух
опору»
07.45 М/ф «Аладдін»
08.40 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»
09.30 М/с «Сімпсони»
12.50, 23.10 Мама реготала.
Найкраще
14.55 Т/с «Суперкопи»
18.00 Т/с «Громада»
19.00 Т/с «Швидка»
21.10 Мама реготала
00.00 Х/ф «Тренувальний
день»
02.10 Х/ф «Прикордонний
патруль»
03.30 Оттак Мастак!
СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50 Т/с «Коли ми вдома».
Нова історія»
08.50 Битва екстрасенсів
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини
15.50, 18.05 Т/с «Слід»
18.15 Супермама
20.15, 22.50 Т/с «Тільки скажи»
01.05 Т/с «Анна-детектив»
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 «Сорок вісім
годин»
07.55 Х/ф «Інші сорок вісім
годин»
09.50 Х/ф «Громобій»
12.00 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15, 1.50 «Спецкор»
18.50, 2.20 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Звонар»
20.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22.15 Т/с «Кістки-9»
00.00 Х/ф «Поворот із Тахо»
02.50 «Помста природи»
04.30 «102. Поліція»
05.10 «Зловмисники»
ФУТБОЛ-1
06.00, 1.30, 3.30, 5.30 Топ-матч
06.10 «Шахтар» — «Колос».
Чемпіонат України
08.00 «Як ми перемогли» (1-й
епізод). Кубок УЄФА
08.15 «Верона» — «Наполі».
Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.15 «Вмикай підігрів»
11.15, 22.45 Чемпіонат Італії.
Огляд туру
12.10 «ПСВ» — «Валвейк».
Чемпіонат Нідерландів
13.55 «Селтік» —
«Фенербахче» (2015 р.
/16). Ліга Європи УЄФА
15.55 «Як ми перемогли»
(2-й епізод). Кубок УЄФА.
Прем’єра
16.10 «Барселона» — «ПСЖ»
(2014 р. /15). Ліга
чемпіонів УЄФА

06.00, 7.20 Kids’ Time
06.02 М/с «Том і Джеррі»

04.50 Т/с «Відділ 44»
07.22, 15.00 Орел і решка

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті

08.20 Т/с «Надприродне»

08.45 Факти. Ранок

10.45 Свекруха чи невістка
11.40, 4.30 Реальна містика
13.40, 15.30, 5.30 Агенти
справедливості
17.00 Історія одного злочину
20.10 «Говорить Україна»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

10.10 Вар’яти

з Костянтином Стогнієм

10.50 Х/ф «Гостя»

10.10 Багач-бідняк
11.05 Секретний фронт-5
12.00, 13.15 Х/ф «Секретні
агенти»

13.00 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?

12.45, 15.45 Факти. День

21.00 Т/с «Жіночий лікар-5»

14.45, 16.15, 21.20 Т/с «Нюхач»
17.05 Х/ф «Найманий убивця»

23.10 Контролер

18.45, 21.00 Факти. Вечір

23.50, 2.10 Т/с «Торкнувшись

20.15 Громадянська оборона.

серця»

21.00 Х/ф «Круті стволи»
23.00 Х/ф «Закатати в
асфальт»

Прем’єра
23.10 Х/ф «28 днів потому»

02.00 Т/с «Шлях чарівника»

01.25 Секретний фронт

02.45 Зона ночі

04.55 «Телемагазин»

01.40 Телемагазин

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 Pro Військо

07.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15, 13.10 Д/с «Крила війни»
08.10 Назустріч сонцю
09.30 Машина часу
10.10, 14.10 Д/с «Нижче тільки
пекло»

11.10, 16.10 Д/с «Бойовий
відлік»
12.30 Стоп реванш
15.30 Час «Ч»
17.10, 23.10 Д/c «Великі танкові
битви»
18.10, 22.00 Д/с «Мисливці на
нацистів»

19.20, 1.15 «Країна»
21.40 Час-Time
00.30 Д/с «Щоденники Другої
світової війни»
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, діти!
05.10 Д/с «Авіакатастрофи:

18.00 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
18.55 «Ювентус» — «Болонья».
Чемпіонат Італії
20.40 «Шахтар» — «Динамо»
(2012 р. /13). Чемпіонат
України
23.40 Боснія і Герцеговина
— Польща. Ліга націй
УЄФА
01.40 «Мілан» — «Аталанта».
Чемпіонат Італії
03.40 «Шахтар» — «Металіст»
(2011 р. /12). Чемпіонат
України

03.40 «Арсенал» — «Баварія».
1/8 фіналу (2012 р. /13).
Ліга чемпіонів УЄФА

08.30 «Орел і решка. Шопінг»
10.15, 0.00 Т/с «Мисливці на
реліквії»
12.00 Т/с «Хутен і леді: пригоди
на двох»
15.25, 22.00, 1.40 «Орел і решка.
Навколо світу»
17.15 «Орел і решка. Рай і
пекло»
18.15 «Орел і решка.
Перезавантаження»
03.15 «Нічне життя»

16.50
20.30
22.20
00.00
02.30
03.20
04.10

5 канал

факерами-2»
22.20 Х/ф «Джек Раян:

НОВИЙ КАНАЛ

04.15 Скарб нації

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

18.55 «Тваринна зброя»
19.55, 23.45 «Суперчуття»

ICTV
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ФУТБОЛ-2
06.00 «Вмикай підігрів»
07.00 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
07.50, 16.30, 3.30 «Суперматчі».
Ліга чемпіонів УЄФА
08.00 «Барселона» — «ПСЖ»
(2014 р. /15). Ліга
чемпіонів УЄФА
09.50, 1.25, 5.30 «Суперматчі».
Ліга Європи УЄФА
10.00 «Рома» — «Спеція».
Чемпіонат Італії
11.50 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
12.45 «Шахтар» — «Металіст»
(2011 р. /12). Чемпіонат
України
14.30, 18.30 «Як ми перемогли»
(1-й епізод). Кубок УЄФА
14.45 «Лаціо» — «Сассуоло».
Чемпіонат Італії
16.40 Нідерланди — Італія. Ліга
націй УЄФА
18.45 Журнал Ліги чемпіонів
19.15 «Як ми перемогли» (2-й
епізод). Кубок УЄФА
19.25 «Мілан» — «Аталанта».
Чемпіонат Італії
21.15, 23.20 Топ-матч
21.30 «Рома» — «Ліверпуль».
1/2 фіналу (2017 р. /18).
Ліга чемпіонів УЄФА
23.35 «Дженоа» — «Кальярі».
Чемпіонат Італії
01.40 «Селтік» —
«Фенербахче» (2015 р.
/16). Ліга Європи УЄФА

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.50, 1.30 Правда життя
10.00, 0.20 Речовий доказ
11.10, 23.25 Зона будівництва
12.10, 17.55 Інженерні ідеї
13.10 Код доступу
14.10 Гучна справа
15.05 Дике виживання
16.05, 21.45 Життя після людей
16.55 Дива природи
18.55 Містична Україна
19.55 Їжа богів
20.50 Крила війни
22.25 Невідома Австралія
02.45 Бандитська Одеса
05.20 Теорія Змови
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»

причини і наслідки»

К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30, 8.20 Ідеї ремонту
08.40, 18.00 Один за 100 годин
09.40 Квартирне питання
10.30, 19.00 Удалий проєкт
12.10, 15.00, 3.40 Корисні поради
13.00 Спеція
13.30 Просто їжа
14.00 Гордон Рамзі готує вдома
16.00, 1.40 Неймовірні історії
кохання

Зіркові долі
Дачна відповідь
Готуємо разом
Майстри ремонту
Формула любові
Арт-простір
М/ф
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 9.15, 10.15, 11.15, 18.15,
19.45, 21.15, 22.15, 23.15
Одного разу під Полтавою
08.45, 19.15, 20.45 Одного разу
в Одесі
09.45 Країна У
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька і
Володька
11.45, 22.45 Казки У
12.15 М/ф «Братик ведмедик-2»
14.00, 23.45 Панянка-селянка
15.00 4 весілля
16.15 Богиня шопінгу
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на березень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
Хто з вас, шановні читачі, не встиг передплатити «Україну молоду» з нового року,
це можна зробити до 18 лютого, щоб отримувати газету з березня. Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку,
в операційних залах поштамтів, у пунктах
приймання передплати, на сайті ПАТ «Укрпошта»
www.ukrposhta.ua,
ДП
«Преса»
www.presa.ua. Оформити передплату можна як
за електронною версією Каталогу видань України
«Преса поштою», так і за друкованим Каталогом
видань України «Преса поштою».
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2021 рiк:
на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на два місяці — 157 грн. 62 коп.,
до кінця півріччя — 315 грн. 24коп.,
до кінця року —788 грн. 10 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на два місяця — 197 грн. 62 коп.,
до кінця півріччя — 395 грн. 24коп.,
до кінця року — 988 грн. 10 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 29грн. 92 коп.,
на два місяці — 59 грн. 84 коп.,
до кінця півріччя — 119 грн. 68 коп.
до кінця року —299 грн. 20 коп.
Передплатний індекс — 49497
«Укрпошта» додатково за саму
процедуру оформлення передплати
бере: на місяць — 4 грн. , на два–три
місяці — 9 грн., на чотири–шість
місяців— 11 грн., на сім–дванадцять місяців— 15 грн. 30 коп.

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

8

ТБ-СЕРЕДА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 22—23 СІЧНЯ 2021
UA: Перший

27 січня

КАНАЛ «1+1»

06.00, 10.55, 3.35 Енеїда
06.30 М/ф «Найсправжнісінька

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.25, 22.05, 23.55 «Слідство
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

пригода»

вміло грати в шашки»

з «1+1»

вели... з Леонідом

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

06.50 М/ф «Неслухняна мама»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,

16.45, 19.30, 4.40 ТСН

18.20, 1.45, 2.45 Суспільна
студія

09.25, 0.55, 5.35 «Життя відомих
людей»

09.30, 0.25 Т/с «Гранд готель»

12.00 Хвилина мовчання: день

Спорт

історія одного вбивці»

«Голокост. Засвідчений

16.30 Т/с «Справжня гра

горобець»

17.25 Наші гроші
18.55 «Тваринна зброя»
19.55, 23.45 «Суперчуття»
20.25 «Дикі тварини»
22.35 «Боротьба за виживання»
04.25 Д/ф «Війна на нульовому
кілометрі»

11.40, 4.30 Реальна містика

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

13.40, 15.30, 5.30 Агенти

з Костянтином Стогнієм
11.15, 13.15 Х/ф «Політ
Фенікса»

17.00 Історія одного злочину

СТБ

НТН

21.00 Т/с «Жіночий лікар-5»

23.00 Д/п «Аушвіц. Інструкція

01.35 Анти-зомбі

00.45 Т/с «Згадати молодість»
01.40 Телемагазин

04.55 «Телемагазин»

07.15, 13.10 Д/с «Крила війни»
08.10 Назустріч сонцю
09.30 Машина часу
10.10, 14.10 Д/с «Нижче тільки
пекло»
11.10, 16.10 Д/с «Бойовий
відлік»
22.25 Х/ф «Колонія»

03.40 «Шахтар» — «Дніпро»

00.15 Матч

03.05 «Облом.UA.»

України

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

04.30 «102. Поліція»

15.55, 18.05 Т/с «Слід»

05.10 «Зловмисники»

18.15 Супермама
01.00 Т/с «Анна-детектив»

09.00 Х/ф «Дурні помирають
по п’ятницях»
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.50 «Таємниці кримінального
світу»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 17.00,
18.00, 19.45 «Репортер».

14.40, 3.00 «Речовий доказ»

Новини

18.20 «Вартість життя»

07.10, 8.10 «Новий день»

22.30 Т/с «Нарко-3»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

00.50 «Легенди бандитської

11.10, 12.10 «Деталі на

Одеси»

«Прямому»

03.55 «Правда життя»

13.10 «Гаряча тема»

04.45 «Top Shop»

14.15 «По факту»
16.00 «Час пік»

НЛО-ТБ

17.10 «Ситуація»

06.00 Оттак Мастак!

18.15 «Ехо України»

07.15 М/ф «Зоряні війни: рух

20.00 «Прямий ефір»

опору»

22.00 «Середмістя»

07.45 М/ф «Аладдін»
08.40 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»

ФУТБОЛ-1
06.00, 5.30 Топ-матч
Чемпіонат України
08.00, 18.35 «Як ми перемогли»
(2-й епізод). Кубок УЄФА
08.15 «Рома» — «Спеція».
Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.15 «Шахтар» — «Базель»
(2008 р. /09). Ліга
чемпіонів УЄФА
12.05 «Удінезе» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
13.50 «Тоттенгем» — «Гент».
1/16 фіналу (2016 р. /17).
Ліга Європи УЄФА
15.55, 1.00 Чемпіонат Італії.
Огляд туру
16.50 «Баварія» — «Інтер». 1/8

КАНАЛ «2+2»
06.00 «Помста природи»

09.30 Check In. Україна

06.45 Х/ф «Кармузька війна»

15.00 Х/ф «Широко

08.55 Х/ф «Крути»

фіналу (2010 р. /11). Ліга
чемпіонів УЄФА
18.50 Матч
20.45 «Шахтар» — «Динамо»

крокуючи-3:

11.00 Х/ф «Пекло»

(2018 р. /19). Чемпіонат

правосуддя одинака»

13.05 «Загублений світ»

України

17.00 Х/ф «Операція «Фінал»

18.00 «Секретні матеріали»

22.45 Журнал Ліги чемпіонів

19.20 Х/ф «Чудова сімка»

18.15, 2.05 «Спецкор»

23.15 Нідерланди — Італія. Ліга

22.00 Х/ф «Хороший, поганий,

18.50, 2.35 «ДжеДАІ»

злий»
01.35 Телемагазин
02.35 Оттак Мастак!

19.25 Т/с «Звонар»
20.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»

націй УЄФА
01.55 «Геренвен» —
«Феєнорд». Чемпіонат
Нідерландів

причини і наслідки»

16.50 Х/ф «Хітмен: агент 47»
18.40 Х/ф «Викрасти за 60
секунд»

ФУТБОЛ-2

націй УЄФА

01.55 «Ліверпуль» —

чемпіонів УЄФА
09.50, 1.45 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
10.00 «Мілан» — «Аталанта».

02.25 Служба розшуку дітей
02.30 Зона ночі

06.30, 8.00 Телемагазин
07.30, 8.20, 0.00 Майстри
ремонту

УЄФА
03.55 «Барселона» — «Селтік»
(2016 р. /17). Ліга
чемпіонів УЄФА

Ліга чемпіонів УЄФА
фіналу (2010 р. /11). Ліга

00.40 Т/с «Шлях чарівника»

«Боруссія» (Д). 1/4 фіналу

07.50, 16.30, 3.45 «Суперматчі».
08.00 «Баварія» — «Інтер». 1/8

23.00 Х/ф «Тачка 19»

К2

(2015 р. /16). Ліга Європи

06.00 Болгарія — Ірландія. Ліга

06.10 «Десна» — «Зоря».
ПРЯМИЙ

15.00 Х/ф «Хітмен»

21.00 Х/ф «Викрасти й

21.40 Час-Time
00.30 Д/с «Щоденники Другої
світової війни»
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, діти!
05.10 Д/с «Авіакатастрофи:

13.30, 14.50 Т/с «Сліпа»

2.10 «Свідок»

смерті»

02.50 Я зняв!

12.30 Спостерігач
15.30 Час «Ч»
17.10, 23.10 Д/c «Великі танкові
битви»
18.10, 22.00 Д/с «Мисливці на
нацистів»
19.20, 1.15 «Велика політика»

06.55 М/ф «Як козаки наречених

20.15, 22.50 Т/с «Список бажань»

лабіринтом: ліки від

продати»

(2009 р. /10). Чемпіонат

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,

20.15 Секретний фронт
23.15 Х/ф «28 тижнів потому»

23.10, 2.10 Т/с «Одна на двох»

00.15 Т/с «Кістки-9»

«Випадковий свідок»

випробування вогнем»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

04.35 Битва екстрасенсів

07.50, 16.50, 21.20, 2.40

14.00, 21.25 Т/с «Нюхач»
16.15 Х/ф «Кавалерія»

20.10 «Говорить Україна»

справа»

06.05 М/ф «Гидке каченя»
визволяли»

біжить лабіринтом:

12.00 Х/ф «Той, хто біжить

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 Стоп реванш
07.10, 21.25 Актуально. Економіка.
Політика. Соціум

еволюція»
09.20 Х/ф «Той, хто

оборона

12.45, 15.45 Факти. День

20.00 «Подробиці»

престолів»

05.35, 10.10 Громадянська

справедливості

щодо НЕвикористання»
22.05 Х/ф «Червоний

злочин»

07.42 Х/ф «Перлини дракона:

08.45 Факти. Ранок

кожного»

06.02 М/ф «Микита Кожум’яка»

04.50 Т/с «Відділ 44»

10.45 Свекруха чи невістка

16.30 «Речдок. Особливий

21.00 Т/с «Речдок. Особиста

20.30 Х/ф «Люсі»

04.25 Служба розшуку дітей

06.30 Ранок у великому місті

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Х/ф «Ательє Фонтана
— сестри моди»

18.00, 19.00, 2.40 «Стосується
13.25, 14.15 Х/ф «Парфумер:

17.10 Х/ф «Жінка»

15.20, 21.45 Спецпроєкт

сезон

випадок»

Султан»

пам’яті жертв Голокосту
15.10, 21.35, 23.40, 2.40, 5.50

09.00 Зоряний шлях. Новий

«Інтером»

14.40, 15.35 «Речдок»

11.00, 12.20 Х/ф «Анжеліка і

11.25 Телепродаж

3.40 Сьогодні

10.00 «Корисна програма»

07.05, 8.05, 9.05, 12.01, 13.10,

06.00, 7.40 Kids’ Time

04.20 Еврика!

04.30 Факти

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

18.00, 21.00, 23.15, 2.15,
5.25 Новини

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

НОВИЙ КАНАЛ

04.10 Скарб нації

Каневським»

06.40 М/ф «Про порося, яке

ICTV

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса

09.40, 22.20 Квартирне питання
10.30, 18.00 Удалий проєкт
12.10, 3.40 Корисні поради
16.00, 1.40 Неймовірні історії
кохання

08.55, 1.30 Правда життя

16.50 Зіркові долі

09.55, 0.20 Речовий доказ

20.30 Дачна відповідь

11.05, 23.25 Зона будівництва

00.40 Світ їжі. Новорічні та

12.05, 17.55 Інженерні ідеї
13.05 Ілюзії сучасності

різдвяні страви
02.30 Формула любові

Чемпіонат Італії

14.05 Секретні території

11.50 Чемпіонат Італії. Огляд

15.00 Дике виживання

03.20 Арт-простір

16.00, 21.45 Життя після людей

04.10 М/ф

туру
12.45 «Металіст» — «Динамо»

16.55 Дива природи

(2014 р. /15). Чемпіонат

18.55 1377 спалені заживо

України

19.55 Гучна справа

14.30 «Як ми перемогли» (2-й
епізод). Кубок УЄФА
14.45 «Ювентус» — «Болонья».

20.50 Крила війни

06.00 ТЕТ Мультиранок

22.25 Дика природа Японіі

09.45 Х/ф «Залізний Ганс»

02.25 Скептик

11.25 Х/ф «Спляча красуня»
12.35 Х/ф «Красуня й

Чемпіонат Італії
К1

16.40 Бельгія — Ісландія. Ліга
націй УЄФА
18.25 «Бенфіка» —
«Тоттенгем». 1/8 фіналу
(2013 р. /14). Ліга Європи
УЄФА
20.10 «Верона» — «Наполі».
Чемпіонат Італії
21.55 LIVE. «Геренвен»
— «Феєнорд». Чемпіонат
Нідерландів
23.55 Топ-матч

ТЕТ

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30, 15.25, 22.00, 1.45 «Орел і
решка. Навколо світу»

чудовисько»
14.20 Х/ф «Земля в облозі»
16.00 Х/ф «Хранитель часу»
18.20 Х/ф «Я, Франкенштейн»

10.15 Т/с «Мисливці на реліквії»

20.00 Х/ф «Марсіанін»

17.15 «Орел і решка. Рай і

22.45 Х/ф «Вік Аделайн»

пекло»
18.15 «Орел і решка.
Перезавантаження»
00.00 Т/с «Хутен і леді: пригоди
на двох»
03.10 «Нічне життя»

00.45 Панянка-селянка
01.45 Рятівники
02.45 Щоденники Темного
03.30 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 22—23 СІЧНЯ 2021

28 січня
UA: Перший

КАНАЛ «1+1»

06.00, 10.55, 3.35 Енеїда
06.30 М/ф «Червона жаба»
06.40 М/ф «Що на що схоже»

з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,

09.25, 0.25, 5.35 «Життя відомих

18.20, 1.45, 2.45 Суспільна
студія

людей»

09.30, 0.25 Т/с «Гранд готель»

11.50, 12.20, 14.15 Х/ф «Інша

11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.40, 2.40, 5.50
Спорт

жінка»
14.40 Х/ф «Ранковий підйом»

15.20 UA Фольк. Спогади

17.25 #@)[]?$0 з Майклом

20.30 Х/ф «Як викрасти
хмарочос»

Щуром
18.55 «Тваринна зброя»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.10 Д/ф «Світ дивовижних

04.25 Д/ф «Хто створив Змієві
Вали?»
НТН
05.45 М/ф «Дикі лебеді»
07.05 М/ф «Як козаки
олімпійцями стали»
08.00, 16.50, 21.20, 2.25
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
1.55 «Свідок»

10.30, 19.30 Т/с «Коломбо»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Х/ф «Все або нічого»

10.45 Свекруха чи невістка

14.35, 15.30 «Речдок»

11.40, 3.40 Реальна містика

16.30 «Речдок. Особливий

13.40, 15.30 Агенти

випадок»

НЛО-ТБ

07.30 М/ф «Зоряні війни: рух
опору»
07.45 М/ф «Аладдін»
08.40 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста

23.55 Т/с «Згадати молодість»
01.55 Х/ф «Будні карного
розшуку»

02.15 Анти-зомбі

01.40 Телемагазин

03.00 Я зняв!

05.10 «Зловмисники»

ароматом кави»
00.50 Т/с «Анна-детектив»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «Деталі на

13.10 «Гаряча тема»
14.15 «По факту»

(2008 р. /09). Чемпіонат

ФУТБОЛ-1

06.10 «Олександрія» —
ПРЯМИЙ

03.40 «Шахтар» — «Металіст»

України

Топ-матч

«Маріуполь». Чемпіонат
України
08.10 «Мілан» — «Аталанта».
Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

07.50, 14.30, 16.30, 3.45

20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»
22.55 «П’ята колонка»

КАНАЛ «2+2»

19.00 Т/с «Швидка»

12.05 «Загублений світ»

21.05 Мама реготала

18.00 «Секретні матеріали»
18.15, 2.10 «Спецкор»
18.50, 2.40 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Звонар»
20.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»

01.55 «Ніцца» — «Баєр. Ліга

07.30, 8.20 Ідеї ремонту

Європи УЄФА
03.55 «Аякс» — «Реал» (2012
р. /13). Ліга чемпіонів

10.30, 19.00 Удалий проєкт

УЄФА

12.10, 15.00, 3.40 Корисні поради
13.00 Спеція
МЕГА

06.00 Бандитський Київ

України

Європи УЄФА
10.00 «Удінезе» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
11.50 Д/ф «Розгнівані»
12.45 «Шахтар» — «Металіст»

«Феєнорд». Чемпіонат
Нідерландів
16.40 Данія — Англія. Ліга націй
УЄФА
18.25 «Вільярреал»
— «Севілья». 1/8 фіналу
(2014 р. /15). Ліга Європи
УЄФА
20.15 Топ-матч

22.45 Д/ф «Розгнівані»

20.25 Матч

23.40 Бельгія — Ісландія. Ліга

21.55 LIVE. «Аякс» — «Віллем

націй УЄФА

16.00, 1.40 Неймовірні історії

00.40 Світ їжі. Новорічні та

14.45 «Геренвен» —

(2013 р. /14). Чемпіонат

14.00 Гордон Рамзі готує вдома

13.10 Ілюзії сучасності

17.45 Чемпіонат Італії. Огляд

20.45 «Шахтар» — «Динамо»

13.30 Просто їжа

22.20 Готуємо разом

України

епізод). Кубок УЄФА

09.40 Квартирне питання

12.10, 18.00 Інженерні ідеї

чемпіонів УЄФА

20.30 «Як ми перемогли» (1-й

08.40, 18.00 Один за 100 годин

20.30 Дачна відповідь

(2008 р. /09). Чемпіонат

Нідерландів

К2

11.10, 23.25 Зона будівництва

08.00 «Боруссія» (Д) — «Реал»

(2017 р. /18). Ліга

«Феєнорд». Чемпіонат

02.50 Зона ночі

06.30, 8.00 Телемагазин

14.10, 19.55 Гучна справа
15.05 Дике виживання
16.05, 21.45 Життя після людей
17.00 Дива природи

ІІ». Чемпіонат Нідерландів

кохання

різдвяні страви
02.30 Формула любові
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

19.00 Містична Україна
20.50 Крила війни

18.40 «Геренвен» —

дітей

чемпіонів УЄФА

09.50, 1.45 «Суперматчі». Ліга

туру

02.45 Служба розшуку

16.50 Зіркові долі

(2016 р. /17). Ліга

15.55 «Боруссія» (Д) — «Реал»

21.00 Х/ф «Овердрайв»

10.00, 0.25 Речовий доказ

17.00 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»

17.00, 19.00 Хто зверху?

«Суперматчі». Ліга

чемпіонів УЄФА

Європи УЄФА

на виживання

08.55, 1.35 Правда життя

10.15 «Барселона» — «Селтік»

13.50 «Ніцца» — «Баєр. Ліга

13.00 Кохання

Чемпіонат Італії

націй УЄФА

(2017 р. /18). Ліга

12.05 Матч

причини і наслідки»

06.00 Норвегія — Австрія. Ліга

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

чемпіонів УЄФА

11.00 Х/ф «На драйві»

00.50 Т/с «Шлях чарівника»

Чемпіонат Нідерландів

06.00, 8.00, 13.35, 1.30, 3.30, 5.30

10.10, 1.40 Вар’яти

23.00 Х/ф «16 кварталів»

15.50, 18.05 Т/с «Слід»

09.40 Х/ф «Кібер»

Нова історія»

23.50, 2.10 Т/с «Чужий гріх»

04.30 «102. Поліція»

18.00 Т/с «Громада»

05.50 Т/с «Коли ми вдома».

20.15 Анти-зомбі. Прем’єра
23.15 Х/ф «Дівчина з тату
дракона»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

18.15 Супермама

08.20 Т/с «Надприродне»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

03.10 «Облом.UA.»

07.40 Х/ф «Майстер тай-цзи»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

14.15, 16.15, 21.20 Т/с «Нюхач»
16.45 Х/ф «Злочинець»

13.30, 14.50 Т/с «Сліпа»

15.00 Т/с «Суперкопи»

СТБ

23.10 Слідами

12.45, 15.45 Факти. День

23.55 «Ювентус» — «Болонья».

06.00 Х/ф «Світ роботів»

Найкраще

21.00 Т/с «Жіночий лікар-5»

справа»

10.10 Секретний фронт
11.00, 13.15 Х/ф «Апполо 13»

01.40 «Аякс» — «Віллем ІІ».

09.30 М/с «Сімпсони»
12.55, 23.05, 2.15 Мама реготала.

20.10 «Говорить Україна»

з Костянтином Стогнієм

22.30, 0.20 Т/с «Кістки-9»

16.00 «Час пік»
06.15, 1.15 Телемагазин

17.00 Історія одного злочину

кожного»

20.15, 22.50 Т/с «Любов з

07.22, 15.00 Орел і решка

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

08.50 Битва екстрасенсів

новин

«Прямому»

04.55 «Top Shop»

справедливості

18.00, 19.00, 3.20 «Стосується

08.45 Факти. Ранок

06.25 Спостерігач

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час

19.45 «Репортер». Новини

Одеси»

сезон

19.20, 1.15 Дійові особи
21.40 Час-Time
00.30 Д/с «Щоденники Другої
світової війни»
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, діти!
05.10 Д/с «Авіакатастрофи:

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

06.02 М/с «Том і Джеррі»

06.30 Ранок у великому місті

11.10 Д/с «Бойовий відлік»
12.30 Невигадані історії
15.30 Час «Ч»
16.20 Таємниці війни
17.10, 23.10 Д/c «Великі танкові
битви»
18.10, 22.00 Д/с «Мисливці на
нацистів»

14.45, 2.35 «Речовий доказ»

00.35 «Легенди бандитської

05.35 Громадянська оборона

5 канал

12.00, 13.00, 14.00, 18.00,

22.30 Т/с «Нарко-3»

04.50 Т/с «Відділ 44»

07.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15, 13.10 Д/с «Крила війни»
08.10 Назустріч сонцю
09.30 Машина часу
10.10, 14.10 Д/с «Нижче тільки
пекло»

12.50 «Вартість життя»
18.20, 4.05 «Правда життя»

04.30 Факти

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

09.00 Х/ф «Людина в
зеленому кімоно»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

04.55 «Телемагазин»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.20 Kids’ Time

22.30 Трилер «На межі»

19.00, 21.00, 23.00, 0.00,

тварин»

04.25 Еврика!

09.00 Зоряний шлях. Новий

10.00 «Корисна програма»

19.55, 23.45 «Суперчуття»
20.25 «Дикі тварини»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

Сьогодні

20.00 «Подробиці»
17.10 Х/ф «Жінка 239+240»

16.30 Т/с «Справжня гра
престолів»

Леонідом Каневським»

«Інтером»
16.45, 19.30, 4.40 ТСН

ICTV
04.15 Скарб нації

Новини

18.00, 21.00, 23.15, 2.15,
5.25 Новини

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.25, 22.05 «Слідство вели... з
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

06.50 М/ф «Чудасія»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,

НТЕР

9

22.25 Політ над Землею

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 9.15, 10.15, 11.15, 18.15,
19.45, 21.15, 22.15, 23.15

К1
06.30 «Top Shop»

Одного разу під Полтавою
08.45, 19.15, 20.45 Одного разу

08.00 М/с «Юху та його друзі»

в Одесі

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

09.45, 0.15 Країна У

10.15 Т/с «Мисливці на реліквії»

10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька і

12.00, 0.00 Т/с «Хутен і леді:
пригоди на двох»
15.25, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
17.15 «Орел і решка. Рай і
пекло»
18.15 «Орел і решка.
Перезавантаження»
03.10 «Нічне життя»

Володька
11.45, 22.45, 23.45 Казки У
12.15 М/ф «Геркулес»
14.00 Панянка-селянка
15.00 4 весілля
16.15 Богиня шопінгу
01.15 Рятівники
02.15 Щоденники Темного
03.45 Віталька
05.50 Корисні підказки

10

ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 22—23 СІЧНЯ 2021
UA: Перший

06.00, 10.55, 3.35 Енеїда

29 січня

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.00, 7.20 Kids’ Time

модному курорті»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

06.50 М/ф «Парасолька і
автомобіль»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20, 1.30, 2.45 Суспільна
студія

11.25 Телепродаж

людей»
11.45, 12.20, 14.15 Х/ф
«Ранковий підйом»

ефірі»

20.10, 22.10 «Ліга сміху»

15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Справжня гра

00.15 Х/ф «Червоний
горобець»

престолів»
17.25, 4.25 Перша шпальта
18.55 «Тваринна зброя»

сезон
«Інтером»

05.15 «Світське життя-2021.
Дайджест»

10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

14.40, 15.30 Т/с «Згадати себе»

12.25 Х/ф «Подруги

випадок»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

08.10, 21.30 Актуально.

08.15 Форшмак

15.30 Срібний вік

08.45 Натхнення

17.10, 23.10 Д/c «Великі танкові

новин

09.30 Машина часу

04.55 Схеми. Корупція в деталях

07.10, 13.10 Д/с «Крила війни»

НТН

05.15 Битва екстрасенсів

06.50 М/ф «Як козаки на весіллі

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини
14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»
20.15, 22.50 Т/с «Сонячні дні»
00.55 Т/с «Анна-детектив»

«Випадковий свідок»
ПРЯМИЙ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 17.00
«Репортер». Новини

12.50, 3.50 «Правда життя»

07.10, 8.10 «Новий день»

14.40, 2.25 «Речовий доказ»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

18.20 «Таємниці світу»
22.30 Т/с «Нарко-3»
00.30 «Легенди бандитської
Одеси»
04.45 «Top Shop»

11.10, 12.10 «Деталі на
«Прямому»
13.10 «Гаряча тема»
14.15 «По факту»
16.00 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.00 «WATCHDOGS»
18.30 Спецпроєкт «Влада

НЛО-ТБ

реготала»
19.00 «Ехо України»

06.15, 1.15 Телемагазин

22.00 «Міністерство правди»

07.30 М/ф «Зоряні війни: рух
опору»

КАНАЛ «2+2»

07.45 М/ф «Аладдін»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

08.40 М/ф «Чіп і Дейл —

06.15 Х/ф «Рейд у пустелю»

бурундучки-рятівнички»
09.30 М/с «Сімпсони»
13.00, 0.05, 2.15 Мама реготала.
Найкраще
15.00 Т/с «Суперкопи»
18.00 Т/с «Громада»
19.00 Т/с «Швидка»

11.05 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15, 2.20 «Спецкор»
18.50, 2.50 «ДжеДАІ»
19.25 Х/ф «Поліцейські»
21.25 Х/ф «Місія неможлива:
протокол Фантом»

23.00 Без краватки

00.05 Х/ф «Її звали Нікіта»
03.20 «Облом.UA.»
04.45 «Цілком таємно-2017»

03.00 Оттак Мастак!

05.10 «Зловмисники»

21.05 Мама реготала

10.10, 14.10 Д/с «Нижче тільки
пекло»

СТБ

05.55 М/ф «Дюймовочка»

16.50 «Наші права»

відлік»
12.30 На власні очі

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час
06.25 Невигадані історії

11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»

11.10, 16.10 Д/с «Бойовий

19.00, 21.00, 23.00, 0.00,

04.00 #ВУКРАЇНІ

09.00 Х/ф «Нічний патруль»

05.35 Громадянська оборона

08.20 Т/с «Надприродне»
10.10, 2.00 Вар’яти

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

11.00 Х/ф «Тачка 19»
12.40 Суперінтуїція
17.50 Х/ф «Викрасти за 60

11.35, 1.15 Т/с «Вижити за будьсекунд»

яку ціну»
12.45, 15.45 Факти. День

20.00 Х/ф «Солт»

13.15, 22.50 «На трьох»

22.00 Х/ф «Особливо

13.25, 16.15 Х/ф «Кавалерія»

18.45 Факти. Вечір
02.25 Я зняв!

небезпечний»
00.10 Х/ф «24 години на
життя»

5 канал

22.10 «Герої України. Крути.

1.50 «Свідок»

05.25 Реальна містика

04.30 «Чекай на мене. Україна»

Соціум

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,

07.22 Орел і решка

16.20 Х/ф «Каратель»
03.50 Х/ф «Курка»

21.00 Т/с «Шерлок»

Економіка. Політика.

07.55, 17.25, 21.00, 2.20

01.45 Телемагазин

20.00 «Подробиці»

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

гуляли»

00.00, 2.15 Т/с «Після зими»

18.00, 3.00 «Стосується кожного»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

00.25 Д/ф «Вибір»

Шустера

06.02 М/с «Том і Джеррі»

04.50 Т/с «Відділ 44»

10.10, 20.10 Дизель-шоу
21.00 Свобода слова Савіка

16.25 «Речдок. Особливий

21.45 «Боротьба за виживання»

Перша Незалежність»

20.10 «Говорить Україна»

мимоволі»

19.55, 23.45 «Суперчуття»
20.25 «Дикі тварини»

04.25 Служба розшуку дітей

06.30 Ранок у великому місті
10.50 Т/с «З мене досить»

14.35, 15.30, 2.15 «Речдок»

17.10 Х/ф «Жінка»

04.20 Еврика!

04.30, 0.50 Факти
09.00 Зоряний шлях. Новий

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
09.25, 2.50, 6.05 «Життя відомих

15.10, 21.35, 23.40, 2.40, 5.50
Спорт

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

16.45, 19.30, 4.35 ТСН

14.45 Х/ф «Блондинка в

09.30 Т/с «Гранд готель»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини

18.00, 21.00, 23.15, 2.15,
5.25 Новини

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

Леонідом Каневським»

з «1+1»

НОВИЙ КАНАЛ

04.10 Скарб нації

05.25 «Слідство вели... з

06.30 М/ф «Свара»
06.40 М/ф «Парасолька на

ICTV

битви»
18.10, 22.00 Д/с «Мисливці на
нацистів»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 1.30, 3.30, 5.30
Топ-матч
06.10 «Ворскла» — «Рух».
Чемпіонат України
08.10 «Удінезе» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.15 «Аякс» — «Реал» (2012
р. /13). Ліга чемпіонів
УЄФА
12.05 «Геренвен» —
«Феєнорд». Чемпіонат
Нідерландів
13.50 «Ліверпуль» —
«Боруссія» (Д). 1/4 фіналу
(2015 р. /16). Ліга Європи
УЄФА
15.55 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру.
Прем’єра
16.25 «Мілан» — «МЮ». 1/8
фіналу (2009 р. /10). Ліга
чемпіонів УЄФА
18.15 Д/ф «Розгнівані»
19.10 «Аякс» — «Віллем ІІ».
Чемпіонат Нідерландів
21.00 Журнал. УЄФА Євро 2020
р. Прем’єра
21.30 «Вмикай підігрів»
22.45 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
23.40 Данія — Англія. Ліга націй
УЄФА
01.40 «Торіно» —

06.00 Румунія — Півн. Ірландія.
Ліга націй УЄФА
07.50, 14.30, 16.30, 3.45

02.50 Служба розшуку
дітей
02.55 Зона ночі

причини і наслідки»

ФУТБОЛ-2

МЕГА

13.30 Просто їжа

06.00 Бандитська Одеса

14.00 Гордон Рамзі готує вдома

09.00, 1.35 Правда життя

16.00, 1.40 Неймовірні історії

10.05, 0.25 Речовий доказ

«Суперматчі». Ліга

11.15, 23.25 Зона будівництва

чемпіонів УЄФА

12.15, 18.05 Інженерні ідеї

кохання
16.50, 3.40 Зіркові долі

13.15 Ілюзії сучасності

20.30 Дачна відповідь

фіналу (2009 р. /10). Ліга

14.15, 19.55 Секретні території

22.20 Готуємо разом

чемпіонів УЄФА

15.10 Дике виживання

00.40 Світ їжі. Новорічні та

08.00 «Мілан» — «МЮ». 1/8

09.50, 1.45 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
10.00 «Лаціо» — «Сассуоло».
Чемпіонат Італії
11.50, 18.30 Класичні матчі Ліги

16.10, 21.45 Життя після людей
17.10 Невідома Австралія
19.05, 2.40 Містична Україна

різдвяні страви
02.30 Формула любові

20.50 Крила війни

03.20 Арт-простір

22.25 Політ над Землею

04.10 М/ф

чемпіонів
12.45 «Шахтар» — «Дніпро»

К1

(2010 р. /11). Чемпіонат

06.30 «Top Shop»

України

08.00 М/с «Юху та його друзі»

14.45, 23.55 Аякс» — «Віллем
ІІ». Чемпіонат Нідерландів
16.40 Швеція — Португалія.
Ліга націй УЄФА
19.25 «Геренвен» —
«Феєнорд». Чемпіонат
Нідерландів
21.10 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
21.40 LIVE. «Торіно» —

08.25 «Ух ти show»

Італії
23.40 Топ-матч
01.55 «Тоттенгем» — «Гент».
1/16 фіналу (2016 р. /17).

Італії

Ліга Європи УЄФА
03.55 «Реал» — «Вольфсбург».

(2010 р. /11). Чемпіонат

1/4 фіналу (2015 р. /16).

України

Ліга чемпіонів УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 9.15, 10.15, 11.15, 18.15,

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

19.45, 21.15, 22.15, 23.15

11.00 Х/ф «Поспішай кохати»

Одного разу під Полтавою

13.00, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»

08.45, 19.15, 20.45 Одного разу
в Одесі

16.50, 21.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
18.45 Х/ф «Агора»
00.50 Х/ф «Принцеса спецій»
02.25 «Нічне життя»

«Фіорентина». Чемпіонат

«Фіорентина». Чемпіонат
03.40 «Шахтар» — «Дніпро»

19.20, 1.15 «Політклуб із Віталієм
Портніковим»
21.40 Час-Time
00.30 Д/с «Щоденники Другої
світової війни»
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, діти!
05.10 Д/с «Авіакатастрофи:

К2
06.30, 8.00 Телемагазин

09.45, 0.15 Країна У
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька і
Володька
11.45, 22.45, 23.45 Казки У
12.15 М/ф «Секрет Робінсонів»
14.00, 2.15 Панянка-селянка

07.30, 8.20 Ідеї ремонту
08.40, 18.00 Один за 100 годин

15.00 4 весілля

09.40 Квартирне питання

16.15 Богиня шопінгу

10.30, 19.00 Удалий проєкт

01.15 Рятівники

12.10, 15.00 Корисні поради

03.45 Віталька

13.00 Спеція

05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 22—23 СІЧНЯ 2021

30 cічня
UA: Перший
06.00, 2.35 Енеїда
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.45,
2.10, 3.30, 5.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»
07.30 М/ф «Як козак щастя
шукав»
07.40 М/ф «Як козаки на весіллі
гуляли»
08.05 «Суперчуття. Особливий
загін»
09.05 Відтінки України
09.40 Т/с «Снігопад»
11.25 Біатлон. Чемпіонат
Європи. Гонка
переслідування 10 км,
жінки
12.15, 17.20 «Дикі тварини»
13.20 Телепродаж
13.55 Біатлон. Чемпіонат
Європи. Гонка
переслідування 12,5 км,
чоловіки
14.55 UA Фольк. Спогади
16.00 Міста та містечка
16.20 Прем’єра. Полювання
(природнича історія)
18.00 Х/ф «Ісус. Бог і
людина»
19.50 «Світ дикої природи»
21.25 «Боротьба за виживання»
22.00 Х/ф «Тюльпани для
Роуз»
00.10 Д/ф «Блаженнійший»
04.00 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
04.30 Бюджетники
НТН
05.45 Х/ф «Навіки-19»
08.50 Х/ф «Чекаю та
сподіваюсь»

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР
05.40 «Орел і решка. Дива

07.00, 5.20 «Життя відомих
людей»

світу»
06.55 Х/ф «Буркотун»

10.00 «Світ навиворіт»
17.30, 20.15 «Вечірній квартал»
19.30, 4.35 ТСН

10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Самотня
жінка бажає
познайомитись...»
12.50 Х/ф «Перш ніж
розлучитися»
14.20 Х/ф «Вийти заміж за
капітана»
16.00 Х/ф «Здрастуй і
прощавай»

21.50 «Жіночий квартал-2020»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

20.00 «Подробиці»

07.30, 4.20 Реальна містика
11.00 Т/с «Замок на піску»
14.50, 15.20 Т/с «Будинок,

Дайджест»
01.15, 3.00 «Ліга сміху»

Леонтьєва «Кращий

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00,
23.00, 0.00, 2.00, 4.00, 5.00
Час новин
06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»
07.50, 8.50, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
07.55 Неймовірна правда про
зірок

який...»
20.00 Головна тема

08.15 Д/с «Топ 10: таємниці й

лейтенант»
23.20 Х/ф «Круті стволи»
01.25 «Реальні злочинці»
03.10 «Речовий доказ»
04.10 «Легенди бандитського
Києва»

загадки»
08.40 Натхнення

06.15, 1.15 Телемагазин
07.20, 15.10, 0.05, 2.15 Мама
реготала. Найкраще

ПРЯМИЙ
09.00, 14.15, 15.15, 16.10, 21.30
«Ехо України»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 «Репортер».

13.40 Т/с «Сиши-шоу. Бар»

«Незрівнянний»

23.00 Х/ф «Круті стоволи»
00.50 Т/с «Шлях чарівника»

Новини

10.30 Майстри ремонту

17.10 Д/c «Великі танкові

21.20 Вечірній преЗЕдент

03.20 Культ Ура!

21.35, 3.00 Вікно в Америку

04.10 Обережно, діти!

20.25 «Аякс» — «Віллем ІІ».

01.40 «Бійцівський клуб»

11.10 Гончаренко рулить
02.15 «Облом.UA.»

битви»
01.40 «Болонья» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
03.40 «Шахтар» — «Динамо»
України

чемпіонів УЄФА
00.00 «Сампдорія» —

ФУТБОЛ-2

07.45, 11.15, 18.25 Чемпіонат

06.00 «Вмикай підігрів»
07.00, 14.30 Чемпіонат

Італії. Передмова до туру

Нідерландів. Огляд туру

08.15 «Лаціо» — «Сассуоло».

07.50, 3.45 «Суперматчі». Ліга

Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

чемпіонів УЄФА

11.45 «Як ми перемогли» (2-й

чемпіонів УЄФА

17.00 «Щасливе інтерв’ю»

епізод). Кубок УЄФА
12.00 «Аякс» — «Віллем ІІ».
Чемпіонат Нідерландів
13.50 «Торіно» —

20.30 «Війна за незалежність»

«Фіорентина». Чемпіонат

21.00 «Прямий доказ»

Італії

22.00 «THE WEEK»
Міжнародний огляд
23.00 «Вата-шоу»

15.55 Журнал. УЄФА ЄВРО
2020 р.
16.25, 18.10, 21.05, 1.30, 3.30,
5.30 Топ-матч

КАНАЛ «2+2»

16.40 Матч
18.55 LIVE. «Сампдорія»

09.50, 1.45 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
10.00 «Торіно» —

03.00 Оттак Мастак!

16.20 Х/ф «Місія неможлива:
протокол Фантом»
19.00 Х/ф «Місія неможлива:
нація ізгоїв»
21.40 Х/ф «Місія неможлива:
наслідки»
00.30 Х/ф «Литовське
весілля»

20.55 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
21.30 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
21.40 LIVE. «Інтер» —
«Беневенто». Чемпіонат
Італії
23.40 Франція — Хорватія. Ліга
націй УЄФА

01.55 «Аякс» — «Ліон». 1/2
фіналу (2016 р. /17). Ліга
Європи УЄФА
03.55 «Інтер» — «Беневенто».
Чемпіонат Італії

06.30 Телемагазин
07.30 Зіркові неймовірні долі
08.50 Досьє Голлівуда
10.20, 23.30 Корисні поради
11.40 Смачні страви
12.40 Удалий проєкт
14.00 Майстри ремонту
16.00 Один за 100 годин
18.00 Квартирне питання

МЕГА
06.00 Бандитський Київ

19.50 Дачна відповідь
00.40 Ідеї ремонту

07.10, 0.55 Містична Україна

01.40 Неймовірні історії кохання

07.55, 18.00 Там, де нас нема

02.30 Формула любові

09.55 Речовий доказ

03.20 Арт-простір

11.05, 0.00 Гучна справа

03.40 Зіркові долі

Італії

12.00 Вирішальні битви Другої

04.10 М/ф

11.50 «Як ми перемогли» (1-й
епізод). Кубок УЄФА
12.00, 17.55 Журнал. УЄФА Євро
2020 р.
12.30 «Як ми перемогли» (2-й
епізод). Кубок УЄФА

світової
13.00, 21.00 Людство: забута
історія

15.25 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
15.55 LIVE. «Болонья»

17.00 Політ над Землею
01.40 Підроблена історія
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.30 «Ух ти show»
09.35 «Орел і решка. Шопінг»

— «Мілан». Чемпіонат

11.30 Х/ф «Агора»

Італії

13.50 «Орел і решка. Дива

18.25 «МЮ» — «Феєнорд»
(2016 р. /17). Ліга Європи
УЄФА
20.15 Топ-матч

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок

16.00 Дика природа Японіі

12.45 «Шахтар» — «Динамо»
України

13.55 Х/ф «Джек Річер»

Італії

К2

«Фіорентина». Чемпіонат

Італії

22.00 Х/ф «Термінатор»

«Ювентус». Чемпіонат

08.00 «Севілья» — «Ман

10.30 «WATCHDOGS»

02.30 «Нічне життя»

22.15 «Баварія» — «Реал». 1/2
фіналу (2013 р. /14). Ліга

ФУТБОЛ-1

Чемпіонат України

Чемпіонат Нідерландів

(2013 р. /14). Чемпіонат

Сіті» (2015 р. /16). Ліга

13.10 «П’ята колонка»

пропаганда»

23.10 Суботній політклуб
00.10 Кінозлива
00.25 Х/ф «Зрадник»

10.15 «Вмикай підігрів»

11.15, 12.15 «Акценти»

19.00 Д/c «Любов, ненависть і

нацистів»

20.10, 5.10 Рандеву

08.55 «Загублений світ»

Садовій»

таємничий острів»

16.10 Д/с «Бойовий відлік»

19.15 Х/ф «Термінатор-2:

06.25, 10.50 Т/с «Кафе на

центру Землі»

10.10 Медекспертиза

(2013 р. /14). Чемпіонат

Нова історія»

19.10 Х/ф «Подорож до

15.15 Є сенс

— «Ювентус». Чемпіонат

05.30 Т/с «Коли ми вдома».

16.00 Т/с «Сторожова застава»

18.30 Vоїн — це я!

07.55 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

12.45 Факти. День
16.40 Х/ф «Місія
нездійсненна»

12.15 Індійський фільм

17.20 Х/ф «Червона спека»

СТБ

14.00 М/ф «Тачки-3»

22.00 Д/с «Мисливці на

06.00 «Шалені перегони-2018»

судний день»

яку ціну»

18.15 Невигадані історії

10.10 «Міністерство правди»

09.30 «Темний плащ»
11.40 Т/с «Сиши-шоу»

12.00 У кого більше

09.30, 2.10 Машина часу

05.10 «Зловмисники»

18.00 «Анатомія тижня»
НЛО-ТБ

07.55, 9.30 Т/с «Вижити за будь-

11.35, 15.40 На власні очі

06.00 «Олімпік» — «Динамо».

21.00 Х/ф «Поганий

10.02 Орел і решка

02.40 Зона ночі

01.45 Телемагазин

17.00 Хата на тата

розшуку»

зайцями»

06.55, 8.25, 10.00 «На трьох»

01.45 Т/с «Таємні двері»

21.00 Шоу «Маска»

03.30 «Орел і решка»

04.30 «102. Поліція»

01.10 Х/ф «Мачуха»

19.30 Х/ф «За двома

08.22 М/ф «Феї»

21.00 Х/ф «Подорож-2:

23.00, 2.15 Т/с «Забудь і згадай»

13.10 Т/с «Сонячні дні»

13.10 «Легенди карного

19.00, 2.30 «Свідок»

05.05 Т/с «Копи на роботі»

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Місія
нездійсненна-2»
21.35 Х/ф «Місія
нездійсненна-3»
23.50 Х/ф «Ешер»

назавжди»
00.30 Х/ф «Тільки любов»
02.15 Х/ф «Випадковий
запис»

02.50 «Цілком таємно-2017»

19.00 Звана вечеря

18.05 «Переломні 80-ті»

08.20, 10.00 Kids’ Time

5 канал

11.20 Х/ф «Торпедоносці»

15.35, 3.00 «Випадковий свідок»

06.00, 1.40 Вар’яти

04.30 Еврика!

10.50, 13.00 Т/с «Нюхач»

22.20 «Ювілейний вечір Валерія
23.15, 0.15 «Світське життя-2021.

НОВИЙ КАНАЛ

04.40 Факти

18.00, 20.30 Т/с «Несолодка
пропозиція»

ICTV
04.25 Скарб нації

09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

11

світу»
14.50 «Орел і решка.
Дива світу-2»
00.00 Х/ф «Йолопирозбійники»

10.30 М/ф «Альфа та Омега:
братва з іклами»
12.10 Х/ф «Хранитель часу»
14.30 Х/ф «Я —
Франкенштейн»
16.15 Х/ф «Марсіанин»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного
разу під Полтавою
19.30, 21.30 Танька і Володька
20.30, 22.30 Одного разу в Одесі
23.00, 0.00 Казки У
23.30, 0.30 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

12

ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 22—23 СІЧНЯ 2021
UA: Перший

06.00, 2.30 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.40,
2.05, 3.30, 5.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»
07.30 М/ф «Парасолька на
риболовлі»
07.40 М/ф «Парасолька на
полюванні»
07.50 М/ф «Як козаки куліш
варили»
08.20, 16.25 «Дикі тварини»
09.00 Божественна літургія
православної церкви
України
11.00 Недільна літургія
Української грекокатолицької церкви
12.30 Недільна свята меса
римсько-католицької
церкви в Україні
13.30 Міста та містечка
13.55 Біатлон. Чемпіонат
Європи. Змішана естафета
15.15 Біатлон. Чемпіонат
Європи. Одиночна змішана
естафета
16.05 Студія «Біатлон»
17.00 Прем’єра. Древні невидимі
міста. Стамбул
18.20 Прем’єра. «Незвіданий
океан»
19.20 Д/ф «Масштабні інженерні
помилки»
20.20 «Світ дикої природи»
21.25 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
22.00, 4.00 Х/ф «Герой мого
часу»
00.05 Д/ф «Справа «Рифи»
НТН
05.00 «Top Shop»
06.00 Х/ф «Тричі про
кохання»
07.40 «Будьте здоровi»
08.20 «Страх у твоєму домі»

31 січня

КАНАЛ «1+1»
07.00 «Життя відомих людей»

за шлюбним
оголошенням»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.30, 2.55 «Світ навиворіт»

13.30 Х/ф «Снігова королева»
15.05 Х/ф «Морозко»
16.45 Х/ф «Поганий
лейтенант»
19.00 Х/ф «У небі «Нічні
відьми»
20.35 Х/ф «Очікування
полковника Шалигіна»
22.15 Х/ф «Новий
апокаліпсис: блискавка
долі»
00.10 Х/ф «Круті стволи»
02.15 «Речовий доказ»
НЛО-ТБ

реготала. Найкраще
08.20 Без краватки
09.20 М/ф «Темний плащ»
11.30 Т/с «Сиши-шоу»
13.50 Т/с «Сиши-шоу. Бар»
18.20 Х/ф «Рембо: перша
кров»
20.10 Х/ф «Рембо-2»
22.00 Х/ф «Рембо-3»
03.00 Оттак Мастак!

07.15 Х/ф «Принцеса спецій»

05.50 Сьогодні
06.50 Реальна містика

мимоволі»
16.50, 21.00 Т/с «Алмазна
10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»

корона»

17.30 Трилер «На межі»
19.30, 5.00 ТСН «ТСН-тиждень»
21.00 «Голос країни-11»
23.05 Х/ф «Блондинка в

13.05 Т/с «Речдок. Особиста

19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою

справа»

23.00, 2.15 Т/с «Забудь і згадай»
18.00 Т/с «Детектив Ренуар»
01.45 Телемагазин

ефірі»
01.05 Х/ф «Джек Раян: теорія

20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Т/с «Шерлок»

хаосу»

ICTV
04.45 Скарб нації

04.20 Контролер
04.45 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 У кого більше?

04.55 Еврика!

07.50, 9.50 Kids’ Time

05.00 Факти
05.25 Більше ніж правда

09.50 Т/с «Спадкоємиця

09.00 «Готуємо разом»

15.40 Х/ф «Люсі»

07.52 М/ф «Тачки-3»
09.52 М/ф «Гербі: шалені

06.15 Анти-зомбі
07.05 Секретний фронт
08.00 Громадянська оборона
08.55 Т/с «Таємні двері»
11.50, 13.00 Х/ф «Місія
нездійсненна»
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф «Місія
нездійсненна-2»
16.25 Х/ф «Місія
нездійсненна-3»
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «Американський
снайпер»
23.45 Х/ф «28 днів потому»
01.50 Х/ф «28 тижнів потому»

перегони»
11.50 Т/с «Сторожова застава»
15.00 Х/ф «Подорож до
центру Землі»
16.50 Х/ф «Подорож-2:
таємничий острів»
18.40 Х/ф «Шерлок Холмс»
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс:
гра тіней»
23.40 Х/ф «Особливо
небезпечний»
01.50 Вар’яти

5 канал
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

08.15 Невигадані історії

11.00, 12.00, 15.00, 16.00,

08.35, 15.45 Vоїн — це я!

17.00, 20.00, 21.00, 2.00,

08.45 Натхнення

3.00, 04.00, 5.00 Час новин

09.25 Хроніка тижня

06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»

10.10 Д/с «Нижче тільки пекло»

07.50 Актуально. Економіка.

11.10 Д/с «ТОП-10: таємниці і

Політика. Соціум
СТБ
05.20 Невідома версія.
«Карнавальна ніч»
05.55 Невідома версія.
«Джентльмени удачі»
07.00 Невідома версія.
«Діамантова рука»
07.55 Х/ф «Максим
Перепелиця»
09.45 Х/ф «Вечори на хуторі
поблизу Диканьки (Ніч
перед Різдвом)»
11.05 Супермама
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси
20.00 Один за всіх
22.05 Я соромлюсь свого тіла
00.05 Таємниці ДНК
ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.10 «Медексперт»
10.10, 13.10, 20.00 «Міністерство
правди»
10.30, 22.00 «П’ята колонка»
11.15, 12.15 «Акценти»
14.10, 15.10, 16.10 «Ехо України»
17.15 «Про особисте»
18.00 «Анатомія тижня»
20.30 «Про військо»
20.50 «Sound.ЧЕК»
21.00 «Великі новини»
22.30 «Щасливий день із
політиком»
23.00 «Вата-шоу»

06.10, 1.15 Телемагазин
07.20, 15.15, 0.00, 2.15 Мама

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.35 Х/ф «Знайомство

08.00 «Сніданок. Вихідний»

12.00 Х/ф «За двома
зайцями»

ІНТЕР

загадки»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 15.25, 20.45, 21.30,
1.30, 3.30, 5.30 Топ-матч
06.10 «Колос» — «Львів».
Чемпіонат України
08.10 «Ліверпуль» — «Рома».
1/2 фіналу (2017 р. /18).
Ліга чемпіонів УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.15 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра
10.45 «Сампдорія» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії
12.35 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
12.45 Журнал. УЄФА Євро 2020 р.
13.15 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
13.25 LIVE. «Спеція»
— «Удінезе». Чемпіонат
Італії
15.55 LIVE. «Аталанта»
— «Лаціо». Чемпіонат
Італії
17.55 Класичні матчі Ліги
чемпіонів
18.50 Матч
21.00 Журнал Ліги чемпіонів
21.40 LIVE. «Рома» —
«Верона». Чемпіонат Італії
23.40 Швеція — Португалія.
Ліга націй УЄФА
01.40 «Кальярі» — «Сассуоло».
Чемпіонат Італії
03.40 «Шахтар» — «Динамо»
(2012 р. /13). Чемпіонат
України

12.25
15.25
16.10
17.10

Індійський фільм «Калія»
Медекспертиза
Д/с «Бойовий відлік»
Д/c «Великі танкові
битви»
18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки
тижня з Анною
Мірошниченко

19.00 Д/c «Любов, ненависть і
пропаганда»

чемпіонів
12.25 «Інтер» — «Беневенто».
Чемпіонат Італії
14.10 «Барселона» — «МЮ».
1/4 фіналу (2018 р. /19).
Ліга чемпіонів УЄФА
15.55 LIVE. «Кальярі»

нацистів»

20.10, 2.15 Машина часу

23.10 Кінозлива
23.25 Х/ф «Зрадник»

20.35 Стоп реванш

01.55 Огляд преси

21.25 Вечірній преЗЕдент

03.15 Культ Ура!

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

04.10 Обережно, діти!

10.10 Матч
11.55, 18.10 Журнал Ліги

22.00 Д/с «Мисливці на

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.10, 0.55 Містична Україна
07.55, 18.00 Там, де нас нема
09.55 Речовий доказ
11.05, 0.00 Секретні території
12.00 Вирішальні битви Другої
світової
13.00, 21.00 Людство: забута
історія

— «Сассуоло». Чемпіонат

16.00 Політ над Землею

Італії

01.40 Скарб.UA

К2
06.30 Телемагазин
07.30 Квадратний метр
09.20, 0.20 Ідеї ремонту
10.20 Один за 100 годин
12.20, 3.40 Корисні поради
14.00 Спеція
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

18.55 LIVE. «Наполі» —
К1

«Парма». Чемпіонат Італії
21.10 «Шальке» — «Ман Сіті».
1/8 фіналу (2018 р. /19).

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.40 «Орел і решка. Шопінг»

Ліга чемпіонів УЄФА

09.35 Х/ф «Поспішай кохати»

23.15 Журнал. УЄФА Євро 2020 р.

11.25 Х/ф «За п’ять кроків до

23.55 «Аталанта» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії
01.55 «Тоттенгем» —
«Бенфіка». 1/8 фіналу
(2013 р. /14). Ліга Європи
УЄФА
03.55 «Спеція» — «Удінезе».
Чемпіонат Італії

кохання»
13.35 «Орел і решка. Дива світу2»
16.35 «Орел і решка. Дива
світу»
00.00 Х/ф «Пристрасті Дон
Жуана»
01.40 Т/с «Три сестри»
02.30 «Нічне життя»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Геркулес»
12.45 М/ф «Динозавр»
14.15 М/ф «Братик ведмедик»
15.50 М/ф «Братик ведмедик-2»
17.15 М/ф «Секрет Робінсонів»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного
разу під Полтавою
19.30, 21.30 Танька і Володька
20.30, 22.30 Одного разу в Одесі
23.00 Х/ф «Марсіанин»
01.45 Панянка-селянка
02.35 Щоденники Темного
03.25 Віталька
05.50 Корисні підказки

КАНАЛ «2+2»
06.00 «Шалені перегони-2018»
07.00 «ДжеДАІ-2019»
08.00, 1.10 «Загублений світ»
13.50 Х/ф «Бог війни»
16.15 Х/ф «Робін Гуд»
19.00 Х/ф «22 кулі»
21.10 Х/ф «Леон-кілер»
23.20 Х/ф «Работоргівля»
02.10 «Облом.UA.»
04.30 «102. Поліція»
05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-2
06.00 «Вельс — Болгарія. Ліга
націй УЄФА
07.50, 3.45 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
08.00 «Болонья» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
09.50, 1.45 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
10.00, 11.40, 17.55, 18.40, 20.55,
23.00, 23.45 Топ-матч

www.umoloda.kyiv.ua

СВІТ
Ігор ВІТОВИЧ

20 січня 2021 року стало історичним днем як для Сполучених
Штатів, так і решти світу. Стали
історією чотири турбулентні роки
перебування при владі Дональда
Трампа, впродовж яких зерна розбрату були посіяні не лише в Америці, а й у цілому світі. З приходом
до Білого дому Джо Байдена Америка і світ з надією дивляться у
майбутнє.

Пішов не попрощавшись
За кілька годин до інавгурації Байдена 74-річний Дональд
Трамп разом із дружиною Меланією вилетіли гелікоптером до
розташованої неподалік Вашингтона бази військово-повітряних
сил США Ендрюс, звідки відбули до Флориди. У Флориді у місті
Палм-Біч Трампи мають віллу. І,
власне, у Флориді вони мають також найбільшу серед усіх американських штатів підтримку місцевих мешканців.
Виступаючи перед Білим домом перед відльотом, Трамп висловив сподівання, що на нову
адміністрацію президента США
чекає «великий успіх», адже він
як президент заклав для цього
основу. А на завершення Трамп
пообіцяв, що «тим чи іншим чином» повернеться в Білий дім.
Трамп проігнорував інавгурацію свого наступника Джо Байдена, що суперечить традиціям передачі влади від президента США
його наступникові. Трамп став
першим iз 1869 року президентом
США, який пропустив церемонію
інавгурації свого наступника. Ще
8 січня Трамп повідомив, що не
братиме участі в церемонії інавгурації Байдена. На інавгурації
46-го президента США адміністрацію Трампа репрезентував віцепрезидент Майк Пенс.
До речі, своєму наступнику Байдену Трамп усе ж залишив коротке послання на столі в
Овальному кабінеті Білого дому
— його зміст невідомий. У США
існує традиція, згідно з якою, в
день інавгурації попередній лідер залишає лист для наступника з порадами та найкращими
побажаннями. Як правило, таке
послання залишають на столі
в Овальному кабінеті. Дружина колишнього лідера Меланія
Трамп також залишила «коротке вітальне послання» новій першій леді Джилл Байден, повідомляє Сі-Ен-Ен. Опитування, проведені напередодні завершення
президентського терміну Трампа, показали, що Меланія залишає Білий дім у статусі найнепопулярнішої першої леді США за
весь час проведення подібних досліджень.

Скажи, кого ти помилував, і я
скажу, хто ти
В останні години свого перебування на посаді президента США Дональд Трамп помилував 73 людини, в тому числі
свого ідеологічного соратника
і колишнього головного стратега Стіва Беннона. Він також
пом’якшив покарання для 70 засуджених. Про це йдеться в заяві
Білого дому, опублікованій у середу, 20 січня.
Дональд Трамп надав Беннону повне помилування. «Прокуратура переслідувала пана Беннона за звинуваченням у шахрайстві, пов’язаним iз його участю в
політичному проєкті», — йдеться на сайті Білого дому. У тому ж
повідомленні зазначено, що Стів
Беннон «був важливим лідером
консервативного руху і відомий
своїм політичним чуттям».
Колишнього радника Дональда Трампа затримали влітку
2020 року у справі про некомер-
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■ ЗМІНА ВАРТИ

На добрий початок 2021-го
Америка і світ позбулися Дональда Трампа. Джо Байден приведений до присяги як 46-й
президент США
ційну організацію «Ми будуємо
стіну», створену для збору пожертвувань на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Беннона і ще трьох осіб звинуватили в шахрайському привласненні сотень тисяч доларів, зібраних
цією НКО. Беннона відпустили
під заставу. Судовий процес був
запланований на травень 2021
року.
Стів Беннон, відомий своїми
ультраправими поглядами, був
основним ідеологом президентської кампанії Дональда Трампа,
після виборів став головним стратегом Білого дому. Однак уже в
серпні 2017 року його звільнили після того, як він став виношувати наміри створити в США
фашистську партію, про що він
повідомив в інтерв’ю лівому виданню The American Prospect.
Серед помилуваних — також
політтехнолог, республіканець
Пол Еріксон, пов’язаний зі справою російської шпигунки Марії
Бутіної. За даними агенції «Рейтер», співробітники Білого дому
вмовили Трампа не оголошувати про помилування самого себе
і членів своєї сім’ї, інакше «може
здатися, що вони винні у скоєнні
злочинів».
Нагадаємо, раніше, 23 грудня, Дональд Трамп помилував
26 осіб, зокрема свого свата Чарльза Кушнера, якого звинуватили у недостовірному декларуванні, тиску на свідків та наданні неправдивих свідчень Федеральній
виборчій комісії США, та керівника свого передвибрчого штабу Пола Манафорта, якого суд
визнав винним у змові проти держави. Ця справа була результатом розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо
ролі Росії у президентських виборах у США в 2016 році. Манафорта також було визнано винним у відмиванні грошей, прихованому лобізмі та спробі тиску на свідків. Він мав провести у
в’язниці 7,5 року за звинуваченням у двох справах. Однак згодом
його перевели на домашній арешт через епідемію коронавірусу.
При цьому на сайті Білого дому
Манафорта назвали «однією з
найвидатніших жертв». Манафорт також добре відомий в Україні як політтехнолог колишнього президента Віктора Януковича.
Ще Трамп помилував Алекса
ван дер Цваана, який також фігурував у розслідуванні про російське втручання в американські вибори і в лютому 2018 року
визнав свою провину в наданні неправдивих свідчень. Також
президент США помилував свого колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна, який визнав, що, не маючи
відповідних повноважень, обговорював по телефону з тодішнім
послом РФ в США Сергієм Кисляком санкції Вашингтона проти росіян і компаній РФ, а згодом
дав агентам Федерального бюро
розслідувань США неправдиві
свідчення про зміст цієї розмови.
Ще в списку помилуваних Трампом є його колишній радник Роджер Стоун. Його засудили у листопаді 2019 року за надання брехливих свідчень так само у рамках
справи про російське втручання
у вибори 2016 року.

❙ Гімн США на інавгурації виконала Леді Гага.
За місяць до закінчення свого президентського терміну Дональд Трамп також помилував
свого колишнього радника з міжнародних справ Джорджа Пападопулоса. У 2018 році Пападопулоса засудили за те, що він дав
неправдиві свідчення ФБР щодо
зв’язків з Росією. Згодом він сам
визнав свою провину. Прокурор
Роберт Мюллер прийшов до висновку, що російська сторона дійсно намагалася вплинути на вибори, а також виклав факти, які
доводять прямі контакти членів
команди Трампа з російськими
чиновниками і юристами. Однак Мюллер не знайшов явних
доказів змови між членами команди Трампа і Москвою.

«Буду президентом усіх
американок і американців»
Інавгураційні урочистості 20
січня відбулися в обмеженому
обсязі через пандемію і за посиленої охорони через нещодавній
штурм Капітолію прихильниками президента Трампа. Замість
200 тисяч запрошених на галявині перед Капітолієм — лише
тисяча гостей. На бульварі перед
Капітолієм, де зазвичай збираються глядачі, розмістили 191,5
тисячі прапорців США, які мають символізувати тих, хто не
зміг прибути на церемонію. Замість 10 тисяч нацгвардійців —
25 тисяч військовослужбовців
Національної гвардії та кілька
тисяч поліцейських. Це більше,
ніж солдатів, які служать в Афганістані та Іраку. Кожен з тих,
хто підтримує в цей день порядок і безпеку на вулицях столиці
США, пройшов численні додаткові перевірки на наявність можливих зв’язків з екстремістами.
З двох із половиною десятків тисяч таких виявилося 12 осіб. Перед Капітолієм виставили високі металеві паркани, а в місті
з’явилися два кордони безпеки.
Джо Байден закликав американців залишатися вдома і спостерігати за церемонією з телетрансляцій, які вели практично всі американські та світові
медіа. На відміну від Трампа,
троє інших iще живих колишніх президентів США — демократи Білл Клінтон і Барак Обама
та республіканець Джордж Буш
— взяли участь в інавгурації. Також була присутня Хілларі Клінтон, дружина Білла Клінтона та
держсекретар США за президента Барака Обами.

Інавгурація 78-річного 46-го
президента США Джозефа Робінетта Байдена відбулася під гаслом «Америка об’єднана». На початку церемонії традиційно пролунав гімн країни. Цього разу
його виконала відома попзірка
Леді Гага. Впродовж церемонії
виступили також акторка та співачка Дженніфер Лопес, яка виконала попурі з американських патріотичних пісень, і зірка музики кантрі (народної музики) Гарт Брукс, який виконав
релігійний гімн Amazing Grace
(«Божа благодать»), а також молода чорношкіра поетеса Аманда
Горман, яка почитала досить довгу власну патріотичну поему.
Першою присягу склала Камала Гарріс як перша жінка і
перша особа афроамериканского та індійського походження на
посаді віцепрезидента. Потім обраного президента привів до присяги головний суддя Верховного
суду США Джон Робертс. Байден пообіцяв «сумлінно виконувати обов’язки президента США
та повною мірою сил підтримувати, охороняти й захищати Конституцію США».
Джо Байден — другий в історії США президент-католик
після Джона Кеннеді — склав
присягу опівдні, поклавши руку
на особистій Біблії з кельтським
хрестом на обкладинці, яка зберігається в його сім’ї з 1893 року.
І хоча присягу на Біблії робили
майже всі його попередники, багато нерелігійних американців,
кількість яких щороку зростає,
критикують наявність релігійних елементів у церемонії. Тим
більше що Конституція США їх
не передбачає. Критики вважають, що присяга на Конституції
була би кращим варіантом.
Як людина глибоко віруюча,
вранці 20 січня Байден разом iз
дружиною Джилл і своєю командою відвідав службу у вашингтонському соборі Святого апостола Матвія. Саме в цьому соборі
в 1963 році відбувалося відспівування вбитого Джона Кеннеді.
Відвідування церковної служби
— частина традиційної програми дня інавгурації. Найчастіше ранкові служби для вступників на посаду президента проводилися в Єпископальній церкві
Святого Івана (Джона), яку з цієї
причини неофіційно називають
«президентською».
Президент США Джо Байден у інавгураційній промові по-

обіцяв поважати всіх своїх співгромадян, незалежно від того,
якими є їхні погляди чи за кого
вони голосували на виборах. «Я
буду президентом усіх американок і американців. Ми маємо
здолати ті виклики, які стоять
перед нами. Ми забезпечуємо
майбутнє Америки, а це потребує набагато більшого, ніж просто слова. Це потребує того, чого
нелегко досягти навіть за умов
демократії,— єдності», — наголосив 46-й президент США. На
завершення промови Джо Байден вшанував пам’ять людей,
які померли від наслідків коронавірусу.
Після церемонії інавгурації
новий президент США Джо Байден у супроводі трьох інших попередніх президентів США відвідав Арлінгтонський меморіальний цвинтар, де віддали данину
шани полеглим військовослужбовцям. Потім президентський
кортеж здійснив інавгураційний
проїзд вулицями Вашингтона, де
його вітали громадяни.
Після церемоніальних заходів розпочалася буденна робота. Віцепрезидентка Камала Гарріс відбула до Конгресу, де привела до присяги кількох новообраних сенаторів, а президент Джо
Байден прибув до Білого дому,
де, як він раніше обіцяв, у першу чергу підписав 17 декретів
по 8 напрямках, якими скасовуються рішення Трампа, повідомила ввечері на першому брифінгу для ЗМІ новий прессекретар
Білого дому Джен Псакі. Серед
них, зокрема, декрет про повернення США до Паризької кліматичної угоди, а також указ про
обов’язкове носіння масок у федеральних будівлях і під час подорожей через кордони штатів.
Також має бути знято заборону
на в’їзд до США людей із країн,
які населяють переважно мусульмани.
Інавгураційні урочистості у
Вашингтоні закінчилися святковим концертом, ведучим якого був актор Том Хенкс, а серед
артистів — співаки Брюс Спрінгстін, Джон Бон Джові, Джон Ледженд, Джастін Тімберлейк, співачки Демі Ловато та Кеті Перрі
і рок-рупа Foo Fighters. Всі вони
зробили неоціненний внесок у
перемогу Джо Байдена, оскілько вели велику пропагандистську кампанію серед населення за
обрання президентом саме Джо
Байдена. ■
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Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Якщо ви звикли усе планувати на
кілька місяців наперед, то минулий
рік став для вас неабияким випробуванням. Що вже казати про
різноманітні фестивалі, підготовка
до яких часто починається наступного дня після завершення попереднього свята. Карантин, маски,
обмеження в спілкуванні й настійливі рекомендації уникати масових
скупчень, а головне — абсолютна
невизначеність щодо того, скільки
це все триватиме, поставили організаторів багатьох фестивалів
перед вибором: скасовувати імпрези чи шукати інші шляхи виходу з ситуації. Дехто сподівався до
останнього, хтось одразу змінив
формат, використавши можливості новітніх технологій. Та все ж
спробуємо спрогнозувати, яким
буде фестивальне життя в посткарантинній Україні.

Замість фестивалю —
допомога лікарні
Одними з перших минулого року відмовилися від своїх
планів організатори Фестивалю нескореної нації «Холодний
Яр», який п’ять років поспіль
збирав на Черкащині шанувальників драйвової української музики та інтелектуальних дискусій про історію, війну і наше
майбутнє. Ще в березні вони
звернулися до Черкаської ОДА
з проханням: 700 тисяч гривень, передбачених на фестиваль, спрямувати на додаткове
фінансування Черкаської міської інфекційної лікарні, яка виконувала функції профільної обласної лікарні в боротьбі з коронавірусом. «Особисто для мене
рішення про скасування фестивалю було дуже важким, бо для
нас це своєрiдне «дитя». А ще
це була можливість підтримати
наших побратимів, які повернулися з передової чи лікуються від поранення, адже на кожному фестивалі ми, крім усього,
організовуємо збір коштів на ці
потреби. Але ми не могли наражати людей на небезпеку, тому
вирішили відкласти нашу зустріч на рік, а гроші спрямувати
туди, де вони були потрібніші.
Час показав, що це було правильне рішення», — говорить
голова оргкомітету фестивалю
Зоя Бойченко.
Цього року організатори «Холодного Яру» сподіваються, що
до літа, коли традиційно відбувається фестиваль, ситуація стабілізується і їм вдасться провести дійство у звичному форматі.
Принаймні підготовка до фестивалю уже почалася. «Гаслом цього року стануть слова «Історія
продовжується». Це і загалом
про історію України, історію її
боротьби на різних етапах, і про
історію нашого фесту. Будуть
крутезні гурти, будуть спортивні
турніри і багато інших цікавих
активностей. Дуже сподіваємося, що коронавірус відступить і
можна буде зняти карантинні обмеження, адже фестиваль — це
перш за все атмосфера, спілкування, емоції, розділені з друзями, з побратимами. Те, за чим ми
всі уже добряче скучили. Наразі
ми, завдяки підтримці Українського культурного фонду, приготували купу нового контенту про
фест і вже з лютого почнемо відкривати деякі закулісні таємниці»,— обіцяє Зоя Бойченко.
Через карантин було скасовано і Київ-етно-мюзик-фест «Віртуози фолку». Його організатори до останнього сподівалися, що ситуація стабілізується,
адже він традиційно відбувався в третю неділю листопада. За
три роки фестиваль став місцем,
де зустрічаються професійні й

■ ПЕРСПЕКТИВИ

Історія продовжується
«Холодний Яр», «Віртуози фолку», «Територія А» й інші мистецькі фестивалі,
переживши карантинний досвід, мають грандіозні плани
аматорські колективи, де поєднуються автентика і сучасні музичні експерименти. Це жанрове розмаїття фестивалю — від автентичних виконавців, сольного
співу, сольного інструментального виконання, академічного
ансамблевого музикування, гуртового співу, троїстої музики до
етно-джазу, фанк-фолку, фолкроку та інших експериментів — і
є головною родзинкою. Фест підтримує тих, хто експериментує в
народній музиці, хто розширює
ці рамки і спростовує стереотипи, закладені радянським режимом. За три роки існування на
фестивальній сцені виступали
«Бовсунівські бабусі», Ілларія,
Ніна Матвієнко, Руслана, Ірина Шинкарук, Георгій Матвіїв,
Петро Сказків, Олесь Журавчак,
Кирило Стеценко, Іван Ткаленко, гурти The Doox, ТаРута, Ars
Nova, GG ГуляйГород, Кралиця,
Folky Funky, Zgarda і багато-багато інших.
Але карантинного року сцена «Віртуозів фолку» мовчала.
«Головний здобуток фестивалю
— це передусім спілкування,
оця жива фольклорна стихія.
Ми думали, можливо, провести фестиваль у телеформаті чи
ще якось адаптуватися до умов
сучасності. Але зрозуміли, що
жоден дистанційний формат
не зможе відтворити цю фестивальну атмосферу, бо фестиваль
перетворився на таку собі творчу лабораторію, де народжуються нові ідеї і нові проєкти. Тому
вирішили відкласти все на рік
і дуже сподіваємося, що всі карантини закінчаться і ми цього,
2021-го, року, зможемо знову
зустрітися всі разом на нашому
фестивалі», — висловила сподівання директор «Віртуозів фолку» Олена Кулик.

❙ Мистецькі фестивалі — це жива енергія. Любомир Матейко й Олесь Журавчак.
❙ Фото надане організаторами.
помагали в організації і проведенні Міжнародного фестивалю «Козак Арт Афіни». Я була
головою журі кількох онлайнконкурсів, долучалася до онлайн-акцій, фестивалів, конференцій. Усе життя перейшло
в дистанційний формат. Майже все», — розповіла президент
мистецької агенції «Територія
А» Анжеліка Рудницька.
Поки що ювілейний концерт
«Території А» попередньо планується на 19 вересня. Хоча в
своїх прогнозах Анжеліка та її
команда дуже обережні. «Цьогоріч ми ще розробляємо стратегію свого найближчого існуван-

Фестиваль — це свято, а свято — це енергетика,
атмосфера, яка з’являється від спілкування артистів із
глядачами.
Ювілей — на карантині
Чи не найбільше карантин
ударив по тих, хто планував у
2020-му ювілейні святкові заходи. Серед них — і мистецька
агенція «Територія А», яка готувала для шанувальників купу
сюрпризів з нагоди свого 25-річчя. Зокрема, мав відбутися великий галаконцерт за участі легенд
«Території А», зокрема й тих співаків, які багато років не виходили на велику сцену. А після цього — ювілейний тур Україною.
Але за три дні до галаконцерту
було оголошено повний локдаун
— і все полетіло шкереберть.
«Спершу ми розгрібали свої
зобов’язання перед іншими
людьми. Потім вимушено оголосили паузу, яку ініціювали
не ми. Однак я зробила серію
онлайн-інтерв’ю. У день народження легендарного хіт-параду «Територія А» провела онлайн-концерт. У новому онлайн-форматі пройшли і традиційні акції «Свічка пам’яті» з
вшанування пам’яті жертв Голодомору та дитячий фестиваль
«Святий Миколай мандрує Україною». Так само онлайн ми до-

ня. Звичайно, за першої ж можливості ми будемо повертатися в нормальне життя. Та поки
прогнози не дуже оптимістичні.
Тому наша стресостійка команда
намагається бути гнучкою і максимально оперативно реагувати
на виклики»,— каже співачка.
На дистанційний формат минулоріч перейшов і відомий літературний конкурс «Коронація слова», який відзначив своє
20-річчя. «Ми кілька разів переносили церемонію, думали
щось зробити в рамках Львівського форуму видавців, принаймні — Гранд-коронацію, де ми
відзначаємо переможців попередніх років і наших «золотих
письменників», твори яких українською або в перекладі українською мовою у форматі паперової книжки вийшли сукупним накладом понад 100 тисяч
примірників. Але зрештою зупинилися на проведенні п’яти
онлайн-церемоній нагородження переможців, окремо в кожній номінації. А оскільки часу в
нас стало більше, то ми змогли
більше уваги приділити і нашим
переможцям, і творам і більше

присудити спецвідзнак», — ділиться співзасновниця конкурсу Тетяна Логуш.
Паралельно запустили проєкт «Коронація онлайн», в рамках якого відбулося уже сімнадцять ефірів-зустрічей iз «коронаційними» авторами, переможцями, журі, видавцями тощо. «Це
вже стало таким собі майстеркласом, де можна і ближче познайомитися з авторами, їхніми
творами, дізнатися їхні секрети
творчості. І знаєте, навіть якщо
пандемія закінчиться, на що ми
всі сподіваємося, і ми повернемося до звичного життя, то ці онлайн-зустрічі ми будемо продовжувати і далі. Це новий формат,
який нам дуже цікавий. А взагалі, підбиваючи підсумки минулого року, хочу сказати, що
нам є чим пишатися: «Коронація
слова» увійшла у топ-10 кращих
проєктів Києва, я стала щасливою частинкою топ-100 впливових людей, цього року було відзначено вдвічі більше письменників. Тож буде більше книжок,
фільмів, вистав i пісень. Усе це
надзвичайно надихає і мотивує», — каже пані Тетяна.

Нові формати — нові
можливості
Нові можливості спробували й організатори Міжнародного фестивалю мистецтв «Пісенний Спас» імені Володимира Шинкарука, який минулого року в Житомирі відбувся
уже вшосте. В умовах карантину і сам фестиваль, і конкурс
молодих виконавців було вирішено провести у телевізійному форматі: дійство з вулиці Михайлівської перенеслося
під дах Житомирського телецентру, а конкурсантів оцінювали журі як у залі, так і в режимі онлайн-трансляції. «Це
значно розширило наші можливості, адже в журі фестивалю змогли взяти участь фахові
міжнародні експерти, які за інших умов не всі змогли б потрапити на фестиваль. До того ж
молодим виконавцям — а наш

конкурс розрахований на підтримку саме молодих виконавців, — як на мене, було комфортніше виступати перед журі та
своїми колегами, які так само
були в залі, ніж на відкритому
просторі. Тому ми ще будемо
обговорювати це питання, але є
варіант, щоб саме для конкурсу
зберегти цей формат. А от галаконцерт без глядачів — це зовсім не те. Фестиваль — це свято, а свято — це енергетика, атмосфера, яка з’являється від
спілкування артистів із глядачами. Тому ми дуже сподіваємося, що час вимушеного відлучення від публіки таки мине
і знову будуть і концерти, і фестивалі, і гастролі. Це потрібно
не лише артистам, а й кожному
з нас», — переконана директор
фестивалю «Пісенний Спас»
Ірина Шинкарук.
У форматі Zoom-конференції відбувся і вечір пам’яті Володимира Шинкарука. Попри
незвичний формат, до розмови
долучилося багато людей з різних куточків України та з інших країн, які знали Володимира Федоровича, працювали
з ним, вчилися, були на гастролях. Та й інші фестивалі, зустрічі, концерти, презентації, за
відсутності інших можливостей, перебралися в режим онлайн. Хоча всі учасники цього
опитування зізнаються, що це
лише допоміжні засоби. Бо головне для творчості — це атмосфера і живий контакт.
Отож усі сподіваються на
згортання пандемії і вироблення колективного імунітету до
коронавірусу — чи то власного,
чи то від вакцинації, яку обіцяють запустити цього року. І потихеньку готують нові програми
і новий контент — Український
культурний фонд перед новим
роком багатьом творчим колективам надав гранти в рамках інституційної підтримки. В будьякому випадку, зрозуміло одне:
якщо ми вижили зараз, то надалі буде простіше. Аби творилося! ■
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СПОРТ
Богдан Цимбал
український біатлоніст

Григорій ХАТА
У нинішньому сезоні найкращі вітчизняні біатлоністи
не надто радують своїх шанувальників. Після шести етапів
Кубка світу в активі української збірної немає жодної медалі. А після завершення жіночих естафетних перегонів на нещодавньому етапі в Обергофі головний тренер «синьо-жовтих»
Юрай Санітра заявив: «Восьме місце — наразі це наш максимум». Командні гонки традиційно вважаються найсильнішою стороною українською
біатлону, надто жіночого. Утім
навіть вони не здатні принести
збірній України нагороди Кубка світу-2020/2021.
Водночас неабиякий прогрес
по ходу сезону демонструє лідер вітчизняної чоловічої збірної Дмитро Підручний. Чемпіон світу 2019 року вже двічі
потрапляв на КС до квіткової
церемонії й вочевидь надалі
продовжуватиме покращувати
свою форму, аби в максимальній готовності підійти до лютневого «мундіалю».
Добре проявив себе Дмитро
й у естафетній гонці в Обергофі, де «синьо-жовті» показали
шостий результат. Упродовж
усієї гонки українська четвірка припустилася лише двох
промахiв, установивши таким
чином національний рекорд за
чистотою стрільби в естафетах.
Поки ж біатлонній спільноті України доводиться тішитися здобутками вітчизняних
стріляючих лижників i лижниць на етапах IBU, змагання,
що мають значно скромніше
представництво, дозволяють
тренерському штабу «синьожовтих» перевіряти найближчий резерв для першої команди. І тут про себе на повний голос заявляє Катерина Бех. До
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«Суперники зробили нам чимало подарунків, тому не можна було втрачати
такий шанс».

■ БІАТЛОН

Подарунковий набір
Перші міжнародні нагороди сезону вітчизняні біатлоністи вибороли на етапі Кубка IBU
в Німеччині
2018 року біатлоністка захищала кольори Російської Федерації, проте нині значно пожвавлює конкуренцію всередині української команди.
На етапі IBU в німецькому
Арбері в індивідуальній гонці короткого формату 22-річна
Бех здобула бронзову нагороду,
котра стала її найвищим досягненням у перегонах подібного
рівня.
«Можу сказати, що я лише
розбігаюся, тому в цьому житті все можливо», — зазначила
Катерина. На старті нинішнього сезону молода біатлоністка
не мала особливих можливостей проявити себе на Кубку світу. Натомість в Арбері Бех отримала повноцінне змагальне
навантаження, тож сподівається на кінець січня, коли розпочнеться чемпіонат Європи, вийти на пік своєї форми. За словами спортсменки, ЧЄ в польському місті Душники-Здруй для
українських збірників матиме
статус відбіркового на чемпіонат світу, тож там вона прагнутиме вибороти путівку на ЧС2021 у Поклюці.
Федерація біатлону України вже назвала склад «синьожовтих» на чемпіонат Європи.
Окрім Бех, до жіночого пулу потрапили Вікторія Семеренко,
Анастасія Меркушина, Анна
Кривонос та Ірина Петренко
(Вавринець). Чоловічу коман-

❙ На етапі Кубка IBU в німецькому Арбері ексросіянка Катерина Бех принесла збірній України «бронзу»
❙ в короткій індивідуальній гонці.
❙ Фото з сайта www.biathlon.com.ua.
ду складатимуть Артем Прима,
Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Богдан Цимбал, Тарас
Лесюк, Андрій Доценко, Руслан Бригадир. До слова, четвірка останніх виборола «срібло» на етапі Кубка IBU в Арбері, принісши таким чином

українському біатлону першу
міжнародну нагороду сезону.
«Суперники піднесли нам чимало подарунків, тому не можна було втрачати такий шанс»,
— так прокоментував неочікуваний успіх українського квартету Богдан Цимбал. Позаду

■ ХОКЕЙ

«Є важливіші проблеми»
Міжнародна хокейна
федерація позбавила
Білорусь права на
проведення елітного
чемпіонату світу
Григорій ХАТА
Через незавершену пандемію коронавірусу в Міжнародній федерації хокею
на льоду, як і минулого року, в 2021-му вирішили відмовитися від проведення великої частини турнірів планетарного рівня,
зокрема й чемпіонату світу в третьому за
силою дивізіоні, де виступає збірна України. Натомість удруге скасовувати «мундіаль» елітних збірних IIHF не стала, хоча
й внесла корективи в питання, пов’язане з
місцем проведення турніру.
Раніше планувалося, що ЧС-2021 удвох приймуть Латвія та Білорусь, однак
з огляду на нестабільну політичну ситуацію у наших північних сусідів Міжнародна хокейна федерація вирішила позбавити Білорусь права проведення елітного
хокейного форуму. Багаторічний очільник Білорусі Олександр Лукашенко, перемогу котрого на останніх президентських виборах не визнали в багатьох країнах світу, таке рішення назвав повною ганьбою.

❙ Хокеїсти збірної Білорусі не матимуть господарського статусу на майбутньому ЧС-2021 із хокею.
❙ Фото з сайта pribalt.info.
При цьому керівник федерації хокею
Білорусі Дмитро Басков наголосив, що білоруська збірна не планує відмовлятися
від участі в самому чемпіонаті. «Ми дуже
поважаємо працю спортсменів, тому не
маємо морального права діяти так, як
наші опоненти, забираючи у хокеїстів

мрію, а у вболівальників — улюблену команду», — заявивив білоруський функціонер.
Загалом, у Міжнародній федерації
хокею довгий час намагалися залишити за Білоруссю господарське право на
хокейний «мундіаль», сподіваючись на

себе «синьо-жовті» залишили
потужні збірні Франції, Норвегії, Швеції, Росії. Щоправда, можливості втрутитися в
боротьбу за «золото» не мали,
відставши від переможців —
команди Німеччини — на цілу
хвилину. ■

те, що принцип «спорт поза політикою»
спрацює.
«Ми робили все, аби чемпіонат світу
можна було використати як інструмент
примирення, аби допомогти вирішити
соціально-політичні проблеми, котрі мають місце в Білорусі, й знайти позитивний
шлях уперед», — наголошував президент
IIHF, швейцарець Рене Фазель. Утім під
тиском головних спонсорів «мундіалю»,
котрі заявили про можливість припинення фінансування, Рада Міжнародної федерації хокею прийняла важке для себе рішення. «Хоча Рада IIHF вважає, що чемпіонат світу з хокею не повинен використовуватися з політичною метою жодною
зі сторін, вона визнає, що проведення цього заходу в Мінську не буде доречним, тоді
як є набагато серйозніші проблеми, а пріоритетом є безпека команд, глядачів і посадовців», — заявив Фазель.
Тепер у Міжнародній хокейній федерації розмірковують над новою локацією
для майбутнього турніру.
Варіант, що Латвія самотужки зможе провести ЧС за участі 16 елітних збірних планети, майже не розглядається, оскільки в країні є лише одна необхідна для
хокейних змагань найвищого рівня арена. Відтак серед імовірних партнерів Риги
в прийомі «мундіалю» називають Данію
та Словаччину. «У данському Хернінгу
в умовах пандемії був організований жіночий чемпіонат Європи з гандболу, там
уже є вся необхідна інфраструктура. Братислава блискуче провела чемпіонат світу з хокею в 2019 році, там дуже хороша
арена. У нас чемпіонат світу буде в травнічервні 2021-го, і якщо робити тимчасову
арену, як хочуть у Латвії, то у нас можуть
виникнути проблеми з погодними умовами та якістю льоду», — наголошує керівник світового хокейного господарства. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Капела УНР багатьох москвофілів за кордоном перетворила на
прихильників українців

Чому через 100 років актуальна культурна дипломатія Симона
Петлюри та чим унікальні концерти капели Олександра Кошиця,
які зачарували світ «Щедриком» Миколи Леонтовича

КАЛЕЙДОСКОП
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■ ЗВУКИ МУЗИКИ

Їхня пісня гарна,
але не нова...
Ед Ширан, Стінг, Елтон Джон хочуть
до Європи
Дара ГАВАРРА

У часи коронавірусної пандемії розважальна
індустрія і так опинилася
на межі виживання через
заборону публічних заходів
(особливо це стосується молодих виконавців, які ще не
накопичили «жирку» і не можуть протриматися до закінчення локдауну). Нові ж правила в’їзду до єврозони завдають
нових витрат, що робить нежиттєздатними більшість турне.
Відомі музиканти у своєму листі до уряду закликають
підписати взаємні угоди між
Британією та Євросоюзом
щодо вільного пересування
артистів між країнами на час
гастролей. А ви пам’ятаєте,
з чого починався Євросоюз?
Саме з маленьких угод. Ну що
ж, їхня пісня гарна, але вже не
нова... ■
Стінг.

Як завжди, мудрий нАрід будь-якої країни спочатку
робить, а потім думає, а от страждають ті, хто спочатку думає, але... Про негативні наслідки виходу Великої
Британії з Євросоюзу просто-таки волали інтелектуали,
економісти та й просто Homo sapiens — люди думаючі. Сьогодні ж, після узгодження усіх тонкощів «шлюборозлучного» процесу між континентом та островом,
почали вилізати, мов голки з сіна, неприємні наслідки цієї угоди. Так, понад сотня британських музикантів, співаків, поп- та рок-ідолів різних поколінь заявили, що їхні гастролі по Європі сьогодні опинилися під
загрозою через Brexit. Серед стурбованих ситуацією,
що виникла, музичних зірок — Ед Ширан, Стінг, Елтон Джон та багато-багато інших, адже, як зазначено
в їхньому листі до уряду Британії, чиновники порушили свої обіцянки щодо безвізових поїздок музикантів
до Євросоюзу. За їхніми твердженнями, в угоді з Європою є великі пробіли, що стосуються саме вільного
пересування представників музичної індустрії, і тепер
для турне їм потрібно зібрати купу паперів на обладнання та дозволів на роботу в Євросоюзі, а це ще й додаткові, і чималі, витрати.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №4

❙

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
Овен (21.03—20.04). Люди цього знака — природженi дипломати. Саме з однiєю з
них вам доведеться познайомитися. У вас будуть не просто тiснi стосунки.
Дні: спр. — 25; неспр. — 26.
Телець (21.04—21.05). Вам удасться
досягти успіху за будь-яку ціну, помiчник у цьому — вроджена чарівність. Бiльшiсть друзiв
звертатимуться до вас по допомогу.
Дні: спр. — 26; неспр. — 28.
Близнюки (22.05—21.06). У роботі ви
завзятi, завжди готовi до труднощів, умієте їх
долати і домагатися свого. Керiвництво вiдзначить вашi заслуги.
Дні: спр. — 27; неспр. — 29.
Рак (22.06—23.07). На роботi ви залишатиметеся незмiнним лiдером. Ваша думка безапеляційна, тож відданість спільній справі ні в
кого не викликатиме сумнівів.
Дні: спр. — 26; неспр. — 28.

Лев (24.07—23.08). Ви сильна і завзята людина, віддана роботі та сім’ї. Неквапливо, але впевнено працюватимете, доки не досягнете мети.
Дні: спр. — 25; неспр. —27.
Діва (24.08—23.09). Правила, яким повинні підкорятися всі, не для вас. Незважаючи
на суперечки з колегами, ви крок за кроком долатимете перепони на шляху до кар’єри.
Дні: спр. — 26; неспр. — 29.
Терези (24.09—23.10). Замість того,
щоб iти второваною дорогою, ви практично в
усьому шукатимете нові й цікаві шляхи. Доведеться навiть радитися з досвiдченими людьми.
Дні: спр. — 30; неспр. — 31.
Скорпіон (24.10—22.11). Зазвичай ви
ведете замкнений спосiб життя. Але у вас несподiвано виникнуть ідеї, а ваш ентузіазм передасться оточенню.
Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

Стрілець (23.11—21.12). Ви нерідко є
ідейним натхненником різних справ і заходів.
Тому легко зможете організувати людей на новий проєкт або втягнете їх у нову авантюру.
Дні: спр. — 25; неспр. — 26.
Козеріг (22.12—20.01). Ваше життя
сповнене незвіданого, його можна порівняти з
небезпечною пригодою. Щоб досягти певних
успiхiв, ви ризикуватимете i фiнансами, i навiть роботою.
Дні: спр. — 30; неспр. — 31.
Водолій (21.01—19.02). Ви звикли йти
у своїх проєктах ва-банк, щоб у результаті отримати все або нічого. Партнери запропонують
вам допомогу, не вiдмовляйтеся.
Дні: спр. — 25; неспр. — 27.
Риби (20.02—20.03). Любов до адреналіну нерідко проявляється у захопленнi небезпечними видами спорту або у виборі професії. Вам навiть доведеться порушити закон.
Дні: спр. — 27; неспр. — 28. ■

■ ПОГОДА

Кросворд №3
від 15—16 січня

З наступного тижня «Україна молода»
виходитиме за звичайним графіком

■ ПРИКОЛИ

23—24 сiчня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. На дорогах мiсцями ожеледиця. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi -1...+1, удень +5...+7. Пiслязавтра вночi +2...+4, удень
+5...+7.

Північ
мінлива
хмарність

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, дощ зi снiгом.
Славське: вночi +2...+4, удень +6...+8. Яремче: вночi +3...+5,
удень +6...+8. Мiжгiр’я: вночi +3...+5, удень +6...+8. Рахiв:
уночi +2...+4, удень +5...+7.

хмарно

21 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич —
4 см, Стрий — 5 см, Славське — 10 см, Плай — 33 см,
Мiжгiр’я — 11 см, Рахiв — 20 см, Долина — 1 см, ІваноФранкiвськ — 10 см, Яремче — 1 см, Коломия — 4 см,
Пожежевська — 27 см.

сніг

Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
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в якому нібито жили боги. 4. Декоративний шалик із пір’я. 5. Пекучий
корінь однойменної рослини, який
подають до м’яса. 6. Мегаполіс в Китаї. 8. Жіноча скульптура, яка підтримує балкон. 10. Місто на березі Чорного моря. 13. Вапнисті відкладення деяких видів морських тварин, з
яких роблять намисто. 14. «Одяг»
космонавта. 16. Відомий британський футболіст і тренер, чоловік Вікторії Адамс. 17. Північноамериканське індіанське плем’я. 20. Тонкий мотузок, сплетений із кручених
ниток чи пасом прядива. 21. Бал у
спортивних змаганнях. ■

Захід

дощ

-1...+4
+2...+7

00…00
0...+5
00…00
+3...+8

0...+5
+1...+6

00…00
-1...+4
00…00
+2...+7

Схід
Центр

00…00
-1...+4
00…00
+2...+7
-1...+4
+4..+9

-1...+4
+1...+6

00…00
Південь +1...+6
00…00
+5...+10
дощ,
гроза

Інформація
надана
+1...+6 Гідрометцентром
+5...+10
України.

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua

00…00
-1...+4
00…00
+1...+6
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Беня показує другу в музеї
Венеру Мілоську:
— Як ти думаєш, що вона таке
продавала, що в неї товар відірвали з руками?
***
Я захворiв і пішов до лікаря.
— Прокашляйтесь, будь ласка, прокашляйтесь ще раз. Добре,
я поставив вам діагноз — у вас
кашель.
***
В одеському трамваї:
— Ви могли б поступитися
мені місцем?
— З якого це дива? Ви ж мо-

лодший за мене.
— Я просто краще за вас виглядаю.
***
Оголошення в супермаркеті
по гучному зв’язку:
— Власник червоного «Феррарі», який перебуває під ковшем
екскаватора, терміново купіть собі
валідол.
***
— Сарочко, люба, де моя вечеря?
— У книзі рецептів, сторінка
29.
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з 25 до 31 сiчня

По горизонталі:
1. Президент Америки, інавгурація якого відбулася днями. 4. Велике озеро в Казахстані. 7. Шахтарське
містечко на Донбасі, яке перебуває
під контролем бойовиків. 9. Давнє французьке місто. 11. Приставні сходи чи дошка для сходження з
судна чи літака. 12. Популярний модний бренд, який носила Мері Стріп у
відомому фільмі. 14. Японська холодна зброя у вигляді тризуба. 15.
Місто на Донеччині, де росіяни підступно розстріляли «зелений коридор». 16. Сибірська річка, яка дає
життя Обі. 18. Викуп за наречену
у народів Сходу. 19. Один із головних портів стародавнього Ізраїлю,
нині — район Тель-Авіва. 22. Гіркий порошок, який використовували
як протималярійний та жарознижуючий засіб. 23. Український дисидент,
який сидів у одній колонії із Василем
Стусом, але мав проблеми з нирками
і помер у в’язниці. 24. Одне з найвищих військових звань. 25. Містечко
від Києвом.
По вертикалі:
1. Столиця Колумбії. 2. Країна на
південному заході Азії, біля Сирії. 3.
У грецькій міфології — найвищий
шар чистого й прозорого повітря,

