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стор. 5» стор. 13»

«Букет Молдавії»

стор. 4»

ВР удруге не 

підтримала його 

кандидатуру на 

посаду міністра 

енергетики 

Президентка Майя Санду 

призначила главою 

уряду жінку. 

Тепер — слово за 

парламентом 

Скнара — він 
і в Бершаді 

скнара...

Як депутат 

лікарню 

«прихватизував»

Одеса: снiг iде — дерева падають.
Фото з сайта narodna-pravda.ua.
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стор. 3»

Вітренко й далі тимчасовий 

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,165 грн 

1 € = 34,120 грн

1 рос. руб. = 0,371 грн

«Трохи» насипало
Циклон «Ларс» влаштував сніговий апокаліпсис у центральних областях 
i на півдні України
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«Атмосферний фронт із Білорусі приніс до України рясні опади – дощі з мокрим 
снігом».

Наталія Діденко
народний синоптик

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
Держфін-

моніторинг виявив незаконних операцій минулого 
року, повідомили в пресслужбі відомства.

На  76,2 млрд гривень
не було вико-

ристано минулоріч із держбюджету, заявив 
голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

гривень
щомісячних 

виплат здійснив Фонд соціального страху-
вання торік, пишуть на сайті ФССУ.

гривень
Аваков до-

датково попросив виділити з COVID-
фонду на доплати в МВС, поінформу-
вала експертна організація StateWatch.

автомобілів
було евакуйовано в Києві минулоріч, роз-
повів столичний голова Віталій Кличко.

67 млрд 126 млн Понад  50 тис.9,4 млрд
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ПАРЛАМЕНТ

Вітренко й далі 
тимчасовий 
ВР удруге не підтримала 
його кандидатуру на посаду 
міністра енергетики 
Інна СТЕПАНЧУК 

 Учора Верховна Рада знову взялася за 
старе: тобто вдруге намагалася призначити 
виконувача обов’язків міністра енергетики 
Юрія Вітренка міністром, а також першим 
віцепрем’єр-міністром України. Зранку про-
фільний комітет розглянув термінове по-
дання уряду і 14 голосами «за» з 18 підтри-
мав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду 
міністра. Проте в парламентській залі та-
кої підтримки і близько не було. Кандидата 
в міністри засипали запитаннями і про ціну 
на газ, і про те, де поділося закачане у схо-
вища ще влітку задешево блакитне паливо, 
і про роботу вугільних шахт, і про премію, 
яку Вітренко чомусь «забув» внести в декла-
рацію.  
 Відповідаючи на запитання нардепів, 
Юрій Вітренко повідомив, що «люди реаль-
но з лютого почнуть платити за газ менше. 
Газопостачальні компанії вже оголосили 
ціни, які в деяких компаній є навіть ниж-
чими за 6,99 грн». Кандидат у міністри енер-
гетики додав, що «ми будемо збільшувати 
видобуток власного газу», а «субсидій вис-
тачає на всіх — на цей опалювальний сезон 
коштів точно достатньо». Із завдань на да-
леку перспективу пан Вітренко назвав, зок-
рема, приєднання до енергетичної системи 
Європи та від’єднання від систем Білорусі й 
Росії, в які Україна й досі інтегрована.
 За вміння чудово відбиватися від незруч-
них запитань народний депутат Кучеренко 
навіть назвав Вітренка «професійним мані-
пулятором». Проте це вміння знову не до-
помогло пану Юрію стати міністром — «за» 
його кандидатуру проголосували лише 204 
депутати (переважно від «Слуги народу» та 
«Довіри»). Це більше, ніж у грудні минулого 
року (тоді було лише 186 голосів «за»), але 
все одно не достатньо, щоб стати міністром. 
Тож надважлива сфера енергетики і далі за-
лишається в «тимчасових» руках. 
 Також Рада ухвалила вчора в першому 
читанні законопроєкт про внесення змін 
до Закону України «Про лікарські засоби» 
(№4613), який має пришвидшити процеду-
ру держреєстрації вакцини від COVID-19. 
За це рішення проголосували 318 народних 
депутатів із 366, зареєстрованих у сесійній 
залі. ■

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Напередодні, у вівторок 26 січня, Верховна Рада ух-
валила в другому читанні й у цілому президентський За-
кон «Про всеукраїнський референдум» (№3612, так зва-
ний «закон про народовладдя»). «За» проголосува-
ли 255 народних депутатів, переважно «слуги» та група 
«Довіра». Про небезпеки цього закону, який був серед 
основних передвиборчих обіцянок Володимира Зеленсь-
кого, «УМ» детально писала у вівторковому номері. 
«Прикре самогубство, — сказав про цей закон нардеп 
від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович, 
оскільки ухвалений закон, за його словами, «руйнує пар-
ламентаризм». «Розумні вчать історію, історія вчить ро-
зумних, — написав він згодом у «Фейсбуці». — В Ні-
меччині не проводять загальнодержавних референдумів. 
Наситилися «народовладдям» у 1930-ті, усвідомили 
його небезпечні наслідки».

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На фронті 27 січня було зафіксова-
но десять порушень окупантами режи-
му припинення вогню. На території, за 
яку відповідає оперативно-тактичне 
угруповання «Схід», неподалік Пав-
лополя, збройні формування Російсь-
кої Федерації відкривали вогонь iз мі-
нометів 120-го калібру, гранатометів 
різних систем, великокаліберного ку-
лемета та стрілецької зброї. Поблизу 
населеного пункту Богданівка ворог 
застосував проти наших воїнів стан-
ковий протитанковий гранатомет, ве-
ликокаліберний кулемет i стрілецьку 
зброю. Також було зафіксовано кілька 
пострілів зі снайперської зброї. У пере-
дмісті Мар’їнки та Авдіївки противник 
відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а 
біля Водяного, що на Приазов’ї, — ще 
й iз підствольного гранатомета.
 У районі відповідальності опера-
тивно-тактичного угруповання «Пів-
ніч», поряд із населеним пунктом Зай-
цеве, російсько-окупаційні війська 
вели вогонь з автоматичного станко-
вого гранатомета, а біля Луганського 
— зі станкового протитанкового грана-
томета. Про факти порушення режиму 
припинення вогню через Українську 
сторону СЦКК було повідомлено пред-
ставників ОБСЄ. Бойових втрат серед 
наших захисників немає.
 На обстріли противника українсь-
кі військові відкривали вогонь у від-
повідь.
 Станом на 7-му годину ранку 28 
січня вздовж усієї лінії розмежування 
порушень режиму припинення вогню 
не було зафіксовано. Але, як повідо-
мили в ОТУ «Північ», 26 січня внаслі-
док прицільного обстрілу позицій за-
хисників України одного військово-
службовця ЗСУ було поранено близько 
19.00, йому надали медичну допомогу, 
але стан бiйця важкий.
 Додамо, що представник Мініс-
терства оборони Михайло Шаравар за-
явив: командування російських оку-
паційних військ проводить заняття з 
бойової стрільби, а ще вони завезли на 
окуповані території Донбасу нове об-
ладнання — автоматизовані звукомет-
ричні комплекси артилерійської роз-
відки. «Для проведення контрольних 

занять iз бойової стрільби на полігони 
тимчасово окупованої території в До-
нецькій і Луганській областях виведе-
но окремі підрозділи гаубичних, гар-
матних і реактивних артилерійських 
дивізіонів 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) 
АК», — наголосив Михайло Шара-
вар.
 Приємною новиною є те, що до 
бригад ЗСУ, які виконують бойові за-
вдання в районі проведення операції 
Об’єднаних сил, завітала делегація з 
Латвії: Ерікс Нагліс (аташе з питань 
оборони Посольства Латвійської рес-
публіки в Україні), Елмарс Плявінш 
(головний капелан Національних 

збройних сил Латвійської Респуб-
ліки) та Каспарс Сіліс (помічник го-
ловного капелана Національних 
збройних сил Латвійської Республі-
ки). Мета візиту — спілкування з вій-
ськовими, які несуть службу в зоні 
проведення ООС. Латвійські капела-
ни провели з військовими теоретич-
ні заняття у формі активного діалогу 
та на прикладі практичних занять по-
казали, як справлятися зі стресовими 
ситуаціями та віднаходити душевну 
рівновагу в складній ситуації. Напри-
кінці занять гості відзначили високий 
морально-психологічний стан наших 
військовослужбовців. ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Із 1 лютого в Тернополі 
запрацює соціальне так-
сі. Таку послугу міська ра-
да впровадила для осіб з ін-
валідністю, які пересувають-
ся на візках. Як повідомляє 
пресслужба Тернопільської 
міськради, координатором 
і організатором надання но-
вої послуги визначено місь-
кий територіальний центр 
соціального обслуговуван-
ня населення, і саме на його 
базі працюватиме диспет-
черська служба «Соціаль-
ного таксі».

 Перевезення тернополян 
з інвалідністю здійснювати-
муть два автомобілі, один — 
Благодійного фонду «Карі-
тас», другий — «Інклюзив-
но-ресурсного центру №1». 
Вони на замовлення дово-
зитимуть потребуючих до 
медичних закладів, уста-
нов соціальної сфери та ін-
ших об’єктів інфраструк-
тури Тернопільської тери-
торіальної громади, а також 
до мі сць проведення куль-
турно-масових чи громадсь-
ких заходів.
 Також, у разі необхід-
ності, для допомоги в пере-
суванні залучатимуть (їх на-

правлятиме міськрайонний 
центр зайнятості) супровод-
жуючих осіб i надаватимуть 
необхідні пристосування.
 Єдиний мінус — це те, 
що, аби скористатися но-
вим соціальним таксі, лю-

дям з інвалідністю чи їхнім 
законним представникам 
потрібно замовляти його по-
передньо, за один-три дні до 
виїзду. Викликати терміно-
во чи навіть за кілька годин 
наразі буде неможливо. ■

Одна з машин тернопільського «Соціального таксі».
Фото з сайта Тернопільської міської ради.
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ДОБРА СПРАВА

Особливе таксі
Людям з інвалідністю стане легше 
пересуватися містом

■

НА ФРОНТІ

Спокій, тільки спокій
Латвійські капелани на прикладі практичних 
занять показали українським бійцям на передовій, 
як справлятися зі стресовими ситуаціями та 
віднаходити душевну рівновагу в складній ситуації

■

Психологічний «лікнеп».
Фото з сайта armyinform.com.ua.
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Ударний дрон Bayraktar ТВ2.❙

строковиків
планують призвати на військо-

ву службу до ЗСУ цьогоріч,  зазначив начальник відді-
лу управління персоналу штабу Командування Сухопут-
них військ ЗСУ Микола Качаненко.

32 тис. українських 
родин

встановили в себе вдома сонячні електростанції, 
похвалилися в Держагентстві з енергозбережен-
ня та енергоефективності. 

країни
світу відвіда-

ли українські туристи минулоріч, 
звітували в пресслужбі Держпри-
кордонслужби України.

впало ви-
робництво 

сільгосппродукції в Україні в 2020-му порів-
няно з попереднім роком, за даними Де-
ржавної служби статистики. 

е кспортер ів 
м’яса птиці в 

ЄС увійшла Україна, наголосили в аг-
рарному інформаційному агентстві 
Agravery.com.

30 тис. 123 На  11,5% До 3-ки
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ПРОВОКАЦІЇ

На догоду 
«запорєбріку»
 Викладачка педагогічного 
університету Драгоманова 
назвала в соцмережі закон про 
українську мову «фашистським»: 
Уповноважений із захисту 
державної мови вимагає 
втрутитися правоохоронців
Катерина БАЧИНСЬКА 

 «Онкохвора американська колонія». Саме так 
назвала Україну викладачка Національного педа-
гогічного університету імені Михайла Драгоманова 
Євгенія Більченко. Про це вона написала на своїй 
сторінці у «Фейсбуці». Допис професорки з’явився 
18 січня, після впровадження мовної норми про пе-
рехід сфери обслуговування на українську мову. 
Вона вважає, що такі нововведення є нічим іншим 
як «звичайним фашизмом». 
 Відреагував на таку позицію викладачки Уповно-
важений із захисту державної мови Тарас Кремінь. 
Зазначив: на такі заяви мають відреагувати право-
охоронні органи. «Зважаючи на те, що такі заяви 
були раніше, мені здається, що це один із прикладів 
протиправних дій громадян України. Тому я впевне-
ний, що на цю та на інші заяви, які лунали останнім 
часом, правоохоронці зобов’язані звернути увагу», 
— сказав Кремінь. Уповноважений припустив, що 
Більченко діяла, як один з інтернет-агітаторів, що 
мали на меті реалізувати діяльність, керовану ззов-
ні. За його словами, аналогічні заяви — це один із 
прикладів так званого флешмобу на захист російсь-
комовних громадян, ретрансльований із проросій-
ських і російських телеканалів. На його думку, осо-
биста ініціатива Більченко, схоже, була з деструк-
тивною метою — розпалити міжнаціональну ворож-
нечу за мовною ознакою. 
 Також свою позицію висловили в Міністер стві 
освіти та науки. Там закликали поважати тему 
мови та не доводити дискусії до абсурду. «Усі дис-
кусії щодо мовного питання не можуть доводити-
ся до абсурду. І повинні мати винятково риторику 
поваги, незалежно від позиції. А також розумін-
ня, що ми всі живемо в одній країні, в якій повага 
є нашою невід’ємною національною рисою»,— за-
значили у МОН. 
 Голова профспілкової організації працівників 
НПУ імені Драгоманова, професор Іван Горбачук 
повідомив, що ситуацію навколо допису Більчен-
ко стосовно української мови розгляне профспіл-
ковий комітет вишу, комісія з академічної етики, 
після чого відбудуться слухання з цього питан-
ня на засіданні Вченої ради університету. За сло-
вами Горбачука, такі висловлювання зустріли рі-
шуче несприйняття з боку керівництва універси-
тету. Водночас він наголосив, що, «попри гостро-
ту питання, значний суспільний резонанс i шкоду 
іміджу закладу, університет буде діяти відповідно 
до чинного законодавства». Сама Більченко має в 
активі майже 20 років наукової роботи в універси-
теті імені Драгоманова. Під час подій на Майдані у 
2014 році викладачка писала вірші, в тому числі на 
підтримку протестувальників. Вона також була во-
лонтеркою і сама визнавала в інтерв’ю 2017 року, 
що допомагала українським військовим на Донбасі 
та навіть Правому сектору. Та згодом, за її словами, 
вона хоч і не розчарувалась в ідеалах Майдану, але 
з якогось дива «перейшла на радикальну антивоєн-
ну позицію». 
 Нагадаємо, з 16 січня сфера обслуговування 
повністю перейшла на українську мову. Спілкува-
тися з клієнтом чи покупцем персонал повинен ви-
нятково українською. Перейти на іншу мову мож-
на тільки на прохання відвідувача. Всю інформа-
цію про свою продукцію виробники також повинні 
надавати тільки державною мовою. Однак ці дані 
можуть дублюватися й іншою мовою. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Нещодавня блиска-
вична азербайджано-вір-
менська війна у Нагірно-
му Карабасі показала, що 
звільняти свої території 
можна, широко викорис-
товуючи найновіші нау-
кові досягнення у війсь-
ковій царині —  ударні 
безпілотні літальні апара-
ти. А оскільки Україні є 
що відвойовувати у зажер-
ливого сусіда-агресора, то 
чудовою новиною стало 
те, що Військово-морські 
сили України отримають 
у 2021 році турецькі удар-
ні безпілотники Bayraktar 
ТВ2 із покращеними ха-
рактеристиками. Вони 
«будуть діяти в інтере-
сах наших ВМС як на су-
ходолі, так і на морі», про 
що розповів цими дня-
ми контрадмірал Олексій 
Неїжпапа після зустрічі 
в Одесі з представниками 
турецької компанії Baykar 
Makina.
 Щоправда, команду-
вач ВМС України не уточ-
нив, коли саме передадуть 
ударні дрони та в якій 
кількості. Та варто згада-
ти, що минулої осені Голо-
внокомандувач ЗСУ Рус-
лан Хомчак заявляв, що 
Україна планує закупи-
ти п’ять Bayraktar у 2021 
році, а всього мають на-
мір придбати до півсотні 
цих безпілотників.
 Технічні характерис-
тики Bayraktar TB2 (у пе-
рекладі з турецької — пра-
пороносець) вражають: 

він, зокрема, може пере-
міщувати на собі керовані 
протитанкові ракети й 
авіаційні бомби. Дрон ос-
нащений двигуном внут-
рішнього згоряння Rotax 
912, корпус виконаний iз 
композитних матеріалів 
і має систему автоматич-
ного зльоту і посадки. Він 
також побив світовий ре-
корд серед безпілотних лі-
тальних апаратів у класі 
тактичних середньови-
сотних БЛА за триваліс-
тю польоту; а під час тес-
тових польотів у червні та 
серпні 2014 року на висоті 
8 км пробув у небі 24 годи-
ни 34 хвилини.
 Проте дивує, чому, 
витрачаючи на оборону де-
сятки мільярдів гривень, 
влада мало приділяє ува-
ги й грошей на підтрим-
ку серійного виробництва 
вітчизняних БПЛА, які 
набагато дешевші за іно-
земні аналоги.
 Ні для кого не сек-
рет, що Україна дуже від-
стає від ворога в авіації, i 
швидко це відставання по-
гасити неможливо (за часи 
незалежності українські 
Повітряні сили не отри-
мали жодного військового 

літака). Тому БПЛА — не-
поганий шанс бодай якось 
зменшити цей розрив. Тим 
паче що безпілотники ма-
ють низку переваг: це і без-
доганна розвідка, і точкові 
удари, і принципово мен-
ша вартість апарата, і, що 
найголовніше, без ризику 
для життя пілота.
  На сьогодні в Ук-
раїні створено цілу низку 
різнокласових ударних 
дронів (ударно-розвіду-
вальні, ударні та камікад-
зе  —  принципово різних 
за ціною, впливом, зада-
чами), здатних знищувати 
цілі противника, запобіга-
ючи при цьому можливим 
як людським, так і інфра-
структурним втратам. Од-

нак варто відзначити, що 
значна їх частина поки пе-
ребуває на стадії розробки 
та заводських випробу-
вань.
 Ідеться про українсь-
кий ударно-розвідуваль-
ний комплекс «Сокіл-
300» (розроблений на КБ 
«ЛУЧ»), ударний безпі-
лотний комплекс ST-35 
«Грім» (приватного під-
приємства «Атлон Авіа»), 
безпілотник-камікадзе 
або баражуючий боєпри-
пас RAM UAV. Окрім цих 
комплексів, варто згада-
ти й про такі перспектив-
ні проєкти, як «Горли-
ця» (ДП «Антонов»), PD-
1 (UkrSpecSystems) та ба-
гато інших. ■

Ірина КИРПА

 Першими під удар стихії потра-
пили західні регіони нашої країни, а 
у Львівській i Рівненській областях 
за лічені години місцями виросли 
40-сантиметрові замети. Під білим 
покривалом сховалося й високогір’я 
Карпат, яке надійно утримує січневі 
морози від 7 до 12 градусів нижче 
нуля.
 Потужні снігопади суттєво ус-
кладнили рух по автомагістралях 
міжнародного значення, а місцевим 
рятувальникам довелося відбукси-
рувати 38 транспортних засобів та 
надати допомогу 93 людям, які за-
стрягли в дорозі через негоду. Склад-
ні погодні умови залишили без елек-
трики 117 населених пунктів у п’яти 
областях, включаючи Житомирщи-
ну, Рівненщину та Львівщину.
 Січнева заметіль також змусила 
співробітників ДСНС тимчасово за-
боронити в’їзд вантажівок до Одесь-
кої та Миколаївської областей, а спів-
робітники місцевої поліції штрафу-
ватимуть комунальні служби в разі 
неякісного прибирання снігу. Пат-
рульні контролюють рух фур iз боку 
автодоріг Одеса—Київ, Одеса—Рені, 
Одеса—Мелітополь та Одеса—Ку-
чурган, водіям вантажівок рекомен-
довано перечекати негоду на паркін-
гах біля АЗС, щоб уникнути ДТП. 
 Якщо в південних областях 
штормовий вітер нещадно рвав дро-
ти, знеструмлюючи цілі села, то цен-
тральні вулиці Одеси та Миколаєва 
завмерли в небувалих за довжиною 
заторах через сильні снігопади.
 Дерева не витримували натиску 
стихії та падали просто на проїжд-

жу частину, а люди запізнювалися 
на роботу, адже міський транспорт 
працював зі значними перебоями.
 Цікаво, що Херсонська область 
i півострів Крим, що називається, 
відбулися легким переляком: хоча 
тут і пройшли сильні дощі, але плю-
сова температура повітря не дозво-
лила стихії влаштувати на дорогах 
снігові пастки.
 Зате небувалі хуртовини накри-
ли Кіровоградську, Черкаську, Пол-
тавську, Сумську та Чернігівську 
області, де ситуацію погіршили різ-
кі температурні «гойдалки».
 Слідом за нічними заморозка-
ми від нуля до мінус одного граду-
са, настало денне потепління, яке 
перетворило й без того кволі дороги 
на непролазну багнюку.
 — Морозна погода від мінус 
трьох до мінус восьми градусів най-
ближчими днями збережеться лише 
на сході України, де також очікуєть-
ся сильний сніг упереміш із крижа-
ним дощем, — попередила народний 
синоптик Наталія Діденко. — Ат-
мосферний фронт із Білорусі приніс 
до України рясні опади – дощі з мок-
рим снігом. Зона розгулу стихії пос-
тупово проходитиме від заходу до 
сходу країни протягом доби. Жите-

лям Києва також слід підготувати-
ся до зимових примх природи. Адже 
дощ та мокрий сніг не залишать сто-
лицю України до 29 січня, хоча че-
рез значне потепління від плюс двох 
до плюс п’яти градусів, сніг дуже 
швидко розтане, й ми побачимо гі-
гантські калюжі.
 Днями при Укравтодорі через не-
году створили штаб iз ліквідації на-
слідків надзвичайно ситуації на до-
рогах, який поки що працюватиме 
цілодобово.
 У разі виникнення НС з утруд-
ненням руху на дорогах державно-
го значення Укравтодор просить 
звертатися до чергових диспетчерів 
обласних служб, номери телефонів 
можна знайти на офіційному сайті 
Держагентства.
 Синоптики попереджають, що в 
Україні південний циклон «Ларс» 
затримається до п’ятниці, 29 січня, 
а ось у вихідні дні погода повинна 
стабілізуватися. 
 Згідно з прогнозом від фахівців Ук-
ргідрометцентру, найближчі два тиж-
ні в більшості міст нашої країни пану-
ватиме мокра, але досить тепла погода, 
коли нічні заморозки змінюватимуть-
ся денною відлигою з температурою від 
двох до п’яти градусів вище нуля. ■

СТИХІЯ

«Трохи» насипало
Циклон «Ларс» влаштував сніговий апокаліпсис 
у центральних областях та на півдні України

■

ОЗБРОЄННЯ

Небесні «Прапороносці»
У ВПС України очікують надходження ударних дронів 
Bayraktar ТВ2 iз Туреччини

■
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ГЛАС НАРОДУ

73% перетворюються 
в елегантні 13%
Рейтинг президента Зеленського — 
в крутому піке 

■ Олег ГАНСЬКИЙ 

 Інформаційний простір Украї-
ни лихоманить уже другий тиж-
день. Вітчизняні засоби масової 
інформації поділилися на дві ка-
тегорії: ті, які намагаються пояс-
нити співгромадянам норми За-
кону «Про забезпечення функ-
ціонування української мови як 
державної», і ті, які розпочали 
навколо нього справжню істерію: 
зi звинуваченнями, поширюван-
ням проросійських тез та зміною 
акцентів. 
 Перелік останніх — стабіль-
ний: канали, які належать ук-
раїнському куму Путіна Віктору 
Медведчуку, а також традицій-
ний пул тих, хто поширює у на-
шій державі російські наративи. 
 У проросійських та російсь-
ких ЗМІ використовують цілий на-
бiр штампів, щоби створити упере-
джене ставлення до закону у своєї 
аудиторії. Наприклад, термін 
«шпрехенфюрер», що має означати 
посаду мовного омбудсмена, який 
запустили на сайті «Страна.юа». І 
дезiнформацію на кшталт того, що 
вулиці в Україні патрулюватимуть 
наряди поліції з собаками. 
 Але важкою артилерією ста-
ли головні проросійські телека-
нали в Україні — «ЗіК», «112», 
«Ньюсван», «Інтер». Причому 
ключові месиджі вони повторю-
вали слово в слово і практично од-
ночасно. 
 Скажімо, і «ЗіК», і «112», і 
«Ньюсван», нібито не змовля-
ючись, одночасно надали слово 
«Опозиційній платформі — За 
життя». І ця проросійська пар-
тія одразу ж назвала повернен-
ня української мови в обіг у на-
шій державі — «русофобською іс-
терією», ображаючи авторів цьо-
го руху і традиційно називаючи 
біле чорним і навпаки. «Армія 
в’ятровичів-кремінів-фаріонів 
уже завмерла на низькому стар-
ті — в готовності «труїти» персо-
нал сфери обслуговування всієї 
країни, а також лікарів, апте-
карів, службовців і фахівців усіх 
профілів за використання росій-
ської мови на робочому місці, — 
видавали в ефір на головних «ра-
шенканалах». — Уже зараз вла-
да оприлюднила інструкції для 
тих, хто готовий писати доноси 
на своїх російськомовних співгро-
мадян. Уповноважений із захис-
ту державної мови Тарас Кремінь 
поквапився в ЗМІ детально і з 
ілюстраціями роз’яснити україн-
цям, куди, в які терміни і в яко-
му вигляді вони можуть «заклада-
ти» порушників цього цинічного 
законодавчого «шедевру».
 Йдеться про ініціативу мовного 
омбудсмена пояснити українцям, 
як вони можуть у законному полі 
відстоювати свої права, що ОПЗЖ 
чомусь називає «печерною русо-
фобією», «розпалюванням нена-
висті за мовною ознакою», «поді-
лом українців на «своїх» і «чу-
жих». «Після кількох років ша-
лених спроб переписати історію, 
оскаженілої декомунізації, знесен-
ня пам’ятників, перейменування 
вулиць і населених пунктів, забо-
рони свят і викорінення будь-якої 
згадки про спільну історію ук-
раїнського і російського народів, 
не знайшовши вже інших способів 
посварити багатонаціональне на-
селення України, «прихлебателі» 
Заходу у владі вкотре вирішили 
загострити мовне питання», — за-
явила російська п’ята колона в на-
шій країні. При цьому фразу «при-
хлебателі Заходу» вони явно взя-
ли з методички товариша Сталіна 
— адже саме така лексика була по-
ширена в той період. 
 Також потрійну глядацьку 
аудиторію отримав керівник Мо-
лодіжного крила ОПЗЖ Артем 
Марчевський, який, здається, має  
свою точку зору на будь-яку про-

блему у нашій державі і чию «ек-
спертну» думку регулярно транс-
лює «Медведчук ТБ». 16 січня, 
коли почали діяти норми закону, 
від назвав ... днем національної га-
ньби, а саму норму закону — епі-
тетом «скандальний». «Клієнт, 
який побачить «порушення з боку 
працівників сфери послуг», може 
звернутися до Уповноваженого із 
захисту державної мови, колиш-
нього нардепа і члена «Народно-
го фронту» Тараса Креміня», — 
ще раз нагадав українцям Артем 
Марчевський, але при цьому така 
ідея йому чомусь не подобається, а 
закономірне бажання зробити Ук-
раїну мовно унітарною він чомусь 
вважає ... розколом.
 Найбільшим компліментом 
для президента Володимира Зе-
ленського у середовищі порохо-
ботів може слугувати фраза керів-
ника ОПЗЖної молодіжки: «По-
рошенко може пишатися своїм 
наступником». Гм... Ми не певні, 
але було би добре... 
 Ну а далі йде той самий пере-
лік маніпуляційних схем: росій-
ська мова є однією з мов ООН і 
ЮНЕСКО. «Цікаво, наш гарант, 
якщо в нього запитають, як буде 
пояснювати в Нью-Йорку, що в нас 
за неї можна отримати штраф?» 
— палить абсурдом Марчевський, 
адже, здається, наш закон не на-
магається змінити правила в ООН. 
«А він у курсі, що в США — немає 
державної мови?!» — продовжує 
представник ОПЗЖ, не уточнюю-
чи, чи США сьогодні також страж-
дає від іноземної окупації і одна з 
місцевих мов постійно прини-
жується з боку агресивного сусіда. 
« І від цього країна не стала менш 
багатою і могутньою», — каже він, 
делікатно залишаючи в тіні причи-
ни економічної могутності Штатів 
на кшталт їх географічного поло-
ження, ресурсів тощо. 
 Не обходиться ця тема і без та-
кого обдарованого «філолога», як 
Ілля Кива, а співголова ОПЗЖ 
Юрій Бойко навіть обіцяє припи-
нити «свавілля», яким він нази-
ває захист рідної мови. У випадку 
їх приходу до влади. Тобто, як ми 
сподіваємося, ніколи. 
 До сонму експертів на каналі 
«ЗіК» доєднався навіть такий фа-
хівець із мовознавства, як міністр 
економіки України у 1997-1998 
роках Віктор Суслов, — якого до 
філології та мовної проблеми в Ук-
раїнi наближає хіба що російське 
прізвище. Гість ток-шоу заявив: 

цей закон є «мертвим» і працюва-
ти не буде. А знаєте чому? «Бо від 
нього не буде жодного економічно-
го ефекту. І він призведе не до еко-
номічних доходів, а до витрат», — 
зауважив Суслов. І тут iз ним дуже 
важко посперечатися: закон про 
мову не матиме прямого впливу на 
зростання ВВП України вже у 2021 
році, він не зупинить глобальне по-
тепління у світі та проблеми ран-
ньої вагітності в деяких країнах. 
Але це зовсім не значить, що його 
не варто ухвалювати! Адже його 
завдання — повернути Україну в 
україномовний простір, який — 
у дальшій перспективі — матиме 
сприятливу дію у сфері національ-
ної безпеки, суспільних процесів. 
А все це, як би мусив розуміти пан 
Суслов, матиме вплив і на еконо-
міку. Адже якщо би ми мали уні-
тарну державу і не втратили Крим 
(тобто Путін не захищав би росій-
ськомовних на півострові), то збе-
регли би втрачених через анексію 
20% нашого ВВП.  
 Але, як кажуть, не Бойком 
єдиним. І в хор проти нашої мови 
включилася викладачка Націо-
нального педагогічного універ-
ситету імені Михайла Драгома-
нова Євгенія Більченко, публіч-
но назвавши закон про державну 
мову «фашистським», а Україну 
— «американською колонією». 
І поки у виші тривають розбірки 
з Більченко, її вже взялася захи-
щати Москва. Принаймні на рів-
ні головних російських каналів 
та інтернет-ресурсів. «Більченко 
вважає, що в Україні є важливіші 
питання, ніж захист української 
мови: гниють економіка, зовніш-
ня і внутрішня політика», — її 
постать підняли на щит російські 
пропагандисти, які чомусь не по-
мічають, як гниє під санкціями 
їхня власна російська економіка. 
 «Питання державної мови — 
це питання національної безпе-
ки. І  українська мова — це осно-
ва конституційного ладу, — пояс-
нив свою позицію хейтерам ново-
го закону Тарас Кремінь. — Тому 
кожна спроба підірвати мовне за-
конодавство — це спроба удару по 
національній безпеці і по націо-
нальній обороні».
 «Ми не боремося з російською 
мовою, ми воюємо з русифіка-
цією», — популярно пояснила по-
зицію держави ініціаторка та спів-
авторка першого національного 
мовного закону, колишня народ-
на депутатка Ірина Подоляк. ■

Ліна ТЕСЛЕНКО

 Київський міжнародний 
інститут соціології (КМІС) 
оприлюднив дані свіжого 
всеукраїнського опитування 
громадської думки, що було 
проведене 22 січня. Як свід-
чать його результати, «брю-
ки» президента Зеленського, 
тобто його політичний рей-
тинг у 73%, вже давно пере-
творилися на куценькі «еле-
гантні шорти». І якби вибори 
відбувалися зараз, то за ньо-
го проголосували б лише 13,4 
відсотка всіх опитаних. Се-
ред тих, хто визначився з ви-
бором, ця цифра трохи біль-
ша — 19,8%. 
 На другому місці рейтин-
гу — Петро Порошенко, яко-
го підтримали б 10,6% серед 
усіх респондентів і 15,7% се-
ред тих, хто визначився з ви-
бором. З більшим відривом 
від двійки лідерів ідуть Юлія 
Тимошенко (8% і 11,8%, від-
повідно), Юрій Бойко (7,4% 
і 11%), Ігор Смешко (6% і 
8,9%) та Віктор Медведчук 
(5% і 7,5%). 
 А от у електоральних на-
строях населення щодо ви-
борів до Верховної Ради не-
сподівано на перше місце 
вирвалася «Опозиційна плат-
форма — За життя!». Якби 
вибори до парламенту відбу-
валися в другій половині січ-
ня, то за неї віддали б голо-
си 15,7% серед усіх респон-
дентів і 20,7% серед тих, хто 
визначився з вибором. На 
другому місці — «ЄС», яку 
підтримують 11,6% серед 
усіх респондентів і 15,3% 
серед тих, хто визначився з 
вибором. Третє місце ділять 
«Батьківщина» (відповідно, 
9,5% і 12,6%) та «Слуга на-
роду» (8,5% і 11,2%). Також 
5-відсотковий бар’єр подо-
лала б «Сила і честь» (6,3% і 
8,3%) та, ймовірно, «Голос» 
(4,2% і 5,6%) і «Українська 
стратегія Гройсмана» (4% і 
5,3%).
 Січень, коли українці про-
сиділи два тижні на карантині 
та отримали шокуючі платіж-
ки, безперечно вдарив по пре-
зидентському рейтингу. Ок-
реме невдоволення російсь-
комовної частини населення 
викликало і набуття чинності з 
16 січня норми статті 30 Зако-
ну України «Про забезпечення 
функціонування української 
мови як державної». І хоча за-
кон було ухвалено ще «за По-
рошенка», дражливе мовне пи-
тання зрикошетило по ниніш-
ній владі, хаотична діяльність 
якої викликає багато питань. 
На цьому тлі й підросли рей-
тинги проросійського сегмен-
ту партій і політиків. Напри-
клад, кум Путіна Віктор Мед-
ведчук, згідно з результатами 
опитування, має на Донбасі 
аж 20,2 відсотка симпатій ви-
борців (і 32,7% серед тих, хто 
визначився), випередивши на-
віть Юрія Бойка, в якого лише 
11,5% і 18,5%, відповідно. 
 Проте політичний експерт 
Дмитро Снєгирьов радить не 
робити з того трагедії. Ос-

кільки це базовий регіон для 
рейтингу проросійських пар-
тій і його показники «розчи-
няться» у загальноукраїнсь-
ких цифрах. «Як луганча-
нин можу сказати, що це пе-
редбачуваний момент і мене 
він зовсім не здивував, — 
каже пан Дмитро. — Якщо 
на момент приходу до вла-
ди Зеленському вдалося мо-
білізувати цей електорат, то 
невиконання обіцянок щодо 
припинення вогню, ухвала за-
кону про землю, мовна нова-
ція — власне, все те, на чому 
спекулюють політичні опо-
ненти з ОПЗЖ, і дало відтік 
певної частини виборців. Та 
й узагалі, ніяких висновків із 
2014 року не було зроблено, й 
ті регіони фактично віддали 
на поталу ОПЗЖ і всім тим 
силам, які називаються про-
російськими». 
 Причини стрімкого втра-
чання президентом та його 
«слугами» того величезного 
кредиту довіри, які їм дав на-
род на виборах, експерту та-
кож очевидні. Це, в першу чер-
гу, відсутність чіткої кадрової 
політики та стратегії економіч-
ного розвитку держави. «Кад-
рове питання з незрозумілими 
перестановками в уряді, скан-
дальними призначення протя-
гом усієї каденції Зеленсько-
го, а також відсутність еконо-
мічної стратегії та розуміння 
розвитку держави очікувано 
призвело до падіння рейтин-
гу, — каже Дмитро Снєгирьов. 
— Навіть місія МВФ констату-
вала, що в країні, на жаль, не-
має чіткого плану економічно-
го розвитку. Це фактично ви-
рок, зроблений міжнародною 
фінансовою інституцією, від 
якої великою мірою залежить 
функціонування української 
держави. Бо наразі маємо до-
сить велику діру в бюджеті й 
без зовнішніх запозичень на-
вряд чи впораємось самотуж-
ки. Ті кроки, які робить пре-
зидент, на жаль, мають винят-
ково популістський характер. 
Наприклад, коли фактично в 
ручному режимі було запро-
ваджено зниження тарифів 
на газ. Хоча тут варто зазначи-
ти, що говорити про зниження 
тарифів якраз і не варто. Бо 
«Нафтогаз України» контро-
лює лише приблизно 7% рин-
ку кінцевих споживачів газу. 
Після лютого ми стикнемося 
з тим, що газові монополісти 
(а це приблизно 20 компаній, 
пов’язаних із Фірташем) бу-
дуть диктувати свої кабальні 
умови. Все це виглядає досить 
дивно на тлі зобов’язань щодо 
зменшення ціни на газ і попе-
редніх заяв, що в нас достат-
ньо блакитного палива в га-
зових сховищах, які були ще 
влітку закачані за дешевими 
цінами». 
 Водночас, наголошує ек-
сперт, стрімкого зростан-
ня рейтингу опозиційних 
сил на тлі президентського 
падіння також не відбулося. 
А лідерство на політичному 
п’єдесталі ОПЗЖ — явище 
тимчасове. Згодом ми поба-
чимо зовсім інші цифри. ■

МЕДІА ДЛЯ МАС

За командою «Фас!»
Проросійські канали, політики та «активісти» 
в Україні дружно виступили проти закону 
про мову, навішуючи кремлівські ярлики 
та поширюючи хибні тези

■

Значна частина коментарів проросійських ЗМІ в Україні про наш мовний 
закон списана з методичок Кремля.

❙
❙



5УКРАЇНА МОЛОДА

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 29—30 СІЧНЯ 2021СВІТ
COVID-19 

Зараза бере 
за душу 
Кількість заражених 
коронавірусом у світі 
перевищила 100 мільйонів
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Кількість випадків зараження коронавірус-
ною інфекцією у світі перевищила 100 млн. За 
даними фахівців університету Джонса Хопкін-
са, на середу, 27 січня, з початку пандемії було 
виявлено 100 млн 389 тис 150 випадків інфіку-
вання. Єврокомісія критикує лабораторії за не-
достатньо швидке виробництво вакцин, усе біль-
ше країн змушені вводити нові обмеження. 
 Найбільша кількість випадків зараження 
COVID-19, як і раніше, виявлена в США (більше 
25 млн), на другому місці Індія (понад 10,5 млн), 
потім — Бразилія (трохи менше 9 млн) і Росія 
(трохи менше 4 млн). Сполучені Штати також 
лідирують за кількістю смертей у результаті за-
раження коронавірусом: жертвами пандемії тут 
стали 425 тис 257 американців. На другому міс-
ці — Бразилія, на третьому — Індія, четвертою 
йде Мексика. Велика Британія стала першою 
європейською країною, де кількість жертв ко-
ронавірусу перевищила 100 тисяч осіб (100 тис 
359). Відзначається, що на 25% цей сумний по-
казник збільшився лише за січень.
 Голова Європейської комісії Урсула фон дер 
Ляйєн закликала лабораторії, з якими Брюс-
сель домовився про постачання вакцин, дотри-
муватися домовленостей. Із такою заявою вона 
виступила під час Всесвітнього економічного 
форуму в Давосі, який проходить в онлайн-фор-
маті. Крім того, фон дер Ляйєн провела телефон-
ні переговори з главою компанії AstraZeneca, у 
якої Євросоюз замовив близько 400 млн доз вак-
цини. У компанії заявили про логістичні про-
блеми і нестачу виробничих потужностей, че-
рез що лабораторія зможе зробити і поставити 
на 60% менше обсягу, про який домовлялися 
сторони.
 Початок вакцинації населення наразі не дав 
відчутного покращення ситуації. У Франції пре-
зидент Емманюель Макрон 27 січня провів на-
раду, щоб визначити, чи можна уникнути черго-
вого локдауну. За оцінками міністерства еконо-
міки Франції, через третій карантин економіка 
може втратити від 10 до 18% у порівнянні з пе-
ріодом до епідемії.
 Тим часом хвороба все більше демонструє 
свою підступність. Близько мільйона нових ви-
падків психічних розладів в Італії — це резуль-
тат пандемії коронавірусу та пов’язаної з нею 
економічної кризи, страху перед інфекцією та 
трауру за загиблими, констатують експерти. 
Питання психологічних наслідків пандемії було 
порушене на онлайн-конгресі національної асо-
ціації нейропсихофармакології. Представлена 
статистика показує, що половина людей, інфі-
кованих коронавірусом, зазнали психічних роз-
ладів, таких як тривога, безсоння, посттравма-
тичний стресовий розлад, нав’язлива поведінка, 
депресія. Кількість таких випадків у групі інфі-
кованих у п’ять разів перевищує такі випадки у 
загальній кількісті населення.
 Перед обличчям загрози країни вдаються 
до все більш жорстких заходів. У Словаччині, 
яка першою в Європі провела загальне тестуван-
ня населення, з середи запровадили ще більш 
жорсткі обмеження на пересування. Без нега-
тивного результату тесту на коронавірус ніх-
то не може вийти на роботу чи на прогулянку. 
У повітах з невеликою кількістю заражених ці 
правила діятимуть до 3 лютого, а в інших окру-
гах — до 7 лютого. Майже три мільйони людей 
взяли участь у національному тестуванні в Сло-
ваччині, яке тривало з 18 по 26 січня. Позитив-
ний результат отримали приблизно 36,5 тис. із 
них (1,24 відсотка), повідомив прем’єр-міністр 
Ігор Матович.
 Водночас прем’єр-міністр Норвегії Ерна Сол-
берг оголосила про закриття кордонів для нере-
зидентів опівночі з четверга на п’ятницю. Від-
так тимчасові працівники не зможуть в’їхати в 
Норвегію до 12 березня.
 Уряд Португалії закликав інші країни ЄС до-
помогти в боротьбі з епідемією COVID-19. Зок-
рема, прийняти на лікування португальців, за-
ражених коронавірусом, оскільки в країні вже 
бракує місць у власних шпиталях. ■

■

Путін і Байден поговорили 
 Президенти Росії і США Володимир Путін 
і Джо Байден провели телефонні переговори, 
вперше після інавгурації нового господаря Біло-
го дому. Глави держав обговорили бажання обох 
країн продовжити Договір про скорочення стра-
тегічних наступальних озброєнь (СНО-3), термін 
дії якого закінчується на початку лютого, а та-
кож прагнення продовжувати переговори з кон-
тролю над озброєннями та інших питань безпе-
ки, йдеться в пресрелізі, опублікованому на сай-
ті Білого дому. У документі також говориться, що 
Байден обговорив з Путіним втручання в амери-
канські вибори 2020 року та інформацію про те, 
що російська сторона ймовірно видавала талібам 
нагороди за вбивства американських солдатів в 
Афганістані. Крім того, президенти обговорили 
й отруєння та затримання опозиціонера Олексія 
Навального. У вівторок, 26 січня, країни «Вели-
кої сімки», в тому числі і США, зажадали негай-
ного звільнення Навального і затриманих учасни-
ків протестних акцій 23 січня. 

В ЄС скасували заборону 
на польоти Boeing 737 MAX
 Європейська агенція з авіаційної безпеки 
(EASA) 27 січня повідомила, що видала дозвіл 
на комерційну експлуатацію середньомагіс-

тральних літаків Boeing 737 MAX. Раніше ви-
конавчий директор європейського регулятора 
Патрік Кі повідомляв, що EASA провела власні 
незалежні розслідування щодо безпеки літака. 
Його результати вказують на те, що літак Boeing 
737 Max можна знову допустити до експлуата-
ції. Нагадаємо, Федеральна авіаційна адмініст-
рація США (FAA) дала дозвіл на відновлення 
комерційної експлуатації Boeing 737 MAX 18 
листопада 2020 року. Таким чином завершив-
ся 20-місячний простій усього парку цієї моделі 
літака, що розпочався в березні 2019 року піс-
ля двох катастроф, що призвели до загибелі 
346 людей. Вперше Boeing 737 Max розбився 
в Індонезії у жовтні 2018 року. У березні 2019 
року літак цієї ж моделі розбився в Ефіопії. Як 
повідомлялося, причиною авіакатастроф ста-
ли вади в роботі MCAS. Також було встановле-
но порушення в офіційній системі контролю за 
виробництвом літаків. Ці катастрофи завдали 
значної шкоди репутації концерну та призвели 
до рекордних збитків авіабудівника.

Каннський фестиваль перенесли
 Організатори змінили терміни проведення 
74-го Каннського кінофестивалю, який мав від-
бутися 11-22 травня, повідомляється на офіційній 
сторінці заходу в «Твіттері». «Каннський фести-

валь пройде з вівторка 6 по суботу 17 липня 2021 
року», — зазначено в повідомленні. Через пан-
демію. Деякі кінофоруми все ж відбулися в 2020 
році, але в більш скромному форматі. Наприклад, 
організатори Венеціанського міжнародного кіно-
фестивалю не стали його скасовувати.

Туреччина затримала бойовиків 
«Ісламської держави» 
 Міністерство оборони Туреччини повідоми-
ло про затримання п’ятьох росіян, чотирьох гро-
мадян Узбекистану та трьох громадян Киргизста-
ну, які, ймовірно, були бойовиками угруповання 
«Ісламська держава». Затримані намагалися про-
никнути на територію Туреччини із Сирії. За пові-
домленням, одного із затриманих розшукує Інтер-
пол. Оборонне відомство не уточнило його гро-
мадянство. Затримання відбулося ще 31 грудня 
2020 року, але раніше інформація про це не пуб-
лікувалася. У 2017 році американська консалтин-
гова група Soufan Center опублікувала досліджен-
ня, згідно з яким Росія стала першою країною за 
кількістю громадян, які долучилися до угрупован-
ня «Ісламська держава» в Сирії та Іраку. За да-
ними експертів, на той момент на стороні джига-
дистів воювали майже 3,5 тисячі росіян. На дру-
гому місці за чисельністю — Саудівська Аравія, 
за нею йде Йорданія. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Ігор ВІТОВИЧ

 Президентка Молдови Майя Сан-
ду 27 січня підписала указ призна-
чити на пост прем’єр-міністра краї-
ни колишню міністерку фінансів 
Наталю Гаврилицю, повідомляє 
newsmaker.md. Це людина, «якій я 
довіряю, професіонал», прокомен-
тувала своє рішення глава держави. 
Санду додала, що доручила Гаврили-
ці сформувати команду уряду краї-
ни і підготувати програму кабміну, 
«засновану на економічному розвит-
ку та на очищенні державних інсти-
тутів від корупції». 
 Вона додала, що досі вважає до-
строкові парламентські вибори ви-
ходом із кризи. Зазначимо, згідно з 
молдовським законодавством, у Гав-
рилиці є 15 днів, щоб подати на за-
твердження парламенту склад і про-
граму роботи уряду. Якщо Гаврили-
ця стане прем’єром Молдови, то в 
цій країні жінки займуть усі най-
вищі посади — президент, прем’єр і 
спікер парламенту. Парламент Мол-
дови, нагадаємо, очолює Зінаїда Гре-
чана.
 31 грудня 2020 року Санду при-
значила тимчасово виконуючим 
обов’язки прем’єр-міністра Молдови 
главу МЗС Аурелія Чокоя. До цього 
прем’єр країни Іон Кіку подав у від-
ставку, щоб у країні з’явилася мож-
ливість провести парламентські до-
строкові вибори.
 Наталія Гаврилиця народила-
ся 21 вересня 1977 року, закінчила 
юридичний факультет у Державно-
му університеті Молдови і Гарвард-
ський інститут державного управ-
ління ім. Джона Ф. Кеннеді. Впро-
довж трьох років вона працювала 
в Лондоні економістом у глобаль-
ному Фонді інновацій. Також Гав-
рилиця працювала в Oxford Policy 
Management — міжнародній консал-
тинговій фірмі у Великій Британії, 
що займається питаннями розвитку 
країн із низьким рівнем доходу (Тад-
жикистану, Індонезії, Нігерії, оку-
пованих палестинських територій, 
представництво цієї компанії є та-
кож в Україні). Експерт у сфері ре-
форм публічного управління. Вва-
жається представницею діаспо-
ри. Після повернення до Молдови у 
2007-2008 роках працювала в мініс-
терстві економіки і торгівлі Молдови 
начальником управління політики і 
макроекономічного розвитку. Потім 
очолювала в уряді управління полі-
тики і координації допомоги. Обій-
мала посаду держсекретаря в мініс-
терстві освіти, коли Санду обіймала 
посаду міністра. Була також мініст-
ром фінансів в уряді Санду впродовж 
п’яти місяців 2019 року.
 Майю Санду та Наталю Гаври-
лицю вважають подругами. Але не 

відомо, чим ця дружба обернеться 
у політичних реаліях. Конститу-
ція Молдови визначає дві умови, за 
яких розпуск парламенту і достро-
кові вибори стають можливими. Це 
або блокування роботи парламен-
ту з будь-якої причини впродовж 
трьох місяців, або нездатність пар-
ламенту затвердити новий уряд. У 
Молдові не бракує думок, що Санду 
номінувала Гаврилицю кандидатом 
на прем’єра з метою, щоб парламент 
відхилив її кандидатуру і це стало 
приводом для його розпуску та при-
значення дострокових виборів. Не 
виключено, що дві подруги реалі-
зують цей план за спільною домов-
леністю. 
 І такі здогадки небезпідставні. 
Адже Санду є лідеркою партії «Дія 
і солідарність» (PAS), а депутати від 
партії «Дія і солідарність» відразу ж 
заявили, що не підтримають канди-
дата в прем’єр-міністри, запропоно-
ваного їхнім же президентом Майєю 
Санду. Про це 27 січня повідомив де-
путат від PAS Серджіу Литвиненко 
на своїй сторінці у «Фейсбуці». І це 
не «бунт на кораблі» проти капіта-

на, а швидше спланована акція всієї 
команди на скоріший розпуск пар-
ламенту та призначення нових виб-
орів. Тобто депутати від PAS не голо-
суватимуть за новий склад кабміну, 
щоб спровокувати дострокові парла-
ментські вибори. 
 Більшість парламентських фрак-
цій ще не вирішили, чи підтрима-
ють кандидатуру Наталі Гаврилиці. 
У Демпартії вважають, що до ухва-
лення рішення слід провести перего-
вори з президентом і кандидатом у 
прем’єр-міністри, а лідер групи Pro 
Moldova Андріан Канду хоче обгово-
рити голосування з іншими фракція-
ми. Депутати платформи «Гідність і 
правда» (DA) обговорять це питан-
ня на засіданні політбюро. Парла-
ментська група Pentru Moldova (в 
яку входить і фракція «Шор») хоче 
дізнатися думку Гаврилиці про ак-
туальні проблеми.
 У будь-якому випадку Майа Сан-
ду зробила хитрий хід, у якому вона 
так чи інакше виграє, незалежно від 
того, затвердять чи відхилять депу-
тати запропоновану нею кандидату-
ру глави уряду. ■

Майя Санду (праворуч) та Наталя Гаврилиця.❙

ПОЛІТИЧНІ МАНЕВРИ

«Букет Молдавії»
Президентка Майя Санду призначила главою 
уряду жінку. Тепер — слово за парламентом

■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.30 ТСН

09.25 «Життя відомих людей-

2021»

10.25, 11.25, 12.20, 5.35 «Життя 

відомих людей»

13.00, 14.15 «Міняю жінку»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

20.45 Комедія «100 тисяч 

хвилин разом»

22.15, 2.30 Комедія «Кухня»

00.25 «Голос країни-11»

ІНТЕР

04.30 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.55, 5.00 «Телемагазин»

05.25, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10, 18.00, 19.00, 3.30 

«Стосується кожного»

12.25 Х/ф «Разом — це 
занадто»

14.25 Х/ф «З речами на 
виліт!»

16.05 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

23.50 Т/с «Згадати молодість»

01.55 Т/с «Несолодка 

пропозиція»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.15 Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.45 Реальна містика

13.40, 15.30, 5.30 Агенти 

справедливості

17.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-4»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Жіночий лікар-5»

23.10, 2.10 Т/с «З мене досить»

01.40 Телемагазин

04.05 Свекруха чи невістка

ICTV

04.55 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.10 Служба розшуку дітей

05.15 Громадянська оборона

06.05 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Анти зомбі

11.05 Секретний фронт

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Х/ф «Каратель»
16.15 Х/ф «Американський 

снайпер»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.05, 21.30 Х/ф «Важка 
мішень»

22.30 Свобода слова

00.00 Т/с «Контакт»

01.50 Х/ф «Ешер»

03.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.35, 15.00 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

11.10 Х/ф «Одіссея»

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Щелепи»

22.50 Х/ф «Відкрите море»

00.20 Х/ф «Зло»

02.10 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

02.55 Служба розшуку дітей

03.00 Зона ночі

05.00 Абзац

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 На власні очі

07.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15 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 Pro Військо

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»

21.40 Час-Time

00.10 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

03.10 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

05.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.00 Х/ф «Богдан-Зиновій 

Хмельницький»

08.30, 16.50, 3.40 «Випадковий 

свідок»

09.20 Х/ф «У небі «Нічні 

відьми»

11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.10 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.40 Х/ф «Новий 

апокаліпсис: блискавка 

долі»

18.20 «Свідок. Агенти»

21.00 Т/с «Смерть у раю-8»

23.45 Т/с «Нарко: Мексика»

02.05 «Таємниці кримінального 

світу»

03.50 «Речовий доказ»

04.20 «Правда життя»

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 Мама реготала. Найкраще

14.50 Т/с «Суперкопи»

18.00 Т/с «Громада»

19.00 Т/с «Швидка»

21.10 Т/с «Касл»

23.45 Мама реготала

01.30 ПРОФІЛАКТИКА

05.00 Оттак Мастак!

СТБ

05.30 Т/с «Комісар Рекс»

09.05 «Битва екстрасенсів»

13.20, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.45, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Детектор брехні-2021»

20.15, 22.50 Т/с «Двоє над 

прірвою»

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 «ДжеДАІ-2019»

06.45, 19.25 Т/с «Звонар»

10.45 Х/ф «Місія неможлива: 

нація ізгоїв»

13.10 Х/ф «Місія неможлива: 

наслідки»

16.00 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 2.10 «Спецкор»

18.50, 2.40 «ДжеДАІ-»

20.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.20 «Гроші»

23.35 «Дубинізми»

00.15 Х/ф «І гримнув грім»

03.10 «Облом.UA.»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Інгулець» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

07.45, 18.15, 5.00 Журнал Ліги 

чемпіонів

08.15 «Наполі» — «Парма». 

Чемпіонат Італії

10.00, 12.00, 13.40, 5.30 Топ-матч

10.10 «Валенсія» — «Лаціо». 

1/4 фіналу (1999 р. /00). 

Ліга чемпіонів УЄФА

12.10 Албанія — Україна. Відбір 

до Євро-2022 р. з футзалу

13.50 «Ліон» — «Евертон» 

(2017 р. /18). Ліга Європи 

УЄФА

15.40, 22.30 Футбол NEWS

15.55 Фінали Ліги чемпіонів 

(2020 р.). Прем’єра

16.25 «Челсі» — «Бордо»

(2008 р. /09). Ліга 

чемпіонів УЄФА

18.45 «Аталанта» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

20.35 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

21.30 «Вмикай підігрів»

22.45 Журнал. УЄФА Євро 

2020 р.

23.15 Іспанія — Швейцарія. Ліга 

націй УЄФА

01.00 Фінали Ліги чемпіонів 

(2020 р.)

01.30 Профілактика

ФУТБОЛ-2

06.00 «Аталанта» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

07.45 «Челсі» — «Бордо» (2008 

р. /09). Ліга чемпіонів 

УЄФА

09.30 Журнал. УЄФА Євро-

2020 р.

10.00 «Рома» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

11.50, 12.30, 14.30, 19.25, 1.20 

Топ-матч

12.00, 21.15 Журнал Ліги 

чемпіонів

12.45 «Металіст» — «Динамо» 

(2008 р. /09). Чемпіонат 

України

14.45 «Сампдорія» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

16.30 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.40 Іспанія — Швейцарія. Ліга 

націй УЄФА

18.30 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

19.45 Албанія — Україна. 

Відбір до Євро-2022 р. із 

футзалу

21.45 «Ман. Сіті» — «Ювентус» 

(2010 р. /11). Ліга Європи 

УЄФА

23.30 «Наполі» — «Парма». 

Чемпіонат Італії

01.30 Профілактика

05.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.20, 1.40 Правда життя

10.10, 0.30 Речовий доказ

11.20, 23.30 Зона будівництва

12.20, 18.00 Інженерні ідеї

13.15 Ілюзії сучасності

14.15, 19.55 Секретні території

15.10 Дике виживання

16.10, 21.50 Життя після людей

17.05 Дива природи

18.55 Скарб.UA

20.50 Стежка війни

22.30 Політ над Землею

02.35 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Ух ти show»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

10.30 Х/ф «За п’ять кроків до 

кохання»

12.40 Х/ф «Йолопи-

розбійники»

14.15, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

18.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

23.00 Т/с «Межа»

00.30 Х/ф «Пристрасті Дон 

Жуана»

02.00 Т/с «Три сестри»

02.50 «Нічне життя»

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 Салат-бар

14.00 Гордон Рамзі готує вдома

16.00 Неймовірні історії кохання

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 10.15, 11.15, 18.15, 

19.45, 21.15, 22.15, 23.15 

Одного разу під Полтавою

08.45, 19.15, 20.45 Одного разу 

в Одесі

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 «Книга джунглів-2»

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

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.01, 10.58, 3.15 Енеїда

06.30 М/ф «Коза-Дереза»

06.40 М/ф «Козлик та ослик»

06.50 М/ф «Некмітливий 

горобець»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.05, 2.25, 

5.10 Новини

07.07, 8.07, 9.07, 12.00, 13.12, 

18.22 Суспільна студія

09.30, 0.58 Т/с «Гранд готель»

11.28 Телепродаж

15.12, 21.35, 0.40, 3.00, 5.45 

Спорт

15.21 UA Фольк. Спогади

16.30 «Суперчуття»

17.29 «Боротьба за виживання»

18.57 «Незвіданий океан»

19.59 «Суперчуття»

20.25 «Дикі тварини»

21.57, 0.55, 3.12, 5.57 Спорт. 

Аспект

22.00 Т/с «Посольство»

23.30 Перша шпальта

04.10 Д/ф «Три Івани»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.30 ТСН

09.25 «Життя відомих людей-

2021»

10.25, 5.35 «Життя відомих 

людей»

11.25, 12.20, 14.15 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

20.45 Комедія «100 тисяч 

хвилин разом»

22.50, 3.00 Комедія «Кухня»

01.00 Жахи «Дзвінок»

ІНТЕР

05.30, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Х/ф «Скарлетт»

14.45, 15.35 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.30 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

23.50 Т/с «Згадати молодість»

01.55 Т/с «Несолодка 

пропозиція»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.40 Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.45 Реальна містика

13.40, 15.30, 5.30 Агенти 

справедливості

17.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-4»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Жіночий лікар-5»

23.10 Контролер

23.50, 2.10 Т/с «Замок на піску»

01.40 Телемагазин

04.30 Свекруха чи невістка

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Багач — бідняк

11.05 Секретний фронт

12.00, 13.15 Х/ф «Важка мішень»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25, 16.10, 21.25 Т/с «Нюхач»

16.55 Х/ф «Патруль часу»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Громадянська оборона. 

Прем’єра

23.10 Х/ф «Очі дракона»

00.55 Анти-зомбі

02.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.35, 15.00 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

10.20 Вар’яти

11.10 Х/ф «Викрасти на 

продаж»

13.00 Кохання на виживання

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Цунамі 3Д»

22.50 Х/ф «Дрейф»

00.40 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

03.00 Зона ночі

05.00 Абзац

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, 

019.00, 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

00.10 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

03.10 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

05.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

НТН

05.45 Х/ф «Чудо в краю 

забуття»

07.55, 16.50, 3.50 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

3.20 «Свідок»

09.00 Х/ф «Опік»

11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.50 «Свідок. Агенти»

14.15, 21.00 Т/с «Смерть у 

раю-8»

18.20 «Будьте здоровi»

23.45 Т/с «Нарко: Мексика»

02.15 «Таємниці кримінального 

світу»

04.05 «Речовий доказ»

04.35 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.15, 1.30 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 Мама реготала. Найкраще

14.50 Т/с «Суперкопи»

18.00 Т/с «Громада»

19.00 Т/с «Швидка»

21.10 Т/с «Касл»

23.50 Мама реготала

02.30 Мама реготала. Найкраще

03.15 Оттак Мастак!

СТБ

05.30 Т/с «Комісар Рекс»

09.20 «Битва екстрасенсів»

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.45, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Таємниці ДНК»

20.15, 22.50 Т/с «Любов з 

ароматом кави»

00.50 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 «ДжеДАІ-2019»

06.35 Т/с «Удар у відповідь-2»

08.30 Х/ф «Її звали Нікіта»

10.50 Х/ф «Поліцейські»

12.50 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 2.00 «Спецкор»

18.50, 2.30 «ДжеДАІ-»

19.25 Т/с «Звонар»

20.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.20, 0.10 Т/с «Кістки-9»

03.00 «Облом.UA.»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Десна» — «Зоря». 

Чемпіонат України

07.45, 22.45 Фінали Ліги 

чемпіонів (2020 р.)

08.15 Албанія — Україна. Відбір 

до Євро-2022 р. з футзалу

09.45, 11.15, 3.25, 5.30 Топ-матч

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.15 «Вмикай підігрів»

11.20 «Сампдорія» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

13.10 «Інтер» — «Тоттенгем». 

1/8 фіналу (2012 р. /13). 

Ліга Європи УЄФА

15.55 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

16.25 «Баварія» — «Ман 

Сіті» (2013 р. /14). Ліга 

чемпіонів УЄФА

18.10 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

19.00 «Болонья» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

20.45 «Реал» — «Барселона». 

1/2 фіналу (2010 р. /11). 

Ліга чемпіонів УЄФА

23.15 Україна — Німеччина. 

Ліга націй УЄФА

01.05 Журнал Ліги чемпіонів

01.35 «Наполі» — «Парма». 

Чемпіонат Італії

03.40 «Металіст» — «Динамо» 

(2008 р. /09). Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Вмикай підігрів»

07.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

07.50 «Баварія» — «Ман 

Сіті» (2013 р. /14). Ліга 

чемпіонів УЄФА

09.30, 21.15 Журнал Ліги 

чемпіонів

10.00 «Болонья» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

11.50 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

12.45 «Шахтар» — «Динамо» 

(2010 р. /11). Чемпіонат 

України

14.30, 18.30, 19.15, 1.35 Топ-матч

14.45 «Інтер» — «Беневенто». 

Чемпіонат Італії

16.30, 3.30 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.40 Україна — Німеччина. 

Ліга націй УЄФА

18.45 Фінали Ліги чемпіонів 

(2020 р.)

19.25 «Аталанта» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

21.45 «Боруссія» (Д) — «Порту. 

1/16 фіналу (2015 р. /16). 

Ліга Європи УЄФА

23.35 Албанія — Україна. 

Відбір до Євро-2022 р. із 

футзалу

01.05 Журнал. УЄФА Євро-

2020 р.

01.40 «Ліон» — «Евертон» 

(2017 р. /18). Ліга Європи 

УЄФА

03.40 «Валенсія» — «Лаціо». 

1/4 фіналу (1999 р. /00). 

Ліга чемпіонів УЄФА

05.30 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

09.00, 1.40 Правда життя

10.05, 0.30 Речовий доказ

11.15, 23.30 Зона будівництва

12.15, 18.05 Інженерні ідеї

13.15 Ілюзії сучасності

14.15, 19.55 Секретні території

15.15, 20.50 Стежка війни

16.15, 21.50 Життя після людей

17.05 Дива природи

19.00 Скарб.UA

22.30 Політ над Землею

02.40 Аджимушкай

03.30 Ліліпути

04.15 Потойбіччя. Сни

05.05 Гордість України

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00, 0.50 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

11.35, 23.00 Т/с «Межа»

13.10, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

15.10 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

18.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

02.30 «Нічне життя»

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 Салат-бар

14.00 Гордон Рамзі готує вдома

16.00, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

16.50, 17.25 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

02.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 10.15, 11.15, 18.15, 

19.45, 21.15, 22.15, 23.15 

Одного разу під Полтавою

08.45, 19.15, 20.45 Одного разу 

в Одесі

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 Х/ф «Елвін і бурундуки»

14.00 Панянка-селянка

15.00 4 весілля

16.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

01.15 Рятівники

02.15 Щоденники Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.01, 10.58, 3.15 Енеїда

06.30 М/ф «Подарунок»

06.40 М/ф «Було сумно»

06.50 М/ф «Ватажок»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.05, 2.25, 

5.10 Новини

07.07, 8.07, 9.07, 12.00, 13.12, 

18.22 Суспільна студія

09.30, 22.00 Т/с «Посольство»

11.28 Телепродаж

15.12, 21.35, 0.40, 3.00, 5.45 

Спорт

15.21 Країна пісень

16.30 «Суперчуття»

17.29 Схеми. Корупція в деталях

18.57 «Тваринна зброя»

19.59 «Суперчуття»

20.25 «Дикі тварини»

21.57, 0.55, 3.12, 5.57 Спорт. 

Аспект

23.30 #ВУКРАЇНІ

00.58 Т/с «Гранд готель»

04.10 Д/ф «Сходи Якова»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 29—30 СІЧНЯ 2021
2 лютого
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на березень

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 перед плати 

бере: на місяць — 4 грн. , на два–три 

місяці — 9 грн., на чотири–шість 

місяців— 11 грн., на сім–дванад-

цять місяців— 15 грн. 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг перед-
платити «Україну молоду» з нового року, 
це можна зробити до 18 лютого, щоб отриму-
вати газету з березня. Оформити передпла-
ту можна у відділеннях поштового зв’язку, 
в операційних залах поштамтів, у пунктах 
прий мання пе редплати, на сайті ПАТ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua. 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. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.30 ТСН

09.25 «Життя відомих людей-

2021»

10.25, 5.35 «Життя відомих 

людей»

11.25, 12.20, 14.15 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

20.45 Комедія «100 тисяч 

хвилин разом»

22.50, 3.00 Комедія «Кухня»

01.00 Жахи «Дзвінок-2»

ІНТЕР

05.30, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Х/ф «Скарлетт»

14.45, 15.35 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

23.50 Т/с «Згадати молодість»

01.55 Х/ф «Трикутник»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.10 Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.45, 4.00 Реальна містика

13.40, 15.30, 5.30 Агенти 

справедливості

17.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-4»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Жіночий лікар-5»

23.10, 2.10 Т/с «Будинок, який...»

01.40 Телемагазин

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

12.00, 13.15 Х/ф «Патруль 

часу»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25, 16.15, 21.25 Т/с «Нюхач»

16.50 Х/ф «Вуличний боєць»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

23.15 Х/ф «Колонія»

01.00 Анти зомбі

02.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.35, 15.00 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

10.20 Вар’яти

11.00 Х/ф «Овердрайв»

13.00 Кохання на виживання

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Глибоке синє 

море»

23.00 Х/ф «Риба 

Франкенштейна»

00.50 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

02.30 Служба розшуку дітей

02.35 Зона ночі

05.00 Абзац

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

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 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»

21.40 Час-Time

00.10 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

03.10 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

05.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 Х/ф «У пошуках 

мільйонерки»

07.50, 16.50, 3.45 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

3.15 «Свідок»

09.00 Х/ф «Мій бойовий 

розрахунок»

11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.50 «Легенди карного 

розшуку»

14.10, 21.00 Т/с «Смерть у 

раю-8»

18.20 «Вартість життя»

23.45 Т/с «Нарко: Мексика»

02.15 «Таємниці кримінального 

світу»

04.05 «Речовий доказ»

04.35 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.15, 1.30 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 Мама реготала. Найкраще

14.50 Т/с «Суперкопи»

18.00 Т/с «Громада»

19.00 Т/с «Швидка»

21.10 Т/с «Касл»

23.50 Мама реготала

02.30 Мама реготала. Найкраще

03.15 Оттак Мастак!

СТБ

04.55 Т/с «Комісар Рекс»

08.30 «Битва екстрасенсів»

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.45, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Один за всіх»

20.15, 22.50 Т/с «Тінь кохання»

01.00 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 «Середмістя»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Удар у відповідь-2»

07.55 Х/ф «Бог війни»

10.20 Х/ф «Робін Гуд»

13.05 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 2.05 «Спецкор»

18.50, 2.35 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Звонар»

20.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.25, 0.15 Т/с «Кістки-9»

03.05 «Облом.UA.»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Минай» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

07.45, 15.55, 18.15, 22.45 Журнал 

Ліги чемпіонів

08.15, 1.35 «Рома» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.15 «Вердер» — «Андерлехт» 

(2004 р. /05). Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.00 «Інтер» — «Беневенто». 

Чемпіонат Італії

13.50 «Боруссія» (М) 

— «Шальке». 1/8 фіналу 

(2016 р. /17). Ліга Європи 

УЄФА

16.25 «ПСЖ» — «Аякс» (2014 

р. /15). Ліга чемпіонів 

УЄФА

18.45 «Сампдорія» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

20.35, 3.25, 5.30 Топ-матч

20.40 «Динамо» (К) 

— «Шахтар». 1/2 фіналу 

(2008 р. /09). Кубок УЄФА

23.15 Англія — Бельгія. Ліга 

націй УЄФА

01.05 Журнал. УЄФА Євро 

2020 р.

03.40 «Шахтар» — «Металіст» 

(2009 р. /10). Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Спеція» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії

07.45 «ПСЖ» — «Аякс» (2014 

р. /15). Ліга чемпіонів 

УЄФА

09.30, 21.15 Фінали Ліги 

чемпіонів (2020 р.)

10.00 «Сампдорія» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

11.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

12.45 «Шахтар» — «Металіст» 

(2009 р. /10). Чемпіонат 

України

14.30 Журнал. УЄФА Євро-

2020 р.

15.00 Албанія — Україна. 

Відбір до Євро-2022 р. із 

футзалу

16.30, 3.30 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.40 Англія — Бельгія. Ліга 

націй УЄФА

18.30, 19.15, 1.25 Топ-матч

18.45 Журнал Ліги чемпіонів

19.25 «Наполі» — «Парма». 

Чемпіонат Італії

21.45 «Бенфіка» — «Ювентус». 

1/2 фіналу (2013 р. /14). 

Ліга Європи УЄФА

23.35 «Інтер» — «Беневенто». 

Чемпіонат Італії

01.40 «Боруссія» (М) 

— «Шальке». 1/8 фіналу 

(2016 р. /17). Ліга Європи 

УЄФА

03.40 «Вердер» — «Андерлехт» 

(2004 р. /05). Ліга 

чемпіонів УЄФА

05.30 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.55, 1.40 Правда життя

10.25, 0.30 Речовий доказ

11.35, 23.30 Зона будівництва

12.35, 18.10 Інженерні ідеї

13.30 Ілюзії сучасності

14.30, 19.55 Секретні території

15.25, 20.50 Стежка війни

16.25, 21.50 Життя після людей

17.10 Дива природи

19.05 Скарб.UA

22.30 Політ над Землею

02.40 Телеформат

05.00 Прихована реальність

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Ух ти show»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.40, 0.50 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

11.25, 23.00 Т/с «Межа»

13.15, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

15.10 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

18.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

02.30 «Нічне життя»

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 Салат-бар

14.00 Гордон Рамзі готує вдома

16.00, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

02.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 10.15, 11.15, 18.15, 

19.45, 21.15, 22.15, 23.15 

Одного разу під Полтавою

08.45, 19.15, 20.45 Одного разу 

в Одесі

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 Х/ф «Елвін та 

бурундуки-2»

14.00 Панянка-селянка

15.00 4 весілля

16.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

01.15 Рятівники

02.15 Щоденники Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.01, 10.58, 3.15 Енеїда

06.30 М/ф «Горщик-Сміхотун»

06.40 М/ф «Грицькові книжки»

06.50 М/ф «Війна яблук і гусені»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.05, 2.25, 

5.10 Новини

07.07, 8.07, 9.07, 12.00, 13.12, 

18.22 Суспільна студія

09.30, 22.00 Т/с «Посольство»

11.28 Телепродаж

15.12, 21.35, 0.40, 3.00, 5.45 

Спорт

15.21 Країна пісень

16.30 «Суперчуття»

17.29 #ВУКРАЇНІ

18.57 «Тваринна зброя»

19.59 «Суперчуття»

20.25 «Дикі тварини»

21.57, 0.55, 3.12, 5.57 Спорт. 

Аспект

23.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

00.58 Т/с «Гранд готель»

04.10 Д/ф «Одесити на Донбасі»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 29—30 СІЧНЯ 2021
3 лютого
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.35 ТСН

09.25 «Життя відомих людей-

2021»

10.25, 2.45, 5.35 «Життя відомих 

людей»

11.25, 12.20, 14.15, 14.40 «Майже 

колишні»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

20.45 Комедія «100 тисяч 

хвилин разом»

21.45 «Право на владу-2021»

00.45 Комедія «Великий 

солдат»

ІНТЕР

05.30, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

12.25 Х/ф «Скарлетт»

14.45, 15.35 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.30 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

23.55 Т/с «Згадати молодість»

02.00 Х/ф «В обіймах брехні»

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.45, 3.30 Реальна містика

13.40, 15.30 Агенти 

справедливості

17.00 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-4»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Жіночий лікар-5»

23.10 Слідами

23.50, 2.10 Т/с «Перстень із 

бірюзою»

01.40 Телемагазин

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.35 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт

12.05, 13.15 Х/ф «Вуличний 
боєць»

12.45, 15.45 Факти. День

14.30, 16.15, 21.25 Т/с «Нюхач»

16.55 Х/ф «Колонія»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Анти-зомбі. Прем’єра

23.15 Х/ф «Ігри кілерів»

01.05 Анти-зомбі

02.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.35, 15.00 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

10.20, 2.00 Вар’яти

11.00 Х/ф «16 кварталів»

13.00 Кохання на виживання

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Мілина»

22.40 Х/ф «Щелепи»

00.20 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

02.55 Служба розшуку дітей

03.00 Зона ночі

05.00 Абзац

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 Спостерігач

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 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»

19.20, 1.15 Дійові особи

21.40 Час-Time

00.10 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

03.10 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

05.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

НТН

05.00, 4.50 «Top Shop»

06.00 Х/ф «Вінчання зі 

смертю»

07.50, 16.50, 3.50 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

3.20 «Свідок»

09.00 Х/ф «Невизначена 

особа»

11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.50 «Вартість життя»

14.10, 21.00 Т/с «Смерть у 

раю-8»

18.20, 4.25 «Правда життя»

23.45 Т/с «Нарко: Мексика»

02.15 «Таємниці кримінального 

світу»

03.55 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.15, 1.30 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 Мама реготала. Найкраще

14.50 Т/с «Суперкопи»

18.00 Т/с «Громада»

19.00 Т/с «Швидка»

21.10 Т/с «Касл»

23.50 Мама реготала

02.30 Мама реготала. Найкраще

03.15 Оттак Мастак!

СТБ

05.05 Т/с «Комісар Рекс»

08.35 «Битва екстрасенсів»

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.50, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Один за всіх»

20.15, 22.50 Т/с «Одружити не 

можна помилувати»

01.00 Т/с «Анна — детектив»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 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»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

22.55 «П’ята колонка»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Удар у відповідь-2»

07.55 Х/ф «22 кулі»

10.05 Х/ф «Леон-кілер»

12.10 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 2.10 «Спецкор»

18.50, 2.40 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Звонар»

20.30 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

22.30, 0.20 Т/с «Кістки-9»

03.10 «Облом.UA.»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Рух» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

07.45 Журнал. УЄФА Євро 

2020 р.

08.15, 1.35 «Болонья» — 

«Мілан». Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.15 «Арсенал» — 

«Галатасарай» (2014 р. /15). 

Ліга чемпіонів УЄФА

12.00 «Аталанта» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

13.50 «Сельта» — «Аякс» 

(2016 р. /17). Ліга Європи 

УЄФА

15.55 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

16.50 «Реал» — «Баварія». 1/2 

фіналу (2017 р. /18). Ліга 

чемпіонів УЄФА

18.40 Албанія — Україна. Відбір 

до Євро-2022 р. з футзалу

20.10, 22.45, 1.05 Журнал Ліги 

чемпіонів

20.40 «Ліверпуль» — «МЮ». 

1/8 фіналу (2015 р. /16). 

Ліга Європи УЄФА

23.15 Польща — Італія. Ліга 

націй УЄФА

03.25, 5.30 Топ-матч

03.40 «Металіст» — «Дніпро» 

(2014 р. /15). Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 Албанія — Україна. 

Відбір до Євро-2022 р. із 

футзалу

07.30, 11.50, 12.30, 14.30, 18.30, 

19.15, 1.25 Топ-матч

07.45 «Реал» — «Баварія». 1/2 

фіналу (2017 р. /18). Ліга 

чемпіонів УЄФА

09.30, 18.45 Журнал Ліги 

чемпіонів

10.00 «Наполі» — «Парма». 

Чемпіонат Італії

12.00, 21.15 Журнал. УЄФА Євро-

2020 р.

12.45 «Металіст» — «Дніпро» 

(2014 р. /15). Чемпіонат 

України

14.45 «Болонья» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

16.30, 3.30 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.40 Польща — Італія. Ліга 

націй УЄФА

19.25 «Рома» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

21.45 «Селтік» — «Аякс» (2015 

р. /16). Ліга Європи УЄФА

23.35 «Сампдорія» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

01.40 «Сельта» — «Аякс» (2016 

р. /17). Ліга Європи УЄФА

03.40 «Арсенал» — 

«Галатасарай» (2014 р. 

/15). Ліга чемпіонів УЄФА

05.30 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.50, 1.40 Правда життя

10.00, 0.30 Речовий доказ

11.10, 23.30 Зона будівництва

12.10, 18.05 Інженерні ідеї

13.10 Там, де нас нема

14.10, 19.50 Секретні території

15.10, 20.50 Стежка війни

16.10, 21.50 Життя після людей

17.05 Дива природи

19.00, 2.35 Скарб.UA

22.30 Замерзла планета

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Ух ти show»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 Т/с «Мисливці на реліквії»

11.30, 23.00 Т/с «Межа»

13.15, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

15.10 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

18.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

02.40 «Нічне життя»

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 Салат-бар

14.00 Гордон Рамзі готує вдома

16.00, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

16.50 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

02.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 10.15, 11.15, 18.15, 

19.45, 21.15, 22.15, 23.15 

Одного разу під Полтавою

08.45, 19.15, 20.45 Одного разу 

в Одесі

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 Х/ф «Елвін і 

бурундуки-3»

14.00 Панянка-селянка

15.00 4 весілля

16.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

01.15 Рятівники

02.15 Щоденники Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.01, 10.58, 3.15 Енеїда

06.30 М/ф «День, коли 

щастить»

06.40 М/ф «Дерево і кішка»

06.50 М/ф «Жар-птиця»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.05, 2.25, 

5.10 Новини

07.07, 8.07, 9.07, 12.00, 13.12, 

18.22 Суспільна студія

09.30, 22.00 Т/с «Посольство»

11.28 Телепродаж

15.12, 21.35, 0.40, 3.00, 5.45 

Спорт

15.21 Країна пісень

16.30 «Суперчуття»

17.29 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

18.57 «Боротьба за виживання»

19.59 «Світ дикої природи»

20.25 «Дикі тварини»

21.57, 0.55, 3.12, 5.57 Спорт. 

Аспект

23.30 Схеми. Корупція в деталях

00.58 Т/с «Гранд готель»

04.10 Д/ф «Висота 307.5»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.15 ТСН

09.25 «Життя відомих людей-

2021»

10.25, 6.05 «Життя відомих 

людей»

11.25, 12.20 «Жіночий квартал»

13.00, 14.15 «Вечірній квартал»

17.10 Мелодрама «Вітер 

кохання»

20.15 Комедія «Сахара»

22.20 Бойовик «Тринадцятий 

воїн»

00.20 Жахи «Дзвінок»

02.20 Жахи «Дзвінок-2»

05.15 «Світське життя-2021»

ІНТЕР

05.30, 22.40 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Х/ф «Зорро»

14.45, 15.35, 0.30 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.20 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Шерлок»

02.55 «Чекай на мене. Україна»

04.05 «Орел і решка»

04.50 «Телемагазин»

05.20 «Україна вражає»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.50 Т/с «Чотирилисник 

бажань»

14.40, 15.30 Т/с «Алмазна 

корона»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Вище тільки 

любов»

01.45 Телемагазин

03.50 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Служба розшуку дітей

04.35, 0.50 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10, 20.10 Дизель-шоу

11.30, 1.20 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну»

12.45, 15.45 Факти. День

13.15, 22.50 «На трьох»
14.45, 16.15 Х/ф «Підривник»
16.55 Х/ф «У пошуках 

пригод»

18.45 Факти. Вечір

02.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.35 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

11.10, 1.50, 5.30 Вар’яти

12.10 Суперінтуїція

17.10 Х/ф «Солт»

19.10 Х/ф «Синя безодня»

21.00 Х/ф «Синя безодня-2»

22.50 Х/ф «Атлантида»

00.50 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

02.25 Служба розшуку дітей

02.30 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.25 Невигадані історії

07.10, 13.10 Д/с «Крила війни»

08.10, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

08.15 Форшмак

08.45 Натхнення

09.30 Машина часу

10.10, 14.10 Д/с «Нижче тільки 

пекло»

11.10, 16.10 Д/с «Бойовий 

відлік»

12.30 На власні очі

15.30 Срібний вік

17.10, 23.10 Д/c «Великі танкові 

битви»

18.10, 22.00 Д/с «Мисливці на 

нацистів»

19.20, 1.15 «Політклуб із Віталієм 

Портніковим»

21.40 Час-Time

00.10 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

03.10 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

05.10 Д/с «Авіакатастрофи: 

причини і наслідки»

НТН

05.50 Х/ф «Сімнадцятий 
трансатлантичний»

07.50, 17.25, 3.45 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

3.15 «Свідок»

09.00 Х/ф «Застава в горах»
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.50, 4.20 «Правда життя»

14.15 Т/с «Смерть у раю-8»

16.50 «Наші права»

18.20 «Таємниці світу»

21.20 Х/ф «Пограбування 
казино»

23.45 Т/с «Нарко: Мексика»

02.15 «Таємниці кримінального 

світу»

03.50 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.15, 1.15 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, 0.00, 2.15 Мама реготала. 

Найкраще

14.50 Т/с «Суперкопи»

18.00 Т/с «Громада»

20.15 Х/ф «Термінатор-2: 
судний день»

23.00 Без краватки

03.00 Оттак Мастак!

СТБ

05.50 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

12.55, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

20.15, 22.50 Т/с «Життя 

прекрасне»

01.30 Т/с «Анна — детектив»

ПРЯМИЙ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 17.00 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «По факту»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.00 «WATCHDOGS»

18.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.25 Х/ф «Рейд у 

пустелю-2»

11.10 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 1.15 «Спецкор»

18.50, 1.50 «ДжеДАІ»

19.25 Х/ф «Серед білого дня»

21.15 Х/ф «Книга Ілая»

23.25 Х/ф «Експедиція 

Юрського періоду»

02.25 «Облом.UA.»

04.45 «Цілком таємно-2017»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 3.25, 5.30 Топ-матч

06.10 «Ворскла» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

08.10 «Аталанта» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.15 «Ліон» — «Баварія». 1/2 

фіналу (2009 р. /10). Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.00 «Наполі» — «Парма». 

Чемпіонат Італії

13.50 «Боруссія» (Д) — 

«Аталанта». 1/16 фіналу 

(2017 р. /18). Ліга Європи 

УЄФА

15.55 «Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

16.25 «Челсі» — «Ліверпуль». 

1/2 фіналу (2007 р. /08). 

Ліга чемпіонів УЄФА

18.45 Журнал Ліги чемпіонів

19.15 «Інтер» — «Беневенто». 

Чемпіонат Італії

21.00 Фінали Ліги чемпіонів 

(2020 р.)

21.30 «Вмикай підігрів»

22.45 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

23.15 Хорватія — Швеція. Ліга 

націй УЄФА

01.05 Фінали Ліги чемпіонів 

(1999 р. /2005 р.)

01.35 «Сампдорія» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

03.40 «Металіст» — «Шахтар» 

(2008 р. /09). Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Кальярі» — «Сассуоло». 

Чемпіонат Італії

07.50 «Челсі» — «Ліверпуль. 

1/2 фіналу (2007 р. /08). 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.10 «Інтер» — «Беневенто». 

Чемпіонат Італії

12.00 Фінали Ліги чемпіонів 

(2020 р.)

12.30, 14.30, 23.40, 1.45 Топ-матч

12.45 «Металіст» — «Шахтар» 

(2008 р. /09). Чемпіонат 

України

14.45 «Аталанта» — «Лаціо». 

Чемпіонат Італії

16.30, 3.45 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.40 Франція — Португалія. 

Ліга націй УЄФА

18.30 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

19.25 «Ліверпуль» — 

«Бешикташ». 1/16 фіналу 

(2014 р. /15). Ліга Європи 

УЄФА

21.10 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

21.40 LIVE. «Мілан» 

— «Кротоне». Чемпіонат 

Італії

23.55 «ПСЖ» — «Селтік» (2017 

р. /18). Ліга чемпіонів 

УЄФА

01.55 «Боруссія» (Д) — 

«Аталанта». 1/16 фіналу 

(2017 р. /18). Ліга Європи 

УЄФА

03.55 «Ліон» — «Баварія». 1/2 

фіналу (2009 р. /10). Ліга 

чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

09.05, 1.40 Правда життя

10.10, 0.30 Речовий доказ

11.20, 23.30 Зона будівництва

12.20, 18.05 Інженерні ідеї

13.15 Там, де нас нема

14.15, 19.55 Секретні території

15.10, 20.50 Стежка війни

16.10, 21.50 Життя після людей

17.05 Політ над Землею

19.05 Скарб.UA

22.30 Замерзла планета

02.40 Бандитський Київ

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.20 «Орел і решка. Шопінг»

11.10 Х/ф «Шалені 

викладачі»

12.50, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.35 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

18.30 Х/ф «Хлопчик у 

дівчинці»

20.15 Х/ф «Одружись зі 

мною, чуваче»

00.40 Х/ф «Американська 

незаймана»

02.10 «Нічне життя»

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 Корисні поради

13.00 Спеція

13.30 Салат-бар

14.00 Гордон Рамзі готує вдома

16.00, 1.40 Неймовірні історії 

кохання

16.50, 3.40 Зіркові долі

20.30 Дачна відповідь

22.20 Готуємо разом

00.40 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

02.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 10.15, 11.15, 18.15, 

19.45, 21.15, 22.15, 23.15 

Одного разу під Полтавою

08.45, 19.15, 20.45 Одного разу 

в Одесі

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 Х/ф «Елвін і бурундуки: 

бурундумандри»

14.00, 2.15 Панянка-селянка

15.00 4 весілля

16.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

01.15 Рятівники

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.01, 10.58, 0.58 Енеїда

06.30 М/ф «Дивне китеня»

06.40 М/ф «Дощику, дощику, 

припусти»

06.50 М/ф «Дівчинка та зайці»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.05, 2.25, 

5.10 Новини

07.07, 8.07, 9.07, 12.00, 13.12, 

18.22, 1.25, 3.15 Суспільна 

студія

09.30, 22.00 Т/с «Посольство»

11.28 Телепродаж

15.12, 21.35, 0.40, 3.00, 5.45 

Спорт

15.21 Країна пісень

16.30 «Суперчуття»

17.29, 4.43 Перша шпальта

18.57, 23.30 «Боротьба за 

виживання»

19.59 «Світ дикої природи»

20.25 «Дикі тварини»

21.57, 0.55, 3.12, 5.57 Спорт. 

Аспект

03.46 #ВУКРАЇНІ

04.15 Схеми. Корупція в деталях

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 29—30 СІЧНЯ 2021
5 лютого
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КАНАЛ «1+1»

07.00, 3.15, 5.20 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

17.30, 20.15 «Вечірній квартал-

2020»

19.30, 4.35 ТСН

21.50 «Жіночий квартал-2020»

23.15, 0.15 «Світське життя-

2021»

01.15 Бойовик «Тринадцятий 

воїн»

ІНТЕР

05.40 М/ф «Казка про царя 

Салтана»
06.45 Х/ф «Зорро»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Приходьте 

завтра»
13.00 Х/ф «Зайчик»
14.40 Х/ф «Кар’єра Діми 

Горіна»
16.40 Х/ф «Королева 

бензоколонки»

18.10, 20.30 Т/с «Пристрасті по 

Зінаїді»

20.00 «Подробиці»

23.10 Ювілейний вечір групи 

«Сябри»

00.55 Д/п «Небо. Літак. Мрія»
01.50 Х/ф «Любов на 

асфальті»

03.30 «Орел і решка»

04.50 Мультфільм

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 3.00 Реальна містика

08.50 Х/ф «Курка»

10.50 Т/с «Сурогатна мати»

14.40, 15.20 Т/с «Міраж»

20.00 Головна тема

21.00 Шоу «Маска»

23.00, 2.15 Т/с «Поранене серце»

01.45 Телемагазин

ICTV

04.55 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.10 Факти

05.35 Т/с «Копи на роботі»

07.30, 9.10 «На трьох»

08.35 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну»

09.40, 13.00 Т/с «Нюхач»

12.45 Факти. День

16.25 Х/ф «Стар трек»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Стартрек: 

відплата»

21.40 Х/ф «Стартрек: за 

межами Всесвіту»

23.50 Х/ф «Сингулярність»

01.35 Т/с «Таємні двері»

НОВИЙ КАНАЛ

08.20, 10.00 Kids’ Time

08.25 М/ф «Феї: загублений 

скарб»

10.05 Орел і решка

11.00, 5.30 У кого більше?

13.00 Х/ф «Шерлок Холмс»

15.40 Х/ф «Шерлок Холмс: 

гра тіней»

18.10 Х/ф «Кінгсмен: 

секретна служба»

20.40 Х/ф «Кінгсмен: золоте 

кільце»

23.40 Х/ф «Мілина»

01.30 Вар’яти

02.20 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 

023.00, 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

08.15 Д/с «Топ-10: таємниці й 

загадки»

08.40 Натхнення

09.30 Машина часу

10.10 Медекспертиза

10.30 Майстри ремонту

11.10 Гончаренко рулить

11.35, 15.40 На власні очі

12.15 Індійський фільм «Калія»

15.15 Є сенс

16.10 Д/с «Бойовий відлік»

17.10, 23.10 Д/c «Великі танкові 

битви»

18.15 Невигадані історії

18.30 Vоїн — це я!

19.00 Д/c «Апокаліпсис: Сталін»

20.10, 2.10, 5.10 Рандеву

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

22.00 Д/с «Мисливці на 

нацистів»

00.10 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

03.20 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

НТН

05.10, 4.55 «Top Shop»

06.10 Х/ф «Їм було 

дев’ятнадцять...»

07.40 Х/ф «Було у батька три 

сини»

10.25 Х/ф «Особливо 

важливе завдання»

13.05 Х/ф «Іван Сила»

14.50, 2.15 «Випадковий свідок»

18.00 «Переломні 80-ті»

19.00, 1.45 «Свідок»

19.30 Х/ф «По сірники»

21.00 Х/ф «Громобій»

22.50 Х/ф «Брехня та ілюзії»

00.40 «Реальні злочинці»

02.35 «Речовий доказ»

04.05 «Легенди бандитського 

Києва»

НЛО-ТБ

06.15, 1.15 Телемагазин

07.20, 23.10, 2.15 Мама реготала. 

Найкраще

09.30 «Темний плащ»

11.30 Т/с «Сишиш-шоу»

14.30 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

16.00 Мама реготала. Найкраще

18.00 Х/ф «Матриця»

20.35 Х/ф «Матриця: 

перезавантаження»

03.00 Оттак Мастак!

СТБ

05.35, 10.50 Т/с «Двоє над 

прірвою»

07.55 «Неймовірна правда про 

зірок»

12.35 Т/с «Життя прекрасне»

17.00 «Хата на тата»

19.00 «МастерШеф. 

Професіонали»

23.00 «Звана вечеря»

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». 

Новини

10.10 «Міністерство правди»

10.30 «WATCHDOGS»

11.15, 12.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

13.10 «П’ята колонка»

17.00 «Щасливе інтерв’ю»

18.00 «Анатомія тижня»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

22.00 «THE WEEK»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони 2018»

07.30 «ДжеДАІ-2019»

08.35 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»

09.35 «Загублений світ»

12.15 Х/ф «Чужий»

14.40 Х/ф «Чужі»

17.30 Х/ф «Чужий-3»

19.40 Х/ф «Чужий-4: 

воскресіння»

21.45 Х/ф «Чужий: заповіт»

00.00 Х/ф «Дефектні»

02.00 «Облом.UA.»

03.30 «Цілком таємно-2017»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Олімпік» — «Минай». 

Чемпіонат України

07.45, 11.15 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 «Мілан» — «Кротоне». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.15 «Вмикай підігрів»

11.45, 19.45, 1.30, 3.30, 5.30 

Топ-матч

12.00 «Рома» — «Верона». 

Чемпіонат Італії

13.50 «Ліверпуль» — 

«Вільярреал». 1/2 фіналу 

(2015 р. /16). Ліга Європи 

УЄФА

15.55 LIVE. «Аталанта» 

— «Торіно». Чемпіонат 

Італії

17.55 «Реал» — «Ман Сіті» 

(2012 р. /13). Ліга 

чемпіонів УЄФА

19.50 «Бенфіка» — 

«Фенербахче». 1/2 фіналу 

(2012 р. /13). Ліга Європи 

УЄФА

21.40 LIVE. «Дженоа» 

— «Наполі». Чемпіонат 

Італії

23.40 «Ісландія — Данія. Ліга 

націй УЄФА

01.40 «Сассуоло» — «Спеція». 

Чемпіонат Італії

03.40 «Шахтар» — «Дніпро» 

(2011 р. /12). Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Вмикай підігрів»

07.00, 7.45, 1.25 Топ-матч

07.15 Журнал Ліги чемпіонів

08.00 «Реал» — «Ман Сіті» 

(2012 р. /13). Ліга 

чемпіонів УЄФА

09.50, 5.30 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

10.00 «Сельта» — «Аякс» (2016 

р. /17). Ліга Європи УЄФА

11.45 «Шахтар» — «Дніпро» 

(2011 р. /12). Чемпіонат 

України

13.35 «Мілан» — «Кротоне». 

Чемпіонат Італії

15.25 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

15.55 LIVE. «Сассуоло» 

— «Спеція». Чемпіонат 

Італії

17.55 Фінали Ліги чемпіонів 

(2020 р.)

18.25 «Ювентус» — «Рома» 

(2000 р. /01). «Рома» 

— «Ювентус» (2003 р. 

/04). Класичні матчі Calcio

18.55 LIVE. «Ювентус» 

— «Рома». Чемпіонат 

Італії

20.55 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

21.50 «Тоттенгем» — «Ліон» 

(2012 р. /13). Ліга Європи 

УЄФА

23.35 «Аталанта» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

01.40 «Ліверпуль» — 

«Вільярреал». 1/2 фіналу 

(2015 р. /16). Ліга Європи 

УЄФА

03.30 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.40 «Дженоа» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії»

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.30, 0.40 Містична Україна

09.15, 19.00 Код доступу

11.15 Речовий доказ

12.25, 23.45 Секретні території

13.20, 21.00 Горизонт

17.00 Політ над Землею

18.00 Замерзла планета

01.25 Війна всередині нас

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.30 «Ух ти show»

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

11.00 Х/ф «Хлопчик у 

дівчинці»

12.40 Х/ф «Одружись зі 

мною, чуваче»

14.20 «Орел і решка. Івлєєва VS 

Бєдняков»

00.00 Х/ф «Чоловіки у 

великому місті-2»

02.00 «Бійцівський клуб»

02.50 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Зіркові неймовірні долі

08.50 Досьє Голлівудe

09.50, 23.30 Корисні поради

11.40 Спеція

12.40 Смачні страви

14.00 Правила життя

16.00 Майстри ремонту

18.00 Квартирне питання

19.50 Дачна відповідь

00.40 Ідеї ремонту

01.40 Неймовірні історії кохання

02.30 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Зіркові долі

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.35 М/ф «Бджілка Майя та 

медові ігри»

11.05 Х/ф «Дівчинка з 

сірниками»

12.15 Х/ф «Русалонька»

13.25 Х/ф «Мармадюк»

15.00 Х/ф «Життя і мета 

собаки»

16.50 Х/ф «Марлі та я»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 

Одного разу під Полтавою

19.30, 21.30, 23.30 Танька і 

Володька

20.30, 22.30 Одного разу в Одесі

00.00 Країна У

00.30 Казки У

01.00 Панянка-селянка

02.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.01, 2.35 Енеїда

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 2.10, 

3.30, 5.35 Новини

07.12 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

07.32 М/ф «Як козаки куліш 

варили»

07.42 М/ф «Як козаки 

олімпійцями стали»

08.07 #ВУКРАЇНІ

09.07 Відтінки України

09.40 Т/с «Снігопад»
11.55 Х/ф «Мій найкращий 

роман»

13.35 «Суперчуття. Особливий 

загін»

14.28 Телепродаж

15.00 UA Фольк. Спогади

16.05 Міста та містечка

16.21 Полювання (природнича 

історія)

17.20 «Дикі тварини»
18.00 Х/ф «Поруч з Ісусом: 

Хома»

19.51 «Світ дикої природи»

21.25 «Боротьба за виживання»
22.00, 3.55 Х/ф «Загублене 

місто»

00.25 Д/ф «Капелани»

01.38 Д/ф «Поєдинок Антона»
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.30, 1.45 «Світ навиворіт»

18.00 «Таємниці великих 

українців. Богдан 

Хмельницький»

19.30, 5.00 «ТСН. Тиждень»

21.00 «Голос країни-11»

23.05 Трилер «Погані часи в 

«Ель роялі»

ІНТЕР

05.35 Х/ф «Вождь 

червоношкірих»

07.25 Х/ф «Амазонія»

09.00 «Готуємо разом»

10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»

13.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

17.50 Т/с «Детектив Ренуар»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Т/с «Шерлок»

23.45 Х/ф «Ідеальна пастка»

01.40 «Речдок»

КАНАЛ «УКРАЇ-
НА»

05.50 Сьогодні

06.50 Реальна містика

09.15 Т/с «Друге життя Єви»

17.00, 21.00 Т/с «Добра душа»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Експрес-

відрядження»

01.45 Телемагазин

03.00 Контролер

03.30 Агенти справедливості

ICTV

05.10 Скарб нації

05.15 Еврика!

05.25 Факти

05.50 Більше ніж правда

06.45 Анти зомбі

07.40 Громадянська оборона

08.30 Т/с «Таємні двері»

11.30, 13.00 Х/ф «Стар трек»

12.45 Факти. День

14.05 Х/ф «Стартрек: 
відплата»

16.25 Х/ф «Стартрек: за 
межами Всесвіту»

18.45 Факти тижня

21.15 Х/ф «Життя»
23.05 Х/ф «Безмежний обрій»

00.55 Я зняв!

02.00 ПРОФІЛАКТИКА

НОВИЙ КАНАЛ

07.20, 9.10 Kids’ Time

07.25 М/ф «Атлантида: 

загублена імперія»

09.15 М/ф «Ральф-руйнівник»

11.10 М/ф «Ральф-руйнівник-2»

13.20 Х/ф «Кінгсмен: 

секретна служба»

16.00 Х/ф «Кінгсмен: золоте 

кільце»

19.00 Х/ф «Примарний 

вершник»

21.00 Х/ф «Примарний 

гонщик: дух помсти»

23.00 Х/ф «Цунамі 3Д»

00.40 Вар’яти

02.00 Профілактика

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 20.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 02.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»

07.50 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Невигадані історії

08.35, 15.45 Vоїн — це я!

08.45 Натхнення

09.25 Хроніка тижня

10.10 Д/с «Нижче тільки пекло»

11.10 Д/с «Топ-10: таємниці і 

загадки»

12.25 Індійський фільм «Серце 

сповнене коханням»

15.25 Медекспертиза

16.10 Д/с «Бойовий відлік»

17.10, 23.10 Д/c «Великі танкові 

битви»

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки 

тижня з Анною 

Мірошниченко

19.00 Д/c «Апокаліпсис: Сталін»

20.10, 2.15 Машина часу

20.35 Стоп реванш

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

22.00 Д/с «Мисливці на 

нацистів»

00.10 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

01.55 Огляд преси

03.15 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

НТН

05.55 Х/ф «Допінг для 
янголів»

07.35 «Будьте здоровi»

08.10 «Україна вражає»

10.00 Х/ф «Іван Сила»
11.50 Х/ф «По сірники»
13.40 Х/ф «Кохана жінка 

механіка Гаврилова»
15.15 Х/ф «Одруження 

Бальзамінова»
17.05 Х/ф «Пограбування 

казино»
19.00 Х/ф «Інтердівчинка»
22.00 Х/ф «Право на 

вбивство»
23.55 Х/ф «Брехня та ілюзії»
01.45 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.10, 1.20 Телемагазин

07.10, 15.50 Мама реготала. 

Найкраще

08.20 Без краватки

09.20 «Темний плащ»

11.30 Т/с «Сишиш-шоу»

14.20 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

18.00 Х/ф «Матриця: 
перезавантаження»

20.30 Х/ф «Матриця: 
революція»

23.10 Мама реготала Найкраще

02.20 Мама реготала. Найкраще

03.05 Оттак Мастак!

СТБ

05.00 «Невідома версія. Вечори 

на хуторі біля Диканьки»

05.50 Х/ф «Вечори на хуторі 
біля Диканьки (Ніч 

перед Різдвом)»

07.10 Х/ф «Приборкувачка 

тигрів»

09.10 «МастерШеф. 

Професіонали»

13.05 «Хата на тата»

15.00 «Супермама»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00 «Один за всіх»

23.20 «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» з 

Наталкою Фіцич

14.10, 15.10, 16.10 «Ехо України»

17.15 «Про особисте» з 

Наталкою Фіцич

18.00 «Анатомія тижня»

20.25 «Про військо»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини» з 

Тарасом Березовцом

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2019»

09.00 «Загублений світ»

13.05 Х/ф «Вторгнення: 

Планета Земля»

14.55 Х/ф «Бенджамін Фальк 

і Примарний Кинджал»

16.50 Х/ф «Книга Ілая»

19.00 Х/ф «П’ятий вимір»

21.10 Х/ф «Морський бій»

23.45 Х/ф «Фейкові копи»

01.45 «Облом.UA.»

04.30 «102. Поліція»

05.10 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 13.05, 18.40, 20.55, 

1.30, 3.30, 5.30 Топ-матч

06.10 «Рух» — «Колос». 

Чемпіонат України

08.10 «Аталанта» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.15 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

10.45 «МЮ» — «Реал». 1/4 

фіналу (2002 р. /03). Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.35 Фінали Ліги чемпіонів 

(2020 р.)

13.20, 21.10 Журнал Ліги 

чемпіонів

13.50 «Арсенал» — «Стандард» 

(2019 р. /20). Ліга Європи 

УЄФА

15.55 «Ювентус» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

17.45 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

18.55 LIVE. «Парма» 

— «Болонья». Чемпіонат 

Італії

21.40 LIVE. «Лаціо» 

— «Кальярі». Чемпіонат 

Італії

23.40 Франція — Португалія. 

Ліга націй УЄФА

01.40 «Беневенто» — 

«Сампдорія». Чемпіонат 

Італії

03.40 «Шахтар» — «Металіст» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Сассуоло» — «Спеція». 

Чемпіонат Італії

07.45, 17.55, 20.00, 22.00, 1.45 

Топ-матч

07.55 «Боруссія» (Д) 

— «Малага». 1/4 фіналу 

(2012 р. /13). Ліга 

чемпіонів УЄФА

09.45 «Ювентус» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

11.35 «Шахтар» — «Металіст» 

(2012 р. /13). Чемпіонат 

України

13.25 LIVE. «Беневенто» — 

«Сампдорія». Чемпіонат 

Італії

15.25 Журнал Ліги чемпіонів

15.55 LIVE. «Удінезе» 

— «Верона». Чемпіонат 

Італії

18.10 Хорватія — Швеція. Ліга 

націй УЄФА

20.10 «Дженоа» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

22.10 «Мілан» — «Арсенал». 

1/8 фіналу (2017 р. /18). 

Ліга Європи УЄФА

23.55 «Парма» — «Болонья». 

Чемпіонат Італії

01.55 «Арсенал» — «Стандард» 

(2019 р. /20). Ліга Європи 

УЄФА

03.45 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.55 «Лаціо» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.25, 0.40 Містична Україна

08.10, 18.00 Код доступу

10.10 Речовий доказ

11.20, 23.45 Секретні території

12.15, 21.00 Горизонт

16.00 Замерзла планета

19.00 Скептик

01.30 Теорія Змови

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.30 «Ух ти show»

09.10 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 Х/ф «Шалені 

викладачі»

11.40 Х/ф «Джунглі 

кличуть! У пошуках 

Марсупіламі»

13.30 «Орел і решка. Івлєєва VS 

Бєдняков»

23.00 «Орел і решка. Івлєєва VS 

Бєдняков. Невидане»

00.00 Х/ф «Американська 

незаймана»

01.40 Т/с «Три сестри»

02.25 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Квадратний метр

09.20, 0.20 Ідеї ремонту

10.20 Правила життя

12.20, 3.40 Корисні поради

14.00 Спеція

15.00 Смачні страви

16.00 Просто їжа

16.40 Удалий проєкт

18.00 Дачна відповідь

20.30 Квартирне питання

22.20 Майстри ремонту

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.15 М/ф «Книга джунглів-2»

10.30 Х/ф «Марлі та я»

12.40 Х/ф «Елвін і бурундуки»

14.20 Х/ф «Елвін та 

бурундуки-2»

16.00 Х/ф «Елвін і 

бурундуки-3»

17.30 Х/ф «Елвін і бурундуки: 

бурундумандри»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 

Одного разу під Полтавою

19.30, 21.30, 23.30 Танька і 

Володька

20.30, 22.30 Одного разу в Одесі

00.00 Країна У

00.30 Казки У

01.00 Панянка-селянка

01.50 Щоденники Темного

02.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.01 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55, 22.00 Новини

07.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

07.30 М/ф «Як козак щастя 

шукав»

07.40 М/ф «Як Петрик П’яточкін 

слоників рахував»

07.50 М/ф «Івасик-Телесик»

08.21, 13.30, 16.10 «Дикі 

тварини»

09.00 Божественна літургія 

православної церкви 

України

11.00 Недільна літургія 

Української греко-

католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 

римсько-католицької 

церкви в Україні

14.09, 19.35 Міста та містечка

14.28 Телепродаж

15.00 Країна пісень

16.50 Клубний чемпіонат світу з 

футболу FIFA Club World 

Cup Qatar-2020 р. by 

Alibaba Cloud. Матч за 5-те 

місце

19.00 «Світ дикої природи»

19.50 Клубний чемпіонат світу з 

футболу FIFA Club World 

Cup Qatar-2020 р. by 

Alibaba Cloud. Півфінал

22.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

23.00 «Боротьба за виживання»

00.00 ПРОФІЛАКТИКА КАНАЛУ 

(0.00-6.00)
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Коли слова «доволі» не існує
 Жадібність чи захлан-
ність — один із семи смер-
тельних гріхів, це — будь-яка 
схильність до надмірності й 
нестриманості. Захланність та 
грошелюбство є хворобою не 
тільки окремих осіб — це хво-
роба суспільства. Це хробак, 
який вигризає духовну напов-
неність людини: мораль, доб-
ро, співчуття і утворює порож-
нечу, хаос, нелюдяність. Лю-
дина втрачає моральні цін-
ності, а утворена порожнеча 
заповнюється жадобою до гро-
шей. Ця жадоба росте разом зі 
збільшенням придбаного. Та-
кого слова, як «доволі», не іс-
нує. Завжди мало. Саме про не-
наситність, жадібність окремої 
особи ітиметься далі.
 Ненаситність депутата Бер-
шадської ОТГ Євгенія Трохи-
менка (а таких в Україні — ти-
сячі), який на підставі лише 
офіційної декларації, поданої 
останнім як особою, уповнова-
женою на виконання функцій 
держави або місцевого самовря-
дування, за 2019 рік, володіє: 12 
авто і тракторами, серед яких 4 
недешеві Mersedes-benz; трьома 
земельними ділянками загаль-
ною площею майже 3 гектари у 
тій-таки Війтівці, корівником і 
м’ясним цехом, площею майже 
3000 кв. метрів... має близько 4 
мільйонів гривень на особисто-
му рахунку та рахунках членів 
родини. 
 І нащо йому було те невро-
логічне відділення лікарні? Чи 
справді скнарості немає меж? 
Але ж писав класик Іван Кот-
ляревський іще понад 200 років 
тому для таких: «Де общеє доб-
ро в упадку, забудь отця, за-
будь і матку, лети повинность 
ісправлять!»
 Тож про все по порядку.

Лікарня стає житловим 
будинком 
 Нині Бершадський відділ 
поліції здійснює досудове роз-
слідування у кримінальному 
провадженні за фактом неза-
конної приватизації комуналь-
ного майна (неврологічного від-
ділення лікарні в с. Війтівка 
Бершадського району Вінниць-
кої області) громадянином Тро-
хименком Є.А., а Бершадською 
місцевою прокуратурою в рам-
ках відповідного криміналь-
ного провадження, відкритого 
Вінницькою обласною прокура-
турою, нині вживаються заходи 
для об’єктивного встановлення 
всіх обставин щодо підстав для 
прийняття рішення Війтівсь-
кою сільською радою про відчу-
ження комунального майна — 
об’єкта охорони здоров’я — на 
аукціоні, законності проведен-
ня останнього та укладення до-
говору купівлі-продажу, інших 
підстав.
 Використовуючи сумнові-
дому схему «приватизації ко-
мунального майна, через ук-
ладення сумнівного договору 
купівлі-продажу комунального 
майна», депутат місцевої ради 
Євген Трохименко, нібито здій-

снивши реконструкцію закладу 
охорони здоров’я — неврологіч-
ного відділення місцевої лікар-
ні площею 743,1 кв. м, — отри-
мує право власності на такий 
собі «житловий будинок iз вбу-
дованими офісними та складсь-
кими приміщеннями».
 Вищевказаний правочин де-
юре дозволяє депутату місцевої 
ради Євгену Трохименку отри-
мати статус добросовісного на-
бувача. Водночас наявні юри-
дичні факти свідчать про те, що 
пан Євгеній Трохименко, свідо-
мо передбачаючи можливі на-
слідки своїх дій, завдав збитків 
територіальній громаді с. Вій-
тівка шляхом незаконного за-
володіння комунальним май-
ном.
 Зокрема, за наявною інфор-
мацією з офіційних джерел, 
схема незаконного заволодін-
ня Трохименком майном тери-
торіальної громади має наступ-
ний вигляд.
 Перед приватизацією вище-
названого неврологічного від-
ділення лікарні, з метою мак-
симально зменшити ринкову 
вартість вказаного об’єкта не-
рухомості (придбано Євгеном 
Трохименком усього за 24 ти-
сячі гривень, при курсі дола-
ра станом на дату придбання — 
21.08.2004 року — 5,30 грн., 
вартість об’єкта склала всьо-
го 4528 доларів США — за такі 
кошти не збудуєш навіть вби-
ральню) «безкорисливим» та 
«чесним» експертом було скла-
дено такий собі «акт визначен-
ня технічного стану невроло-
гічного відділення лікарні», за 
яким технічний стан невроло-
гічного відділення вказано ні-
бито як «непридатний для ек-
сплуатації, бо мають місце де-
фекти та пошкодження, немож-
ливо забезпечити цілісність 
будівлі після проведення капі-
тального ремонту та підсилен-
ня конструкцій». Таких актів 
«про непридатний технічний 
стан», зроблених нечистими на 
руку «фахівцями», на жаль, є 
безліч.
 Будівля неврології стоїть і 
досі без «проведення капіталь-
ного ремонту та підсилення 
конструкцій».
 26.08.2004 року право влас-
ності на неврологічне відділен-
ня лікарні, належне війтівській 
громаді, дивним чином на під-
ставі договору купівлі-продажу 
від 21.08.2004 р. зареєстрова-
но за фізичною особою Євгеном 
Трохименком. Далі гр. Трохи-
менко Є.А., очевидно, за спри-
яння підкуплених ним місце-
вих «князьків-корупціонерів», 
нібито «після проведення ре-
конструкції будівлі колишньо-
го неврологічного відділення 
лікарні с. Війтівка та затверд-
ження розпорядженням голо-
ви Бершадської РДА №470 від 
15.12.2005 року акта «прийнят-
тя в експлуатацію закінченого 
будівництвом «об’єкта», вже 
09.02.2006 року зареєстрував за 
собою ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА 
ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК, яко-
му, вочевидь, передувала зміна 

цільового призначення земель-
ної ділянки розташування спір-
ної будівлі, а лише потім так 
звана «реконструкція» із по-
дальшою зміною функціональ-
ного призначення.
 Під час сумнівної «при-
ватизації» паном Трохимен-
ком спірного майна — невро-
логічного відділення лікар-
ні в с. Війтівка, яке є об’єктом 
охорони здоров’я, він, згідно з 
чинним законодавством Украї-
ни, повинен був зберегти про-
філь діяльності цього об’єкта. 
Проте споруда дивним чином 
стала... житловим будинком 
Трохименка, а Бершадська 
РДА (розпорядження №470 від 
15.12.2005 р.) видала акт «при-
йняття в експлуатацію закінче-
ного будівництвом об’єкта», що 
взагалі-то тягне на статтю КПК 
про підробку документів. Адже 
ніякого там будівництва і на-
віть косметичного ремонту не 
відбувалося...

Так і всю Україну продадуть 
за тридцять срібняків
 Єдиною особою, яка повста-
ла проти вищеописаного маро-
дерства, був депутат Вінницької 
облради останнього скликання, 
місцевий підприємець-філант-
роп Володимир Зарічанський, 
чий авторитет серед війтівчан 
та навколишніх сіл є незапере-
чним. Останнім у відповідних 
заявах до місцевої прокурату-
ри поставлено питання про не-
законність приватизації кому-
нального майна, а відтак і не-
обхідність повернення будівлі 
неврологічного відділення лі-
карні в комунальну власність 
територіальної громади села 
Війтівка.
 Як повідомив «Україні мо-
лодій» Володимир Зарічансь-
кий, особи, які брали безпосе-
редню участь в незаконній при-
ватизації комунального майна 
територіальної громади с. Вій-

тівка, мають тривалі дружні 
зв’язки у місцевих правоохо-
ронних органах, тому вважає, 
що саме публічність цього про-
цесу дозволить належно завер-
шити цю справу. «Судова прак-
тика засвідчує, що повернен-
ня комунального майна у влас-
ність громади — це справа часу 
і належної роботи правоохорон-
них органів», — додав Володи-
мир Зарічанський. 
 Суцільна вакханалія та 
нестримний дерибан місцеви-
ми князьками-корупціонерами 
комунальної власності, майна, 
яке належить територіальним 
громадам, на превеликий жаль, 
відображає реальну картину ко-
румпованої діяльності так зва-
них ОТГ. Хто їх контролює? А 
ніхто. Так вони і всю Україну 
продадуть за тридцять срібня-
ків...
 Кожен громадянин, кожен 
житель територіальної грома-
ди повинен перейматися збе-

реженням комунального май-
на, законними методами пере-
шкоджати спробам його зни-
щення і дерибану деякими 
ненаситними чиновниками, 
депутатами. Адже лише таким 
чином ми зможемо зберегти 
надбання, які створювались по-
передніми поколіннями, лише 
таким чином ми зможемо збере-
гти нашу Україну.

 P.S. Редакція має у своєму 
розпорядженні дані з архіву 
Бершадського району, які, як 
кажуть, і сліпому покажуть, 
що приватизація споруди не-
врологічного відділення лікар-
ні с. Війтівка відбулася за явно 
корупційною схемою та міс-
тить ознаки підробок докумен-
тів. А нині, напевне, ця будівля 
знадобилася б для розгортання 
в ній медичного відділення для 
порятунку хворих від COVID-
19, кількість яких на Віннич-
чині зростає. ■

ОБОРУДКИ

Скнара — він і в Бершаді скнара...
Як депутат лікарню «прихватизував»

■

Таку нерухомість, виявляється, можна придбати всього за 24 тисячі гривень.❙

Олександр МИХАЙЛЮТА, письменник

Майже анекдот. Маючи мандат депутата місцевої ради, мешканець столиці приватизував у селі Війтів-
ка Бершадського району Вінниччини приміщення неврологічного відділення лікарні. Було б смішно, 
але гіркота в тому, що захопив Євгеній Трохименко цю будівлю у громади за безцінь. А люди кажуть 
просто: «Дурдом для депутата».
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Наталія ОСИПЧУК 

Майстром жовнірської тематики називали 
Степана Чарнецького, який народився 21 
січня 1881 року в селі Шманьківці тепер 
Чортківського району Тернопільської облас-
ті. Початкову освіту здобув у місті Станісла-
вові (нині Івано-Франківськ). Далі була 
львівська гімназія та реальна школа, потім 
— інженерний факультет Вищої політехніч-
ної школи (нині — Національний універси-
тет «Львівська політехніка»). Деякий час він 
працював за спеціальністю — інженером, 
помічником начальника дільниці на заліз-
ниці. Проте з юних років Степана вабив світ 
мистецтва, він був усебічно обдарованою 
особистістю. Під псевдонімом Тиберій Горо-
бець писав поезії, новели та фейлетони. 
Крім того, вабив світ театру; він був худож-
нім керівником і режисером «Руської Бесі-
ди» — першого українського професійного 
театру, що діяв у Львові з 1864 року. (Назва 
«Русь» здавна — це Україна).

Гинули за інтереси чужої імперії
 Під час Першої світової війни Степан 
Чарнецький присвятив щемливі поетич-
ні рядки українським воякам, яким дове-
лося битися на фронтах, захищаючи ін-
тереси імперій-поневолювачів — Австро-
Угорської та Російської. Війна несла горе 
й смерть воякам та мирному населенню, 
тож поет не міг залишитися байдужим: 
«Іване без роду, Іване без долі//Куди не 
ходив ти, кого не видав?// У спеку, у сту-
жу, у лісі і в полі// Ти гинув, а славу сусід 
добрий взяв...» 
 Літературні критики, аналізуючи 
творчий доробок Степана Чарнецького, 
називали його «майстром жовнірської 
тематики». У диптиху «Іванові» — «І 
тебе мені жаль...» навіть для «ворожого 
війська» поет знайшов слова співчуття: 
«І тебе мені жаль, сірий сину півночі//
Що ідеш день і ніч, і не знаєш куди // 
Ржа утоми лягла на твій голос і очі//
І чоло вкрила тінь недостатків, біди...» 
Поет глибоко відтворив трагедію Украї-
ни, сини якої з Полтави і Карпат мусили 
загинути за інтереси чужої імперії. 
 Степан Чарнецький був відомий та-
кож як співавтор (разом із Богданом Ве-
соловським) пісні-танго «Прийде ще 
час». Існує навіть версія, що текст до тан-
го написав сам поет Степан Чарнецький, 
який був під час одного з виступів «Ябцьо-
джаз» у львівському клубі «Бесіда». Сте-
пану Чарнецькому так сподобалася ме-
лодія танго, що за півгодини він написав 
до неї слова й подарував Богданові Весо-
ловському з умовою, що він почне писати 
сам тексти до своїх пісень. 

 Як кажуть, немає сприятливих часів 
для поетів. Митці не обирають час, проте 
здатні змінити світ на краще своїми тво-
рами. Степан Чарнецький — автор збірок 
поезій «В годині сумерку» (1908), «В го-
дині задуми» (1917), «Сумні ідем» (1920), 
прозових новел і фейлетонів «Дикий ви-
ноград» (1921), «Квіти й бодяче» (1922), з 
підзаголовком — «Нариси й замітки з до-
роги життя».
 Талановитий поет, обдарований ми-
тець, Степан Чарнецький був серед тих 
небагатьох львівських митців, хто нама-
гався провадити богемний спосіб життя. 
За словами поета Петра Карманського, 
для Степана Чарнецького «фінансових 
проблем не існувало». Якщо було «в що 
одягнутися — добре, нема — обійдеть-
ся». 

«Це буде сильна пісня»
 І все-таки в історію Степан Чарнець-
кий увійшов як автор мелодії пісні «Ой у 
лузі червона калина», яка з часом стала 
неофіційним гімном українців. Усе поча-
лося 1914 року, коли Степан як режисер 
львівського театру «Руська Бесіда» оно-
вив виставу свого товариша й однодумця 
Василя Пачовського «Сонце руїни». 
 Здійснивши постановку, присвяче-
ну Петру Дорошенку, Чарнецький був 
незадоволений фінальною піснею «Чи 
я в лузі не калина була». Йому здалося, 
що кінцівка має бути більш оптимістич-
ною. Так у драмі з’явилася народна піс-
ня «Розлилися круті бережечки». Поет 
дещо переробив слова, щоб пісня органіч-
но прикрасила виставу. Вже тоді він ска-
зав пророчі слова: «Це буде сильна піс-
ня». І не помилився. Виставу з успіхом 
показали в Самборі, Дрогобичі, Стрию, 
Чернівцях, Станіславові. За словами са-
мого Чарнецького, «Ой у лузі...» облеті-
ло «ціле Поділля». 
 «Два роки пізніше, коли я за згодою 
автора приноровив до сцени та обновив 
виставу «Сонця руїни», заступив я піс-
ню «Гeй не дивуйтесь» «Червоною кали-
ною». Мельодія тої пісні є моя. Згармоні-

зував її тодішний капельник п. Михайло 
Коссак», — писав в одному з листів Сте-
пан Чарнецький. 
 За спогадами сучасників, «де були 
стрільці, там була й пісня»: «Ой у лузі 
червона калина похилилася// Чогось 
наша славна Україна зажурилася// А 
ми тую червону калину підіймемо//А ми 
нашу славну Україну, гей-гей, розвесели-
мо!» Під час Першої світової війни пісня 
стала духовним гімном українців, насна-
жуючи вояків вірою в щасливе прийдеш-
нє рідної держави. 
 Підхопили духовний гімн українців 
і вояки УПА: «Марширують наші добро-
вольці на кривавий лан/ /Визволяти на-
ших українців з московських кайдан//А 
ми наших братів-українців визволимо//
А ми нашу славну Україну, гей-гей, роз-
веселимо!» Пісня стала настільки попу-
лярною, що навіть найвідоміший війсь-
ково-історичний часопис, що видавався у 
міжвоєнному Львові, мав назву «Літопис 
Червоної Калини». А видавничий коопе-
ратив, заснований вояками УСС і Галиць-
кої армії, називався «Червона Калина». 
 А для окупантів — радянського ре-
жиму — «Ой у лузі червона калина» була 
небезпечною, як і сам автор Степан Чар-
нецький. Його ім’я протягом тривалого 
часу не згадували. 

Повернення Степана Чарнецького
 У 2005 році у Львові письменниця 
Надія Мориквас видала книгу «Мелан-
холія Степана Чарнецького», в якій про-
слідкувала життєвий та творчий шлях 
поета. До 1990 року про поета не чули 
навіть його земляки у Шманьківцях. 
Уперше вчителі місцевої школи дізна-
лися про нього від тумівців (членів То-
вариства української мови) з Чортківсь-
кого педагогічного училища, які навес-
ні того року приїхали, щоб посадити 
перші калинові кущі. Вони розповіда-
ли людям, що знали: «У вашому селі 
народився автор стрілецької пісні «Ой 
у лузі червона калина...», він син міс-
цевого священника; він написав книж-

ку про історію театру «Руська бесіда». 
 Першим несміливим кроком повер-
нення імені земляка була спроба місце-
вих учителів увести «Червону калину» 
до репертуару шкільного хору «Забута 
пісня». Проте місцеве керівництво не ра-
дило брати пісню до репертуару. Але по-
ступово пам’ять про забутого поета поча-
ла відроджуватися. 26 травня 1991 року, 
за кілька місяців до проголошення Неза-
лежності України, у Шманьківцях від-
крили пам’ятник Степанові Чарнецько-
му. Під час фестивалю на стадіоні впер-
ше з’явилися синьо-жовті прапори. До 
110-ї річниці від дня народження поета 
було висаджено 110 кущів калини. 
 Після перших святкувань тривалий 
час фест не проводили. Лише в 2011 році 
за сприяння місцевої влади відбувся об-
ласний фестиваль мистецтв «Червона 
калина». У 2016 році в його рамках було 
встановлено рекорд iз «наймасовішо-
го виконання стрілецького гімну Украї-
ни». 
 Час усе розставив по своїх місцях. Ім’я 
Степана Чарнецького повернулося з не-
буття, а уривок пісні було виконано у сті-
нах Верховної Ради 24 серпня 1991 року, 
під час проголошення Незалежності Ук-
раїни: «А ми тую червону калину підій-
мемо// А ми нашу славну Україну, гей-
гей, розвеселимо!» ■

Пам’ятник Степану Чарнецькому в 
Шманьківцях на Тернопільщині.
Фото з Вікіпедії.
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ДО ДАТИ

«Ой у лузі червона калина»
Автор мелодії патріотичного гімну Січових стрільців 
Степан Чарнецький — творець поезій і театральний 
режисер

■

Валентина САМЧЕНКО

 Палітру емоційних станів — вічного 
єдиного для всіх й індивідуального для 
кожного — Кохання показав «Київ мо-
дерн-балет» Раду Поклітару на післяка-
рантинному першому вечорі одноактних 
балетів, де представили прем’єру «Дев’яти 
побачень». Ідея історії цієї вистави — ство-
рення сучасного балету на музику Шопе-
на про щоразу новий фінал побачень од-
нієї пари — має порівняно давню першо-
основу, зародилася вона ще близько деся-
ти років, розповідав в інтерв’ю «Україні 
молодій» у вересні минулого року балет-
мейстер. 
 Найперший реліз про прем’єру готу-
вали ще на минулорічний травень, потім 
сподівалися на можливість показів у лис-
топаді чи грудні, утім склалося все через 
загальні пандемічні причини вже нареш-
ті 27 січня 2021-го. І перші глядачі не 
шкодували аплодисментів за натхненні 
«Дев’ять побачень».
 «Він і Вона — початок взаємостосун-
ків, перше побачення. Здавалося б, про 
це вже все сказано, зіграно, проспівано, 

станцьовано... Але в тому й полягає ма-
гія мистецтва, де кожен автор, торкаю-
чись споконвічних тем і сюжетів, витягує 
з них нові значення та емоції», — комен-
тує Раду Поклітару.
 Майже винятково чорно-біла палітра 
аскетичної сценографії та костюмів на-
лаштовує на сприйняття максималізму 
у взаєминах двох: коли ще боязкі спроби 
подарувати коханій квіти; коли готовий 
випхнути знахабнілу половинку з вікна 
чи пробачити все, аби тільки відчути ба-
жані обійми. 
 Уже добре впізнавані артисти «Київ 
модерн балету» Олена Салтикова й Артем 
Шошин, віднедавна вже заслужений ар-
тист України, в кожній мізансцені дода-
ють відтінків вічному почуттю — бентеги, 
десь роздратування, примирення і при-
страсті. Досить несподіваними є в поста-
новці образи Анастасії Добровольської та 
Владислава Детюченка. Художниця кос-
тюмів Ганна Іпатьєва.
 Прикметно, що поєднали прем’єрні 
«Дев’ять побачень», постановку яких ре-
алізували за фінансової підтримки меце-
ната Володимира Філіппова, з одноакт-

ним балетом In pivo veritas на ірландську 
народну музику та музику доби Ренесан-
су. Його лібрето, хореографія та постанов-
ка — це так само творчість Раду Покліта-
ру. Іронічна алюзія на античну мудрiсть 
«Істина — у вині» в назві переносить на 
сцені в яскравий , а десь трохи навіть при-
мітивний (з розбірками), світ взаємин між 
хлопцями у кілтах і панянками, коли 
вони зібралися в традиційному місці пит-
тя ірландського елю.
 Ця бадьора й життєрадісна прелюдія 
іронічною танцювальною «Істиною — в 
пиві», яка переносить у традиції країни 
Святого Патрика, для глядачів стає не 
лише можливістю в період коронавірус-

них обмежень на трохи ніби опинитися в 
Ірландії. Балет, який на київській сцені 
з 2011 року, — про ті ж взаємини Його і 
Її, коли навколо багато дійових осіб і пре-
тендентів на ролі в дуеті, який об’єднує 
кохання.
 Саме поєднання In pivo veritas та 
«Дев’яти побачень» надалі планує пока-
зувати «Київ модерн балет». Наступний 
показ 7 лютого. А загалом театр сучасного 
балету Раду Поклітару у своєму 15-му се-
зоні представив уже другу прем’єру. «Ма-
ленького принца» на дві дії у жовтні мину-
лого року вперше презентували глядачам 
в онлайн, а тепер уже є змога насолоджу-
ватися магією рухів і смислів у театрі. ■

ЧАС «Т»

П’янкі почуття
«Київ модерн-балет» Раду Поклітару презентував 
«Дев’ять побачень»

■

«Дев’ять побачень»: Олена Салтикова й Артем Шошин.
Фото Анастасії ТЕЛІКОВОЇ.
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«Чемпіонат Європи — це другий для нас головний старт у сезоні після 

чемпіонату світу. Цей офіційний міжнародний старт високо оцінюється 
державою, тому на континентальній першості маємо демонструвати 

хороший результат».
Володимир Бринзак
президент Федерації біатлону України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Добре відомо, що в еліти сві-
тового біатлону чемпіонат Євро-
пи користується не надто вели-
кою популярністю. Водночас в 
Україні цьому старту приділя-
ють достатньо велику увагу. 
Очільник федерації біатлону 
України Володимир Бринзак 
пояснює: «Чемпіонат Європи 
– це другий для нас головний 
старт у сезоні після чемпіона-
ту світу. Цей офіційний міжна-
родний старт високо оцінюєть-
ся дер жавою, тому на континен-
тальній першості маємо демонс-
трувати хороший результат».
 У нинішньому році ЧЄ при-
ймає польське місто Душники-
Здруй. І вже в першій гонці зма-
гань українська збірна розжи-
лася нагородою. Продемонстру-
вавши в індивідуальній гонці 
ідеальну стрільбу, Анастасія 
Меркушина піднялася на дру-
гу сходинку п’єдесталу. В по-
точному сезоні 26-річна спорт-
сменка загалом демонструє 
вельми скромні результати, че-
рез що не змогла отримати га-
рантованого права для виступу 
на майбутньому чемпіонаті сві-
ту в Поклюці.
 Як пояснив головний тренер 
збірної України Юрай Санітра, 
чемпіонат Європи 2021 року 
для вітчизняних біатлоністів 
проходитиме в режимі відбо-
ру на світовий форум. Тож не 
дивно, що в складі «синьо-жов-
тих» на ЧЄ можна віднайти 
цілу низку знаних персон. Вік-
торія Семеренко, Меркушина, 
Ірина Петренко (Варвинець), 
Артем Прима, Руслан Ткален-
ко не раз змагалися на найрей-
тинговіших біатлонних зма-
ганнях, однак їхній нинішній 
рівень готовності змусив тре-
нерський штаб влаштувати пе-
ред ЧС-2021 для них своєрідний 
кастинг. «Якщо Меркушина за-

лишилася на тому ж рівні, що й 
до чемпіонату Європи, то їй до-
ведеться пропустити головний 
старт сезону», — заявив напере-
додні єврофоруму в Польщі пре-

зидент ФБУ Бринзак.
 Новоспеченій віцечемпіонці 
Європи не вдалося як слід під-
готуватися до старту сезону, че-
рез що вона опинилася поза пер-

шою збірною, котра змагається 
на Кубку світу-2020/2021. До 
того ж у Меркушиної та її осо-
бистого наставника, котрим 
виступає її батько Олег Мер-

кушин, виникли певні розбіж-
ності з керівництвом націо-
нальної команди щодо спосо-
бу та форми (у складі збірної чи 
під патронатом персонального 
тренера) подальшої підготовки 
біатлоністки.
 У минулому сезоні Мерку-
шина мала стабільне місце в ос-
новному складі жіночої еста-
фетної команди, нині ж вона бо-
реться за саму можливість поз-
магатися на стартах найвищого 
рівня. Володимир Бринзак на-
голошує: «Якщо на ЧЄ Анас-
тасія проявить себе з найкра-
щого боку, на ЧС вона отримає 
можливість виступити в оди-
ночній змішаній естафеті».
 Виборовши в Польщі євро-
пейське «срібло», Настя чітко 
продемонструвала своє бажання 
виступити на «мундіалі» в Пок-
люці. «Дуже вдячна всій коман-
ді, сервісу і тренерам, усім, хто 
в мене вірив. Це справді велика 
нагорода для мене. Навіть дру-
ге місце», — зазначила Мерку-
шина.
 Додамо, що Ірина Петренко 
в жіночій «індивідуалці» ста-
ла п’ятою, Катерина Бех посіла 
девяте місце, а досвідчена Семе-
ренко фінішувала на 11-й пози-
ції. У чоловічій індивідуальній 
гонці кращий поміж українців 
результат показав Артем При-
ма, котрий iз трьома додатко-
вими хвилинами штрафу посів 
шосте місце.■

БІАТЛОН

Кваліфікаційні заходи
На біатлонному ЧЄ в Польщі тренерський штаб «синьо-жовтих» намагається заповнити 
останні вільні вакансії у збірній перед планетарним форумом

■

Ветеран української збірної, олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Вікторія Семеренко має статус 
найтитулованішої учасниці ЧЄ-2021.
Фото з сайта www.biathlon.com.ua.
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Григорій ХАТА

 Одразу три команди вітчизняної чо-
ловічої суперліги вийшли на старт ос-
новного раунду Кубка Європи ФІБА. 
В останній тиждень січня «Дніпро», 
«Київ-Баскет» та «Прометей» розпоча-
ли швидкоплинну боротьбу за місця в 
«плей-оф». Через коронавірусні обме-
ження ФІБА істотно змінила регламент 
турніру, відмовившись від ідеї роз’їзних 
матчів та суттєво зменшивши загальну 
кількість групових баталій.
 Узявши до використання ідею ізоля-
ційної «бульбашки», організатори Куб-
ка Європи вирішили, що матчі групово-
го етапу проходитимуть у форматі одно-
колового з’їзного мінітурніру.
 Відтак «Київ-Баскет» i «Прометей», 
опинившись в одному квартеті, поїха-
ли боротися за путівки до 1/8 фіналу до 
болгарського міста Самоков, натомість 
«Дніпро» вирушив до польського міс-
течка Влоцлавек.
 Позаспортивні обставини вплинули 
на те, що «пулька» дніпровського клубу 
з квартету перетворилася на тріо. Через 
спалах коронавірусної інфекції в таборі 
англійського «Лондона» цю команду не 
допустили до участі у матчах польського 
«бабла». Відтак за вихід із групи коман-
да Дениса Журавльова боролася лише з 
місцевим «Анвілем» та швейцарським 
«Фрібургом». Зрештою, для отриман-
ня гарантованого місця в майбутньому 
«плей-оф» чинному чемпіону України 
вистачило й однієї виграної гри в групі.
 Після «п’ятиочкової» перемоги над 
«Фрібургом» (62:57) та поразки в три 
бали «Анвілю» підопічні Журавльова 
ще до завершення групового відбору от-
римали пряму перепустку до 1/8 фіналу. 
А згідно з регламентом, до «плей-оф» КЄ 

потрапляють по дві перші команди кож-
ної із шести груп, а також чотири кращі 
колективи, котрі посядуть у своїх «пуль-
ках» треті позиції.
 Зважаючи на такі обставини, пораз-
ка «Київ-Баскета» в першому матчі своєї 
«бульбашки» не виглядала чимось кри-
тичним. Команда, яка в минулому се-
зоні дійшла до чвертьфіналу КЄ, мала 
достатньо шансів, аби виправити ситу-
ацію.
 А от кривдники столичного клубу 
— баскетболісти кам’янського «Проме-
тея» — здобутому успіху (72:66) раді-
ли по-особливому, адже це була їхня 
прем’єрна перемога на євроарені.
 «Ми вперше граємо у єврокубках. Це 
почесна для клубу місія. Важливо зада-
ти тон для подальших виступів у таких 
турнірах. Будемо викладатися у кожній 
грі, вимагатимемо від кожного гравця 
максимальної віддачі та граничної кон-
центрації. Результат для нас стоїть на 
першому місці», — наголосив головний 
тренер «Прометея» Віталій Черній.
 Щойно піднявшись до еліти українсь-
кого баскетболу, клуб із Кам’янського 
поставив перед собою вельми амбітні 
цілі. А перемога на євроарені лідера віт-
чизняної суперліги лише додасть «Про-
метею» сил i наснаги. За словами голо-

вного тренера «Київ-Баскета» Айнарса 
Багатскіса, «Прометей» дуже якісно діє 
у швидкому нападі, а також агресивно 
грає в захисті. Обидва ці фактори якраз 
і дозволили команді Чернія обіграти 

столичних «бджіл». Утім латвійський 
очільник киян наголошує, що претензій 
до своєї команди у нього немає, й споді-
вається, що у наступних двох матчах їй 
удасться надолужити втрачене. ■

БАСКЕТБОЛ

Ставка на результат
Тріо українських баскетбольних клубів має всі шанси пробитися до «плей-оф» 
Кубка Європи

■

В українському дербі на євроарені «Прометей» перетиснув «Київ-Баскет».
Фото з сайта fbu.kiev.ua.
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 Хлопчик не хоче їхати в гості 
до дядька. Батько йому пояснює, 
що таке чеснота:
 — Розумієш, синку, дядько 
вже старий, він не завжди з нами 
буде, а ось його будиночок на озері 
комусь залишиться.

* * *
 — Тату, а що таке фінансовий 
геній?
 — Це, синку, та людина, яка 
заробляє більше, ніж може витра-
тити його дружина.

* * *
 — Не розумію, чому такий 
пристойний ресторанчик назвали 
«Розбійник»?
 — Рахунок принесуть — зро-
зумієте.

* * *
 — Скажіть, а навіщо хірург ро-

бить хворому наркоз перед почат-
ком операції?
 — Щоб той не заважав лiкарю 
своїми безглуздими порадами пiд 
час операції.

* * *
 Змагання з плавання. До тре-
нера підходить стара бабця, про-
сить допустити, той здивувався, 
але виділяє їй доріжку. Бабця б’є 
світовий рекорд.
 Тренер:
 — Як?
 — Так я в молодостi працюва-
ла у Венеції дівчинкою за викли-
ком.

* * *
 Коли лiкар призначив менi дiє-
ту — 3-4 вареники в день, я навчи-
лася вирiзати тiсто вiдром.

Івангород й інші широти одного життя
Журналіст і дипломат Володимир Чорний, однокурсник В’ячеслава Чорновола, у книзі «Облога» пише 
історію рідного села в контексті                           української історії

По горизонталі:
 1. Відомий бродвейський мю-
зикл про те, як дві співачки та ад-
вокат перетворили судовий процес 
на шоу. 7. Місто в Хорватії, що ста-
ло епіцентром війни Хорватії за не-
залежність (1991—1995). 8. Тимча-
сово окупований регіон України. 10. 
Релігійна приналежність Тома Кру-
за та Джона Траволти. 11. Радянсь-
кий космічний корабель. 13. Народ-
ний одяг багатьох народів Сходу. 
14.  Інертний газ. 17. Популярний 
американський револьвер. 18. Хрис-
тиянське паломництво. 22. Літера-
турний чи журналістський нарис на 
вільну тему. 23. Референдум, опи-
тування громадської думки, на яких 
тепер можна ухвалювати закони. 25. 
Східне бойове мистецтво. 26. Люди-
на, яка прокладає маршрут руху суд-
на чи автомобіля. 27. Легендарна 
чаша, з якої Ісус Христос причащав-
ся на Таємній вечері. 
По вертикалі:
 1. Дива, неймовірні речі. 2. Пер-
ший відділ шлунка жуйних тварин, у 
якому попередньо перетравлюється 
їжа; рубець. 3. Український релігій-
ний телеканал. 4. Дружина мамино-

го брата чи тітка по мамі у Карпатах. 
5. Народна назва свята Хрещення 
Господнього. 6. Саморобна горілка. 
9. Палац у кримських татар. 12. Чет-
верте за величиною місто Австрії. 15. 
Страва, яку рекомендують відділяти 
від мух. 16. Український гетьман (в 
екзилі), автор першої європейської 
демократичної Конституції. 19. Сто-
лиця Казахстану. 20. Французький 
інженер, на честь якого було назва-
но вежу, яка стала символом Пари-
жа. 21. Одна з трьох світових релігій. 
24. Грецька назва бика, звідки пішла 
ще одна назва Криму. ■

Кросворд №4
від 22—23 січня

Дара ГАВАРРА

 Наближується сумна дата — 
25-річчя від дня загибелі принце-
си Діани (у 2022 році), тож кіне-
матографісти не можуть втратити 
шанс використати таку тему, адже 
Королева сердець була улюблени-
цею не лише британців, а й пред-
ставників інших країн та конти-
нентів. Останнім часом ім’я Діа-
ни у багатьох на устах — пройшла 
прем’єра наступного сезону серіа-
лу «Корона», в якому йшлося саме 
про період казкового весілля, а зго-
дом зовсім не казкового розлучен-
ня принца Чарльза з міс Спенсер. 
Та й молодший синок Діани — Гар-
рі — не дає забути про маму, пос-
тійно нагадуючи, яку психологіч-
ну травму нанесла юному принцу 
її смерть. Днями ж оприлюднили 
новину про початок зйомок драми 
«Спенсер», у якій ітиметься про 
життя принцеси у 90-х — період, 
коли вона усвідомила, що її шлюб 
потерпів фіаско. 
 Події розгортатимуться в маєт-
ку Віндзорів, у Норфолку, під час 

святкування Різдва. 
Діана проводить різд-
вяні канікули із сім’єю, 
але сім’ї як такої вже не-
має. Що сталося за ці три 
дні, що вплинуло на рішен-
ня принцеси розірвати шлюб-
ні пута? Саме про це фільм, 
який ставить Пабло Ларраїн, 
а сценарій написав автор ві-
домого серіалу «Гострі ко-
зирки» та «Табу» Стівен 
Найт. Саму ж Діану 
гратиме Крістен Стю-
арт — зірка «Сутін-
ків» та «Ангелів 
Чарлі». Знімати-
муть картину у 
Великій Бри-
танії та Німеч-
чині, прем’єру 
ж слід чекати 
восени цього 
року. ■

з 1 до 7 лютого
 Овен (21.03—20.04). На роботi можли-

ве просування по кар’єрнiй драбинi. Що ж сто-
сується відпочинку, то краще вибрати зимо-
вий курорт.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Телець (21.04—21.05). Ви вирiшили 
зробити пропозицiю руки i серця. Перш ніж 
зв’язати життя з iншою людиною, ще раз по-
думайте, чи варто це робити.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

 Близнюки (22.05—21.06). Зосередьтеся 
на поставленiй метi й упевнено крокуйте. Хоч що 
б це було — кохання чи робота — не відступайте. 
Невдовзi ви отримаєте грошову винагороду.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Рак (22.06—23.07). Ви — господар влас-
ної долі, тiльки вiд вас залежить ваше подаль-
ше життя. На роботi вiдбудуться деякi змiни, 
але це не назавжди.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 5.

 Лев (24.07—23.08). Ви здивуєте началь-
ство своїм професiоналiзмом. Це принесе фір-
мі пристойний прибуток, тож можете розрахо-
вувати на пiдвищення на посадi.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 6.

 Діва (24.08—23.09). Ви завжди виріз-
нялися вмінням швидко ухвалювати рiшення, 
тому керiвництво завжди до вас прихильне. 
Партнери запропонують вигiдний контракт.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Терези (24.09—23.10). Можливi новi 
знайомства, якi допоможуть у кар’єрному та 
фінансовому плані. Не варто захоплювати-
ся азартними іграми, ви ризикуєте все втра-
тити.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Скорпіон (24.10—22.11). На вас чекає 
підвищення по службі й помітне зростання 
авторитету. Попереду новi проєкти, тож до-
ведеться шукати впливових iнвесторiв.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

 Стрілець (23.11—21.12). Вам запропону-
ють дуже вигiдний контракт. Але обережність 
не тільки не завадить, а навпаки, сприятиме 
тому, що ви ухвалите правильне рішення.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Козеріг (22.12—20.01). Вашi справи 
значно покращаться. Новi захоплення викли-
чуть запеклі суперечки, але ви зможете до-
стойно вiдстояти свої вподобання.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

 Водолій (21.01—19.02). Тиждень повно-
цінного відпочинку подарує запас бадьорості. 
Ви зустрiнетеся з давнiми друзями, з якими є 
про що згадати. Будьте обачливi з грошима.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7.

 Риби (20.02—20.03). Якщо вирiшили по-
мiняти роботу, не поспішайте вiдкривати кар-
ти. Адже на новому місці вам може не сподо-
батися колектив, а на старому ще не вичерпані 
всі можливості.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 3. ■

Крістен
Стюарт — 
Королева 
сердець?

❙
❙
❙
❙

ДО РОКОВИН

«Сутінкова» Діана
Крістен Стюарт зіграє Королеву 

■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

30—31 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, снiг. На дорогах мiсцями оже-
ледиця. Вiтер пiвденно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 
-4...-6, удень -1...+1. Пiслязавтра вночi -4...-6, удень -1...-3.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, помiрний снiг. 
Славське: вночi -4...-6, удень -1...+1. Яремче: вночi -3...-5, 
удень 0...+2. Мiжгiр’я: вночi -1...-3, удень +1...+3. Рахiв: уночi 
0...-2, удень +2...+4. 

28 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
10 см, Стрий — 4 см, Славське — 10 см, Плай — 33 см, 
Мiжгiр’я — 3 см, Рахiв —  6 см, Долина — 4 см, Івано-
Франкiвськ — 1 см, Яремче — 4 см, Коломия — 0,5 см, 
Пожежевська — 35 см.
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