
П’ятниця—субота, 11—12  січня 2019 року № 3 (5460)

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,688 грн 

1 € = 31,714 грн

1 рос. руб. = 0,398 грн

Учені зафіксували 

загадкові 

радіосигнали з 

далекої галактики

У Краматорську зустрічалися з 

головою Моніторингової місії 

ООН iз прав людини в Україні 
стор. 2» стор. 5»

У Києві з’явився 

мурал пам’яті про 

захисників

стор. 3»

Герої бою під 
Крутами поряд

Вони хочуть нам щось 
сказати?

Обмеження 
пересування 

патрулів ОБСЄ

стор.4»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,122 грн 

1 € = 32,213 грн

1 рос. руб. = 0,419 грн

«Сировинні ножиці» і 
геополітичні виклики
Цьогоріч українську економіку випробовуватимуть агресія Росії, загроза 
фінансової кризи, великий держборг і сировинний експорт, а найкраще 
порятувати зможуть гроші наших заробітчан

Люди — з України, гроші — в Україну.
Фото з сайта censor.net.

❙
❙
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«Сторона захисту надала всі відповідні довідки про стан здоров’я 
Едема Бекірова. Ця справа явно сфабрикована нашвидкуруч, ставка 
робиться на те, що Едем Бекіров не витримає важких умов утримання 
Сімферопольського СІЗО та сам зведе на себе наклеп». 

Олексій Ладин
адвокат 

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
з р о с -
ли надхо-

дження до загального фонду держбюджету в 2018 
році, повідомили у ДФС України.

На 96,5 млрд. гривень
виділили на ук-
раїнське кіно 

в 2019 році, повідомив у «Твіттері» Прем’єр-
міністр України Володимир Гройсман.

осіб
Укрзаліз-
н и ц я 

збільшила пасажиропотік за минулий рік, 
повідомляє прес-служба підприємства. 

квадратних метрів
УПЦ МП незаконно на-
будувала в Києво-Пе-

черській лаврі, заявив народний депутат Украї-
ни Ігор Луценко.

років
Україна очіку-
вала Томос, за-

явив Вселенський патріарх Вар-
фоломій.

1 млрд. 20 тис. 700На 4 млн. 
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

Сфальшований 
«підривник»
Затриманий ФСБ кримський 
татарин може померти у в’язниці
Ірина КИРПА

 Незаконно заарештованому в окупованому 
Криму мешканцю селища Новоолексіївка Едему 
Бекірову, який перебуває в СІЗО міста Сімферо-
поль, два тижні поспіль відмовляють у наданні 
медичної допомоги. За словами сусідів по камері, 
57-річний інвалід може померти в будь-який мо-
мент. 
 Відомо, що в чоловіка ампутовано ногу че-
рез розвиток інсулінозалежного типу цукрового 
діабету. Він незадовго до затримання  переніс ін-
фаркт та складну операцію на серці. Тому нена-
дання окупантами належного лікування рідні і 
правозахисники розцінюють як свідоме вбивство 
невинної людини, яка має інвалідність.
 «В Едема майже кожного дня серцеві напа-
ди, якісь судоми пробігають по всьому тілу, — зі 
сльозами на очах розповіла дружина арештанта 
Гульнара Бекірова. — Навіть його співкамерни-
ки шоковані тим, що змушені спостерігати, як на 
їхніх очах помирає людина».
 Ще на початку грудня уже минулого року ро-
дичів Едема Бекірова стурбувало те, що він не 
виходить на зв’язок. Його телефон був відклю-
ченим. На територію Криму з Херсонської облас-
ті Едем тоді поїхав побачитися з родиною та ста-
ренькою мамою перед наступною операцією, яка 
була призначена на 16 грудня. Перед цим чоловік 
повідомив близьким, що перебуває на КПП «Чон-
гар» російсько-українського кордону. Після цьо-
го й зник iз поля зору. 
 Опісля голова кримсько-татарського Меджлі-
су Рефат Чубаров зміг поспілкуватися з прикор-
донниками та з’ясувати місце перебування свого 
побратима. 13 грудня стало відомо, що так званий 
Київський районний суд Сімферополя заарешту-
вав Едема Бекірова терміном на два місяці за пі-
дозрою у зберіганні боєприпасів. Проти інваліда 
висунули безглузді звинувачення за двома стат-
тями КК Росії. Активіста кримсько-татарського 
руху звинуватили у незаконному зберіганні, при-
дбанні та збуті вогнепальної зброї та боєприпасів, 
а також у незаконному придбанні, перевезенні та 
зберіганні вибухових речовин або вибухових при-
строїв.
 Під час першого судового засідання Едему 
Бекірову стало так погано, що він знепритом-
нiв. Окупанти були змушені викликати до будів-
лі суду карету швидкої допомоги. Але це не зу-
пинило поплічників Кремля: інваліда кинули за 
ґрати.
 За версією слідства, Едем Бекіров передав до 
Криму через людину, названу в матеріалах спра-
ви «таксист Меметов», одинадцять iз половиною 
кілограмів тротилу та ще 192 патрони калібру 
9 мм до пістолета Макарова. Адвокат невинно за-
судженої людини дивується, як співробітникам 
ФСБ могла прийти у голову фантазія, що смер-
тельно хвора людина взагалі може підняти дуже 
важку сумку загальною вагою понад 14 кілог-
рам!
 «Сторона захисту надала всі відповідні довід-
ки про стан здоров’я Едема Бекірова, — заявив 
адвокат в’язня Олексій Ладин. — Ця справа явно 
сфабрикована на швидкуруч, ставка робиться на 
те, що Едем Бекіров не витримає важких умов ут-
римання у Сімферопольському СІЗО та сам зведе 
на себе наклеп». 
 Правозахисник упевнений, що інваліда, який 
не несе ніякої загрози для суспільства, суд міг би 
відпустити під заставу або підписку про невиїзд. 
Однак судді Едема Бекірова прирікають на фак-
тичну смерть у стінах СІЗО Сімферополя. ■

■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Здається, бойовики на 
Донбасі вирішили показа-
ти тимчасову майже зразко-
ву поведінку: за даними прес-
служби ООС, 9 січня російсь-
кі окупаційні війська «лише» 
двiчi порушили режим при-
пинення вогню. При цьому 
випадків застосування оз-
броєння, забороненого Мінсь-
кими угодами, не обліковано. 
Опорні пункти наших військ 
обстрілювали з гранатометів 
різних систем, великокалі-
берних кулеметів i стрілець-
кої зброї поблизу селища Но-
вомихайлівка на Донецькому 
напрямку та поблизу населе-
ного пункту Лебединське на 
Маріупольському напрямку.
 Унаслідок обстрілів ро-
сійсько-окупаційних військ 
упродовж минулої доби жо-
ден військовослужбовець 
Об’єднаних сил не постраж-
дав. У відповідь на провока-
ції противника підрозділи 

Об’єднаних сил застосову-
вали чергові вогневі засоби. 
За даними розвідки, 9 січня 
два окупанти загинуло.
 Станом на ранок 10 січня 
ворог вогонь не відкривав.
 Тим часом, незважаю-
чи на погіршення погодних 
умов, українські військові 
продовжують надійно конт-
ролювати дії противника на 
лінії зіткнення, дотримую-
чись при цьому умов повно-
го припинення вогню.
 Певне затишшя може по-
яснювати робота в Україні 
представників міжнарод-
них інституцій. Щоб удоско-
налити механізм взаємодії 
ЗС України з міжнародни-
ми організаціями, які пок-
ликані сприяти дотриман-

ню прав людини, особливо 
в зоні воєнних конфліктів, 
у Краматорську відбулася 
зустріч iз головою Моніто-
рингової місії ООН iз прав 
людини в Україні Фіоною 
Фрейзер. З української сто-
рони у заході взяли участь 
представники Командуван-
ня ОС, ДСНС, Національ-
ної гвардії, ДПСУ, СЦКК, 
Об’єднаного центру цивіль-
но-військового співробіт-
ництва ОКП ОС i ДФС. Фіо-
на Фрайзер, зокрема, гово-
рила про позитивну динамі-
ку стосовно кількості втрат 
серед цивільного населення 
у зоні воєнного конфлікту.
 Варто зазначити, що, за 
даними звіту СММ ОБСЄ, 
який опублікували 9 січ-

ня, укотре зафіксовано об-
меження та затримку свобо-
ди пересування під час вико-
нання мандата СММ на До-
нецькому напрямку.
 Так, на блокпосту поб-
лизу Озерянівки на північ-
ному сході від Донецька оз-
броєний найманець зброй-
них формувань російських 
окупаційних військ повідо-
мив спостерігачам про те, що 
патрулю Місії без письмово-
го дозволу від керівництва 
збройних формувань Росій-
ської Федерації заборонено 
проїзд у напрямку цього се-
лища. Лише після втручан-
ня в ситуацію керівництва 
збройних формувань РФ, 
приблизно через 20 хвилин, 
спостерігачам СММ дозво-
лили проїхати в потрібному 
напрямку.
 Українська сторона 
СЦКК вважає неприпусти-
мими дії російсько-окупа-
ційних військ та їхніх най-
манців щодо легітимної 
діяльності патрулів СММ 
ОБСЄ, які бойовики на блок-
постах прикривають «нака-
зами від керівництва» чи 
«питаннями безпеки», зму-
шуючи команди СММ чека-
ти окремих дозволів або на-
віть узагалі покинути той 
чи інший район, непідконт-
рольний владі України.
 Такі безвідповідальні дії 
свідчать про те, що керів-
ництву окупантів є що при-
ховувати, тому вони всіляко 
перешкоджають діяльності 
міжнародних спостерігачів, 
цинічно нехтують Мінськи-
ми домовленостями та сві-
домо провокують загострен-
ня збройного конфлікту на 
Донбасі, зазначає інформа-
ційна служба ООС. ■

Ірина КИРПА

 Одесита Андрія Новіч-
кова обміняли на грома-
дянина Ірану Алі Джаду-
еля, раніше затриманого у 
Харкові за шпигунство на 
користь Ірану. Іноземний 
бранець полетів до Тегера-
на. А звільненого з-під вар-
ти українця в VIP-термі-
налі аеропорту Бориспіль 
10 січня зустрічали роди-
чі, журналісти, а також 
представники Міністерс-
тва закордонних справ Ук-
раїни та співробітники зов-
нішньої розвідки.
 «Я зміг вийти на свобо-
ду винятково завдяки до-
помозі представників ук-
раїнської громадськості, а 
також фахівців українсь-
кого МЗС, — визнав Анд-

рій Новічков. — Перебу-
ваючи далеко від Батьків-
щини, я відчував підтрим-
ку. Не тільки зміг вижити 
у жахливих умовах інозем-
ної в’язниці, а й поверну-
тися до рідної Одеси». 
 Андрій Новічков зали-
шив Україну ще у листо-
паді 2016 року, після того 
як підписав контракт на ро-
боту старшим помічником 
капітана іранського суд-
на Arezoo (порт приписки 
Qeshm). На борт судна він 
піднявся неподалік від міс-
та Шанхай, а вже на 18-й 
день плавання в Південно-
Китайському морі між ук-
раїнцем та молодшим ря-
довим матросом на ім’я Му-
хамад Бахранпур спалах-
нув конфлікт. За словами 
нашого співгромадянина, 

підлеглий йому грубіянив, 
намагався вдарити, а після 
цього — несподівано вист-
рибнув за борт корабля. 
 На судні почалося тер-
мінове розслідування, 
проте знайти тіло зникло-
го матроса так і не вдало-
ся. Українця звинуватили 
у ненавмисному вбивстві. 
Він свою провину в смерті 
іноземця категорично за-
перечував та доводив, що 
не причетний до самогубс-
тва свого підлеглого. 
 Трагічний інцидент, 
що мав місце у лютому 
2017 року, став причи-
ною розпуску всієї коман-
ди, яка працювала на судні 
Arezoo. Правоохоронні ор-
гани Ірану заарештували 
Андрія Новічкова, доста-
вили його у поліцію, де ста-
ли силою вибивати зізнан-
ня в убивстві матроса. Не-
зважаючи на відсутність 
доказів, суд шаріату пог-
рожував моряку з Одеси 
стратою через повішення. 
Арештант навіть не міг оз-
найомитися з матеріалами 
кримінальної справи про-
ти нього, тому що не знає 
перської мови. Українцю 

було відмовлено у праві на 
правозахисника, який би 
міг безперешкодно спіл-
куватися з ним з метою на-
дання допомоги.
 У вересні 2017-го Ан-
дрій Новічков був змуше-
ний оголосити голодуван-
ня на знак протесту проти 
безпідставного звинува-
чення. Через 11 днів після 
того арештанта випустили 
під особисте зобов’язання 
консула, заборонивши за-
лишати територію Ірану до 
кінця розслідування. Піс-
ля втручання у резонансну 
справу українських дипло-
матів нашого співвітчизни-
ка відпустили на поруки, 
однак пізніше  знову кину-
ли за ґрати. У травні 2018 
року представники облас-
ної ради Одеси безпосеред-
ньо зверталися до Прези-
дента Петра Порошенка та 
Верховної Ради з прохан-
ням допомогти в порятун-
ку Андрія Новічкова.
 Лише тепер, у січні 
2019-го, моряка з Одеси все 
ж таки звільнили у рамках 
укладеного між Україною 
та Іраном договору про об-
мін полоненими. ■

Фіона Фрайзер говорила про зменшення втрат серед 
цивільного населення в зоні воєнного конфлікту на Донбасі.
Фото зі сторінки «Операція об’єднаних сил» у «Фейсбуці».
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НА ФРОНТІ

Обмеження пересування 
патрулів ОБСЄ
У Краматорську 
зустрічалися 
з головою 
Моніторингової 
місії ООН iз прав 
людини в Україні

■

РЕЗОНАНС

Тривалий рейс
З іранського полону повернувся моряк, 
якому загрожувала смертна кара

■
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парафій
МП перейшли до єдиної по-
місної Православної церкви 

України, заявив Голова Верховної Ради Ук-
раїни Андрій Парубій.

40 соцпродуктів
стрімко подорожчали в Ук-
раїні, поінформував голова 

Української асоціації постачальників тор-
говельних мереж Олексій Дорошенко.

знизився 
т р а н з и т 
рос ійсь-

кого газу через Україну минулоріч, за 
даними компанії «Укртрансгаз».

рази
зросли продажі вжива-
них авто в Україні за ми-

нулий рік, повідомляє прес-служба асо-
ціації «Укравтопром».

експортним овочем
цьогоріч в Україні буде спаржа, при-
пускає економіст інвестиційного де-

партаменту ФАО Андрій Ярмак.

27 На 7,2 % У 2 №1
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Біля станції метро «Палац Україна», 
по праву руку від однойменного куль-
турного центру в Києві, з муралу на бо-
ковій стіні багатоповерхівки ніби схо-
дять до містян герої бою під Крутами, 
який відбувся взимку 1918 року. Тоді 
сотні молодих людей — гімназистів, сту-
дентів та юнкерів — стали на захист Ук-
раїни поблизу залізничної станції у Ні-
жинському районі на Чернігівщині. 
 Роботу в столиці символічно було 
розпочато до 6 грудня — Дня Збройних 
сил України. «Для мене особисто події 
Крут — це подвиг молодих та нескоре-
них, «Огонь запеклих не пече». Це сві-
дома загибель за власну країну, це сві-
дома самопожертва перед обличчям 
страшної червоної навали, — говорить 
художник проекту Андрій Пальваль. — 
І ще це історічний урок нам сьогодніш-
нім, як треба боронити Вітчизну. Саме 
тому ми й прийняли рішення розпочати 
малювати у грудні, щоб хоча б на мить 
синхронізуватися з хлопцями».
 Андрій Пальваль (творча група 
Kailas-V) відомий як автор багатьох му-

ралів в Україні і поза межами країни. 
Мурал «Крути» — третя робота худож-
ника, в якій відображена боротьба ук-
раїнського народу за свою незалежність 
100 років тому. До цього він уже ство-
рив у столиці портрети-мурали Михай-
ла Грушевського та Павла Скоропадсь-
кого.
 Мурал «Крути» — спільний проект 
творців фільму «Крути 1918», прокат 
якого стартує 7 лютого; Департамен-
ту суспільних комунікацій КМДА, Пе-
черської районної в місті Києві Держав-
ної адміністрації, громадської організа-
ції «Ай лав Юкрейн», проекту «Київсь-
кі мурали», за підтримки компанії ТОВ 
«ВП «Полісан». «Печерськ уже давно 
перетворився на стрит-арт галерею з ві-
домих по всьому світу муралів», — кон-
статує голова Печерської РДА Сергій 
Мартинчук.
 Мурал мiститься на будинку за ад-
ресою: вулиця Велика Васильківська, 
111/113. До речі, ще пару років тому 
вона називалася Червоноармійською. 
А поряд була вулиця Миколи Щорса, 
яку перейменували на Євгена Коно-
вальця. ■

НЕГОДА

Добре 
морозить
Через переохолодження 
померли 64 людини
Тетяна МІЩЕНКО

 По допомогу до закладів охорони 
здоров’я звернулись 1тис. 37 людей, 
які постраждали від переохолоджень 
та обморожень, у період із 12 грудня 
минулого року по цьогорічне 8 січня. 
Через загальне переохолодження по-
мерли 64 людини, госпіталізовано 955 
осіб, повідомила прес-служба МОЗ Ук-
раїни.
 Найбільше за цей період від пере-
охолодження та обморожень постраж-
дало людей у Донецькій (135), Хар-
ківській (121), Дніпропетровській 
(117), Київській (90) та Одеській (69) 
областях. 
 Щоб не стати жертвою холодів, у 
МОЗ радять: не курити; рухати рука-
ми і пальцями ніг; кожні півгодини-
годину обов’язково заходити у теп-
ле приміщення; не торкатися металу; 
використовувати водонепроникні ру-
кавички у випадку роботи з бензином 
при мінусовій температурі; не вжива-
ти алкоголь; не виходити з дому... го-
лодним та тепло вдягатися. ■

ВІРА

Геть від 
Москви!
На Черкащині п’ять 
громад перейшли до 
Православної церкви 
України
Людмила НІКІТЕНКО

 Після того, як про свій перехід до 
Православної церкви України ого-
лосила релігійна громада села Ски-
бин Жашківського району, на Черка-
щині геть від Московського патріар-
хату пішли парафіяни села Охматова 
цього району та сіл Мала Маньківка, 
Харківка і Тимошівка Маньківського 
району.
 «Ці релігійні громади разом зі свої-
ми священиками справді приєдналися 
до Православної церкви України», — 
підтверджує «Україні молодій» мит-
рополит Черкаський і Чигиринський 
Іоан. За його словами, також уже ві-
домо, що після отримання Томосу пе-
рейти до Православної церкви України 
висловлюють бажання інші черкаські 
релігійні громади. Отже, наразі цей 
процес значно активізується.
 Загалом по всій нашій країні від 
Московського патріархату перейшли 
до Православної церкви України  вже 
десятки релігійних громад. Лідирує 
тут Вінницька область, де про свій пе-
рехід оголосили більше 20 громад. Та-
кож активно цей процес відбувається у 
Львівській, Хмельницькій, Тернопіль-
ській, Чернівецькій областях та на Во-
лині. ■

■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 До реанімації Харківського опіково-
го центру потрапив 17-річний Єгор Чер-
нецький, який зумів витягти з палаючо-
го будинку свого дідуся-інваліда, проте 
сам ледве лишився живим. У хлопця об-
горіло 60 відсотків шкіри, третина по-
верхні має дуже глибокі рани. «У ньо-
го обпечене обличчя та голова, — роз-
повіла мати юнака, що цілодобово чер-
гує біля його ліжка. — Шкіру зняли. 
Також руки, плечі та спина обпечені». 
 Про трагедію, яка сталася у Стани-
ці Луганській, розповів сам Єгор, коли 
прийшов до тями. За його словами, дід 
неправильно закинув дрова в пічку, че-
рез що спалахнула пожежа. Хлопець не 
розгубився, перетягнув старого до ін-
шої кімнати, вибив шибку у вікні й по-
чав кликати на допомогу. Його ніхто 
не почув. Було близько восьмої вечора 
передсвяткового дня. За мить юнак ви-
біг на вечірню вулицю, а навколо — ні 

душі. « Тоді він сам через двері зайшов 
у будинок, — переповіла мати Галина 
Чернецька. — Обпік руки об ручку две-
рей. І пішов крізь полум’я витягати ді-
дуся. Він почав втрачати свідомість від 
диму».
 Першу допомогу хлопцю надали фа-
хівці Лисичанської лікарні, після чого 
переправили хворого до спеціалізовано-
го центру Харкова. Стан здоров’я Єгора 
медики називають стабільно тяжким, 
уже 10 днів він — у реанімації. Станом 
на 10 січня отримував консервативне лі-

кування, але вже наступного тижня, за 
прогнозами лікарів, на юнака чекає пер-
ша операція. 
 Масштаби трагедії, яку наразі пе-
реживають мати та син, переоцінити 
складно. Їхній будинок дощенту згорів, 
вони втратили всі свої речі, та й трива-
ле лікування потребує чималих коштів. 
Частину ліків Єгору купують за власні 
кошти. Для охочих допомогти родині є 
можливість переказати кошти на карт-
ку «Приват Банку»: 4149 4991 1190 5079 
Чернецька Галина Володимирівна. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині нині висо-
та снігу — одна з найбільших 
після 1986 та 1998 років. Тож 
у таку сніжну та морозну зиму 
особливої підтримки потребу-
ють дикі тварини. Як розпові-
дають у Черкаському обласно-
му управлінні лісового та мис-
ливського господарства, для 
цього в усіх лісгоспах від по-
чатку перших снігів проводять 
викладку необхідних кормів, 
сезон зимової підгодівлі диких 
тварин триває постійно. 

   Приміром, у Смілянському 
лісгоспі така робота проведена 
не тільки в мисливських угід-
дях, а також в об’єктах природ-
но-заповідного фонду, де полю-
вання заборонено. Смілянські 
лісівники наголошують, що 
збереження фауни — це одне 
з головних завдань працівни-
ків лісового господарства. Для 
цього державна лісова охорона 
заготовила різноманітні корми 
— сіно, гіллячковий корм, зер-
нофуражі.
 «Дикі парнокопитні особ-
ливо потребують підгодівлі в 

несприятливих погодних умо-
вах зимово-весняного періоду. 
Для цього єгері також застосо-
вують мінеральну підгодівлю 

— солонці з кухонної солі. Під-
годівля сіллю добре впливає 
на організм тварин, зміцнює 
його», — кажуть у лісгоспі. 

ПОЖЕЖА

Горів бажанням допомогти
Хлопчина врятував дідуся-інваліда, але отримав дуже 
тяжкі опіки

■

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Солонці як ласощі
Черкаські лісівники підгодовують диких 
тварин

■

Cмілянські лісівники дбають про диких тварин усю зиму.
Фото надане прес-службою Черкаського обласного управління лісового 

та мисливського господарства.

❙
❙
❙

Мурал «Крути».
Фото Валентини САМЧЕНКО.

❙
❙

СТОЛИЦЯ

Герої бою під Крутами поряд
У Києві з’явився мурал пам’яті про захисників

■

■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Вітчизняна економіка вступає в один із 
найважчих своїх періодів. Особливості 
2019 року — це, з одного боку, пік зов-
нішніх платежів, з другого — виборчий 
рік, що обмежує ухвалення непопуляр-
них рішень з боку влади. Обидва ці ню-
анси накладаються на очікування черго-
вого витка світової економічної кризи, 
що ставить хрест на навіть несміливих 
спробах додаткового залучення інвес-
тицій. Адже великий бізнес під час тур-
булентності шукає тихі гавані, якими 
зазвичай є розвинені економіки, а не 
країни другого світу, до яких, на жаль, 
нині належить Україна.
Із позитиву, — ми таки продовжили спів-
працю з Міжнародним валютним фон-
дом. І навіть отримали перший транш 
кредиту «стенд–бай» із нової програми: 
«під ялинку», як і було обіцяно. Тобто, в 
останні дні минулого року. Якщо ж наша 
держава продовжуватиме обіцяні ре-
форми, МВФ погодиться виділити черго-
ву порцію коштів і таким чином запалити 
зелене світло для інших кредиторів: не-
хай недостатньо масштабних, але у цей 
період жодні залучені кошти не будуть 
для нас зайвими. Тим паче, що викликів 
українська економіка має чимало. 

Що дорожче: руда чи барель? 
 Одна з головних наших проблем у тому, 
що українська економіка залишається си-
ровинною. І благополуччя кожного з нас 
прямо залежить від того, скільки кошту-
ватиме пальне, яке ми купуємо за кордо-
ном, а також зерно і металургія. Які ми 
за кордон продаємо. «Існує напрочуд хо-
роший метод для діагностики нашої еко-
номіки і динаміки курсу гривні, — напи-
сав у своїй сторінці на «Фейсбуку» аналі-
тик Олексій Кущ. — Можете застосовува-
ти, не пошкодуєте. Називається цей метод 
«сировинні ножиці»: якщо ціна за тонну 
руди перевищує номінальну вартість ба-
реля нафти, у нас все добре, якщо навпа-
ки — не дуже. До речі, у грудні 2018 року 
спотові ціни на руду досягали рекордних 
75 доларів за тонну, а «Брент» падав на 
«дно» в середньому до 54 доларів за ба-
рель. Зараз нафта почала зростати, а руда 
ризикує, навпаки, впасти до 60 доларів за 
тонну. А такі ножиці можуть підстригти 
нашу економіку під «напівбокс».
 «В останні дні минулого року Рада з фі-
нансової стабільності визначила три клю-
чових виклики для України у 2019 році: 
уповільнення темпів зростання світової 
економіки і економік країн-торгових пар-
тнерів України, коригування цін на сиро-
винні товари, підвищення відсоткових 
ставок провідними центробанками світу. 
Погоджуючись iз цим, хочу розширити 
перелік кількома важливими викликами, 
в тому числі й політичними, на які нара-
жатиметься Україна в 2019 році, — каже 
голова ради Національного банку Украї-
ни Богдан Данилишин. — Перший і го-
ловний виклик — продовження і можли-
ве загострення військового протистояння 
на сході нашої країни». Цьому, за слова-
ми Данилишина, є кілька причин. З одно-
го боку, історико-культурна. «Росія була 
задумана як імперія, тому її політичний 
код передбачає імперську агресивність. 
Зовнішня політика РФ — це політика, 
яка проводилась за часів Російської ім-
перії та Радянського Союзу, в основі якої 
лежать автаркія і мілітаризм. Необхід-
ність утримання територій, що входили 
в Російську імперію і СРСР, звучить на-
батом для російських владних еліт. У їх-
ньому розумінні єдино ефективним вва-
жається прямий контроль. Встановити 
його можна або шляхом приведення до 
влади «ручних» правителів, або військо-
вою агресією», — стверджує аналітик. 
 Друга причина — геополітична. «Один 
iз постулатів геополітики свідчить, що 
Росія як імперія не життєздатна без Ук-
раїни, і якщо Росія втратить Україну, то 
лише питання часу, коли Росія припинить 
існування. Путін, судячи з усього, переко-
наний, що в разі входження України в ЄС і 
НАТО, не очевидного, але реального у сві-
домості Путіна, дні Росії будуть полічені. 
Хіба може він таке допустити?» — рито-
рично перепитує Данилишин. 
 І нарешті економічна причина. «Воєн-
ний конфлікт має сенс, якщо післявоєн-
ний світ у результаті цього конфлікту буде 

кращим від довоєнного. Влада Росії і на-
селення, яке її підтримує, вважають, що 
постановка під контроль частини тери-
торії України або всієї нашої країни прине-
се їм економічну вигоду. Своєрідна логіка 
в цьому є, оскільки ринками збуту для не-
конкурентоспроможної, за світовими мір-
ками, російської продукції можуть бути 
в першу чергу країни колишнього СРСР, 
— резюмує голова ради НБУ. — Всі пере-
раховані фактори, як і раніше, актуальні. 
Росія не перестане «відчувати» імперські 
фантомні болі за втраченими територія-
ми і  намагатиметься відновити над ними 
контроль. Головна мета Росії в розумінні 
її владних еліт і більшості населення по-
лягає в тому, щоб зробити неможливим 
вступ нашої країни в ЄС і НАТО, тобто, дії 
РФ щодо нашої країни, в логіці мислення 
керівництва Росії, по-своєму раціональні. 
Тому варто розцінювати ризики продов-
ження  або і загострення військового кон-
флікту як досить високі. Особливо в періо-
ди, що безпосередньо передують виборам 
Президента і парламенту нашої країни».

Без Фонду наразі ніяк
 Серед глобальних проблем, які мо-
жуть стати нам на заваді, — протисто-
яння в акваторії Азовського моря та ви-
никнення конфліктів в акваторії Чорно-
го моря. «За січень-жовтень 2018 років 
через порт Маріуполь було експортовано 
3,6 млн. тонн чорних металів, а через порт 
Бердянськ — 0,8 млн. тонн сільськогоспо-
дарської продукції, — зауважує Богдан 
Данилишин. — У разі, якщо відбудеться 
повна блокада Росією маріупольського і 
бердянського портів, може припинитися 
комерційне судноплавство в Азовському 
морі, негативні наслідки для українсько-
го експорту будуть дуже серйозні. Мож-
ливість швидкої переорієнтації експорту 
на чорноморські порти стримується пев-
ним дефіцитом рухомого складу — локо-
мотиви і вантажні вагони — Укрзалізни-
ці. Не думаю, що можлива тривала блока-
да українських портів, розташованих на 
Азовському морі, проте періодично Росія 
може сковувати їхню роботу. Тому необ-
хідно продумувати й реалізовувати аль-
тернативні варіанти транспортування ек-
спортних вантажів». 
 Ще одне вузьке місце — недостатня ди-
версифікація різних видів палива, яке ми 
отримуємо з–за кордону. Але якщо при-
родний газ із Росії ми вже практично не 
купуємо, то з іншими енергоносіями ситу-
ація виглядає не так блискуче. «Незважа-
ючи на серйозні заходи з диверсифікації 
джерел ядерного палива для українських 
АЕС, значна його частина поставляється з 
РФ. А питома вага електроенергії, що ви-
робляється на атомних станціях Украї-
ни, становить близько 50% від загально-
го обсягу. До Росії ми вивозимо і відпра-
цьоване ядерне паливо, хоча будівниц-
тво власного сховища ведеться, але немає 
впевненості в тому, що воно буде введе-
но в заплановані терміни. Тобто, у Росії є 
серйозні важелі і невійськового характе-
ру для впливу на нашу країну», — зазна-
чає Богдан Данилишин. 
 І, нарешті, суттєва причина для голо-
вного болю української влади — держав-
ний борг. За даними Мінфіну, в ниніш-
ньому році Україна мусить заплатити, 
погашаючи та обслуговуючи зовнішній 
державний борг, 150 млрд. гривень. Це 
еквівалентно приблизно 5,4 млрд. до-
ларів. «Зараз успішне погашення і об-
слуговування зовнішнього держборгу 
безпосередньо залежить від отримання 
кредитів МВФ і «пов’язаного фінансу-
вання», тобто це кредити Світового бан-
ку, макрофінансова допомога Євросою-
зу. «Професійним критикам» МВФ зап-
ропоную зіставити вартість запозичень у 
Фонді й ціну, за якою Україна, з ураху-
ванням її економічних і політичних ри-

зиків, може залучити гроші на зовнішніх 
ринках. Для «штатних критиків» Нац-
банку зауважу: МВФ надає країнам-по-
зичальникам кредити, якщо вони про-
водять антиінфляційну політику. Обста-
вини складаються таким чином, що аку-
ратне виконання Україною зобов’язань 
за зовнішнім держборгом перебуває в 
безпосередній залежності від виконання 
Меморандуму про співпрацю з МВФ. До 
речі, окремі вимоги МВФ ускладнюють 
задачу стримування інфляції — приве-
дення тарифів на газ до «імпортного па-
ритету» може негативно вплинути на рі-
вень цін в Україні. Але, якщо наша краї-
на потребує кредитів МВФ, а зараз це 
беззаперечно, то доведеться виконувати 
вимоги Фонду», — пояснює експерт.

Гривня затаїлася...
 Ще більша сума — 210 млрд. гривень 
— є платежами з погашення та обслуго-
вування внутрішнього боргу в 2019 році. 
«З урахуванням добре налагодженого ме-
ханізму заміщення внутрішнього держ-
боргу, ситуація з його рефінансуванням 
і обслуговуванням не викликає велико-
го занепокоєння. Однак тенденція зрос-
тання прибутковості ОВДП, яка спостері-
галась у 2018 році, разом з iмовірністю 
збільшення потреби уряду у внутрішніх 
запозиченнях може викликати збільшен-
ня вартості обслуговування внутрішньо-
го держборгу», — каже представник Нац-
банку. 
 Тим часом аналітики розміркову-
ють, яким буде курс національної валю-
ти у нинішньому році. Особливо врахову-
ючи той факт, що вже у перші дні нового 
року гривня трохи послабилась щодо до-
лара. Утім, експерти переконані: якщо в 
країні не відбудеться серйозних потрясінь 
на кшталт воєнних дій на сході держави, 
очікувати чергових курсових гойдалок у 
цьому році не доведеться. Проте це не оз-
начає, що нацвалюта буде демонструвати 
чудеса стабільності. Найімовірніше, грив-
ня продовжить поступове знецінення.
 «Коливання курсу в межах 10% наза-
гал є політикою Нацбанку», — каже фі-
нансовий експерт Тарас Загородній, від-
значаючи, що, навпаки, фіксований курс 
погано позначається на економіці, оскіль-
ки для його утримання витрачаються ва-
лютні запаси Нацбанку. За його словами, 
на курс долара впливають багато факторів. 
Серед них і кількість валютної виручки 
для українських експортерів, а також — 
сума валюти, яка прийшла в нашу країну 
від  заробітчан. Експерт стверджує, що ці 
джерела покривають дефіцит торгівлі то-
варами. Натомість експерт Андрій Новак 
переконаний: гривню девальвують штуч-
но. Для того, аби виконати державний 
бюджет. А тому, за його словами, націо-
нальна валюта і у нинішньому році знеці-
нюватиметься. 

 Що ж стосується заробітчан, то у 2018 
році, за підрахунками НБУ, тільки офіцій-
но українці перевели коштів у еквівален-
ті 12 мільярдів доларів. Цей показник 
зростає рік у рік, починаючи з 2015-го, і 
тенденція тільки посилюється з моменту, 
коли Україні надали безвізовий режим з 
країнами ЄС. Тому при оптимістичному 
сценарії нацвалюта все ж зможе утриму-
вати свої позиції на рівні 27-28 гривень за 
долар упродовж усього 2019 року. 
 Похитнути позиції гривні й змусити її 
стрибнути у прірву девальвації може низ-
ка політичних подій. Перш за все, йдеть-
ся про президентські та парламентські 
вибори, які можуть повністю перезаван-
тажити владу. До цього можуть додати-
ся й інші фактори. Наприклад, світова 
фінансова криза, зниження темпів зрос-
тання світової економіки тощо. Для сиро-
винної держави на кшталт України такі 
процеси можуть виявитися руйнівними, 
адже спрацює правило: чим менше Украї-
на продаватиме сировини, тим менше ва-
лютної виручки отримає. А це пряма за-
гроза гривні. У цьому випадку експерти 
називають цифри курсу від 32 до 45 гри-
вень за долар.
 Утім, за базовим сценарієм, усе виг-
лядатиме не так уже критично. Поки віт-
чизняна економіка не здійснить ривка в 
напрямку фундаментальної перебудови і 
зміни джерел надходження своїх доходів, 
гривня буде залишатися слабкою валю-
тою, залежною від будь-яких зовнішніх 
і геополітичних впливів. Міжнародний 
валютний фонд і Світовий банк прогнозу-
ють поступове уповільнення темпів зрос-
тання ВВП України в 2019—2020 роках. 
А отже, девальвації гривні не уникнути. 
За прогнозами МВФ, у 2019 році рівень 
знецінення нацвалюти досягне 5,89%, а 
середньорічний курс становитиме 28,655 
гривні за долар, тоді як у 2020-му гривня 
девальвує ще на 4,43%, до 29,925 гривні 
за долар. Приблизно на діапазон знецінен-
ня нацвалюти в 10-12% і варто орієнтува-
тися громадянам у наступні два роки.
 А щоб надалі ми змогли покинути зону 
економічної і фінансової нестабільності, 
влада має провести низку не імітованих, 
а реальних структурних реформ. «Поряд 
iз підтриманням політичної стабільності 
необхідно нарешті перейти до вирішення 
ключової макропроблеми — модерніза-
ції економіки України на основі реіндус-
тріалізації, метою чого має бути повер-
нення нашої країни у світовий клуб про-
мислово розвинених держав. Значення 
мають не тільки кількісні, а й якісні па-
раметри економічного зростання. Саме 
через якісні трансформації, тобто пере-
хід від експортно-сировинної моделі еко-
номіки до індустріальної, Україна зможе 
домогтися підвищення кількісних подуш-
них показників рівня життя громадян», 
— каже Богдан Данилишин. ■

2019. ПРОГНОЗИ

«Сировинні ножиці» і геополітичні виклики 
Цьогоріч українську економіку випробовуватимуть агресія Росії, загроза фінансової 
кризи, великий держборг і сировинний експорт, а найкраще порятувати зможуть 
гроші наших заробітчан

■

Найбільшою проблемою українців є стара, пострадянська, сировинна економіка. 
Яка не може ні утримувати курс гривні, ні гарантувати достойні доходи громадян.
Фото з сайта daynews.com.ua.
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Маттео Сальвіні та Йоахім Брудзінський.❙

Ігор ВІТОВИЧ

 Варшаву 9 січня відвідав віце-
прем’єр та міністр внутрішніх справ 
Італії Маттео Сальвіні. Один iз лі-
дерів італійської правої політич-
ної партії «Ліга Півночі» зустрівся 
зі своїм колегою — главою МВС Йо-
ахімом Брудзінським, а також голо-
вою правлячої партії «Право і спра-
ведливість» Ярославом Качинсь-
ким. Також відбулася заздалегідь 
не планована коротка зустріч Саль-
віні з главою польського уряду Ма-
теушом Моравецьким. Темою пере-
мовин були, зокрема, майбутнє Єв-
ропейського Союзу та міграція.
 За повідомленням італійського 
видання La Repubblica, завданням 
Маттео Сальвіні має бути побудова 
союзу найбільш консервативних єв-
ропейських партій, які хочуть ство-
рити велику політичну групу в Єв-
ропейському парламенті після трав-
невих виборів. ЗМІ з Апеннінського 
півострова пишуть про пакт так зва-
них партій ідентичності, які є скеп-
тичними щодо нинішньої політики 
Брюсселя та ставлять на національне 
значення ЄС. Рим та Варшава мають 
спричинити «нову європейську вес-
ну», наголосив віце-прем’єр Італії 
Маттео Сальвіні. Він також пропо-
нує Польщі створити новий альянс у 
Європі. У публікаціях західних ЗМІ 
зазначають навіть про заплановану 
на зиму спільну конвенцію партій з 
Італії, Швеції, Франції, Нідерлан-
дів і, можливо, Польщі.
 На думку італійського віце-
прем’єра, після запланованих на кі-
нець травня цього року виборів до 
Європарламенту ЄС буде жити по-
іншому. За його словами, нова Єв-
ропа «матиме інший ритм». Італій-
ський політик також висловився за 
необхідність створення італійсько-
польської вiсі у Європі — на протива-
гу домінуючій у ЄС німецько-фран-
цузькій, передає агенція новин dpa.
 Йоахім Брудзінський наголосив, 
що «Право і справедливість», як пар-
тія, яка наразі підтримує членство 
Польщі у спільноті, буде докладати 
всіх зусиль, аби у співпраці зі свої-
ми партнерами реформувати Євро-

союз так, «аби він був ближчим до 
ідей батьків-засновників», повідом-
ляє «Польське радіо». Італійський 
віце-прем’єр після зустрічі з главою 
МВС Польщі заявив, що Польща та 
Італія стануть героями «нової євро-
пейської весни»: обидві країни при-
тримуються погляду, що кожна де-
ржава має бути спроможна захищати 
власні кордони і громадян без «втру-
чання ззовні». «Маємо, отже, спіль-
ний план дій, який дозволить нам 
дати Європі нове життя, нову кров. 
Я згадав великого поляка, європейця 
і великого італійця — святого Івана 
Павла ІІ, який говорив про Європу, 
що має сягати своєї ідентичності, різ-
норідності та християнського корін-
ня. Того, що в Брюсселі завзято нама-
гаються заперечити».
 Речниця польського уряду Йо-
анна Копцінська повідомила після 
зу стрічі Моравецького з Сальвіні: 
«Обидва прем’єри погодилися, що в 
Європейському Союзі не може бути 
місця для подвійних стандартів i 
різного трактування країн-членів 
ЄС з боку євросоюзних установ». 
«Багато брюссельських чиновни-
ків хочуть  зробити з Польщі цапа-
відбувайла та нав’язати власне ба-
чення співпраці центральної влади 

Європейського Союзу та окремих 
країн-членів ЄС», — сказав прем’єр-
міністр Польщі Матеуш Моравець-
кий. За його словами, конфлікт Вар-
шави з Брюсселем постійно політи-
зується.
 Польські співрозмовники Саль-
віні у публічних коментарях омина-
ли той факт, що збираються «рефор-
мувати ЄС» iз політиком, який на-
лежить до групи «друзів Путіна». 
Лідер «Ліги Півночі» неодноразово 
говорив про необхідність скасуван-
ня санкцій проти Росії, він підтриму-
вав також дії Москви в анексованому 
Криму. Однак досі Італія не блокува-
ла продовження обмежень ЄС проти 
Кремля на засіданнях Європейської 
ради. Євроскептична партія «Ліга 
Півночі», яка виступає проти неза-
конної міграції в ЄС, нині є найпопу-
лярнішою в Італії. Спільно з популіс-
тичною партією «Рух п’яти зірок» 
вони входять до уряду, очільником 
якого є Джузеппе Конте.
 Зустріч Качинський—Сальвіні 
розкритикувала польська опозиція. 
«Громадянська платформа» вважає, 
що «Право і справедливість» продов-
жує таким чином стратегію «Полек-
зиту», тобто виходу Польщі з Євро-
союзу.■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Група астрономів iз Канади вия-
вила досить незвичний потік радіо-
хвиль iз глибин Всесвіту. Наукову 
статтю про виявлене відкриття оп-
рилюднено в середу, 9 січня, на сай-
ті наукового видання Nature («При-
рода»). Загадкові сигнали з далекої 
галактики зафіксував телескоп у 
Канаді.
 Точна природа та походжен-
ня радіосигналів не відомі. Серед 
тринадцяти так званих швидких 
радіоімпульсів був дуже незвичний 
сигнал, що повторювався, який по-
ходив з одного джерела на відстані 
близько 1,5 млрд. світлових років. 
Потік незвично потужних періодич-
них радіоімпульсів походить дале-
ко з-за меж нашої рідної галактики 
Чумацький Шлях, кажуть канадсь-
кі вчені. 
 Науковці фіксували потужні 
радіохвильові імпульси ще з 2007 
року. Але лише раз було підтвер-
джено періодичність такого спа-

лаху. Про той випадок повідомили 
2012 року астрофізики, котрі пра-
цювали в обсерваторії у Пуерто-
Ріко.
  «Знаючи, що є ще один такий 
сигнал, ми розуміємо, що їх може 
бути більше», — розповіла астро-
фізик Інгрід Стейрс з університету 
Британської Колумбії. «Якщо буде 
більше повторних сигналів та дже-
рел для дослідження, ми зможемо 
зрозуміти ці космічні загадки — 
звідки вони походять і що їх спри-
чиняє», — розповіла науковець.
 Обсерваторія CHIME(Canadian 
Hydrogen Intensity Mapping 
Experiment. — Ред.), розташована у 
Британській Колумбії, складається 
iз чотирьох напівциліндричних ан-
тен завдовжки 100 метрів, які щод-
ня сканують північне небо. Теле-
скоп почав працювати лише мину-
лого року і майже одразу виявив 13 
швидких радіоімпульсів, зокрема й 
сигнал, що повторювався. Наразі на-
уковці виявили близько 60 швидких 
радіоімпульсів і два таких, що повто-

рюються. Вони вважають, що щодня 
їх може бути близько тисячі.
 Щодо природи імпульсів астрофі-
зики теж поки що не дійшли згоди. 
Виявлені спалахи в радіохвильовому 
діапазоні неймовірно потужні. Поп-
ри те, що вони тривають лічені мілі-
секунди, під час цих спалахів випро-
мінюється енергія, еквівалентна тій, 
яку наше рідне світило Сонце може 
виробити за 10 тисяч років.
 Існує кілька теорій щодо того, 
що саме може їх спричиняти. На-
приклад, вважають, що їхнім дже-
релом може бути нейтронна зоря 
з дуже сильним магнітним полем, 
що дуже швидко обертається, або ж 
злиття двох нейтронних зірок. Де-
які дослідники також вважають, що 
сигнали можуть видавати інопла-
нетні космічні кораблі.
 На сьогодні єдине, що відомо на-
уковцям, це те, що ці радіохвилі 
— власне, періодичні швидкі радіо-
спалахи — утворилися далеко за ме-
жами нашої галактики Чумацький 
Шлях. ■

Сирійські курди взяли в полон ісламіста 
з України
 Курдська збройна група в Сирії «Загони народної оборони» пові-
домляє про захоплення восьми бойовиків екстремістського угрупо-
вання «Ісламська держава» з різних країн, один із них, за їхніми да-
ними, — громадянин України. За інформацією курдської організа-
ції, українське громадянство має 27-річний Аскар Зарманбетов, який 
користується псевдонімом Абу-Дауд Нуга. Серед решти військово-
полонених — двоє громадян Узбекистану, один громадянин Таджи-
кистану, один — Казахстану, один росіянин, а також німець Лукас 
Гласс. Ще один затриманий — неповнолітній громадянин США. Як 
стверджують у ЗНО захоплені бойовики планували напади, які мали 
б сповільнити наступ курдів. Сирійські курди воюють проти сил екс-
тремістського угруповання «Ісламська держава» і мають у цьому під-
тримку США. У грудні стало відомо, що військові Сполучених Штатів 
можуть залишити курдам свою зброю, перш ніж вийти з Сирії.

У Польщі українця обвинуватили у відмиванні 
грошей
 У відмиваннi брудних грошей на суму майже 850 тис. євро та 
участі в міжнародній злочинній групі, що шахрайським шляхом 
одержувала відшкодування податку на додану вартість (ПВД), об-
винуватила прокуратура в Люблині громадянина України Ігоря Л. 
Обвинувальний акт внесено до Окружного суду у Варшаві. Про це 
у четвер, 10 січня, повідомили у Національній прокуратурі Польщі. 
Українець, як з’ясували прокурори, отримав майже 850 тис. євро від 
різних компаній, а потім перерахував ці кошти на рахунки інших гос-
подарчих суб’єктів. Ці трансакції мали імітувати фінансові операції, 
що виявилися фіктивними. За словами прокурорів, злочинна гру-
па діяла від січня 2014 року до квітня 2017 року. Ігоря Л. взяли під 
тимчасовий арешт. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Дані американських соцопитувань передавали 
українським бізнесменам 
 Двоє українських бізнесменів, Сергій Льовочкін i Рінат Ахме-
тов, були ймовірними отримувачами даних соцопитувань під час 
президентської кампанії 2016 року в США. Про це у середу, 9 січня, 
повідомив телеканал Сі-Ен-Ен із посиланням на неназване джере-
ло, близьке до розслідування. Зазначається, що екс-глава адмініст-
рації Президента України Віктора Януковича Льовочкін та олігарх 
Ахметов сплатили екс-очільнику передвиборчого штабу Дональда 
Трампа політтехнологу Полу Манафорту мільйони доларів за роки 
співпраці з ним. У серпні 2016 року Манафорт повідомляв своєму 
бухгалтеру, що очікує ще на надходження 2,4 мільйона доларів за 
роботу в Україні. Представник Манафорта Джейсон Малоні підтвер-
див, що політтехнолог очікував на надходження цих коштів, однак, 
за словами Малоні, йшлося про старі борги, а не оплату за отриман-
ня даних соцопитувань. Раніше спецпрокурор США Роберт Мюллер 
закинув Манафорту передачу даних соцопитувань під час кампанії 
2016 року своєму діловому партнеру Костянтину Килимнику, який 
був керівником київського офісу компанії Манафорта та якого пі-
дозрюють у зв’язках iз російською розвідкою.

ПРОТЕСТ

Шлагбаум 
на злітній смузі
У трьох великих аеропортах ФРН 
оголосили страйк працівники 
служб безпеки
Олег БОРОВСЬКИЙ

 В аеропортах Дюссельдорфа, Кельна та Штут-
гарта у ніч на четвер, 10 січня, розпочався страйк 
співробітників, що відповідають за безпековий 
контроль пасажирів та вантажів. Про це повідо-
мили в німецькій профспілці Ver.di. Акція трива-
тиме весь день та може зачепити до 110 тисяч па-
сажирів, зокрема й українських, оскільки до цих 
аеропортів здійснюють польоти з України кілька 
звичайних та бюджетних авіакомпаній.
 Зазвичай ці три аеропорти по четвергах обслу-
говують близько 1040 рейсів. Унаслідок страйку 
в аеропорту Дюссельдорфа скасовані 350 рейсів, у 
Штутгарті — 125, а в Кельні — 130, зазначає «Ні-
мецька хвиля». Також низка рейсів була відмінена 
в Берліні, де офіційно не було оголошено страйку.
 Новий попереджувальний страйк викликаний 
тим, що після призупинення роботи у двох бер-
лінських аеропортах Федеральна асоціація ком-
паній з авіаційної безпеки (BDLS) не надала жод-
них покращених пропозицій профспілці. Тому не 
виключено, що вчорашня акція протесту стане по-
чатком хвилі подальших страйків.
 До цього часу переговори між профспілкою, 
яка вимагає підвищити оплату праці близько 23 
тисяч співробітників служб безпеки аеропортів до 
20 євро на годину, та BDLS не були результативни-
ми. На цей час мінімальна оплата за годину стано-
вить від 15 до 17,05.  Продовження переговорів за-
плановано на 23 січня. ■

■

НОВИНИ ПЛЮС■

КОСМОС

Вони хочуть нам щось сказати?
Учені зафіксували загадкові радіосигнали з далекої галактики

■

БЛОКУВАННЯ

Рим і Варшава проти Брюсселя?
Італія та Польща будуватимуть «новий європейський порядок»

■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.35 ТСН

09.30, 11.15, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.10 «Міняю жінку»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

20.15 Бойовик «Захисник»

22.05 Комедія «Операція 

«И» та інші пригоди 

Шурика»

00.00 Комедія «Субота»

ІНТЕР

02.50, 2.15 «Орел і решка. 

Шопінг»

04.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

04.55, 5.05 Top Shop

05.25, 22.50 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 

«Новини»

07.10, 8.10 Ранок з «Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 3.35 

Ток-шоу «Стосується 

кожного»

11.15, 12.25 Х/ф «Ноель»
13.40 Т/с «Велика маленька 

брехня»

15.50 «Жди мене. Україна»

17.40 Новини

20.00, 1.30, 4.20 «Подробиці»

21.00 Т/с «Мереживо долі»

00.35 Т/с «Я — охоронець»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.30 Сьогодні

09.30, 3.30 Зоряний шлях

11.20, 4.40 Реальна містика

13.20, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар»

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Таємне кохання»

02.00 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.30, 2.30 Зона ночі

04.40 Абзац

06.10 Х/ф «Індіана 

Джонс: У пошуках 

втраченого ковчега»

08.30 Х/ф «Індіана Джонс 

та Храм долі»

11.00 Х/ф «Індіана 

Джонс та Останній 

хрестовий похід»

13.30 Х/ф «Індіана Джонс 

та Королівство 

кришталевого 

черепа»

16.10 Ревізор

18.20 Страсті за ревізором

21.00 Х/ф «Супернянь»

22.50 Х/ф «Супернянь-2»

00.30 Х/ф «Знахар»

02.25 Служба розшуку дітей

ICTV

04.20 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.35 Служба розшуку дітей

04.40 Факти

05.10, 19.20 Надзвичайні 

новини

05.55 Секретний фронт. 

Дайджест

07.30 Надзвичайні новини. 

Підсумки

08.45 Факти. Ранок

09.15 Т/с «Вічність»

12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 16.25 Х/ф «Халк»
16.40 Х/ф «Неймовірний 

Халк»
18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.10, 21.20 Т/с «Розтин 

покаже»

22.30 Свобода слова

00.40 Х/ф «Море кохання»
02.30 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.50, 17.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.30 Фінансовий тиждень

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах

08.15, 13.35 Про військо

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.10 Акцент

14.10 Кендзьор

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

23.40 Агрокраїна

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.10, 4.45 Top Shop

06.10 Х/ф «Пацани»
08.05, 18.20 «Свідок. Агенти»

08.40 Х/ф «Нічна пригода»
10.30, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

12.50 Т/с «Кулагін та 

партнери»

14.45, 16.50, 3.05 «Речовий 

доказ»

21.00 «Легенди карного 

розшуку»

23.45 Х/ф «Доберман»
01.45 «Легенди бандитського 

Києва»

03.00 «Випадковий свідок»

04.00 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Василь 

Забашта, ч. 1

06.30 Документальна 

програма. Данило 

Галицький. Таємниця 

однієї перемоги

07.00 Новини 

07.00 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.00 Погода

10.05 Візитка Карпат 

10.10 UA.МУЗИКА. Кліп 

10.15 100 років української 

історії

10.30 100 років українського 

кінематографа 

10.40 100 років української 

літератури 

11.05 Українська читанка. 

Галина Крук

11.20 UA. Фольк 

12.20 Національна опера 

України. Семен 

Гулак-Артемовський. 

Запорожець за Дунаєм

14.15 Мистецькі історії

14.25 Погода

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

14.55 Світ навколо

15.00 Лайфхак українською

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.45 Документальний цикл. 

Двоколісні хроніки 

16.00 Погода 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською 

17.05 Хто в домі хазяїн? 

17.35 Візитка Полтавщини

17.45 Українська читанка. 

Петро Мідянка

17.50 Погода 

18.00 Новини

18.20 Тема дня

18.55 Вікно в Америку

19.15 Іван Марчук. Темпера, 

сніги та неповторні 

випадковості

19.30 РадіоДень. Книжкова 

лавка

20.30 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

21.00 Сильна доля

22.00 PORTO FRANKO на 

UA.Культура. Тарас 

Прохасько

23.00 Новини

23.20 Тема дня 

00.00 Телепродаж Міледі (на 

комерційних умовах)

02.00 Вікно в Америку

02.25 Музика-2019. 

Новорічний концерт

 

СТБ

06.15, 17.45 Т/с «Коли ми 

вдома»

07.10 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

08.15 Холостяк

13.05 Битва екстрасенсів

15.30, 0.15 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.45 Х-Фактор

22.20 Т/с «Парфумерша»

02.15 Найкраще на ТБ

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.00 Ток-шоу «Полудень»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15 «Кримінал» зі Славою 

Вардою

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

10.05, 18.15 «Спецкор»

10.40, 18.50 ДжеДАІ 2018 р.

11.15 Т/с «Стоматолог»

14.55 Х/ф «Боксер»
16.30 Х/ф «За лінією 

вогню»
19.25, 20.35 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.40, 23.25 Т/с «Кістки-5»

01.05 «Секретні файли»

01.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00 Топ-матч

06.10 «Вест Гем» — 

«Арсенал». ЧА

08.10 «Арсенал» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

10.15 «Брайтон» — 

«Ліверпуль». ЧА

12.05 «Ліверпуль» — 

«ПСЖ». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

13.50 «Челсі» — «Ньюкасл». 

ЧА

15.40, 22.45 Футбол NEWS

15.55, 2.45 Світ Прем’єр-Ліги

16.25 «Рома» — «Аталанта». 

ЧІ

18.15 «Евертон» — 

«Борнмут». ЧА

20.05 «Польща» — 

«Португалія». Ліга 

Націй УЄФА

21.50 LIVE. «Ман Сіті» 

— «Вулвергемптон». 

ЧА

00.00, 5.00 Чемпіонат Англії. 

Огляд туру

00.55 Італія — Україна. 

Контрольна гра

03.15 «Тоттенгем» — «МЮ». 

ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00 Топ-матч

06.10 «Рома» — «Аталанта». 

ЧІ

08.10 «Евертон» — 

«Борнмут». ЧА

10.10 «Польща» — 

«Португалія. Ліга Націй 

УЄФА

11.55, 14.10 «Check-in»

12.20 «Тоттенгем» — «МЮ». 

ЧА

14.35 Італія — Україна. 

Контрольна гра

16.20 «Вест Гем» — 

«Арсенал». ЧА

18.05 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру. Прем’єра

19.00 «Арсенал» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

20.45 «Челсі» — «Ньюкасл». 

ЧА

22.30 «Ліверпуль» — 

«ПСЖ». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

00.20 «Десна» — «Карпати». 

ЧУ

02.10 «Бешикташ» 

— «Генк». Ліга Європи 

УЄФА

04.00 «Ман Сіті» — 

«Вулвергемптон». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.45, 13.55 Правда життя

08.50 Природа сьогодення

09.50, 17.45 Фестивалі 

планети

10.50, 0.30 Суперзаводи

11.50 Місця сили

12.45, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.30 Вирішальні битви 

II Світової

15.55, 21.45 Відчайдушні 

рибалки

16.50, 22.35 Життя

18.45, 20.50 Фантастичні 

історії

01.25 Містична Україна

02.50 Ризиковане життя

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 Т/с «Дорогий доктор»

09.50 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

11.25 «Вірю не вірю»

14.15 «Орел і решка. 

Морський сезон»

15.15, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 Х/ф «Залізний 
лицар»

01.10 «Орел і решка. Шопінг»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Кришталик і 

пінгвін»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00 Вечірка

14.00, 15.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавой

14.30, 15.30, 20.30, 21.30 

Танька і Володька

16.00, 1.00 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

22.00 Зірконавти

23.00 Семейка У

00.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

12.00 Д/ф «Аромати Греції»

13.15, 14.30, 4.05 РадіоДень

13.35, 5.25 Спільно

14.05 Д/ф «Неповторна 

природа»

15.20 Чудова гра

15.50 Д/ф «Цікаво.com»

16.20 Лайфхак українською

16.50 По обіді шоу

18.20, 2.35 Тема дня

19.00 Разом

19.30 Д/ф «Мегаполіси»

20.00 Д/ф «Ігри імператорів»

21.25, 2.20 UA:Спорт

21.40 UA:Біатлон. Студія

22.15 Д/ф «Погляд 

зсередини»

22.45 Складна розмова

00.00 Телепродаж Тюсо

03.10 Світло

04.25 Своя земля
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.35 ТСН

09.30, 11.15, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.10 «Міняю жінку 6»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

20.15 Бойовик «Ефект 

колібрі»

22.15, 1.15 Драма «Мандри 

блудниці»

00.50 Комедія «Субота»

ІНТЕР

05.35, 22.50 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 

«Новини»

07.10, 8.10, 9.20 Ранок з 

Інтером

10.00 Х/ф «Білі вовки»
12.25 Х/ф «007: Живеш 

тільки двічі»
14.50, 15.45, 16.45, 1.25 

«Вещдок»

17.40 Новини

18.00, 19.00, 3.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 4.15 «Подробиці»

21.00 Т/с «Мереживо долі»

00.30 Т/с «Я — охоронець»

02.10 «Орел і решка. Шопінг»

05.00 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.30 Сьогодні

09.30, 4.20 Зоряний шлях

11.20, 4.40 Реальна містика

13.20, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар»

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Таємне кохання»

23.30, 2.00 Т/с «CSI: Майамі»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.10 Зона ночі

04.10 Абзац

05.54, 7.09 Kids Time

05.55 М/с «Луні Тюнз шоу»

07.10 Київ вдень тавночі

08.10 Т/с «Меліса та Джой»

10.50 Х/ф «Знахар»

13.00 Х/ф «Роман з 

каменем»

15.10 Х/ф «Перлина Нілу»

17.10 Суперінтуїція

19.00 Хто зверху?

21.00 Варьяти

22.25 Х/ф «Завзятий мачо»

00.10 Т/с «Гра престолів»

ICTV

04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40, 20.15 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Прорвемось!
11.25, 13.20 Х/ф «Море 

кохання»
12.45, 15.45 Факти. День
14.15 Т/с «Бібліотекарі»
15.10, 16.20, 21.25 Т/с 

«Розтин покаже»
17.45 Антизомбі. Дайджест
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.35 «На трьох»
23.35 Х/ф «Куля в лоб»
01.15 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30 Огляд преси

06.50, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.30 Код успіху

07.50 Будівельний стандарт

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах

08.25 Агрокраїна

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05, 22.00 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45 Х/ф «Жертва в ім’я 
любові»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Дурні 

помирають по 
п’ятницях»

11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»
12.50 Т/с «Кулагін та 

партнери»
14.45, 16.50, 3.30 «Речовий 

доказ»
21.20 «Легенди карного 

розшуку»
23.45 Т/с «Перетинаючи межу»
01.45 «Легенди бандитського 

Києва»
03.05 «Випадковий свідок»
04.15 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Василь 
Забашта, ч. 2

06.30 Документальна 
програма. Віденськими 
стежками Івана Франка. 
Подорож на захист честі

07.00 Новини 
07.05 UA.МУЗИКА. кліп 
07.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань 

07.50 Українська читанка. 
Петро Мідянка

08.00 Новини 
08.05 Пізній ранок шоу 
09.00 Новини 
09.00 Пізній ранок шоу 
10.00 Погода
10.05 Візитка Карпат 
10.10 UA.МУЗИКА. кліп 
10.15 100 років української 

історії історії
10.30 100 років українського 

кінематографа 
10.40 100 років української 

літератури 
10.55 100 років українського 

мистецтва 
11.05 Українська читанка. 

Артем Чапай
11.20 Музика-2019. 

Новорічний концерт 
12.20 Київський академічний 

Молодий театр. Іван 
Нечуй-Левицький. 
Кайдаші 12+

14.10 Мистецькі історії

14.25 Погода
14.30 РадіоДень
14.50 UA.МУЗИКА. кліп 
14.55 Лайфхак українською 
15.10 РадіоДень. Життя+
15.30 UA.МУЗИКА. кліп 
15.35 Перемоги України 
15.45 Документальний цикл. 

Двоколісні хроніки
16.00 Погода 
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

16.50 Лайфхак українською 
17.00 Візитка Карпат
17.15 Хочу бути 
17.35 Візитка Полтавщини 
17.45 Українська читанка. 

Григорій Семенчук
17.50 Погода 
18.00 Новини
18.20 Тема дня
18.50 100 років української 

історії 
19.05 100 років українськ 

літератури 
19.20 UA.МУЗИКА. кліп 
19.30 Букоголіки
20.00 Перемоги України. 

Скіфія. Царство 
курганів

20.30 Документальний цикл. 
Своя земля

21.00 Концертна програма 
23.00 Новини
23.20 Тема дня 
00.00 Телепродаж Міледі (на 

комерційних умовах)
02.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Василь 
Забашта, ч. 1

02.25 Сильна доля
03.15 Національна опера 

України. Мануель де 
Фалья. Трикутний 
капелюх

03.55 Національна опера 
України. Мануель де 
Фалья. Ночі в садах 
Іспанії

04.20 Іван Козленко «Люди 
і апарати. становлення 
українського кіно». 
UPLectorium. 
Розсстріляне 
відродження

05.30 #KіноWALL з Сергієм 
Тримбачем

 
СТБ

05.55, 17.45 Т/с «Коли ми 
вдома»

06.15 Хата на тата
08.00 Холостяк

13.05 Битва екстрасенсів
15.30, 0.10 Містичні історії з 

Павлом Костіциним
17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Х-Фактор
22.20 Т/с «Парфумерша»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 
день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.00 Ток-шоу «Полудень»
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»
16.15 «Кримінал» зі Славою 

Вардою
17.00 Ток-шоу «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Атлантида-2»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 ДжеДАІ 2018 р.
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»
13.00 «Помста природи»
13.20 Х/ф «Меч дракона»
15.20 Х/ф «Втікачі»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-5»
01.00 «Секретні файли-2»
01.45 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.30 Топ-матч
06.10, 2.15 «Брайтон» 

— «Ліверпуль». ЧА
08.10 «Спортінг» — 

«Ворскла». Ліга Європи 
УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.15 «Челсі» — «Ньюкасл». 
ЧА

12.05 «Наполі» — 
«Ліверпуль». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

13.50 «Евертон» — 
«Борнмут». ЧА

15.55 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру

16.50 «Олімпік» — 
«Шахтар». ЧУ

18.40 «Ман Сіті» — 
«Вулвергемптон». ЧА

20.40 Чехія — Україна. Ліга 
Націй УЄФА

22.45 «Вест Гем» — 
«Арсенал». ЧА

00.30 Вельс — Іспанія. 
Контрольна гра

04.05 «Маріуполь» — 
«Львів». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Олімпік» — 
«Шахтар». ЧУ

07.50, 10.05 «Check-in»
08.15 «Тоттенгем» — «МЮ». 

ЧА
10.35 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру
11.30 «Чехія» — «Україна. 

Ліга Націй УЄФА
13.20, 15.20, 17.20, 19.20, 

21.20, 23.20, 1.20, 3.20 
Топ-матч

13.30 «Ман Сіті» — 
«Вулвергемптон». ЧА

15.30 Вельс — Іспанія. 
Контрольна гра

17.30 «Челсі» — «Ньюкасл». 
ЧА

19.30 «Спортінг» — 
«Ворскла». Ліга Європи 
УЄФА

21.30 «Евертон» — 
«Борнмут». ЧА

23.30 «Наполі» — 
«Ліверпуль». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

01.30 «Сассуоло» — 
«Мілан». ЧІ

03.30 «Вест Гем» — 
«Арсенал». ЧА

05.20 Світ Прем’єр-Ліги

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.50, 13.45 Правда життя
08.55 Природа сьогодення
09.55, 17.45 Фестивалі 

планети
10.55 Суперзаводи
11.45 Місця сили
12.40, 19.40 Речовий доказ
14.50, 23.30 Вирішальні битви 

II світової
15.50, 21.45 Відчайдушні 

рибалки
16.45, 22.35 Життя
18.45, 20.50 Фантастичні 

історії
00.30 Містична Україна
02.00 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop
07.40 М/с «Каспер»

08.00 Т/с «Дорогий доктор»
09.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13.25 «Орел і решка. 

Морський сезон»
15.20, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»
17.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 
подорож»

00.00 «Орел і решка. Шопінг»
01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Попелюшка»
11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»
13.00 Вечірка
14.00, 15.00, 20.00, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

14.30, 15.30, 20.30, 21.30 
Танька і Володька

16.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
23.00 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

12.00 Д/ф «Аромати Греції»

13.15, 14.30, 4.05 РадіоДень

13.35, 19.00, 5.25 Спільно

14.05 Д/ф «Неповторна 

природа»

15.20 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 UA: Фольк

18.20, 2.35 Тема дня

19.30 Д/ф «Мегаполіси»

20.00 Д/ф «Ігри імператорів»

21.25, 2.20 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.15 Д/ф «Погляд 

зсередини»

22.45 Перша шпальта

00.00 Телепродаж Тюсо

03.10 Світло

04.25 Своя земля

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 11—12 СІЧНЯ 2019
15 січня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на лютий

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на два місяця — 125 грн. 24 коп.,
до кінця півріччя — 313 грн. 10 коп.,
до кінця року — 688 грн. 82 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на два місяці  — 165 грн. 24 коп.,
до кінця півріччя — 413 грн. 10 коп.,
до кінця року — 908 грн. 82 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на два місяці — 46 грн. 22 коп.,
до кінця півріччя — 115 грн. 55 коп.
до кінця року — 254 грн. 21 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 2 грн. 90 коп., на 
квартал — 6 грн. 70 коп., на 
півроку — 8 грн. 15 коп., до 
кінця року — 12 грн. 50 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну газету держави. 
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути 
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, ша-
новнi читачi.
 Нині триває передплата на «Україну молоду» 
на лютий і наступні місяці 2019 року як за елект-
ронною версією Каталогу видань України «Преса 
поштою», так і за друкованим Каталогом видань 
України «Преса поштою».
 Оформити передплату на лютий можна 
до 18 січня у відділеннях поштового зв’язку, 
в операційних залах поштамтів, у пунктах 
прий мання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2019■



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 5.35 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 11.20, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.10 «Міняю жінку»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

20.15 Бойовик «Швидкість»

22.30, 1.10 Драма «Спадок 

блудниці»

ІНТЕР

05.30, 22.50 «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 Х/ф «Северіно»

11.40, 12.25 Х/ф «007: На 

секретній службі Її 

Величності»

14.50, 15.45, 16.45, 1.30 

«Вещдок»

18.00, 19.00, 3.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 4.15 «Подробиці»

21.00 Т/с «Мереживо долі»

00.30 Т/с «Я — охоронець»

02.10 «Орел і решка. Шопінг»

05.00 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

11.20, 4.40 Реальна містика

13.20, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар»

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Таємне кохання»

23.20 Гучна справа

00.00 Т/с «CSI: Майамі

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «CSI: Майамі»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.10 Зона ночі

04.30 Абзац

06.09, 7.29 Kids Time

06.10 М/с «Луні Тюнз шоу»

07.30 Київ вдень тавночі

08.30 Т/с «Меліса та Джой»

11.10 Х/ф «Шалена 

парочка»

13.00 Х/ф «Джунглі»

15.15 Х/ф «Посейдон»

17.10 Суперінтуїція

19.00 Хто зверху?

21.00 Варьяти

22.50 Х/ф «Не займайте 

Зохана»

01.00 Т/с «Гра престолів»

02.00 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40, 10.10, 17.45 

Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

12.05, 13.20 Х/ф «Куля в 

лоб»

12.45, 15.45 Факти. День

14.30, 16.20 Т/с 

«Бібліотекарі»

16.45, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

22.30 «На трьох»

23.35 Х/ф «Інкасатор»

01.15 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 
4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 
Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 
23.55 Погода в Україні

07.25 Драйв
07.30 Медекспертиза
07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах
08.15 Полігон
09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 
подій

13.05 Поліграф
14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день
17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір
19.50 Дзеркало історії
22.00 БлогПост
23.10 «За Чай.com»
00.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу
02.10 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.05, 4.45 Top Shop

05.35 Х/ф «Чорна Рада»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Версія 
полковника Зоріна»

10.45, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»

12.50 Т/с «Кулагін та 

партнери»

14.45, 16.50, 3.20 «Речовий 

доказ»

21.25 «Легенди карного 

розшуку»

23.45 Т/с «Перетинаючи 

межу»

01.45 «Легенди бандитського 

Києва»

03.05 «Випадковий свідок»

03.45 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Василь 

Забашта, ч. 3

06.30 Документальна 

програма. Галицька 

весна української ідеї

07.00 Новини 

07.05 UA.МУЗИКА. кліп 

07.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань 

07.50 Українська читанка. 

Лариса Денисенко

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.00 Погода

10.05 Візитка Карпат

10.10 UA.МУЗИКА. кліп 

10.15 100 років української 

історії

10.25 100 років української 

літератури

11.00 100 років українського 

кінематографа

11.20 Музика-2019. 

Новорічний концерт 

12.25 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 

Райнер Марія Рільке. 

Завчасна паморозь 16+

14.10 Мистецькі історії

14.25 Погода

14.30 52 вікенди 

14.50 UA.МУЗИКА. кліп 

14.55 Лайфхак українською

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 UA.МУЗИКА. кліп 

15.35 Перемоги України 

15.45 Документальний цикл. 

Двоколісні хроніки

16.00 Погода 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською 

17.10 Хочу бути

17.35 Візитка Карпат

17.45 Українська читанка. 

Сергій Жадан

17.50 Погода 

18.00 Новини

18.20 Тема дня

18.50 100 років української 

історії

19.10 100 років українського 

кінематографа

19.20 UA.МУЗИКА. Кліп

19.30 Розсекречена історія

20.30 Посттравматичний 

синдром

21.00 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо

23.00 Новини

23.20 Тема дня 

00.00 Телепродаж Міледі (на 

комерційних умовах)

02.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Василь 

Забашта, ч. 2

02.25 Київський академічний 

Молодий театр. Павло 

Ар’є. Сталкери 18+ 

04.30 Зустрічаємо вдома. 

велике інтерв’ю гурту 

«ДахаБраха»

05.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

 

СТБ

06.00, 17.45 Т/с «Коли ми 

вдома»

06.25 Хата на тата

08.15 Холостяк

13.05 Битва екстрасенсів

15.30, 0.10 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

17.30, 22.00 Вікна-Новини

19.00 Х-Фактор

22.20 Т/с «Парфумерша»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.00 Ток-шоу «Полудень»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15 «Кримінал» зі Славою 

Вардою

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Атлантида-2»

09.35, 18.15 Спецкор»

10.15, 18.50 ДжеДАІ 2018 р.

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

11.55 «Помста природи»

12.05 Х/ф «100 000 000 
до н.е.»

13.35 Х/ф «Земля, забута 
часом»

15.20 Х/ф «Останній 
легіон»

19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35, 23.20 Т/с «Кістки-5»

01.00 «Секретні файли-2»

01.45 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 18.15 Топ-матч

06.10 «Челсі» — «Ньюкасл». 

ЧА

08.10 «Карабах» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Евертон» — 

«Борнмут». ЧА

12.05 «Црвена Звезда» 

— «Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.50 «Тоттенгем» — «МЮ». 

ЧА

15.55 «Сіткорізи». Прем’єра

16.25 «Мілан» — 

«Сампдорія». ЧІ

18.20 «Вест Гем» — 

«Арсенал». ЧА

20.10 Світ Прем’єр-Ліги

20.40 «Бельгія» — 

«Швейцарія». Ліга 

Націй УЄФА

22.45 «Брайтон» — 

«Ліверпуль». ЧА

00.30 Франція — Ісландія. 

Контрольна гра

02.15 «Ман Сіті» — 

«Вулвергемптон». ЧА

04.05 «Лаціо» — «СПАЛ». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

16.45, 21.05, 1.20, 3.20 

Топ-матч

06.10 «Мілан» — 

«Сампдорія». ЧІ

08.10 «Ман Сіті» — 

«Вулвергемптон». ЧА

10.10 Бельгія — Швейцарія. 

Ліга Націй УЄФА

12.10 «Челсі» — «Ньюкасл». 

ЧА

14.00 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

14.55 «Франція» — 

«Ісландія. Контрольна 

гра

16.55, 3.30 «Брайтон» 

— «Ліверпуль». ЧА

18.45, 23.00, 5.20 «Сіткорізи»

19.15 «Карабах» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

21.15 «Тоттенгем» — «МЮ». 

ЧА

23.30 «Црвена Звезда» 

— «Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

01.30 «Олімпік» — 

«Маріуполь». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00, 14.00, 1.55 Правда 

життя

09.05 Природа сьогодення

10.05, 17.50 Фестивалі 

планети

11.05 Суперзаводи

12.00 Місця сили

12.50, 19.45 Речовий доказ

15.00, 23.30 Вирішальні битви 

II світової

16.00, 21.45 Відчайдушні 

рибалки

16.55, 22.35 Життя

18.50, 20.55 Фантастичні 

історії

00.25 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 Т/с «Дорогий доктор»

09.50 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

14.15 «Орел і решка. 

Морський сезон»

15.15, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

00.00 «Орел і решка. Шопінг»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Білосніжка»
11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»

13.00 Вечірка

14.00, 15.00, 20.00, 21.00 

Одного разу під 

Полтавою

14.30, 15.30, 20.30, 21.30 

Танька і Володька

16.00, 1.00 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

22.00 Зірконавти

23.00 Сімейка У

00.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 3.25, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

12.00 Д/ф «Аромати 

Шотландії»

13.15 РадіоДень

13.35, 5.25 Спільно

14.05 Д/ф «Неповторна 

природа»

14.30 52 вікенди

15.25, 2.00 Біатлон. Кубок 

світу. V етап. Спринт 10 

км. Чоловіки

16.55 Сильна доля

18.20, 4.00 Тема дня

19.00 Своя земля

19.30 Д/ф «Мегаполіси»

20.00 Д/ф «Пригоди Остіна 

Стівенса»

21.25, 3.45 UA:Спорт

21.45 Складна розмова

22.15 Д/ф «Погляд 

зсередини»

22.45 Схеми. Корупція в 

деталях. Дайджест

00.00 Телепродаж Тюсо

04.30 Наші гроші

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 11—12 CІЧНЯ 2019
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 5.35 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 11.20, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.15 «Міняю жінку»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

20.15 Бойовик «Швидкість-2: 

круїз під контролем»

22.50, 1.15 Драма «Заповіт 

блудниці»

ІНТЕР

05.30, 22.50 «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 Х/ф «Апачі»

12.25 Х/ф «007: Діаманти 

назавжди»

14.50, 15.45, 16.45, 1.30 

«Вещдок»

18.00, 19.00, 3.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 4.15 «Подробиці»

21.00 Т/с «Мереживо долі»

00.35 Т/с «Я — охоронець»

02.15 «Орел і решка. Шопінг»

05.00 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

11.20, 4.40 Реальна містика

13.20, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар»

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Таємне кохання»

23.20 Контролер

00.00 Т/с «CSI: Майамі

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «CSI: Майамі»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.55 Зона ночі

03.50 Абзац

05.19, 6.29 Kids Time

05.20 М/с «Луні Тюнз шоу»

06.30 Київ вдень тавночі

07.30 Т/с «Меліса та Джой»

10.10 Х/ф «Не займайте 

Зохана»

12.25 Х/ф «Метро»

15.00 Х/ф «Погана 

компанія»

17.10 Суперінтуїція

19.00 Хто зверху?

21.00 Варьяти

23.00 Х/ф «Супернянь»

00.40 Т/с «Гра престолів»

01.50 Служба розшуку дітей

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

12.05, 13.20 Х/ф 
«Інкасатор»

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 16.20 Т/с 

«Бібліотекарі»

16.45, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже»

17.45 Антизомбі. Дайджест

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Інсайдер

22.30 «На трьох»

23.30 Х/ф «Привид будинку 
на пагорбі»

01.35 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.35 Компанія героїв

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 0.30, 1.10 Погода 

на курортах

08.15 Я маю право

09.25, 16.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05, 22.00 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10 Кендзьор

18.20, 19.25 Інформаційний 

вечір

20.00 #Лінія оборони

23.10 «За Чай.com»

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45, 12.50 Т/с «Кулагін та 

партнери»

06.35 Х/ф «Заграва»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Ті, що зійшли з 
небес»

10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»

14.45, 16.50, 3.25 «Речовий 

доказ»

21.05 «Легенди карного 

розшуку»

23.45 Т/с «Перетинаючи 

межу»

01.45 «Легенди бандитського 

Києва»

03.05 «Випадковий свідок»

03.50 «Правда життя. 

Професії»

04.50 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Василь 

Забашта, ч. 4

06.30 Документальна 

програма. Після 

прем’єри – розстріл, ч. 

1

07.00 Новини 

07.05 UA.МУЗИКА. кліп 

07.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань 

07.50 Українська читанка. 

Олександр Ірванець

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.00 Погода

10.05 Візитка Карпат 

10.10 UA.МУЗИКА. кліп 

10.15 100 років української 

історії 

10.30 100 років української 

літератури 

10.40 100 років українського 

мистецтва 

11.00 100 років українського 

кінематографа 

11.20 Музика-2019. 

Новорічний концерт 

12.25 Київський академічний 

театр «Колесо». Фелікс 

Міттерер. Жінки 

Моцарта 16+

14.10 Мистецькі історії. Квіти

14.25 Погода

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА. кліп 

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 UA.МУЗИКА. кліп 

15.35 Перемоги України 

15.45 Документальний цикл. 

Двоколісні хроніки

16.00 Погода 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською 

17.00 Уроки української мови 

17.15 Як це? 

17.25 Візитка Полтавщини 

17.45 Українська читанка. 

Лариса Денисенко

17.50 Погода 

18.00 Новини

18.20 Тема дня

18.50 100 років української 

історії 

19.10 100 років українського 

мистецтва 

19.20 UA.МУЗИКА. кліп 

19.30 Світло 

20.30 Документальна 

програма. Пліч-о-пліч 

21.00 Букоголіки

21.30 Лайфхак українською

22.00 KOKTEBEL JAZZ 

FESTIVAL на 

UA.КУЛЬТУРА 

23.00 Новини

23.20 Тема дня 

00.00 Телепродаж Міледі (на 

комерційних умовах)

02.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Василь 

Забашта, ч. 3

02.50 Київський театр 

оперети. Вадим Ільїн, 

Владлен Лукашов. За 

двома зайцями

05.00 Зоя Звиняцьківська. 

Соня Делоне. У 

пошуках універсального 

дизайну

05.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

 

СТБ

06.15, 17.45 Т/с «Коли ми 

вдома»

06.35 Холостяк

13.05 Битва екстрасенсів

15.30, 0.10 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

17.30, 22.00 Вікна-Новини

19.05 Х-Фактор

22.20 Т/с «Парфумерша»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.00 Ток-шоу «Полудень»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15 «Кримінал» зі Славою 

Вардою

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Атлантида-2»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 ДжеДАІ 2018 р.

10.55, 17.15 «Загублений світ»

12.55, 1.45 «Облом.UA.»

13.15 Х/ф «На межі»
15.30 Х/ф «Інопланетна 

Конвергенція»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35, 23.20 Т/с «Кістки-5»

01.00 «Секретні файли-2»

03.45 Т/с «Стоматолог»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Евертон» — 

«Борнмут». ЧА

07.45, 20.10 

«Сіткорізи»

08.15 «Ворскла» — 

«Арсенал». Ліга Європи 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Тоттенгем» — «МЮ». 

ЧА

12.05 «ПСЖ» — 

«Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.50 «Ман Сіті» — 

«Вулвергемптон». ЧА

15.55, 18.00 Топ-матч

16.10 «Маріуполь» — 

«Зоря». ЧУ

18.20 «Брайтон» — 

«Ліверпуль». ЧА

20.40 Нідерланди — 

Німеччина. Ліга Націй 

УЄФА

22.45 «Вест Гем» — 

«Арсенал». ЧА

00.30 Шотландія — 

Португалія. Контрольна 

гра

02.15 «Челсі» — «Ньюкасл». 

ЧА

04.05 «Олімпік» — 

«Олександрія». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 14.20, 

16.20, 18.20, 20.20, 

22.20, 1.15, 3.20, 5.20 

Топ-матч

06.10 «Маріуполь» — 

«Зоря». ЧУ

08.10 «Челсі» — «Ньюкасл». 

ЧА

10.10 Нідерланди — 

Німеччина. Ліга Націй 

УЄФА

12.00 «Сіткорізи»

12.30 «Вест Гем» — 

«Арсенал». ЧА

14.30 Шотландія —

Португалія. Контрольна 

гра

16.30 «Тоттенгем» — «МЮ». 

ЧА

18.30 «Ворскла» — 

«Карабах». Ліга Європи 

УЄФА

20.30 «Ман Сіті» — 

«Вулвергемптон». ЧА

22.30 «ПСЖ» — 

«Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

00.20 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

01.30 «Наполі» — «Емполі». 

ЧІ

03.30 «Евертон» — 

«Борнмут». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30, 13.45 Правда життя

08.40 Природа сьогодення

09.40, 17.45 Фестивалі 

планети

10.40 Скептик

11.40 Місця сили

12.35, 19.40 Речовий доказ

14.55, 23.30 Вирішальні битви 

II світової

15.55, 21.45 Відчайдушні 

рибалки

16.50, 22.35 Як створити 

планету

18.45, 20.50 Фантастичні 

історії

00.25 Містична Україна

01.55 Великі українці

04.35 Україна: забута історія

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 Т/с «Дорогий доктор»

09.50 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

14.15 «Орел і решка. 

Морський сезон»

15.15, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

00.00 «Орел і решка. Шопінг»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Залізний Ганс»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00 Вечірка

14.00, 15.00, 20.00, 21.00 

Одного разу під 

Полтавой

14.30, 15.30, 20.30, 21.30 

Танька і Володька

16.00, 1.00 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

22.00 Зірконавти

23.00 Сімейка У

00.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 3.25, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

12.00 Д/ф «Аромати 

Шотландії»

13.15, 14.30 РадіоДень

13.35, 5.25 Спільно

14.05 Д/ф «Неповторна 

природа»

15.25, 2.00 Біатлон. Кубок 

світу. V етап. Спринт 7,5 

км. Жінки

16.55 Промінь живий

18.20, 4.00 Тема дня

19.00 #ВУКРАЇНІ

19.30 Д/ф «Мегаполіси»

20.00 Д/ф «Пригоди Остіна 

Стівенса»

21.25, 3.45 UA:Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Д/ф «Подорож 

відкритим космосом»

22.45 Букоголіки

00.00 Телепродаж Тюсо

04.30 Своя земля
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 11.15, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.10 «Міняю жінку-6»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

20.15, 22.25 «Ліга сміху»

00.35 «Розсміши коміка»

ІНТЕР

05.30, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 Х/ф «Сини Великої 
Ведмедиці»

11.50, 12.25 Х/ф «007: 
Живи та дай померти 
іншим»

12.00 «Новини»

14.50, 15.45, 16.45, 23.45 

«Вещдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

20.00, 3.05 «Подробиці 

тижня»

02.20 «Орел і решка. Шопінг»

04.45 Top Shop

05.25 «Готуємо разом»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.30 Сьогодні

09.30, 6.00 Зоряний шлях

11.20, 4.20 Реальна містика

13.20, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар»

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

22.00, 0.00 Т/с «Клянусь 

любити тебе вічно»

23.20 По слідах

02.00 Телемагазин

02.30 Т/с «Клянусь любити 

тебе вічно

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.20 Абзац

06.59, 8.19 Kids Time

07.00 М/с «Луні Тюнз шоу»

08.20 Суперінтуїція

13.50, 21.10 Варьяти

19.00 Хто зверху?

22.50 Х/ф «Супернянь-2»

00.30 Т/с «Гра 

престолів»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 3.05 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40, 17.45 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

11.10 Секретний фронт

12.00, 13.20 Х/ф «У 

пошуках пригод»

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 16.20 Т/с 

«Бібліотекарі»

16.45 Т/с «Розтин покаже»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

00.25 «На трьох»

03.25 Великі авантюристи

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 7.25, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 0.00, 01.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.12, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15 

Погода в Україні

07.30 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 0.30, 

1.10 Погода на курортах

08.15 Топ дня

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Історична година

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост HATE FRIDAY 

NIGHT

00.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15, 5.40 Машина 

часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.50, 12.50 Т/с «Кулагін та 

партнери»

06.50 Х/ф «Прорив»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Із життя 
начальника карного 
розшуку»

10.55, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»

14.45, 16.50, 3.50 «Речовий 

доказ»

21.10 «Легенди карного 

розшуку»

23.45 Т/с «Перетинаючи 

межу»

01.40 «Легенди бандитського 

Києва»

03.05 «Випадковий свідок»

04.15 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Галина 

Ковганич

06.30 Документальна 

програма. Після 

прем’єри – розстріл ч. 2

07.00 Новини 

07.05 UA.МУЗИКА. Кліп

07.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань 

07.50 Українська читанка. 

Андрій Бондар

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Пізній ранок шоу 

10.00 Погода

10.05 Візитка Карпат 

10.10 UA.МУЗИКА. кліп 

10.15 100 років українського 

кінематографа 

10.30 100 років українського 

мистецтва 

10.40 100 років української 

літератури 

10.50 Українська читанка. 

Любко Дереш

11.20 Енеїда

12.20 Національна опера 

України. Віденський 

вальс

14.10 Мистецькі історії

14.25 Погода

14.30 РадіоДень

14.50 UA.МУЗИКА. кліп 

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень 

15.30 UA.МУЗИКА. кліп 

15.35 Перемоги України

15.45 Документальний цикл. 

Двоколісні хроніки 

16.00 Погода 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Лайфхак українською 

17.15 Школа Мері Поппінс

17.35 Візитка Карпат 

17.45 Українська читанка. 

Юрій Андрухович

17.50 Погода 

18.00 Новини 

18.20 Тема дня

18.50 100 років української 

історії

19.00 100 років українського 

мистецтва 

19.15 Українська читанка. 

Тарас Прохасько

19.20 UA.МУЗИКА. кліп 

19.30 UA. Фольк 

20.30 Музеї. Як це працює? 

21.00 Громадське. Інтерв`ю. 

Френсіс Фукуяма

21.25 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо

23.00 Новини

23.20 Тема дня 

00.00 Телепродаж Міледі (на 

комерційних умовах)

02.00 Львівський театр ім. 

М. Заньковецької. 

Айседора Дункан. Три 

любові

03.05 Київський академічний 

Молодий театр. Вільям 

Сароян. Я знайду тебе, 

тому що кохаю! 18+ 

04.30 Юрій Вінничук. Амури 

і батями. масова 

культура Галичини. 

Розсстріляне 

відродження

05.30 Як дивитися кіно 

 

СТБ

04.40 Т/с «Кандіс Ренуар 

— детектив із декрету»

13.20 Т/с «Було у батька два 

сини»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

17.45 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

18.45 Х-Фактор

22.20 Х/ф «Zolushka. ru»
00.40 Т/с «Коли ми вдома»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.00 Ток-шоу «Полудень»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15 «Кримінал» зі Славою 

Вардою

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.30 «Підсумки»

19.00 Ток-шоу «Ехо України»

22.30 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Атлантида-2»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 ДжеДАІ 2018 р.

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

12.55 Відеобімба

15.30 Х/ф «Катастрофа на 
авіалінії»

19.25 Т/с «Перевізник»

23.15 «Змішані єдиноборства. 

UFC FOX 28 Стівенс-

Еммет»

01.35 Т/с «Стоматолог»

02.20 Т/с «Зустрічна смуга»

03.05 «Облом.UA.»

04.25 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 18.15 Топ-матч

06.10, 18.20 «Тоттенгем» 

— «МЮ». ЧА

08.10 «Ворскла» — 

«Карабах». Ліга Європи 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Ман Сіті» — 

«Вулвергемптон». ЧА

12.05 «Ліверпуль» 

— «Наполі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.50 «Вест Гем» — 

«Арсенал». ЧА

15.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

16.25 «Рома» — «Лаціо». ЧІ

20.10, 3.25 Світ Прем’єр-Ліги

20.40 Польща — Італія. Ліга 

Націй УЄФА

22.45 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

23.15 «Челсі» — «Ньюкасл». 

ЧА

01.05 «Сіткорізи»

01.35 Данія — Австрія. 

Контрольна гра

03.55 «Рома» — 

«Сампдорія». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 12.20, 14.20, 

16.20, 23.00, 3.20, 5.20 

Топ-матч

06.10 «Рома» — «Лаціо». ЧІ

08.10 «Вест Гем» — 

«Арсенал». ЧА

10.00 «Сіткорізи»

10.30 Польща — Італія. Ліга 

Націй УЄФА

12.30 «Евертон» — 

«Борнмут». ЧА

14.30 Данія — Австрія. 

Контрольна гра

16.30 «Ман Сіті» — 

«Вулвергемптон». ЧА

18.20 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

18.50 «Ворскла» — 

«Арсенал». Ліга Європи 

УЄФА

20.40 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

21.10 «Брайтон» — 

«Ліверпуль». ЧА

23.10 «Ліверпуль» 

— «Наполі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

01.00 Світ Прем’єр-Ліги

01.30 «Чорноморець» 

— «Карпати». ЧУ

03.30 «Челсі» — «Ньюкасл». 

ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.45, 13.45 Правда життя

08.50, 15.50, 21.45 

Відчайдушні рибалки

09.40, 17.40 Фестивалі 

планети

10.40 Скептик

11.40 Місця сили

12.35, 19.40 Речовий доказ

14.50, 23.40 Вирішальні битви 

II світової

16.40, 22.40 Як створити 

планету

18.40, 20.50 Фантастичні 

історії

00.40 Містична Україна

02.10 Наші

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 Т/с «Дорогий доктор»

09.50 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

14.15 «Орел і решка. 

Морський сезон»

15.15, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

00.00 «Орел і решка. Шопінг»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Рапунцель»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.45 Вечірка

15.15, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

15.45, 20.30 Танька і Володька

16.15 М/ф «Ріо»

18.00 4 весіддя

21.00 М/ф «Ріо-2»

23.00 Х/ф «Диявол носит 
Прада»

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

15.00, 18.00, 21.00, 

23.30, 3.25 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Д/ф «Бюджетний 

відпочинок»

10.15, 3.45 Скелетон. Кубок 

світу

11.25 Погода (у перерві)

11.35 Лайфхак українською (у 

перерві)

13.15, 14.30 РадіоДень

13.35 Спільно

14.05 Д/ф «Неповторна 

природа»

15.25, 2.00 Біатлон. Кубок 

світу. V етап. Естафета 

4х7,5 км. Чоловіки

17.00 Д/ф «Браво, шеф»

18.20 Тема дня

19.0 Перший на селі

19.30 Д/ф «Мегаполіси»

20.00 Д/ф «Пригоди Остіна 

Стівенса»

21.25 UA:Спорт

21.55 Перша шпальта

22.30 Букоголіки

23.00 Лайфхак українською

00.00 Телепродаж Тюсо

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 11—12 CІЧНЯ 2019
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

07.00 «Гроші-2018»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 10.35 «Їмо за 100»

11.15 «Світське життя 

дайджест»

12.15 Комедія «Субота»

16.30, 22.30 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка-

2018»

20.15 «Скарби нації. Україна: 

повернення своєї 

історії»

00.15 «Світське життя 

дайджест-2019»

01.20 «Розсміши коміка»

04.40 «Мультибарбара»

ІНТЕР

05.50 «Готуємо разом»

06.35 «Жди меня. Україна»

08.20 Д/п «Від Різдва до 

Хрещення»

09.20 «Слово Предстоятеля»

09.30 Х/ф «Покровські 
ворота»

12.15 Х/ф «День весілля 
доведеться 
уточнити»

14.10 Т/с «Абатство Даунтон»

16.10 Т/с «Знайомство з 

батьками»

20.00, 2.50 «Подробиці»

20.30 Х/ф «007: Золоте 
око»

23.10 «Концерт Олі 

Полякової»

01.25 «Вещдок»

03.20 «Орел і решка. Шопінг»

04.05 «Орел і решка. 

Морський сезон»

04.50 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3-й 

сезон»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.15, 5.20 Зоряний шлях

09.00, 15.20 Т/с «Таємне 

кохання»

17.00 Т/с «Дім надії»

20.00 Т/с «дім надії

22.00 Т/с «Трава 

під снігом»

01.50 Телемагазин

02.20 Т/с «CSI: Майамі»

03.45 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.09 Служба розшуку дітей

03.10 Зона ночі

05.00 Ревізор

07.00 Страсті за ревізором

09.50 Хто зверху?

16.00 М/ф «Супершістка»

18.10 Х/ф «Людина зі 

сталі»

21.00 Х/ф «Зелений 

Ліхтар»

23.10 Х/ф «Жінка-кішка»

01.20 Х/ф «Завзятий мачо»

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.25 Факти

05.45 Більше ніж правда

07.25 Я зняв!

09.20 Дизель-шоу

10.45 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

14.00 Т/с «Розтин покаже»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «47 ронінів»

22.15 Х/ф «Вікінги»

00.10 Х/ф «Вовк з Волл-

стріт»

03.15 Лабіринт. Містика поруч

5 канал

06.00 Час-Time

06.15 Кендзьор

07.00, 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, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.15, 18.55, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 15.30 Сімейні зустрічі

07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

20.55, 0.50, 1.10 Погода 

на курортах

08.15 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.20 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.10 Історія Успіху

10.25 П’ятий поверх

11.10 Майстри ремонту

11.30 Феєрія мандрів

12.10 Олімпійські історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.10, 4.30 Відкрита церква

13.35 Навчайся з нами

14.30 Континент

16.10 Я маю право

16.30 Акцент

17.10 Стоп корупції!

18.10, 0.15 Машина часу

18.30 Полігон

19.25 Особливий погляд

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.40, 3.00 Вікно в Америку

22.05 Док. проект

23.15 Фінансовий тиждень

23.30 Кордон держави

02.15 Про військо

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.15 Top Shop

06.15 Х/ф «Мільйони 
Ферфакса»

08.00 Х/ф «Протистояння»
11.30 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»

15.35, 2.55 «Речовий доказ»

16.50 «Легенди карного 

розшуку»

18.00 «Круті 90-ті»

19.00, 2.05 «Свідок»

19.30 Х/ф «Вечори 
на хуторі біля 
Диканьки»

21.00 Х/ф «Загін 
особливого 
призначення»

23.10 Х/ф «Шлях війни»
01.00 «Таємниці 

кримінального світу»

02.35 «Випадковий свідок»

04.05 «Правда життя. 

Професії»

04.35 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Головна роль. Ніна 

Гіляровська

07.00 Новини 

07.05 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка

08.20 Додолики. Лялькове 

шоу 

08.35 Хочу бути 

08.50 UA.МУЗИКА. кліп 

09.00 Новини 

09.05 Казки, перевірені 

часом. Принц за сімома 

морями. Художній 

фільм 

10.30 Фольк-music 

11.25 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Лісабон

12.00 Букоголіки

12.30 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи

13.30 Енеїда

14.30 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

15.00 Сильна доля

16.00 Фольк-music

17.10 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо

18.55 З Мюнхена до Києва. 

як Німеччина підтримує 

українську культуру 

19.05 Світло

20.00 Документальна 

програма

20.30 Київський академічний 

Молодий театр. Фрідріх 

Шіллер. Підступність і 

кохання 

23.00 Головна роль. Ніна 

Гіляровська

00.00 Телепродаж Міледі (на 

комерційних умовах)

02.00 Документальна 

програма. Дворянин 

Микола Лисенко

02.25 Київський академічний 

Молодий театр. Ів 

Жаміак. Потрібні 

брехуни 16+ 

05.10 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо

СТБ

06.00 Т/с «Коли ми вдома»

06.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

07.55 Караоке на Майдані

08.55 Все буде смачно!

09.55 Т/с «Одружити неможна 

помилувати»

14.00 Хата на тата

19.00 Т/с «Кафе на Садовій»

22.50 Т/с «Добігти до себе»

ПРЯМИЙ

09.00, 12.15 Ток-шоу «Ехо 

України»

10.00, 11.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00 

«Репортер». Новини

10.15, 22.00 «МЕМ»

11.15, 14.15 «LIVE»

13.00 Ток-шоу «Споживач»

15.00 Концерт

16.15 Ток-шоу «18 мінус»

17.00 «Кисельов. Авторське»

18.00 Ток-шоу «Кримінал»

19.15 «ВАТА-шоу.Всі свої»

20.00 Ток-шоу «THE WEEK»

21.00 «Закрита зона»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.05 «102. Поліція»

09.00, 0.00 ДжеДАІ 2018 р.

10.00 «Загублений світ»

15.05 Х/ф «Синдбад і Війна 
Фурій»

16.55 Х/ф «Сім пригод 
Синбада»

18.40 Х/ф «Фантастична 
четвірка»

20.40 Х/ф «Люта планета»

22.15 Х/ф «Акулячий 
торнадо-5: 
Глобальне роїння»

01.00 «Облом.UA.»

04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ман Сіті» — 

«Вулвергемптон». ЧА

07.45, 18.10 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 «Спортінг» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.15 «Вест Гем» — 

«Арсенал». ЧА

12.05 «Яблонець» 

— «Динамо» (К). Ліга 

Європи УЄФА

13.50 «Тоттенгем» 

— «Барселона». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

15.55 LIVE. «Рома» — 

«Торіно». ЧІ

16.45, 19.45 Футбол Tables

17.55, 18.40, 20.55, 23.25, 1.30, 

3.35, 5.40 Топ-матч

18.55 LIVE. «Удінезе» 

— «Парма». ЧІ

21.25 LIVE. «Інтер» — 

«Сассуоло». ЧІ

23.40 «Вулвергемптон» 

— «Лестер». ЧА

01.45 «МЮ» — «Брайтон». 

ЧА

03.50 «Арсенал» — «Челсі». 

ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Аякс» — «Динамо» 

(К). Плей-оф. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.45, 12.10 «Брайтон» 

— «Ліверпуль». ЧА

09.30 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

10.00 «Гоффенгайм» 

— «Шахтар». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

11.45 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

13.55 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

14.25 LIVE. «Вулвергемптон» 

— «Лестер». ЧА

16.30 Топ-матч

16.50 LIVE. «МЮ» — 

«Брайтон». ЧА

18.55, 21.25 «Check-

in»

19.25 LIVE. «Арсенал» 

— «Челсі». ЧА

20.15 Футбол NEWS

21.55 Світ Прем’єр-Ліги

22.25 «Рома» — «Торіно». ЧІ

00.15 «Шахтар» — 

«Олімпік». ЧУ

02.05 «Удінезе» — «Парма». 

ЧІ

03.55 «Інтер» — «Сассуоло». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.40 Містична Україна

07.30, 18.10 Скептик

09.25 Фантастичні історії

10.20 Вирішальні битви II 

світової

12.20, 21.00 Наслідки

14.20 Природа сьогодення

16.20, 23.00 Відчайдушні 

рибалки

23.55 Підроблена історія

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.10 «Дай Лапу»

08.30 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

12.10 «Ух ти show»

13.10 М/ф «Кунг-фу Кролик»

14.50, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

18.00 М/ф «Земля до початку 

часів-5: Таємничий 

острів»

19.20 М/ф «Земля до початку 

часів-6: Таємниця скали 

Завр»

22.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.10 Х/ф «Версальський 
роман»

02.20 «Орел і решка. Шопінг»

03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.45 М/ф «Джозеф: Король 

сновидінь»

12.05 Х/ф «Невидима 
сестра»

13.30 4 весілля

17.00 Х/ф «Диявол носит 
Прада»

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.00 Сімейка У

23.00 Зірконавти

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 9.30 М/с «Ведмеді-

сусіди»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 3.25, 

4.30 Новини

10.00 Лайфхак українською

10.15 Д/ф «Елементи»

11.30 Хто в домі хазяїн?

12.00 Сильна доля

13.00 Х/ф «Десять 

заповідей»

14.40 Д/ф «Неповторна 

природа»

15.25, 2.00 Біатлон. Кубок 

світу. V етап. Естафета 

4х6 км. Жінки

16.55 По обіді шоу

17.55 Спільно

18.25 Т/с «Іспанська легенда»

19.55 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»

21.25 Промінь живий

22.30 Д/ф «Світ дикої 

природи»

22.55, 4.55 Світло

00.00 Телепродаж Тюсо

04.00 Букоголіки
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

07.00 «Українські сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 М/ф «Маша і ведмідь»

09.55, 11.10 «Світ 

навиворіт-10: Бразилія»

12.40, 13.40 «Світ 

навиворіт-8»

14.40 Бойовик «Швидкість»

17.00 Бойовик «Швидкість-2: 

круїз під контролем»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни-9»

23.10, 1.20 «Ліга сміху-2018»

04.15 «Мультибарбара»

ІНТЕР

05.45 «Мультфільм»

06.10 Х/ф «Покровські 
ворота»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 

сезон»

11.50 Т/с «Знайомство з 

батьками»

15.30 Х/ф «007: Золоте 
око»

18.00 Т/с «Велика маленька 

брехня»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «007: Завтра 
ніколи не помре»

23.00 Х/ф «Області 
темряви»

01.00 «Вещдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

08.50 Т/с «дім надії»

12.50 Т/с «Клянусь любити 

тебе вічно

16.50, 21.00 Т/с «Стрекоза»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

23.20 Х/ф «Сильна слабка 

жінка»

01.10, 2.30 Історія одного 

злочину

02.00 Телемагазин

05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

05.00 Стендап-шоу

05.49, 7.04 Kids Time

05.50 М/с «Луні Тюнз шоу»

07.05 М/ф «Супершістка»

09.15 Х/ф «Посейдон»

11.10 Х/ф «Жінка-кішка»

13.20 Х/ф «Людина зі 

сталі»

16.10 Х/ф «Зелений 

Ліхтар»

18.25 Х/ф «Хеллбой»

21.00 Х/ф «Темний лицар»

00.10 Х/ф «Перевертень»

ICTV

05.35 Скарб нації

05.45 Еврика!

05.55 Факти

06.20 Громадянська оборона

08.10 Антизомбі

10.05 Т/с «Відділ 44»

12.00, 13.00 Х/ф «У 
пошуках пригод»

12.45 Факти. День

14.25 Х/ф «47 ронінів»
16.50 Х/ф «Вікінги»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Конан-варвар»
22.40 Х/ф «Геракл: 

Народження 
легенди»

00.30 Х/ф «Привид будинку 
на пагорбі»

02.30 Лабіринт. Містика поруч

03.50 Т/с «Код Костянтина»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.30 Акцент

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.15, 18.50, 

23.15 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.50, 8.50, 22.00, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55 Погода на 

курортах

08.15 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Мотор ТВ

09.15 Автопілот-Тест

09.20 Драйв

10.05 Сімейні зустрічі

10.25, 3.20 Кіно з Я. 

Соколовою

11.05, 1.40 Кордон держави

11.20 Будемо жити

11.30 Гра інтересів

12.10, 23.20 Невигадані історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.05 Медекспертиза

13.25, 1.15 Діалоги з 

Патріархом

14.10, 20.00, 0.30, 4.40, 5.15 

Машина часу

15.20 П’ятий поверх

16.10 Агрокраїна

16.25 Фінансовий тиждень

17.05 Особливий погляд

17.25 Компанія героїв

18.00, 2.15 Час: Підсумки 

тижня

19.20 Стоп корупції!

21.40, 3.00 Час-Time

22.05 Док. проект

02.55 Огляд преси

НТН

05.00 Top Shop

05.30 Х/ф «Погань»
07.10 Т/с «Пуаро Агати Крісті»

11.15 Х/ф «Вечори 
на хуторі біля 
Диканьки»

12.35 Х/ф «Кухарка»
14.00 Х/ф «Рідна дитина»
16.50 Х/ф «Загін 

особливого 
призначення»

19.00 Х/ф «А зорі тут тихі...»
22.40 Х/ф «Бій місцевого 

значення»
00.40 Х/ф «Шлях війни»
02.15 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Територія кіно. Анатолій 

Матешко

07.00 Новини 

07.05 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Амстердам

07.30 Май у Херсоні. 

екскурсія містом 

07.45 Документальний цикл. 

Двоколісні хроніки

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.30 Додолики. Лялькове 

шоу

08.40 Школа Мері Поппінс

09.00 Новини 

09.05 Казки, перевірені 

часом. Літаючий млин. 

Мультиплікаційний 

фільм повтор

10.30 UA. Фольк 

11.25 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок. 

Хельсинки

12.00 Музеї. Як це працює? 

12.30 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи

13.30 Енеїда 

14.30 Документальний цикл. 

Своя земля

15.00 Сильна доля

16.00 Музика-2019. 

Новорічний концерт 

19.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7

19.55 Розсекречена історія 

20.50 Найкраще з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. 

Джазовий квартет 

Руслана Єгорова

22.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром 

23.00 Територія кіно. Анатолій 

Матешко

00.00 Телепродаж Міледі (на 

комерційних умовах)

02.00 Київський академічний 

Молодий театр. Ксенія 

Школьнікова. Шепіт 

вбивці 16+ 

05.05 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

 

СТБ

06.00 Т/с «Коли ми вдома»

06.20 Хата на тата

09.20 Все буде смачно!

10.20 Караоке на Майдані

12.10 Т/с «Кафе на Садовій»

16.05 Х-Фактор

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10, 13.10 Ток-шоу 

«Кримінал»

10.15 Ток-шоу «18 плюс»

11.15, 14.15 «LIVE»

12.15, 18.00 Ток-шоу «Ехо 

України»

15.00 Ток-шоу «Слова і 

музика» з Іриною 

Ратушною та Дмитром 

Клімашенко

16.15 Інтерв’ю с Юлієй 

Литвиненко

17.10 «ВАТА-шоу.Всі свої»

21.00 Ток-шоу «Підсумки 

тижня»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «102. Поліція»

08.45 «Загублений світ»

11.40 «Шалені перегони»

12.40 Т/с «Перевізник»

16.30 Х/ф «Катастрофа на 
авіалінії»

18.10 Х/ф «Зламана 
стріла»

20.15 Х/ф «Чорний яструб»
23.00 «Змішані єдиноборства. 

FOX 28 Стівенс-Еммет»

01.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Рома» — «Торіно». ЧІ

07.45, 18.10 Світ Прем’єр-Ліги

08.15 «Гоффенгайм» 

— «Ман Сіті». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.15 «Удінезе» — «Парма». 

ЧІ

12.05 «Вулвергемптон» 

— «Лестер». ЧА

13.50 «Інтер» — «Сассуоло». 

ЧІ

15.55 LIVE. «Фіорентина» 

— «Сампдорія». ЧІ

16.45, 19.45 Футбол Tables

17.55, 18.40, 20.55, 23.25, 

1.30, 3.35, 5.40 Топ-

матч

18.55 LIVE. «Кальярі» 

— «Емполі». ЧІ

21.25 LIVE. «Наполі» 

— «Лаціо». ЧІ

23.40 «Гаддерсфілд» 

— «Ман Сіті». ЧА

01.45 «Фрозіноне» — 

«Аталанта». ЧІ

03.50 «Фулгем» — 

«Тоттенгем». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Вулвергемптон» 

— «Лестер». ЧА

07.50 «Динамо» (К) — 

«Астана». Ліга Європи 

УЄФА

09.40, 22.25 «МЮ» 

— «Брайтон». ЧА

11.30, 17.30, 22.20 Топ-матч

11.35, 2.05 «Арсенал» 

— «Челсі». ЧА

13.25 LIVE. «Фрозіноне» 

— «Аталанта». ЧІ

14.15, 16.25, 18.55 Футбол 

Tables

15.25 LIVE. «Гаддерсфілд» 

— «Ман Сіті». ЧА

17.55 LIVE. «Фулгем» 

— «Тоттенгем». ЧА

20.00 Світ Прем’єр-Ліги

20.30 «Фіорентина» 

— «Сампдорія». ЧІ

00.15 «Кальярі» — 

«Емполі». ЧІ

03.55 «Наполі» — «Лаціо». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.40, 23.50 Містична Україна

07.30, 18.05 Скептик

09.20 Фантастичні історії

10.15 Секрети Другої світової

12.15, 21.00 Наслідки

14.15 Природа сьогодення

16.15, 23.00 Відчайдушні 

рибалки

00.40 Прихована реальність

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.10 «Ух ти show»

09.00 М/ф «Кунг-фу Кролик»

10.40 М/ф «Земля до початку 

часів-5: Таємничий 

острів»

12.00 М/ф «Земля до початку 

часів-6: Таємниця скали 

Завр»

13.30, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

18.00 «Вірю не Вірю»

22.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 «Орел і решка. Шопінг»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

12.15 М/ф «Врятувати Землю»

13.45 Х/ф «Рапунцель»
15.00 4 весілля

17.00 М/ф «Ріо-2»

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.00, 0.30 Сімейка У

23.00 Зірконавти

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 2.00, 

4.30 Новини

09.40 Х/ф «Десять 

заповідей»

11.20 Д/ф «Супер Чуття»

12.00 Д/ф «Браво, шеф»

13.10, 21.55 Біатлон. Кубок 

світу. V етап. Мас-стар 

15 км. Чоловіки

14.05 #ВУКРАЇНІ

14.40 Перший на селі

15.10 Своя земля

15.35, 22.50 Біатлон. Кубок 

світу. V етап. Мас-стар 

12,5 км. Жінки

16.25 UA:Біатлон. Студія

16.45 UA:Фольк

17.45 Т/с «Іспанська легенда»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

00.00 Телепродаж Тюсо

02.30 Розсекречена історія

03.25 Складна розмова

04.00 Букоголіки

04.55 Світло
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З квартири... на палубу
 — Прошу до мене на капі-
танський місточок, — гостинно 
посміхається Олександр Григо-
рович, проводячи нас через кім-
нату, заставлену сотнями куб-
ків та сувенірів, на свій диво-
балкон.
 — А він, часом, не відчалить 
від будинку? — підтримуємо 
його жартівливий тон, обереж-
но ступаючи на вкриту дашком 
палубу-балкон із пластикови-
ми бортами, по обидва боки якої 
майорять прапори України.
 Кімната виступає метрів на 
п’ять від стіни та має загостре-
ну форму бака (носа судна) і об-
ставлена за всіма морськими 
правилами. Як і належить, на 
капітанському місточку вста-
новлено штурвал, біля якого 
закріплено компас (із наголо-
сом на «а», як говорять моряки) 
— за ним у морі звіряють курс. 
Поряд підвішено корабельний 
дзвін, яким «відбивають склян-
ки (певні проміжки часу), по-
дають сигнал загального збору 
чи б’ють на сполох при пожежі 
або пробоїні корми, а також по-
силають розпізнавальний сиг-
нал у тумані, щоб на корабель 
не наткнулося інше судно», — 
просвітив нас «капітан». У но-
совій частині висить рятуваль-
не коло. Посередині палуби 
прикріплений до підлоги, щоб 
не рухався при штормі, спе-
ціальний корабельний столик, 
на якому лежать морська кар-
та та бінокль, а навколо нього 
— масивні стільці. Позаду на 
обох кормах встановлені дві бу-
тафорні гармати ХVII століття 
з дерев’яними станинами й ко-
лесами та чавунними дулами, 
біля яких лежить по три ядра. 
 — Не думайте, що це іграш-
кові — вони справжні, — пе-
рехопив наш погляд госпо-
дар «корабля». — Сюди встав-
ляється спеціальна петарда, 
підпалюється гніт і лунає пос-
тріл, щоправда, холостий. Ба-
луюсь так іноді на якісь свята. 
Ядра ж бережу на крайній ви-
падок, коли вороги штурмува-
тимуть Дніпро, — гармати ж бо 
дивляться на схід, звідки може 
виникнути загроза, — пожар-
тував пан Олександр, показую-
чи на річку, що добре прогляда-
лася крізь дерева з балкона цьо-
го будинку на схилі біля станції 
метро «Арсенальна». — Поки ж 
використовую хіба що бінокль, 
аби подивитися на жінок у ку-
пальниках на пляжі навпроти. 
Це я жартую, бо в свої 72 та ще 
при перенесених травмах якось 
уже не до того...
 Про історію створення свого 
незвичного балкона-корабля ро-
мантик із печерських пагорбів 
Олександр Школьник розповів 
таке. Він 30 років працював на 
заводі «Арсенал», зокрема, оп-
тиком-механіком — займав-
ся встановленням та налагод-
женням прицілів. Тож об’їздив 
десятки армійських об’єктів. 
Побував на багатьох кораб-

лях і в доках, і саме військово-
морський флот, офіцером якого 
він є, йому найбільше сподобав-
ся. Особливо близько потовари-
шував із тодішнім керівником 
одного Херсонського військово-
го підприємства, колишнім вій-
ськовим моряком, а нині контр-
адміралом у відставці, прізви-
ща якого називати не може, щоб 
не «видавати військову таємни-
цю». Він і допоміг втілити дав-
ню мрію Школьника — створи-
ти балкон-корабель. Майже всі 
деталі для його комплектуван-
ня, а також гармати та штурвал 
виготовили там місцеві уміль-
ці, а до Києва їх доправили фу-
рою. Тут уже Олександр Григо-
рович за допомогою справжніх 
спеціалістів і змонтував «кора-
бель» на палях, навісивши його 
над першим поверхом. Здиво-
вані сусіди цікавилися, що це 
він затіяв, чи не буде влаштову-
вати шумні гуляння, на що «ка-
пітан» відповідав, що вік уже 
не той. Тож вони не суперечили 
проти такого дивного балкона, 
та й районна влада дала «доб-
ро», адже споруда розміщуєть-
ся на стіні, що протилежна ву-
лиці, тож не псує фасаду і ніко-
му не заважає. А щоб перекрити 
доступ пиякам, які полюбляли 
збиратися в скверику просто під 
вікнами, Школьник ще й вста-
новив металеву сітку — тепер 
тут справжня зона відпочинку 
зі спортивним майданчиком.

Повна квартира... нагород
 До речі, саме спорт, яким 
захоплювався не менше, ніж 
кораблями, відіграв вели-
ку роль у житті Олександра 
Григоровича. Свого часу він 
серйозно займався академіч-
ною греблею і навіть мав пер-
ший дорослий розряд. Та-

кож перепробував ще чима-
ло інших видів, правда, не 
так успішно. Коли ж вийшов 
на пенсію, то почав займати-
ся виготовленням кубків, ме-
далей та інших нагород і су-
венірів, створив фірму Desata-
sport, яка вже 20 років є ліде-
ром з виробництва нагородної 
спортивної продукції — навіть 
працював для Укрспортзабез-
печення. Його кубки та медалі 
багаторазово вручали на всеук-
раїнських, міжнародних, а та-
кож різноманітних любитель-
ських, корпоративних та ін-
ших змаганнях, їх замовляли 
відомі спортсмени, які потім 

стали тренерами та проводили 
різні змагання. 
 Під час наших відвідин цьо-
го майстра якраз прийшов за-
бирати замовлені кубки свого 
імені колишній відомий гра-
вець київського «Динамо» та 
тренер української збірної, 
який нині курирує юних одесь-
ких футболістів, Леонід Буряк. 

В Одесі проводять його іменні 
турніри, переможців яких і на-
городжують іменним кубком 
кумира молодих спортсменів. 
Для Леоніда Буряка Школьник 
виготовив спеціальний кубок із 
його портретом. Футболіст ска-
зав, що не вперше користуєть-
ся послугами цього майстра і 
йому, а також юним футболіс-
там дуже подобаються такі на-
городи. Таку ж оцінку дав і 
президент федерації інтелек-
туальної гри «Мафія» Ернест 
Федоров, який саме прийшов 
замовити чергову партію куб-
ків і медалей для переможців 
наступного чемпіонату Києва. 

Раніше Олександр Григорович 
виготовляв кубки для щоріч-
ного міжнародного турніру з 
художньої гімнастики «Кубок 
Дерюгіної», для олімпійсько-
го чемпіона зі стрибків з жер-
диною Сергія Бубки та ще ба-
гатьох іменитих спортсменів. 
Якось навіть охоронці Прези-
дента Віктора Ющенка замо-

вляли в нього такий іменний 
подарунок для керівника.
 Дві кімнати квартири-май-
стерні Олександра Школьника 
буквально заставлені сотнями 
різноманітних кубків, наго-
род та сувенірів. Вони присвя-
чені всім видам спорту, а та-
кож різним пам’ятним подіям 
чи просто можуть служити гар-
ним сувеніром на день народ-
ження або іншу дату. За час 
нашого візиту майстру замо-
вили оригінальний набір фа-
ната футболу у вигляді бутси, 
м’яча і чотирьох чарочок, які 
підсилять радість перемоги чи 
пом’якшать гіркоту поразки. 

А для любителя соколиного по-
лювання він виготовив кубок з 
дерев’яним орлом, якого при-
дбав у Єгипті, та прикріпив на 
вершині чаші.
 — На жаль, в Україні прак-
тично не виготовляють фігурок 
та іншої фурнітури, якою мож-
на прикрашати кубки, — роз-
повідає майстер. — Щоправда, 
дещо я купую на «блошиних» 
ринках і використовую для су-
венірів «під старовину». Але 
це — мізер, а в основному дово-
диться замовляти та завозити 
їх із Нідерландів, Німеччини, 
Італії. Практично раз на два 
роки їздимо до Амстердама, 
де проходять міжнародні зуст-
річі виробників нагородної ат-
рибутики, і там налагоджуємо 
ділові та партнерські контак-
ти. Словом, збираємо «по за-
пчастинах», а потім за допомо-
гою різних пристроїв, зокрема 
лазерного станка, яким роби-
мо написи, та інших, а також 
власної фантазії монтуємо різ-
номанітні кубки чи всілякі на-
городно-сувенірні вироби.
 Є у творчому доробку Олек-
сандра Школьника і неорди-
нарні «вироби». Наприклад, 
пріснопам’ятний «золотий ба-
тон» на підставці, прикраше-
ний оригінальною верхівкою. 
Виготовила фірма Олександра 
й кубок-гігант висотою 1,7 мет-
ра, який вручали переможцю 
неофіційного чемпіонату Єв-
ропи серед будівельних органі-
зацій України, Білорусі, Ту-
реччини та Франції. Ще один 
створили спеціально для фа-
натів київського «Динамо», 
який обіцяв оплатити Ігор Сур-
кіс, але потім щось «не скла-
лось» і він залишився в колек-
ції Школьника. А одного разу 
до фірми звернулися учасни-
ки антарктичної експедиції на 
станції «Академік Вернадсь-
кий» із проханням виготовити 
пам’ятну дошку на честь від-
криття там храму — зменшену 
копію Школьник зберігає на 
стіні. Ще в нього є досить доро-
гі речі — срібна Ніка та рибина 
на гребені хвилі, а також гло-
бус із срібно-золотими конти-
нентами.
 — Але найдорожчими для 
мене є ті кубки і нагороди, які 
отримують за перемоги спорт-
смени і розчулено цілують їх зі 
сльозами на очах, — зізнається 
Олександр Григорович. — Тоді 
найбільше відчуваєш, що зро-
бив для когось щось корисне і 
приємне. Заради цього варто 
працювати. ■

Створення оригінальних нагород — ще одне хобі Олександра Школьника.❙

ДИВАКИ

Із квартири — на палубу
Колишній робітник заводу «Арсенал» змайстрував собі балкон у вигляді носової частини корабля

■

Микола ПАЦЕРА

Напевне ж немає у Києві жодної людини, крім Олександра Школь-
ника, хто з дверей квартири виходить просто на... палубу корабля. 
Ні, він не багатий олігарх, що має розкішну власну яхту чи особняк, 
розташований над Дніпровим плесом, а колишній робітник заводу 
«Арсенал», який змайстрував собі балкон у вигляді носової части-
ни судна.

Майор морського флоту на пенсії переробив власну лоджію на військовий корабель.❙

Здивовані сусіди цікавилися, що це він затіяв, чи не буде влаштовувати шумні 
гуляння, на що «капітан» відповідав, що вік уже не той. Тож вони не суперечили 
проти такого дивного балкона, та й районна влада дала «добро», адже споруда 
розміщується на стіні, що протилежна вулиці, тож не псує фасаду і нікому не 
заважає. А щоб перекрити доступ пиякам, які полюбляли збиратися в скверику 
просто під вікнами, Школьник ще й встановив металеву сітку — тепер тут 
справжня зона відпочинку зі спортивним майданчиком.



Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Оновлений Уманський дендропарк 
«Софіївка» зможе увійти до списку 
об’єктів світової спадщини міжнародної 
організації ЮНЕСКО та стати візиткою 
України на міжнародній арені. Адже тут 
завершується реалізація наймасштабні-
шого за останні 30 років проекту з розбу-
дови та розширення оглядових меж ус-
лавленого історією парку. 
 Наразі в історичній частині «Софіїв-
ки», на його центральному вході, вже 
встановлено пам’ятник Софії Потоць-
кій. Також створено експозицію з фраг-
ментом бруківки головної алеї, яка була 
збудована у 1838 році. Також реконс-
труйовано огорожу по периметру парку 
та вбиральню біля головного входу.
 Під час нового етапу будівництва 
в історичній частині «Софіївки» вста-
новлять пам’ятник засновнику парку 
Станіславу Потоцькому та карету ХІХ 

століття з топіарних рослин. Віднов-
лять і «Звіринець» — історичну міс-
цевість, засновану графом Потоцьким у 
перший період будівництва «Софіївки». 
Там житиме близько 30 диких тварин: 
олені благородні, лані європейські, муф-
лони, лами, верблюди, мунтжаки, шот-
ландські корівки та інші.
 У планах — будівництво багатоярусно-
го прогулянкового комплексу водоспадів. 
А ще створять найбільший за різновидніс-
тю в Україні парк магнолій, де представ-
лять ексклюзивні сорти рослин, яких не-
має в Україні. Проведуть і повне оновлен-
ня системи автоматизованого поливу.

 У новій частині дендропарку «Софіїв-
ка» розмістять комплекс об’єктів у сучас-
ному стилі, зокрема, світломузичну арт-
інсталяцію з портретом Софії Потоцької, 
вхідну групу з мостовими переходами, во-
доспад «Дракони», скульптуру «Пегас». 
Буде й традиційна українська садиба з 
елементами міфології, і японський сад 
та сад фонтанів, мостові переходи через 
річку Кам’янку. Планується й маштабне 
озеленення: висадять різні види хвойних 
і листяних дерев, кущі. Додасться бага-
торічників, лісових та берегових рослин, 
буде створено композиції з топіарних рос-
лин та рослинних форм. ■
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Навіть звичайнісінькі металеві 
граблі — музичний інструмент
 Ольга Мірошниченко, нез-
мінна художня керівниця «Вер-
биченьки» iз задоволенням роз-
повідає про колектив: «Ан-
самбль створила чотирнадцять 
років тому. Так у житті ста-
лося, що народилась й вирос-
ла я у Пристромах. Усе і всі тут 
мені рідні. Та після закінчен-
ня культпросвітнього учили-
ща поїхала працювати у Бере-
зань. Працювала 35 років у міс-
цевому Будинку культури. Там і 
долю свою зустріла. Вийшла за-
між. Та коли відчула, що бать-
ки в селі потребують допомоги, 
п’ятнадцять років тому переїха-
ла з родиною до Пристром. 
 Про створення «Вербичень-
ки» навіть не думала. Народ сам 
потягнувся до мене. Жінки захо-
дили й пропонували поспівати. 
Так ідея сама по собі прийшла. 
Над вбранням довго не думали. 
У бабусиних скринях знайшли 
найдорогоцінніше — сорочки, 
спідниці, корсетки. У кого цьо-
го багатства не було — поділили-
ся. Вирішил так, щоб діти й ону-
ки не забували про наші надбан-
ня, щоб знали, що таке козаць-
кий жупан. 
 З інструментами також 
проблем не було. Ними ста-
ли  гребінь, ложки, дошки для 
прання, качалка, рубель. Навіть 
звичайнісінькі металеві граб-
лі застосували, пофарбувавши у 
колір золота. Все це створює не-
повторні мелодійні звуки, які до-
повнюють наш спів. Жодне свя-
то в селі не відбувалося без на-
ших виступів. Побачили, що не 
просто подобаємося людям, що 
не марно співаємо, що годинами 
нас не відпускають зі сцени».

Гран-прі всеукраїнського 
фестивалю
 Слава до «Вербиченьки» 
прийшла, коли чотири роки 
тому з Всеукраїнського фести-
валю народних талантів, що 
проходив у Сорочинцях, при-
везли гран прі. Це додало енер-
гії, ентузіазму, впевненості.
 Під наполегливим і при-
скіпливим керівництвом Оль-
ги Мірошниченко учасники ко-
лективу вдосконалюють свою 
пісенну майстерність, намага-
ються зберегти давні духовні 
традиції славного Переяславсь-
кого краю. І зусилля не вияви-
лися марними — фольклорний 
ансамбль «Вербиченька» отри-
мав звання народного.
 Репертуар колективу бага-

тогранний. Серед пісень і дав-
но забуті, старовинні, народні, 
авторські, сучасні... Щороку 
тут створюють нові програми, 
оновлюють і доповнюють ре-
пертуар. У репертуарі звучать 
гуморески в чудовому майс-
терному виконанні Наталі Гор-
дієнко. В колективі добре став-
ляться до молоді, запрошують 
до колективу, влаштовують те-
матичні пісенні концерти.
 Ольга Мірошниченко лю-
бить дивувати односельців. 
Ідеї до неї приходять незвичай-
ні. Якось виникла думка зібра-
ти пісні, в яких оспівуються 
дерева. Зібрали й записали та-
ких текстів близько сотні. До 
репертуару взяли шістдесят. 
Три години співали, а зала їх 
не відпускала, аплодувала. До 
того ж сказали, що час збіг так 
непомітно. А ще пані Ольга чу-
дово співає під супровід баяна, 
яким вправно й майстерно во-
лодіє.
 Сценарій пані Оля може на-
писати за ніч. Зараз мріє за-
писати пісні, в яких співаєть-
ся про імена. Отак, розгорнув-
ши алфавіт, пригадує пісні, за-
писує. Зараз члени колективу 
збирають пісні про квіти.

Народ любить українську 
пісню 
 Надія Федоренко розпові-
дає, що колись працювала на 
пошті: зв’язківцем, листо-
ношею. Пригадує, які важкі  
торбинки з листами й газета-
ми носила. «Важко жилося, 
— говорить пані Надія, а ря-
тувала пісня. — Виспіваєш-
ся — і на душі легше. А мину-
лої осені ми вирішили птахів 
переспівати (сміється) — 
зібрали репертуар пісень про 
птахів. Здорово вийшло». 
Пані Надія тримає в руках 
дерев’яну ложку з різьблен-
ням «Опішня». «Виступати й 
там доводилося», — пояснює, 
вловивши мій погляд.
 Котиться залою пісня. «Ой 
у полі озеречко», «Ой дубе ти 
дубе», «Із-за гір гори», «Ішли 
воли з діброви»... «Українці 
завжди співали, навіть не ма-
ючи великих статків, — роз-
повідає учасниця колективу 
Наталія Ковальчук. — Наші 
діди й бабусі співали, важко 
працюючи: коли орали, сіяли, 
вишивали... У піснях переда-
вали свої почуття, настрій, 
підтримували одне одного».
 «Немає кращого села, як 

наше — Пристроми», — ого-
лошує пісню про рідне село ве-
дуча вечора Наталя Гордієн-
ко. 
 Прославляючи рідний 
край, пісню «Пристроми» на-
писав житель села Микола 
Ігнатенок, а на музику покла-
ла Ольга Мірошниченко. Уже 
з другого куплету піснi під-
співувала вся зала.
 «Багато пісень я записала 
від своєї мами, — розповідає 
Ольга Мірошниченко. — Біль-
шість із тих пісень виклика-
ють великий інтерес як у ет-
нографів, так і у глядачів. На-
род любить українську народ-
ну пісню, навіть підспівує. І 
це радує, тішить душу». 
 Та найбільша радість і щас-
тя для всіх учасників «Верби-
ченьки» — це нагода співати 
в Національному музеї літе-
ратури, в залі, де  свого часу 
виступав молодий Микола 
Лисенко. Учасниці народного 
етнографічного аматорського 
фольклорного ансамблю «Вер-
биченька» є берегинями пі-
сенної спадщини. Саме завдя-
ки таким колективам ми має-
мо надію, що наша пісня буде 
жити вічно. ■

ОВВА!

Музичне диво автентики
«Вербиченька» з села Пристроми 
на Київщині зачаровує піснями і звуками 
звичайнісіньких... чавунчиків і ложок

■

Народна «Вербиченька».
Фото Людмили ЧЕЧЕЛЬ.

❙
❙

Виступ у Музеї літератури.❙

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Особливий настрій днями панував у Національному музеї літе-
ратури. Клуб вихідного дня запросив на гостину у Київ народ-
ний етнографічний аматорський фольклорний ансамбль «Вер-
биченька» з села Пристроми, що в Переяславському районі на 
Київщині. Автентичні костюми, насичений колоритний репертуар 
пісень, музичні інструменти з домашнього начиння не могли не 
захопити киян. 
Ніжно й обережно учасники колективу взяли до рук звичайнісінь-
кі чавунчики, ложки і... покотилося залою незвичайне музичне 
диво. Неймовірні дзвони, виконані на чавунах, здивували й «під-
зарядили» глядачів.

РЕКОНСТРУКЦІЯ

Парк грандіозних планів
У «Софіївці» встановили пам’ятник графині

■

На центральному вході знаменитого уманського
парку встановили пам’ятник Софії Потоцькій.
Фото з сайта 04744.info.
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«Удале жеребкування у відборі на ЧЄ-2019 — це результат наших перемог 

в Євролізі. Вони допомогли піднятись у рейтингу не на одну-дві позиції, 
а одразу на сім!» 

Михайло Мельник
президент Федерації волейболу України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 У нинішньому році, як ні-
коли жваво, працюють мене-
джери зв’язків із громадськіс-
тю на Відкритій першості Авс-
тралії. Можливо, через зміну 
персоналій в адміністративній 
команді, а, можливо, внаслі-
док того, що лідери світово-
го тенісу доволі рано прибули 
до Мельбурна, у «піар»-відділі 
«АО» з’явилася додаткова робо-
та. Власне окремі тенісисти виз-
нають, що не так давно в органі-
заційному плані «Аустреліен 
оупен» нагадував «дно», проте 
нині цей турнір називають вер-
шиною менеджменту. У ниніш-
ньому році на Відкритій пер-
шості Австралії тенісисти розіг-
рають 44,5 мільйона доларів, 
що на 14% більше в порівнян-
ні з попереднім турніром. Щодо 
грошового призу, котрий отри-
мають переможці чоловічого та 
жіночого «одинака», то в кож-
ному випадку він становитиме 
близько трьох мільйонів.
 Тенісний бомонд усерйоз 
поставився до першого в сезоні 
турніру з серії «Гранд слем», 
вирішивши не розпорошувати 
сили на розігрів в «околицях» 
Мельбурна. Приміром, другий 
тенісист планети Рафаель На-
даль, пославшись на травму 
стегна, знявся з турніру в Бріс-
бені й подовжив таким чином 
собі час на адаптацію в Мель-
бурні. Не ходити манівцями 
навколо столиці «АО» виріши-
ла й прима світового тенісу Сі-
мона Халеп, яка після ранньо-
го вильоту з турніру в Сіднеї, от-
римала кілька зайвих днів для 
мельбурнської адаптації.
 Відзначимо, що зіграти на 
турнірі у столиці літньої Олім-
піади-2000 планувала й друга 

ракетка України Леся Цурен-
ко, проте провівши виснажли-
вий змагальний цикл на «Бріс-
бен Інтернешнл», його фіналіс-
тка, як і тріумфаторка турніру 
Кароліна Плішкова, знялись зі 
змагань у Сіднеї.
 Словом, практично все гото-
ве до великого тенісного свята в 
Мельбурні. Представники «сія-
ної» когорти на майбутніх аре-
нах проводять відкриті трену-
вання-спаринги між собою, ті 
ж, хто не отримав прямої пере-
пустки на «АО»-2019, намага-
ються пробитися на турнір че-
рез кваліфікацію.
 Як і минулого року, близь-
кою до того, аби як «кваліфаєр» 
зіграти в основній сітці Відкри-
тої першості Австралії, є Марта 
Костюк. Подолавши перші два 
раунди відбору, вона вийшла до 
фіналу кваліфікаційного турні-
ру «АО».
 Після перемог над сербкою 
Чепеловою (6:3, 7:5) та францу-
женкою Есс (6:3, 6:2), у Костюк, 
посіяної, до слова, в кваліфіка-
ції під дев’ятим номером, зали-
шився останній бар’єр в особі іс-
панки Паули Бадоса-Хіберт.
 Водночас двоє інших ук-
раїнських учасників «квалі-
файн-сесії» — Сергій Стаховсь-
кий та Ангеліна Калініна — 
зійшли з дистанції в другому 

раунді. Досвідчений Стах про-
грав Луці Ванні з Італії (4:6, 
6:7), а 21-річна Геля поступи-
лася Джеймі Лоуб із США (3:6, 
4:6). Іще раніше кваліфікацію 
«АО» залишила Катерина За-
вацька, не встоявши під натис-
ком господарки кортів Олівії 
Роговської — 1:6, 4:6.

 Особлива увага до кваліфі-
каційних баталій прикута з 
боку першої ракетки України 
Еліни Світоліної, адже саме тут 
має визначитися її суперниця 
на старті цьогорічного «Ауст-
реліен оупен». Натомість супер-
ниці інших українських тені-
систок, які напряму потрапили 

до «основи» «АО»-2019, уже ві-
домі: Цуренко гратиме з росіян-
кою Катериною Александро-
вою, Катериній Козловій опо-
нуватиме Вікторія Кужмова зі 
Словаччини, а юна Даяна Яст-
ремська поміряється силами з 
досвідченою австралійкою Са-
мантою Стосур. ■

Досвідченому Сергію Стаховському не вдалось подолати кваліфікацію «АО»-2019.
Фото з сайта tennisua.org.
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ТЕНІС

Готовність «номер один»
У випадку успіху Марти Костюк у кваліфікаційному турнірі, в «основі» Відкритої першості 
Австралії зіграє п’ятеро українок

■

Григорій ХАТА

 У вітчизняному волейболі — серйоз-
ний привід для радості. У четвер Феде-
рація волейболу України організувала 
урочисту зустріч жіночої та чоловічої 
національних збірних в аеропорту «Бо-
риспіль», вітаючи таким чином обидві 
команди країни з непересічним успіхом 
— виходом до фінальної частини чем-
піонату Європи. Для чоловічої збірної 
це досягнення має по-справжньому іс-
торичний характер, адже на континен-
тальний форум українські волейболіс-
ти пробилися вперше за 14 років. У жі-
ночої збірної України історія виступів 
на ЧЄ має дещо кращу статистику («си-
ньо-жовті» грали на чемпіонаті Європи 
2011-го та 2017 року), однак просто пе-
ресічною подією майбутню поїздку підо-
пічних Гарія Єгіазарова на єврофорум 
також не назвеш.
 Після того як на чолі ФВУ з’явився 
новий керманич, результати національ-
них збірних одразу пішли вгору. У ми-
нулому суддя міжнародного класу  Ми-
хайло Мельник зробив усе можливе, аби 
обличчя національного волейболу на 
міжнародному рівні мало пристойний 
вигляд. І хоча з пам’яті ще не стерли-
ся слова вітчизняних збірників про те, 
що через проблеми з екіпіровкою в та-
борі національної збірної вони змушені 
грати в клубній формі, нині волейболь-
на чоловіча команда України має яскра-
ву зовнішність.
 І звісно, йдеться не тільки про зов-
нішній вигляд волейболістів. Перш за 
все, слід говорити про кардинальну змі-
ну ігрового статусу «синьо-жовтих». Аби 
надати команді додаткового імпульсу, 
на посаду головного тренера президент 
ФВУ запросив іноземного спеціаліста 
— латвійця Угіса Крастіньша, котрий 
паралельно обіймає посаду наставника 
львівського клубу «Барком-Кажани».

 Так само максимальних зусиль до-
кладав Михайло Мельник і для того, 
аби під синьо-жовтим прапором на між-
народні матчі збиралися знані в ук-
раїнському волейболі виконавці, котрі 

нині виступають за кордоном. Зреш-
тою, відбір на ЧЄ-2019 чоловіча збір-
на України провела на одному диханні, 
вигравши всі шість поєдинків кваліфі-
кації.

 При цьому завдання з виходу на ЧЄ 
підопічні Крастіньша виконали достро-
ково. Свій заключний поєдинок у групі 
— проти Швейцарії — «синьо-жовті» 
могли і програти, утім завдання, по-
ставлене наставником — завершити 
кваліфікацію з максимальним числом 
звитяг — команда виконала, видряпав-
ши гостьову перемогу в швейцарців — 
3:2
 На мажорній ноті свій євровідбір 
завершила й жіноча збірна України, 
вигравши в гостях у команди Норвегії 
(3:1). Як і у випадку з чоловіками, за-
ключний у групі поєдинок українських 
волейболісток не мав для них турнірно-
го значення, адже підопічні Гарія Єгіа-
зарова, перегравши в передостанньо-
му турі «всуху» прямих конкуренток з 
Чорногорії, достроково кваліфікували-
ся на Євро. І нехай на майбутній ЧЄ «си-
ньо-жовті» вийшли з другого місця у 
групі, двічі на турнірному шляху посту-
пившись переможцеві квартету — збір-
ній Греції, досягнення команди Єгіаза-
рова варте визнання. Загалом, наші во-
лейболістки увосьме гратимуть на кон-
тинентальному форумі й після серії не 
надто вдалих результатів (минулий ЧЄ 
«синьо-жовті» завершили на 13-му міс-
ці), думається, прагнутимуть покращи-
ти свій доробок, адже свого часу, в дале-
кому 1993 році, українські волейболіс-
тки вибороли «бронзу». ■

У відборі на ЧЄ українські волейболісти здобули максимальну кількість перемог.
Фото з сайта www.fvu.in.ua.
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ВОЛЕЙБОЛ

Робота, варта визнання
Обидві — чоловіча та жіноча — національні волейбольні збірні України пробилися 
до фінальної частини чемпіонату Європи

■
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 Пpограміст сидить за 
комп’ютером. Дружина приносить 
йому каву. Той мовчки беpе чашкy, 
сьорбає, повертається до дружини 
і говорить:
 —  Я ж не люблю без цукру.
 —  Я знаю, любий, але мені 
так хотілося почути твій голос.

* * *
 Чоловік, повернувшись iз ро-
боти, розгнівано кричить на дру-
жину:
 —  Обід знову не готовий. Я 
голодний, як вовк. Іду в ресторан.

 —  Почекай п’ять хвилин, — 
просить жінка.
 —  Що ж ти встигнеш приготу-
вати за цей час?
 —  Я перевдягнусь i піду з то-
бою.

* * *
 —  Мій сусід — дуже скромна 
людина.
 —  А з чого це випливає?
 —  Він воліє сидіти в маленькій 
пивній, а не працювати на великому 
заводі.
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

По горизонталі:
 1. Один з лідерів Великої фран-
цузької революції. 5. Білоруський 
друг. 8. Насадка на світильник різної 
форми для приглушення або регулю-
вання сили світла. 9. Один із леген-
дарної «ліверпульської четвірки». 
10. Легенда київського «Динамо», 
який на Чемпіонаті світу з футболу 
у 1982 році забив гол у ворота збір-
ної Бразилії. 11. Столиця Австралії. 
13. Процент. 17. Українсько-слова-
цька стрічка 2017 року режисера 
Петера Беб’яка про контрабанду на 
кордоні між Україною та Словаччи-
ною. 18. Футляр для фотоапарату-
ри чи деяких музичних інструментів. 
19. Обмеження відвідування публіч-
них місць для запобігання поширен-
ню хвороби. 22. Дворянський титул 
Маргарет Тетчер. 24. Дрібні абрико-
си, висушені з кісточкою. 25. Одне 
з найстаріших міст Білорусі, вели-
кий залізничний вузол. 26. Стрибок 
у гімнастиці чи акробатиці, коли лю-
дина перевертається у повітрі через 
голову вперед чи назад. 27. Народ-
ний співак-поет і оповідач у народів 
Кавказу. 28. Присадибна ділянка 
землі з сінокосом, городом та пло-
довим садом або іншими деревами.
По вертикалі:
 1. Селище на Черкащині, де у 
1903 році вчителював письменник 
Степан Васильченко. 2. Ворог, роз-
бійник. 3. Марихуана, гашиш, опій, 
героїн. 4. Музичний інструмент, не 
потрібний козі. 5. Султан Османсь-
кої імперії, чоловік Роксолани. 6. «Не 

бійтесь заглядати у словник. Це пиш-
ний ..., а не сумне провалля» (Мак-
сим Рильський). 7. Український пар-
ламент. 9. «А лукавих, нечестивих і 
... пропадає, як той попіл над землею 
вітер розмахає» (Тарас Шевченко). 
12. Село у Броварському районі під 
Києвом, де є власна бананова фер-
ма. 14. Угорський варіант імені Оле-
на. 15. Труна для єгипетського фара-
она. 16. Популярні ліки від серця. 20. 
Маєток родини Скарлетт О’Хари, ге-
роїні роману Маргарет Мітчел «Від-
несені вітром». 21. Франко-італійсь-
кий кінофільм 1990 року, шпигунсь-
ка драма Люка Бессона, яка просла-
вила його тодішню дружину, актрису 
Анн Парійо. 22. Старовинна частина 
столиці Угорщини. 23. Чоловік Дюй-
мовочки. 24. Друг мавпочки, папуги 
і слоника у відомому мультику. 26. 
Старовинна дрібна французька мо-
нета.

Кросворд №1 
від 4—5 січня

Дара ГАВАРРА

 Слава звалилася на американського ак-
тора єгипетського походження Рамі Малека 
просто як сніг на голову в Різдвяну ніч. Роль 
Фредді Меркюрі у фільмі «Богемська рап-
содія» стала для нього тим щасливим квит-
ком, який дає право «на проїзд» у престиж-
ному голлівудському експресі, що з косміч-
ною швидкістю несе актора просто до «Ос-
кара» (сподіваємось, так воно і буде), адже 
нагородження «Золотим глобусом» за кра-
щу чоловічу роль — це майже гарантія для 
наступної нагороди.
 Та не лише призи і статуетки випали 
на долю ошелешеного таким успіхом Рамі. 
Під час зйомок у доленосному фільмі Ма-
лек зустрів своє кохання, про що повідомив 

привселюдно на врученні йому ще од-
нієї нагороди — на 30-му міжнарод-
ному кінофестивалі, що проходив у 
Палм-Спрінгсі. Вийшовши на сцену, 
37-річний актор подякував за висо-
ку честь отримати нагороду і при-
нагідно згадав свою колегу по зні-
мальному майданчику «Богемсь-
кої рапсодії», що зіграла роль ко-
ханої Фредді Меркюрі, — 24-річну 
актрису Люсі Бойтон. «Дякую тобі, 
Люсі Бойтон. Ти була моїм союзни-
ком, моєю довіреною особою, ти — 
моє кохання. Я дуже ціную тебе», — 
сказав Малек.
 Про романтичні стосунки між ак-
торами подейкували ще з весни 2018-
го, але пара не підтверджувала чут-
ки, проте й не спростовувала їх. Те-
пер же Рамі та Люсі не приховують, 
що щасливі разом. Закоханих, що 
просто світяться щастям, зазнім-
кували і на врученні «Золотих гло-
бусів». Мабуть, ця біла смуга в жит-
ті акторів ну дуже широка... ■

з 14 до 20 сiчня
 Овен (21.03—20.04). Якщо ви одруженi, 
можливi сiмейнi суперечки. Оскiльки ваша дру-
га половинка поважає вас і захоплюється вами, 
все буде залагоджено полюбовно. Якщо ви са-
мотні, будьте уважні у взаєминах iз протилеж-
ною статтю.
 Дні: спр. — 14; неспр. —15.
 Телець (21.04—21.05). Це несприятли-
вий період для любовних інтриг. Не змушуй-
те кохану людину ревнувати, інакше ризикуєте 
втратити свою любов. Щоб запобiгти неприєм-
ностям, iгноруйте плiтки.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18. 
 Близнюки (22.05—21.06). Вас чекає 
нова романтична пригода. Не будьте занадто 
наївні, не вірте обіцянкам, які вам даватимуть. 
Адже може виявитися, що насправді вам пот-
рібна інша людина.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.
 Рак (22.06—23.07). Зірки обіцяють спри-
ятливий період у професійній діяльності. Про-
те ваша різкість може призвести до сутичок iз 
колегами, будьте поступливiшими.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 20.

 Лев (24.07—23.08). Ви зможете напра-
вити всі свої сили на досягнення поставлених 
цілей. Не опускайте руки, навіть якщо резуль-
тат буде помітний не відразу — проявіть напо-
легливість.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
 Діва (24.08—23.09). Вам потрібно буде 
серйозно підходити до вирішення кожної про-
блеми, зважувати всі «за» і «проти». Ви буде-
те більш рішучими і активними і, безсумнівно, 
досягнете цілей.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.
 Терези (24.09—23.10). Вам необхід-
но буде виконувати не завжди розумні нака-
зи. Але не робіть вигляд, що вас це не турбує, 
інакше ситуація розвернеться не на вашу ко-
ристь.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
 Скорпіон (24.10—22.11). Тиждень буде 
сприятливим у професійному плані. Цілком 
можливо, що ви зможете знайти краще місце 
для докладання своєї енергії. Не бійтеся змі-
нити місце роботи.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.
 Стрілець (23.11—21.12). Якщо ви вести-

мете здоровий спосіб життя, ніяких проблем зі 
здоров’ям не буде. Більше вiдпочивайте, пра-
вильно харчуйтеся й обмежте вживання алко-
голю.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.
 Козеріг (22.12—20.01). Здоров’я не тур-
буватиме вас, ви будете сповнені енергії. Не 
виникне ніяких труднощів, навіть якщо ваш 
життєвий темп стане напруженiшим. Вживай-
те заходи, щоб захистити себе від інфекційних 
захворювань.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.
 Водолій (21.01—19.02). Зірки сприяти-
муть вам, однак можуть виникнути деякі про-
блеми. В основному труднощі чекають вас у 
професійній діяльності, тому необхідно набра-
тися терпіння і бути наполегливiшими.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.
 Риби (20.02—20.03). Якщо ви мудро 
підійдете до вирішення робочих проблем, то 
зможете не тільки підвищити свою психоло-
гічну опірність, а й розвинути в собі двi дуже 
важливi якості — навчитися вести переговори 
і робити правильнi висновки.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15. ■

СТРІЛИ АМУРА

Кіношний Меркюрі 
освідчився

■

Рамі Малек зізнався 
у коханні колезі по 
фільму

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №3■

Люсі Бойтон та Рамі Малек.❙

12—13 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. На дорогах 
ожеледиця. Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi -
10...-12, удень -1...-3. Пiслязавтра температура вночi -4...-6, 
удень -1...-3.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. 
Славське: вночi -9...-11, удень -1...-3. Яремче: вночi -11...-
13, удень 0...-2. Мiжгiр’я: вночi -10...-12, удень -3...-5. Рахiв: 
уночi -8...-10, удень -2...-4. 

10 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
12 см, Стрий — 7 см, Славське — 30 см, Плай — 27 см, 
Мiжгiр’я — 26 см, Рахiв — 31 см, Долина — 9 см, Івано-
Франкiвськ — 8 см, Яремче — 12 см, Коломия — 12 см, 
Пожежевська — 28 см.

Сотні мільйонів — «на вітер»
Інвестори можуть заморозити проекти з розвитку відновлюваної енергетики в Україні, якщо держава 
не створить для них чітких і прозорих правил гри
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