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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,688 грн 

1 € = 31,714 грн

1 рос. руб. = 0,398 грн

Уперше вийшовши на світову 

арену, українські хокеїстки 

виграли кваліфікаційний турнір 

«мундіалю» в дивізіоні ІІВ

ВР ухвалила закон, 

що спростить 

перехід парафій 

до помісної 

Православної церкви

стор. 4» стор. 15»

Україна перебуває 

в зоні ризику 

великого потопу в 

майбутньому

стор. 3»

Чого чекаємо? Ноя? Перемагати всіх!«Нечестиві» в офсайді

стор. 3»

Поїсти люблять, а поплавати — ні.
Фото з сайта nesen.livejournal.com.

❙
❙

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,008 грн 

1 € = 31,898 грн

1 рос. руб. = 0,419 грн

Велика депортація 
тварин
Через чудовий апетит копитних, які з’їли майже всю рослинність на острові 
Джарилгач, їх вирішено переселити на території в дельті Дніпра



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 СІЧНЯ 20192 ІнФорУМ
«Відтепер моніторинг вод в Україні відбуватиметься за європейськими 
стандартами. Новий порядок знімає дублювання функцій між різними 
суб’єктами моніторингу, передбачає чітку процедуру та системний підхід до 
відстеження стану наземних, підземних, морських вод».

Микола Кузьо
заступник міністра екології та природних ресурсів 

України з питань євроінтеграції

УКРАЇНА МОЛОДА

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Вода Дніпра, яку спожива-
ють жителі багатьох українсь-
ких міст, у районі Черкас за-
бруднена хімічними сполуками 
— фенолом i важкими металами 
— вище гранично допустимих 
рибогосподарських нормативів 
(ГДК)
 «Це результат того, що в річ-
ку щорічно скидають велику 
кількість стічних забруднених 
вод — промислових, сільськогос-
подарських i побутових. А Дніп-
ро, за даними науковців, фак-
тично втратив здатність до са-
моочищення», — розповідає на-
чальник Черкаського обласного 
гідрометцентру Віталій Постри-
гань.
 За його словами, в четвертому 
кварталі минулого року лабора-
торія гідрометслужби із Кремен-
чуцького водосховища у районі 
Черкас відібрала 24 проби води. 

В кожній пробі визначено понад 
30 показників, які характеризу-
ють її якість. 
 «Було встановлено, що фе-
ноли перевищують гранично до-
пустимі рибогосподарські нор-
мативи у 3-5 разів, концентрація 
важких металів, таких, як мідь, 
цинк, манган, — у 2,5-6 разів, 
концентрації хрому шестивален-
тного — у 8 разів. Також зафіксо-
вано перевищення за сполуками 
азоту до 1,7 раза», — наголошує 
Віталій Постригань. І додає, що 
випадків високого забруднення 
води (це коли вміст хімічної спо-
луки перевищує ГДК у 10 разів) 
не було виявлено.   
 До речі, більшість контролю-
ючих показників у межах Чер-
кас не суттєво відрізняється від 
показників фонового створу, тоб-
то вище міста. А це означає, що 
Дніпро приносить сюди вже по-
мірно забруднену поверхневу 
воду. Отож, такою неживою во-
дою користуються й усі інші.

 Черкаські екологи стверджу-
ють: щоб урятувати Дніпро, де-
ржава має розробити реєстр під-
приємств, які використовують у 
своїй діяльності хімічні речови-
ни, зробити норми скидів суворі-
шими, ніж зараз, а штрафи — 
суттєвішими. Також настав час 
заборонити мийні засоби з фос-
фатами, переглянути весь список 
небезпечних для води речовин і 
ввести окремий податок для тих, 
хто зводить маєтки в прибереж-
ній смузі. 
 Водночас, як повідомляють 
у Міністерстві екології та при-
родних ресурсів, із 1 січня цьо-
го року набрав чинності новий 
Порядок здійснення державного 

моніторингу вод, який відпові-
дає директивам ЄС і допоможе 
отримати більше інформації про 
стан вод в Україні.
 «Відтепер моніторинг вод в 
Україні відбуватиметься за єв-
ропейськими стандартами. Но-
вий порядок знімає дублювання 
функцій між різними суб’єктами 
моніторингу, передбачає чіт-
ку процедуру та системний під-
хід до відстеження стану назем-
них, підземних, морських вод» 
— пояснює Микола Кузьо, за-
ступник міністра екології та при-
родних ресурсів України з пи-
тань євроінтеграції. Він каже, 
що завдяки новому моніторин-
гу буде отримано дані, необхід-

ні для розробки  планів управ-
ління річковими басейнами, 
розширено список біологічних, 
гідроморфологічних, хімічних і 
фізико-хімічних показників для 
моніторингу, запроваджено шес-
тирічний цикл моніторингу, вве-
дено класифікацію стану вод — 5 
класів екологічного стану і 2 кла-
си хімічного стану.
 Також, зазначають у Мініс-
терстві екології та природних ре-
сурсів, проект ЄС «Водна ініціа-
тива плюс» (EUWI+) інвестує 
близько 500 тисяч євро в сучас-
не обладнання для лабораторії 
з аналізу якості вод дніпровсь-
ких водосховищ. Лабораторія 
підпорядковується Державному 
агентству водних ресурсів Украї-
ни і визначена відповідальною за 
дослідження хімічного стану по-
верхневих вод басейну Дніпра. 
Нове обладнання планують вста-
новити до кінця 2019 року. Вод-
ночас проект ЄС надасть газовий 
хроматограф, ртутний аналіза-
тор, аналізатор для визначення 
азоту, термореактор для визна-
чення фосфору, систему очищен-
ня води, лабораторну посудомий-
ну машину тощо. Це дозволить 
лабораторії визначати хімічний 
стан поверхневих вод за 33 по-
казниками з переліку 45 пріори-
тетних забруднюючих речовин, 
які завдають шкоди водному се-
редовищу. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 16 січня російські 
окупаційні війська 11 
разів порушили режим 
припинення вогню. Зок-
рема, в смузі дій опера-
тивно-тактичного угру-
повання «Північ» ворог 
відкривав вогонь по по-
зиціях наших військ iз 
ПТРК у районі селища 
Троїцьке та з автоматич-
них гранатометів побли-
зу селища Південне, а та-
кож iз гранатометів поб-
лизу населеного пункту 
Кримське.
 Також у смузі дій 
оперативно-тактично-
го угруповання «Схід» 
окупанти обстріляли 
позиції українських 
військових поблизу се-
лища Чермалик iз гра-
натометів, стрілецької 
зброї, мінометів калібру 
82 мм — поблизу населе-
ного пункту Новоселів-
ка Друга, з великокалі-
берних кулеметів — поб-
лизу селища Невельсь-
ке, з великокаліберних 
кулеметів i стрілець-
кої зброї — в районі міс-
та Авдіївка, двічі з ве-
ликокаліберних куле-

метів i стрілецької зброї 
— поблизу селища Піс-
ки, з великокаліберних 
кулеметів i стрілець-
кої зброї — поблизу міс-
та Мар’їнка, з велико-
каліберних кулеметів 
i стрілецької зброї — 
поблизу селища Крас-
ногорівка.
 Наголосимо, що в се-
реду окупаційні війсь-
ка на Донбасі обстріля-
ли з ПТРК (протитанко-
вий ракетний комплекс. 
— Авт.) вантажівку, 
яка привезла продук-
ти і воду на позиції 72-ї 
ОМБР, дислокованої на 
східній околиці Троїць-
кого. Унаслідок атаки 
постраждали 10 бійців.
 Як повідомив 
на брифінгу командир 
72-ї ОМБР імені Чорних 
запорожців Руслан Та-
тусь, «під час здійснен-
ня заходів тилового за-
безпечення підрозділів 
бригади щодо підвезен-
ня продуктів і води на 
одному з взводних опор-
них пунктів військової 
частини противник об-
стріляв із протитанково-
го ракетного комплексу 
вантажний автомобіль 

«Урал 4320» i військо-
вослужбовців, які здій-
снювали його розванта-
ження. В результаті об-
стрілу п’ятьох військо-
вослужбовців поранено, 
два перебувають у тяж-
кому стані, троє зазнали 
поранень середньої тяж-
кості. П’ятеро військо-
вослужбовців дістали бо-
йові травмування (аку-
баротравми)».
 За словами команди-
ра бригади, всім поране-
ним надано кваліфіко-
вану медичну допомогу, 
їх евакуйовано до ліку-
вальних закладів. Загро-
зи життю немає.
 Нагадаємо, що 14 січ-
ня боєць цієї ж бригади 
— 45-річний навідник-
оператор бойової маши-
ни піхоти сержант Ми-
кола Семенюк («Саїд») 
— загинув неподалік 
Зайцевого від вогнепаль-
ного поранення. Микола 
воював із 2014 року. Ра-
зом із бойовими побрати-
мами мужньо та з честю 
виконував бойові завдан-
ня під Старогнатівкою, 
Авдіївкою та на Світло-
дарській дузі. За слова-
ми побратимів, «Саїд» 

був душею компанії, за-
вжди міг знайти пот-
рібні слова для піднят-
тя настрою, добре знав 
та вміло виконував свої 
обов’язки. 
 Підрозділи Об’є-
днаних сил у відповідь 
на провокації противни-
ка застосовували чергові 
вогневі засоби. За дани-
ми розвідки, 16 січня де-
сятьох окупантів знище-
но, троє отримали пора-
нення, знищено також 
військову вантажівку з 
боєприпасами.
 Станом на 7-му го-
дину ранку 17 січня во-
рог вогонь не відкри-
вав.Українські війсь-
кові продовжують кон-
тролювати противника 
на лінії зіткнення, до-
тримуючись при цьому 
умов повного припинен-
ня вогню.
 Додамо, що 16 січ-
ня проведено комплекс-
не оперативно-профілак-
тичне опрацювання міс-
та Торецьк, в ході якого 
працівники Національ-
ної поліції та бійцi На-
ціональної гвардії Украї-
ни зі складу Об’єднаних 
сил виявили та вилучи-
ли схрон боєприпасів: 26 
гранат, 950 набоїв каліб-
ру 5,45 мм, 1 тис. 950 на-
боїв калібру 7,62 мм, двi 
одиниці РПГ-22. Мож-
на лише уявити, скіль-
ки біди ця зброя могла б 
наробити при її застосу-
ванні в тилу. ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Не так давно тернополяни 
одержали можливість, про 
яку раніше можна було тіль-
ки мріяти. А саме — дізнати-
ся геть усе (ну, чи майже все) 
про свої будинки та прилеглу 
територію за допомогою най-
сучасніших приладів, та ще 
й абсолютно безоплатно. Зро-
бити це можна за допомогою 
тепловізора, пірометра (при-
лада, що безконтактно визна-
чає температуру), люксомет-
ра (вимірює освітленість), 
шумоміра, газоаналізатора, 
детектора прихованої елек-
тропроводки, лазерної ру-
летки та ще низки «розум-
них» пристроїв. Придбали їх 
для потреб Ресурсного цен-
тру підтримки ОСББ із пи-
тань чистої енергії в рамках 
Громадського бюджету 2018 
року.
 Щоб скористатися об-
ладнанням для визначення 
тих чи інших санітарно-тех-
нічних параметрів, бажаючі 
мають звернутись у сектор з 
питань енергозабезпечення 

міського управління житло-
во-комунального господарс-
тва та заповнити спеціальний 
бланк. Обов’язкова умова — 
печатка юридичної особи, які 
мають статус ОСББ, управи-
теля житлового фонду чи ко-
мунальної установи міськра-
ди. До слова, на сьогодні в 
Тернополі вже налічується 
близько п’ятиста об’єднань 
співвласників багатоквар-
тирного будинку.
 Ресурсний центр під-
тримки ОСББ iз питань 
чистої енергії був створе-
ний у Тернополі за ініціати-
ви громадськості та за під-
тримки міської ради май-
же три роки тому, відтак 
забезпечений необхідним 
обладнанням завдяки про-
екту USAID «Муніципаль-
на енергетична реформа в 
Україні». Тут усі зацікав-
лені можуть отримати пов-
ну інформацію й консульта-
ції експертів із питань ство-
рення ОСББ i впровадження 
у багато квартирних будин-
ках енергоефективних тех-
нологій задля економії ре-
сурсів і коштів. ■

гривень
акумулював Фонд гарантування вкладів 
станом на початок цього року, заявили у 
прес-службі ФГВ.

14,34 млрд.
тонн
вантажів перевалили морські порти Украї-
ни в 2018 році, згідно з даними Адміністра-
ції МПУ.

гривень
передбачено в Держбюджеті на 2019 рік для 
базового фінансування науки в закладах вищої 
освіти, повідомив заступник міністра освіти і 
науки України Максим Стріха.

вимушених переселенцiв
iз Донбасу та Криму взято на облік в 
Україні станом на 14 січня, поінфор-
мували в Мінсоцполітики.

становить середній розмір пенсії в нашій державі 
станом на 1 січня 2019 року, йдеться у «Фейсбу-
цi» Пенсійного фонду України.

РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Понад 135 млн. 100 млн. 1,512 млн. 2 тис. 645,6 грн.

ЕКОЛОГІЯ

Нежива вода
Дніпро забруднений хімічними сполуками 
і втратив здатність до самоочищення

■

Українці п’ють воду, в якій — уся таблиця Менделєєва.
Фото з сайта greenbiz.com.

❙
❙

НА ФРОНТІ

Гатять, не розбираючись
Із ПТРК окупанти обстріляли вантажівку з продуктами

■МОНІТОРИНГ

Експерт 
своєму дому
Люди отримали можливість безкоштовно 
«досліджувати» свої будинки

■
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КРИМІНАЛ

Кулі для 
поліцейського
Нападники тяжко 
поранили 
офіцера 
Департаменту
 карного розшуку 
Нацполіції
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Двоє невідомих у масках вистежили 
39-річного поліцейського Олексія Лог-
виненка вранці біля власного будинку, 
коли той вийшов вигуляти собаку. Спо-
чатку вони кілька разів ударили його 
по голові, а потім розстріляли з невста-
новленої зброї і швидко зникли на авто-
мобілі. Камера відеоспостереження за-
фіксувала темно-синю іномарку Daewoo 
Lanos, яку нині розшукує поліція. «На-
разi слідче управління відкрило кримі-
нальне провадження за статтею 348 
Кримінального Кодексу України, як 
«Посягання на життя працівника пра-
воохоронного органу, — повідомив на-
чальник ДУНП Олег Бех. — Зараз пра-
цівники поліції вживають усіх необхід-
них заходів щодо пошуку зловмисни-
ків».
 Правоохоронці оголосили операцію 
«Сирена», повідомивши, що злочинці 
могли тікати в напрямку столиці. Піз-
ніше на сайті «Поліцейський контроль 
України» з’явилась інформація про 
затримання одного з них, проте прес-
служба відомства офіційно таку нови-
ну поки що не підтвердила. Натомість 
заступник голови Національної поліції 
В’ячеслав Аброськін повідомив на своїй 
сторінці в соціальних мережах про те, 
що ім’я замовника вбивства слідчим 
уже відомо, і той обов’язково понесе по-
карання. «Для карної поліції немає кор-
донів», — запевнив він. 
 Наразі правоохоронці розгляда-
ють кілька версій нападу, в тому чис-
лі й пов’язану з професійною діяльніс-
тю потерпілого. За словами Олега Беха, 
зловмисники залишили на місці злочи-
ну багато речових доказів. Є також за-
пис із камер відеоспостереження, тому 
їх розшук може увінчатися успіхом. 
 Поранений офіцер потрапив до ре-
анімації в дуже тяжкому стані. Кулі 
влучили в голову та в дiлянку шиї. «Це 
тяжкі травми, — прокоментував ситу-
ацію заступник головного лікаря Хар-
ківської лікарні швидкої та невідклад-
ної допомоги Андрій Козаченко. – За 
кваліфікацією судових експертів, ці 
травми можуть стати причиною смерті. 
Він на штучному диханні, тому непри-
томний». ■

■

 Висловлюємо щирі співчуття 
Дорошенку Володимиру Романовичу 
з приводу непоправної втрати — смер-
ті матері Ольги Василівни.

      Віктор Ющенко, 
Микола Сердюк, 

Михайло Дорошенко, 
Володимир Сапсай, 

Валентин Петльований, 
Володимир Горпиненко

Ірина КИРПА
Херсонська область

 Вимушена евакуація по-
над однієї тисячі тварин (а 
це муфлони, олені та лані) 
пов’язана з перенаселенням 
острова. За словами еколо-
гів, тварин стало так багато, 
що вони здатні з’їсти всю рос-
линність на невеликій ділян-
ці суші в Чорному морі.
 Проблема існує відтоді, як 
цю територію зробили част-
кою Національного пpиpод-
ного паpка «Джаpилгачcь-
кий». А відповідно до Закону 
України, у заповіднику забо-
ронено полювання на тварин 
або відловлювання їх для від-
правки до зоопарків чи заказ-
ників.
 Раніше очільник Хер-
сонської облдержадміністра-
ції Андрій Гордєєв домовився 
із заступником міністра еко-
логії Василем Полуйком про 
впровадження в життя інвес-
тиційного проекту з будів-
ництва на території ДП «Хер-
сонське лісомисливське гос-
подарство» нових вольєрів.
 Фахівці Мінекології Ук-
pаїни та представники ОДА 
Херсонської області розроб-
ляють план, як поетапно пе-
pеcелити близько воcьми cо-
тень копитних у вольєp на 
землях недавно ліквідовано-
го Хеpcонcького ліcгоспу. Ця 
ідея не прийшлася до душі 
працівникам Cкадовcького 
держлісгоспу, якому підпо-
рядковується заказник на ос-
трові Джаpилгач.
 «Коли кiлька років тому 
ми самі пропонували відсе-
лити частину тварин, та нас 
ніхто не слухав, — розповів 
директор Cкадовcького де-

ржлігоспу Валеpій Войнало-
вич. — А тепер нам просто 
нав’язують це «велике пере-
селення», причому без ураху-
вання специфіки розведення 
копитних тварин. Хоча ціл-
ком очевидно, що цю про-
цедуру потрібно проводи-
ти в кілька етапів, впродовж 
п’яти років. Тільки на таких 
умовах поголів’я муфлонів, 
оленів i ланей поповниться 
природним шляхом. Якщо 
ж ні, то тварини просто за-
гинуть у незвичних для них 
умовах життя».
 Відомо, що раніше експе-
римент передбачав будівниц-
тво вольєрів у місцевому уpо-
чищі «Топази», а його площа 
становила б чотири сотні гек-
таpів. Але фінансування з де-
ржбюджету припинили, на 
тому все й завмерло. За сло-
вами Валерія Войналовича, 
власних коштів обмаль, та й 
їх витрачають на повсякденні 
потреби. Тому новим власни-
кам, які захочуть дати при-
тулок на своїй території ста-
ду, що налічує тисячу рідкіс-
них видів тварин, доведеться 
сплатити за їх перевезення з 
особистої кишені. А зробити 
це зможе не кожен підпри-
ємець і навіть велика фір-
ма, адже, окрім транспорт-

них витрат, передбачено ще 
й тимчасове утримання та 
годівлю оленів i муфлонів.
 У пам’яті мешканців Хер-
сонщини старшого покоління 
зберігся випадок, коли в бу-
ремні 90-ті якось уже спро-
бували пеpеcелити копитних 
із територій острова Джаpи-
лгач i заповідника Аcканія-
Нова у плавні на Дніпрі. Чоти-
рьох бізонів i 80 муфлонів як 
екcпеpимент pозмістили не-
подалік cела Кpинки Олеш-
ківcького pайону. Однак тва-
рини там не прижилися, а 
муфлони, які не вміють пла-
вати, загинули під час по-
вені.
 На думку фахівців Cка-

довcького держлісгоспу, єди-
ний вірний вихід із ситуації 
— підшукати для тварин ді-
лянку на території колиш-
нього Хеpcонcького ліcгос-
пу, в дельті Дніпpа, де є ізо-
льовані оcтpови. Туди й пе-
pепpавити ланей, муфлонів 
та оленів із Джаpилгача. За-
безпечити спокій та охорону 
тваринам там простіше, про-
те існує одна проблема — на-
весні цей «острів звірів» опи-
ниться під водою через розлив 
найбільшої водної артерії Ук-
раїни. Екологи нарікають, що 
якщо це станеться, не уник-
нути нових фінансових вит-
рат, пов’язаних із порятун-
ком тварин. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Глобальне затоплення, яким україн-
ців лякали ще 50 років тому, може на-
стати значно раніше. І якщо більшість 
громадян серйозно ставляться лише до 
збройних конфліктів, війни та окупації, 
то природа легко може відвоювати своє й 
без ворогів, не попередивши про наслід-
ки. Одеса, Херсон, Миколаїв, Маріу-
поль, Бердянськ i Керч — це міста, які за 
80 років можуть піти під воду. Саме вони 
розташовані в зоні найбільшого ризику. 
За словами екологів, до 2100 року може 
бути затоплено частково 34 українські 
міста, а повністю — 62 села, 660 еколо-
гічно небезпечних об’єктів, 200 тисяч 
гектарів сільськогосподарських земель i 
98 об’єктів природно-заповідного фонду. 
Крім цього, 75 тисяч людей ризикують 
стати кліматичними переселенцями. 
Такі результати дослідження експертів 
громадської організації «Екодія» опри-
люднено в дослідженні «Вплив підняття 
рівня моря на прибережні зони внаслі-
док зміни клімату». 
 За словами екологів, часу зволіка-
ти в українців уже немає, і треба не-
відкладно зменшувати викиди пар-
никових газів i переходити на чисті 
джерела енергії, щоб запобігти лиху. 
У розмові з «УМ» еколог Юрій Короп 
розповідає, що ситуація із затоплен-
ням не стане катастрофічною лише у 
випадку, якщо люди почнуть самостій-
но піклуватися про своє майбутнє. «У 
більшості випадків люди самі винні в 
тому, що трапляється. Здавалося б, як 
можна запобігти затопленню міст? А це 
реально. Перш за все, необхідно почати 

кожному з себе, якщо хочете вберегти 
життя наступних поколінь. Наймен-
ше, що може зробити кожен, — це сор-
тувати сміття й не давати водоймищам 
забруднюватись. Пластик, якого повно 
в нашому морі, неймовірно впливає на 
чистоту води. Таким чином, якби кож-
на родина дбайливо сортувала сміття у 
своїй оселі й не викидала пляшки прос-
то так, можна було б уже в найближчий 
десяток років уберегти себе від катаст-
рофи. А так, якщо українці не переста-
нуть недбало ставитись до екологічної 
системи, нас реально чекатиме не лише 
затоплення, а й техногенні катастро-
фи», — зазначає Юрій. Він додає, що 
в Європі ситуація не настільки патова, 
адже сортувальні станції там повсюди, 
ба більше, піклуватися про екологію — 
це культура європейців: «На жаль, у 
нас цього немає. До мене приїздив друг 
із Німеччини і запитував, «чому у вас 
люди ходять і не бачать під ногами гро-
ші?». Він мав на увазі, що ми все, що 
можна здати, переробити й не забруд-
нити середовище, викидаємо у смітник. 
Він, коли бачив наші гори сміття, де все 
разом, не відсортовано, був у шоці». 
  Керівниця проекту з кліматич-

ної політики громадської організації 
«Екодія» Софія Садогурська стверджує, 
що зміна клімату та, як наслідок, під-
няття рівня моря — проблеми, які вже 
зараз вимагають активних дій на міжна-
родному, національному та локальному 
рівнях: «Паризька угода, яку Україна 
ратифікувала 2016 року, говорить про 
два взаємодоповнюючих напрямки бо-
ротьби з глобальним потеплінням: пос-
лаблення зміни клімату та адаптацію до 
кліматичних змін. Україна має постави-
ти за мету скорочення викидів парнико-
вих газів, прийняти на національному 
рівні політику переходу енергетичного 
сектору на 100% відновлюваних джерел 
енергії до 2050 року та вже зараз поча-
ти впроваджувати заходи з адаптації до 
зміни клімату як на державному, так і 
на локальному рівнях. Лише так можна 
зробити наслідки зміни клімату не таки-
ми трагічними для людей».
 Мета проекту громадської організа-
ції «Екодія» — привернути увагу влади 
та громадян до наслідків зміни кліма-
ту в Україні. Науковці зазначають, що 
моделювання майбутніх зон затоплен-
ня зроблено за умови збереження сучас-
них темпів зростання викидів CO2. ■

спостерігачів
ОБСЄ приїдуть в Україну під час президентсь-
ких виборів, розповів радник міністра внутрішніх 
справ Іван Стойко.

Близько 850
країни
українці можуть безві-
зово подорожувати або 

отримувати візу на кордоні, зазначив Президент 
Петро Порошенко під час робочого візиту до Бо-
рисполя. 

Акта злуки Нацбанк випустить сувенірні 
монети, повiдомили у прес-службі НБУ.

парафій
колишньої Української право-
славної церкви Московського 

патріархату перейшли до новоствореної Пра-
вославної церкви України, констатувала пред-
ставниця Президента у ВР нардеп Ірина Лу-
ценко.

транші
від МВФ отримає Ук-
раїна у 2019 році, за 

очікуваннями Національного 
банку.
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СПІВЧУТТЯ■

ПРОГНОЗИ

Чого чекаємо? Ноя?
Україна перебуває в зоні ризику великого потопу 
в майбутньому

■

РИЗИКОВАНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

Велика депортація тварин
Через чудовий апетит копитних, які з’їли майже всю 
рослинність на острові Джарилгач, їх вирішено переселити 
на території в дельті Дніпра

■

Копитним на островi було добре: людей нема, їжi повно. 
Але часи змiнилися...

❙
❙
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НОВИНИ ПЛЮС

Насіров хоче бути президентом 
 Екс-глава Державної фіскальної 
служби Роман Насіров подав докумен-
ти у Центрвиборчком для реєстрації його 
кандидатом у президенти на майбутніх 
виборах. Про це повідомив речник ЦВК 
Костянтин Хівренко, передає «Українсь-
ка правда». Пан Насіров іде в президенти 
як самовисуванець. Упродовж п’яти днів 
ЦВК має зареєструвати його або відмо-
вити. Нагадаємо, реєстрація кандидатів у 
президенти триватиме до 8 лютого включ-
но.

Декомунізація має 
завершитись на 
Дніпропетровщині 
 Голова Українського інституту націо-
нальної пам’яті Володимир В’ятрович за-
кликає народних депутатів згуртувати-
ся довкола перейменування Дніпропет-
ровської області. Він нагадав, що УІНП від 
самого початку підтримував пропозицію 
щодо перейменування Дніпропетровської 
області на Січеславську. «По-перше, вва-
жаючи таку назву історично коректною. 
По-друге, заважаючи на те, що саме цю 
назву було запропоновано місцевими гро-
мадськими ініціативами. По-третє, зважа-
ючи на те, що це була єдина пропозиція, 
подана згідно з процедурою на розгляд 
комітету і парламенту», — написав істо-
рик у «Фейсбуці». На жаль, зазначає він, 
ця пропозиція не набрала потрібної кіль-
кості голосів, як згодом і президентсь-
кий законопроект про перейменування на 
Дніпровську область. Відтак є ризик, що 
жодна з нових назв не отримає достатньої 
кількості голосів і таким чином буде про-
довжено існування Дніпропетровської об-
ласті на мапі України, без перейменуван-
ня якої декомунізацію не можна вважати 
завершеною. «Звертаємося до народних 
депутатів об‘єднати зусилля, аби завер-
шити перейменування. Тож просимо про-
вести рейтингове голосування двох поста-
нов з тим, щоб винести на результативне 
остаточне голосування один проект, який 
отримає шанс бути схваленим», — напи-
сав Володимир В’ятрович.

З березня субсидії 
платитимуть грішми 
 Кабінет Міністрів має намір вне-
сти зміни в систему монетизації житло-
вих субсидій, передбачивши їх виплату в 
грошовій формі вже з березня 2019 року. 
Про це повідомив міністр соціальної полі-
тики Андрій Рева, передає «РБК-Украї-
на». «Це робиться для того, щоб до трав-
ня мати уявлення про те, який механізм 
є ефективнiшим. Безготівковий механізм 
ми запустили з 1 січня, а тепер опрацьо-
вуємо готівковий — в експериментально-
му порядку усім видати гроші і подивити-
ся, як це буде працювати», — зазначив 
Андрій Рева. Він додав, що обидва ме-
ханізми монетизації — готівковий і без-
готівковий — працюватимуть паралель-
но. «Сьогодні у нас 4 мільйони отриму-
вачів субсидій, середній розмір субсидії 
становить 1,5 тисячі гривень. Тобто, 6 мі-
льярдів гривень на місяць ми видавати-
мемо готівкою», — розповів міністр. А в 
безготівковій формі субсидію отримува-
тимуть ті громадяни, які звернулися до 
управлінь соцзахисту після 1 січня 2019 
року.

Провокація в Керченській 
протоці мала чітку мету 
 Росія  хотіла спровокувати українсь-
кі кораблі у Керченській протоці відкри-
ти вогонь у відповідь, щоб почати відкри-
ту агресію проти України. Про це міністр 
оборони Степан Полторак заявив в ефірі 
телеканалу «112 Україна». «Одне із за-
вдань, яке Росія ставила перед собою, 
коли організовувала провокацію у Кер-
ченській протоці, спровокувати нас на 
відповідь, щоб ми почали стріляти і ви-
користати цю можливість, щоб почати 
відкриту агресію проти України, — ци-
тує міністра оборони «Українська прав-
да». — І друга мета — це примусити нас 
відмовитися від проходу через Керченсь-
ку протоку в Азовське море і так фактич-
но провести анексію й Азовського моря. 
Звичайно на такий крок ми ніколи у жит-
ті не погодимося. Жодного клаптика своєї 
території ми не віддамо». ■

■

Олена МОНОВА
(«Фейсбук»)

 Взагалі ця штука з елек-
тронним декларуванням 
геніальна абсолютно річ, по-
винна я вам сказати. Нехай 
навіть її запускали за допомо-
гою «підсрачника» і допилю-
вали на коліні — але ж у ре-
зультаті запрацювало. І відра-
зу стало цікаво. А головне — 
наочно і опукло.
 Особливо я люблю ходити в 
декларації до військових, кра-
сивих, здоровенних, головний 
слоган яких — «Чесних біль-
ше».
 Отже, що ми маємо. Ось 
«палковнік Аталотій», з усіх 
боків авантажний чоловік, 
одні вуса чого варті, геть поз-
бавляють сну жінок кракелю-
рового віку і красиво лягають 
на приклад автомата. Чесний 
знову ж.
 Ось його декларація. 
https://public.nazk.gov.ua/
.../5357e277-2934-4091-b5e0-
4e48ee...
 Але що таке? Як же так? 
Де ж сам пан Гриценко і його 
майно?
 А немає його. Весь під спід-
ницею у дружини, разом з ву-
сами (гусари, мовчати!). Все 

нерухоме майно кандидата в 
президенти Анатолія Грицен-
ка записано на кота дружину 
— журналіста Юлію Мостову. 
Причому на неї зареєстровані 
квартири в Києві, придбані як 
до заміжжя з Гриценком, так 
і після нього. Водночас усі зе-
мельні ділянки в Кончі-За-
спі придбані пані Юлією вже 
під час спільного проживан-
ня і шлюбу з кандидатом Ата-
лотієм.
 «Палковніку» ж належать 
тільки автомобіль Volvo XC90 
2013 року випуску і гідроцикл 
Yamaha VX700 2006 року ви-
пуску. Що, в принципі, пра-
вильно, адже по життю пот-
рібно рухатися без нічого, 
мчати назустріч небезпеці по 
суші і воді, і щоб волосся на-
зад.
 На рахунках у кандида-
та трохи більше 130 тисяч до-
ларів (в гривні кошти на бан-
ківських рахунках Гриценко 
не зберігає, що теж показово), 
з яких він отримав відсотки 
обсягом майже 180 тисяч 
гривень. Живе Гриценко на 
пенсію, сумарний річний роз-
мір якої близько 140 тис. грн., 
і на нанозарплату в 14,8 тис. 
грн. на рік від «Києво-Моги-
лянської академії».

 Тут можливі два варіанти: 
або пан кандидат узагалі не 
вміє заробляти грошей, а вміє 
тільки зухвало триматися за 
ріжок і розкладати вуса по 
прикладу, в той час як зароб-
ляє дружина, невтомна жінка, 
дай Бог їй здоров’я; або ж пан 
Гриценко абсолютно свідомо 
уникає реєстрації на своє чес-
не, нічим не заплямоване ім’я 
будь-яких активів, тим біль-
ше дорогих.
 Банально, скажете? Але ж 
незмінно спрацьовує. Ми мо-
жемо скільки завгодно довго 
сміятися і тицяти пальцем, 
а тим часом придбані на ім’я 
Мостової гектар землі (2006 
рік) і маєток (2005 рік) в еліт-
ній Кончі-Заспі якраз у той пе-
ріод, коли пан Гриценко був 
міністром оборони України, 
нікуди не подінуться.
 Тепер по квартирах у 
Києві. У декларації вказана їх 
вартість. Загальна сума стано-
вить 4 396 549 грн. Найдорож-
чі з них були придбані в 2013 
і 2014 роках на суму 4 366 049 
грн.
 Витрати подружжя Гри-
ценків уже давно перевищу-
ють їхні офіційні доходи.
 Якщо підсумувати орієн-
товну вартість рухомого і не-

рухомого майна, придбаного 
сім’єю в період з 2013 року по 
2017 рік (а це 6 300 000 грн. 
у 2013 році, 4 500 000 грн. у 
2014 році і 11 000 000 грн. у 
2016 році), то отримаємо циф-
ру , яка вдвічі перевищує ле-
гальні доходи сім’ї Гриценків 
і становить 21 800 000 грн.
 Коли ж додати до отрима-
ної цифри ще й витрати на від-
починок Гриценка за останні 
три роки (а це 368 744 грн. за 
квитки на літак та проживан-
ня в готелях), то виходить, що 
«дебет — кредит» фінансово-
го благополуччя кандидата у 
президенти не сходиться на 
цілих 12 143 200.
 Показовим є той факт, що 
Гриценко ніколи не деклару-
вав значні фінансові доходи. 
За останні 14 років його су-
купний офіційний дохід склав 
2 500 000 грн., а це в серед н ьо-
му 15 тис. грн. на місяць. За-
раз же, судячи з його декла-
рації, це пенсіонер-викладач 
із середнім доходом на місяць  
12,8 тис. грн., і... банківським 
рахунком на 134 426 доларів. 
Як зазначав сам Гриценко, 
3 млн. грн. він вніс на свій ра-
хунок після революції в 2016 
році. Для накопичення такої 
суми Гриценкові знадобило-
ся б 16 років, але, як було за-
значено раніше — за останні 
14 він набрав лише 2 500 000 
грн.
 Тому знову залишаєть-
ся заглянути під спідницю до 
дружини полковника, суво-
ро спитати «хто тут?!» і тричі 
блимнути ліхтариком. ■

Інна СТЕПАНЧУК

 Для церковних парафій, які пов’язують 
своє майбутнє з Православною церквою 
України, є хороша новина: Верховна Рада 
ухвалила вчора закон, що має спрости-
ти процес переходу з УПЦ МП, яка є, по 
суті, філією РПЦ в Україні, до новостворе-
ної помісної церкви. Доопрацьований за-
конопроект №4128-д «Про внесення змін 
до деяких законів України (щодо підлег-
лості релігійних організацій та процедури 
державної реєстрації релігійних органі-
зацій зі статусом юридичної особи)» піс-
ля двох невдалих спроб за основу та в ці-
лому підтримали 229 народних депутатів. 
Фракція БПП дала 86 голосів, «Народний 
фронт» — 65, Радикальна партія Ляшка 
— 17, «Самопоміч» — 16, «Батьківщина» 
— 9 (навіть Тимошенко — «за»), «Воля 
народу» — 5, «Відродження» — 1, поза-
фракційні — 30. Шалений спротив цьому 
процесу чинив «Опозиційний блок», який 
прогнозовано не дав жодного голосу. 
 Проект закону депутати розглянули 
за скороченою процедурою. Після того, 
як голова парламенту оголосив про поча-
ток розгляду законопроекту, представ-
ники «Опозиційного блоку» підійшли до 
президії, вимагаючи перерву. Зокрема, 
голова опозиційної фракції Вадим Но-
винський підбіг до спікера Ради Андрія 
Парубія з вимогою зняти проект із роз-
гляду. У відповідь, намагаючись позбу-
тися надокучливого гостя, Парубій кри-
чав йому: «Відійди від мене, нечисть!». 
Коли законопроект було вже ухвалено й 
почався розгляд інших документів, де-
путати «Опоблоку» оточили трибуну, й 
нардеп Олександр Долженков заявив, що 
усією фракцією вони покидають сесійну 
залу. Бо, мовляв, законопроект було ухва-
лено з порушеннями регламенту, на дого-
ду Президенту, який «піарить себе в рам-
ках так званого Томос-туру», а вони, опоб-
локівці, не хочуть бути «співучасниками 
цього цинізму». Зупиняти демарш «нечес-
тивої команди» ніхто не став…
 «Парламент зміг консолідуватися і ух-
валив законопроект про посилення прав 
громадян на свободу віросповідання. Про-
стіше кажучи, встановив чіткі механізми 
зміни конфесійної приналежності релігій-
них громад, — написала згодом у «Фейс-
буці» народний депутат Оксана Юринець. 
— Чому це важливо? Насамперед для за-

безпечення конфесійного миру і вільно-
го вибору під час переходу релігійних 
об’єднань до нової Православної церкви 
України. Бо, втрачаючи один з останніх 
та найдорожчих важелів впливу на Украї-
ну, Кремль не соромився погрожувати нам 
кровопролиттям на релігійному ґрунті. І 
було важливо цьому запобігти, встановив-
ши законодавчі запобіжники. Вже 70 па-
рафій перейшли до нової церкви, але через 
брак прозорих законодавчих умов деякі 
з них бояться втратити майно та будівлі 
храмів. Закон 4821-д стає на захист. Рі-
шення лежить суто в площині легалізації 
прав і свобод громадян. Чим і зобов’язана 
займатися Верховна Рада України. А тим, 
хто продовжує єднати Томос із виборами, 
раджу зайти на сторінку ВРУ і перегляну-
ти авторів законопроекту. Може, хоч це 
заспокоїть». Нагадаємо, ініціаторами за-

конопроекту виступили нардепи Микола 
Княжицький та Віктор Єленський з «На-
родного фронту» та Ірина Подоляк із «Са-
мопомочі». 
 Учора також парламент ухвалив За-
кон «Про соціальні послуги», яким виз-
начено базові соціальні послуги (догляд 
вдома, денний догляд; надання притул-
ку; екстрене  (кризове) втручання; дог-
ляд та виховання дітей в умовах, набли-
жених до сімейних; супровід під час інк-
люзивного навчання тощо) та встановлено 
державний стандарт соціальних послуг. 
Також парламентарії проголосували за 
Закон «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо здійснен-
ня закупівлі продукції, робіт і послуг обо-
ронного призначення за імпортом». Та пе-
рейшли до розгляду так званого євроінтег-
раційного пакета законопроектів. ■

РАХІВНИЦЯ

Важко «звести» мільйони
Майно Гриценка записано на кота дружину

■

ПАРЛАМЕНТ

«Нечестиві» в офсайді 
ВР ухвалила закон, що спростить перехід парафій до 
помісної Православної церкви

■

Парубій — Новинському: «Відійди від мене, нечисть!»
Фото з сайта informator.news.
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Ігор ВІТОВИЧ

 У вівторок, 15 січня, Па-
лата громад парламенту Ве-
ликої Британії проголосу-
вала проти угоди про вихід 
з Євросоюзу, запропоно-
ваної урядом Терези Мей. 
Проти законопроекту про-
голосували 432 парламен-
тарії, за — 202. Це рекорд-
на кількість голосів проти 
пропозиції уряду за всю іс-
торію британського парла-
ментаризму. 
 Після голосування 
прем’єр-міністр Тереза Мей 
заявила, що, перш ніж ро-
бити подальші кроки, вона 
хоче переконатися, що має 
довіру парламенту. Після 
цього лідер опозиції Дже-
ремі Корбін заявив, що про-
сить організувати на на-
ступний день голосування 
щодо недовіри уряду. Кор-
бін також зазначив, що це 
найбільша поразка бри-
танського уряду в парла-
менті від 1920 року.
 Прихильники «жорс-
ткого Брекзиту» критику-
ють план Терези Мей за збе-
реження дуже великого, на 
їхню думку, впливу Євросо-
юзу. Проти угоди виступа-
ють і ті, хто вимагає прове-
дення нового референдуму 
про «Брекзит». Лідер опо-
зиції Джеремі Корбін за-
кликав провести нові ви-
бори, щоб умови виходу з 
ЄС узгоджував уже інший 
уряд.
 Рівно через добу після 
провального голосування з 
«Брекзиту», увечері 16 січ-
ня, Палата громад парла-
менту Великої Британії від-
хилила вотум недовіри до 

уряду прем’єр-міністра Те-
рези Мей. Проти рішення 
проголосували 325 парла-
ментаріїв, «за» — 306. Де-
путати вирішили не заго-
стрювати достроковими ви-
борами і так критично хит-
ку ситуацію в країні. 
 Після цього Мей заяви-
ла, що хоче того ж дня вночі 
розпочати переговори з лі-
дерами опозиції стосовно 
альтернативного плану ви-
ходу Британії з Європей-
ського Союзу. На розроб-
ку альтернативного плану 
парламент виділив їй лише 
три дні, тобто нові пропози-
ції з виходу країни з ЄС ма-
ють бути представлені вже 
у найближчі вихідні. 
 Коментуючи ці події, го-
лова Європейської Ради До-
нальд Туск пропонує від-
термінувати «Брекзит» 
або відмовитися від ньо-
го. А речник Європейської 
Ради Пребен Ааманн за-
значив: «Закликаємо вла-
ду у Лондоні якнайшвид-
ше уточнити свої наміри та 
наступні рішення». Він до-
дав, що це голосування Па-
лати громад сприйняли із 
жалем. Представник Євро-
ради запевнив, що 27 країн 
ЄС у справі «Брекзиту» за-
лишаться об’єднаними та 
відповідальними, так як це 
було протягом усього про-
цесу перемовин про умови 
виходу Великої Британії з 
ЄС.
 У свою чергу, голова Єв-
ропейської комісії Жан-
Клод Юнкер теж із жалем 
сприйняв рішення бри-
танської Палати громад. 
Він написав, що з боку ЄС 
нічого не змінюється і про-

цес ратифікації угоди про-
довжується. «Угода про 
«Брекзит» є чесним та єди-
но можливим компромі-
сом. Вона зменшує збитки, 
завдані громадянам та під-
приємництву в Європі», — 
додав Юнкер.
 Як британські, так і єв-
ропейські політики схо-
дяться на думці, що вихід 
Великої Британії з ЄС без 
жодної угоди є найгіршим 
рішенням як для Великої 
Британії, так і для самого 
Європейського Союзу. Ве-
лика Британія повинна вий-
ти з Євросоюзу 29 березня 
2019 року. В ЄС неофіційно 
допускали, що за необхід-
ності можуть дати Лондону 
відтермінування до липня.
 У Брюсселі панує не 
менша нервовість, ніж 
у Лондоні, тому можуть 
з’явитися цілком несподі-
вані рішення. Керівництво 
Євросоюзу вивчає можли-
вості відтермінування ви-
ходу Великої Британії з Єв-
роспільноти до 2020 року, 
повідомила вчора британсь-
ка газета «Таймс». Таким 
чином, Брюссель хоче нада-

ти Лондону більше часу для 
напрацювання прийнятно-
го для обох сторін політич-
ного рішення у справі умов 
«Брекзиту».
 Посилаючись на джере-
ла у Брюсселі, газета пові-
домляє, що у випадку про-
довження терміну виходу 
Британії з ЄС потрібно буде 
розробити правове регулю-
вання стосовно травневих 
виборів до Європарламенту, 
бо у випадку відтермінуван-
ня виходу за Великою Бри-
танією залишається право 
брати участь у цих виборах. 
Для уникнення такого «ба-
лагану» можна узгодити, 
що термін обраних від Ве-
ликої Британії представни-
ків до органів ЄС буде про-
довжено до дати виходу, без 
потреби їх переобрання.
 Тереза Мей та її мініст-
ри наразі заперечують мож-
ливість відтермінування 
дати «Брекзиту». Але час 
покаже. Бо легких і одно-
значних рішень виходу з 
того хаосу, який британці 
заварили на європейсько-
му континенті, на цей час 
просто не існує. ■

ПРОПОЗИЦІЇ

Як перекрити 
російський 
«краник»
13 країн ЄС підтримали 
пропозицію Румунії 
стосовно «Північного 
потоку-2»
Олег БОРОВСЬКИЙ

 На експертному засіданні в Брюсселі 
15 січня з 28 країн-членів ЄС представ-
ники 13 країн підтримали запропоновану 
Румунією пропозицію щодо зміни законо-
давства, яка ускладнить створення росій-
сько-німецького газопроводу «Північний 
потік-2». Досі такі дії блокували дві краї-
ни, що попередньо очолювали Раду Євро-
пейського Союзу, — Австрія та Болгарія. 
Румунія, яка 1 січня почала своє шести-
місячне головування в Раді ЄС, виріши-
ла пришвидшити роботу в цьому напрям-
ку.
 Польські експерти і дипломати заяв-
ляють про позитивну оцінку Варшави, по-
заяк у румунській пропозиції однознач-
но йдеться про необхідність врегулювати 
справу нових газопроводів, що з’єднують 
країни Європейського Союзу з іншими 
державами, повідомляє сайт Польського 
радіо. Всі газові маршрути, також імпор-
тні та їхні морські частини на території 
ЄС, мають підлягати суворим євросоюз-
ним правилам. Крім того, в найновішому 
документі записано: якщо країна-учасни-
ця ЄС хоче укласти контракт з країною, 
яка не належить до ЄС, спочатку свою зго-
ду на це повинна висловити Європейська 
комісія.
 Брюссель перевірятиме, чи трубопро-
від відповідає законодавству ЄС, чи немає 
ризику негативного впливу на внутріш-
ній газовий ринок та чи це не позначиться 
негативно на безпеці постачання або кон-
куренції.
 Як відомо, головним лобістом «Пів-
нічного потоку-2» в ЄС є Німеччина. Саме 
на Берлін здійснюють найбільший тиск 
Сполучені Штати з метою відмовитись 
від цього спільного російсько-німецько-
го проекту, який загрожує енергетичній 
безпеці Євросоюзу і завдає удару по еко-
номічних інтересах України. Вашинг-
тон погрожує санкціями німецьким ком-
паніям, задіяним у реалізації «Північно-
го потоку-2».
 Схоже, що Ангелу Меркель вже не 
переконати стосовно небезпеки участі її 
країни в цьому проекті, вона вбачає в ньо-
му лише економічну вигоду, а політичних 
загроз воліє не помічати. 
 Глава правлячого в Німеччині Христи-
янсько-демократичного союзу (ХДС), яка 
замінила Анґелу Меркель на цій посаді, 
Аннеґрет Крамп-Карренбауер в інтерв’ю 
«Німецькій хвилі» розповіла про своє ба-
чення перспектив будівництва «Північно-
го потоку-2» та пересторог США. «Насам-
перед cлід сказати, що така форма дипло-
матичного звернення незвична, але чо-
гось кардинально нового в цьому немає, 
адже щось подібне ми вже спостеріга-
ли під час вступу на посаду (президен-
та США Дональда Трампа. — Ред.), і ні-
мецький бізнес вже тоді відреагував ціл-
ком недвозначно. Факт полягає в тому, 
що ми послідовно наголошували на тому, 
що хочемо, аби цей проект з енергопоста-
чання («Північний потік-2». — Ред.) був 
загальноєвропейським, а особливо врахо-
вував інтереси безпеки України — це та-
кож наша відповідальність. В усьому ін-
шому озвучені в цьому листі закиди та-
кож не нові. Щось подібне ми вже чули 
від американського президента на різних 
майданчиках», — так Крамп-Карренба-
уер прокоментувала лист посла США в Ні-
меччині до задіяних у проекті німецьких 
компаній. ■

■КРИЗА

Зневажена, але не вигнана
Британський парламент відхилив план «Брекзиту», але й відмовився відправити 
у відставку прем’єра Терезу Мей

■

Тереза Мей цього разу втрималась у своєму кріслі. ❙

КС Польщі оголосив 
рішення щодо «української 
частини» Закону про ІНП
 Конституційний трибунал 
Польщі визнав неконституційни-
ми положення оновленого Закону 
про Інститут національної пам’яті 
з визначеннями «українські на-
ціоналісти» та «Східна Мало-
польща». Ці положення у люто-
му 2018 року опротестував пре-
зидент Анджей Дуда. Нагадає-
мо, президент Польщі оскаржив 
положення у частині щодо «зло-
чинів українських націоналістів». 
Зміни дозволяють відкривати 
кримінальні провадження про-
ти осіб, котрі «заперечують зло-
чини українських націоналістів у 
1925-1950 роках, а також злочи-
ни українських формувань, котрі 
колаборували з ІІІ Рейхом під час 
Другої світової війни». «Дякую 
Президенту Польщі за ініціюван-
ня провадження і щиро вітаю рі-
шення трибуналу, — написав у 
«Фейсбуці» Президент України 
Петро Порошенко. — Працює-
мо далі на зміцнення українсько-
польського партнерства».

В університеті Ліона 
прогримів вибух 
 Зранку 17 січня в Леоні 
(Франція) в університеті став-
ся вибух. Постраждали 3 люди-
ни. Про це повідомляє l’express. 

За даними видання, вибух стався 
на даху будівлі університетської 
бібліотеки. Відразу після цього 
почалася пожежа. Причиною ви-
буху були три газові балони, які 
використовували під час ремон-
ту даху. За попередніми даними, 
в постраждалих — легкі поранен-
ня. Люди, які були у бібліотеці, 
евакуйовані. На місці працюють 
рятувальники.

ЄС ухвалив рекордний 
бюджет 
на гуманітарну 
допомогу
 Європейський Союз ухвалив 
найбільший в історії свого існу-
вання річний бюджет на гумані-
тарну допомогу — 1,6 мільярда 
євро на 2019 рік. Про це у середу 
повідомила Європейська комісія. 
Найбільша частина бю джету буде 
спрямована на Сирію, біженців 
у сусідніх країнах цієї арабсь-
кої держави та Ємену. В Африці 
ЄС підтримуватиме людей у ре-
гіонах, що постраждали від кри-
зи в Південному Судані, Цент-
ральноафриканській Республіці, 
басейні озера Чад, Демократич-
ній Республіці Конго, що страж-
дає від спалаху Еболи, і в регіо-
нах, де є продуктові кризи, таких 
як Сахель. У Латинській Америці 
фінансування ЄС допоможе гру-
пам осіб, постраждалим від кри-

зи у Венесуелі та Колумбії. Євро-
союз продовжуватиме надавати 
допомогу в Афганістані. У Європі 
гуманітарна діяльність ЄС буде 
спрямована до людей, які пост-
раждали від конфлікту на сході 
України.

Науковці хочуть 
збудувати новий 
колайдер 
 Європейська організація з 
ядерних досліджень (ЦЕРН) опуб-
лікувала свої ідеї щодо наступни-
ка Великого адронного колайдера, 
який коштуватиме 25,7 мільярда 
доларів і фігурує під робочою на-
звою Future Circular Collider, або 
Майбутній циклічний колайдер 
(МЦК). Про це пише кореспон-
дент «Бі-Бі-Сі Ньюз» iз питань 
науки Паллаб Гош. Дослідниць-
кий центр фізики елементарних 
частинок у Женеві пропонує побу-
дувати прискорювач, який майже 
в чотири рази довший і в десять 
разів потужніший за той, що існує 
нині. Центр планує вже до 2050 
року мати новий колайдер і вес-
ти пошук нових субатомних час-
тинок. Критики ідеї стверджують, 
що ці гроші можна витратити на 
нагальніші дослідження, напри-
клад, боротьбу зі зміною клімату. 
Але генеральна директорка ЦЕРН, 
професор Фабіола Джанотті вва-
жає проект будівництва нового 

колайдера «визначним досягнен-
ням». Свої плани ЦЕРН предста-
вив у концептуальному проектно-
му звіті. Тепер цей проект розгля-
не міжнародна група фізиків, які 
готують нову європейську страте-
гію щодо фізики частинок на пе-
ріод iз 2020 року.

Держдума Росії — проти 
повернення до ПАРЄ
 Держдума РФ у четвер, 17 
січня, виступила проти повер-
нення до роботи в Парламентсь-
кій асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 
і відновлення виплати Росією 
внеску до Ради Європи, інфор-
мує агенція «Інтерфакс». «Сьо-
годні жодних суттєвих зрушень у 
позиції Асамблеї немає. У цій си-
туації Державна дума не бачить 
підстав для повернення російсь-
кої делегації до ПАРЄ та віднов-
лення сплати внесків РФ до бю-
джету Ради Європи», — йдеть-
ся в заяві всіх фракцій Держду-
ми. Нагадаємо, що з квітня 2014 
року Росія перебуває під санк-
ціями ПАРЄ через анексію Кри-
му та агресію на Донбасі, які пе-
редбачаюють призупинення пра-
ва голосу російської делегації. На 
знак протесту з 2016 року Росія 
не бере участі в сесіях ПАРЄ, а 
з 2017 припинила виплату внес-
ку до бюджету Ради Європи. ■

НОВИНИ ПЛЮС■



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, 0.00, 5.20 ТСН

09.30, 11.00, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.05 «Міняю жінку 6», 10 

серiя

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

20.45 Мелодрама «Маршрути 

долі»

21.45, 4.35 Мелодрама «Шлях 

у порожнечу»

22.45 «Гроші-2019»

00.05 «Голос країни-9»

ІНТЕР

03.20 «Концерт Олі 

Полякової»

04.30 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

05.10 Top Shop

05.40, 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

09.30, 18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

11.30, 12.25 Х/ф «Брехун, 
брехун»

13.50 Т/с «Абатство Даунтон»

15.50 «Чекай мене. Україна»

17.40 Новини

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Мереживо долі»

00.35 Т/с «Я — охоронець. 

Помилка в програмі»

01.35 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

11.20, 4.40 Реальна містика

13.20, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар»

16.00, 3.00 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Таємне кохання»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

03.10 Абзац

04.54, 6.34 Kids Time

04.55 Х/ф «Маленький 

вампір»

06.35 Х/ф «Ніккі, диявол 

— молодший»

08.10 Х/ф «Хеллбой: Герой 

з пекла»

10.45 Х/ф «Темний лицар»

13.50 Х/ф «Солдат»

15.50 Ревізор

18.35 Страсті за Ревізором

21.00 Х/ф «Свекруха-

монстр»

23.00 Х/ф «Між небом та 

землею»

00.50 Х/ф «Бізнес заради 

кохання»

02.40 Служба розшуку дітей

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

04.55 Служба розшуку дітей

05.00 Т/с «Відділ 44»

05.45 Громадянська оборона

06.35 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Антизомбі. Дайджест

11.05, 13.20 Секретний фронт

12.45, 15.45 Факти. День

14.10, 16.25 Х/ф «Геракл: 
Народження 
легенди»

16.40 Х/ф «Конан-варвар»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Прорвемось!

21.25 Т/с «Розтин покаже»

22.35 Свобода слова

00.40 Х/ф «Стражі 
порядку»

02.20 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

05.00, 4.50 Top Shop

05.45 Х/ф «Володя 
великий, Володя 
малий»

07.00 Х/ф «Слідопит»
08.50, 18.20 «Свідок. Агенти»

09.25 Х/ф «Право на 
постріл»

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»

14.40, 16.50, 3.25 «Речовий 

доказ»

21.05 «Легенди карного 

розшуку»

23.45 Х/ф «Бій місцевого 
значення»

01.40 «Легенди бандитського 

Києва»

03.05 «Випадковий свідок»

03.50 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Музика 2019-го. 

Новорічний концерт від 

UA.Культура 

07.00 Новини 

07.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.05 Хто в домі хазяїн?

07.40 Хочу бути

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.05 Сильна доля

10.55 Концертна програма 

Павла Табакова «Любов 

жива»

12.15 Національна опера 

України. Арам 

Хачатурян. Спартак

14.25 Погода

14.30 РадіоДень

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

16.00 Погода 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Візитівка Полтавщини

17.00 UA. Фольк 

17.50 Погода 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

18.55 Вікно в Америку

19.15 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 

«Державна зрада», 16+

21.15 PORTO FRANKO на 

UA.Культура. Тарас 

Прохасько

22.10 Музика 2019-го. 

Новорічний концерт від 

UA.Культура 

23.00 Новини

23.20 Тема дня 

23.50 Погода 

23.55 Вікно в Америку

00.20 Сильна доля

01.15 РадіоДень

01.40 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олесь 

Шевченко

03.50 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 

«Державна зрада», 16+

СТБ

05.00, 18.00 Т/с «Коли ми 

вдома»

05.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

06.55, 19.05 Хата на тата

09.00 Холостяк

13.00 Битва екстрасенсів

15.30, 1.00 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

17.30, 22.00 Вікна-Новини

22.40 Х/ф «Не підганяй 
кохання»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.15 «Кримінал»

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»

09.20, 18.15 «Спецкор»

10.00, 18.50 ДжеДАІ 2018 р.

10.40 Т/с «Стоматолог»

14.45 Х/ф «Сім пригод 
Синбада»

16.15 Х/ф «Фантастична 
четвірка»

19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35, 23.20 Т/с «Кістки-5»

01.00 «Секретні файли-2»

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

03.05 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00 Топ-матч

06.10 «МЮ» — «Брайтон». ЧА

08.10 «Фіорентина» 

— «Сампдорія». ЧІ

10.15 «Гаддерсфілд» 

— «Ман Сіті». ЧА

12.05 «Наполі» — «Лаціо». 

ЧІ

13.50 «Рома» — «Реал». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

15.40, 22.30 Футбол NEWS

15.55 LIVE. «Дженоа» 

— «Мілан». ЧІ

17.55 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

18.50 «Арсенал» — «Челсі». 

ЧА

20.40 Ісландія — Швейцарія. 

Ліга Націй УЄФА

22.45 Чемпіонат Англії. 

Огляд туру

23.40 «Рома» — «Торіно». ЧІ

01.25 «Фулгем» — 

«Тоттенгем». ЧА

03.15 Бельгія — Нідерланди. 

Контрольна гра

05.00 Чемпіонат Італії. 

Огляд туру

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00 Топ-матч

06.10 «Рома» — «Торіно». ЧІ

08.10 «Фулгем» — 

«Тоттенгем». ЧА

10.05 Ісландія — Швейцарія. 

Ліга Націй УЄФА

11.50, 14.10 «Check-in»

12.20 «Арсенал» — «Челсі». 

ЧА

14.35 Бельгія — Нідерланди. 

Контрольна гра

16.20 «Гаддерсфілд» 

— «Ман Сіті». ЧА

18.05 «Наполі» — «Лаціо». 

ЧІ

19.45 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру. Прем’єра

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.25 LIVE. «Ювентус» 

— «К’єво». ЧІ

23.25 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

00.20 «МЮ» — «Брайтон». 

ЧА

02.10 «Дженоа» — «Мілан». 

ЧІ

03.55 «Вулвергемптон» 

— «Лестер». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.30, 14.00 Правда життя

09.25 Природа сьогодення

10.15 Незвичайні культури

11.05, 0.35 Наслідки

12.00 Ілюзії сучасності

13.00, 19.40 Речовий доказ

15.05, 23.35 Секрети Другої 

світової

16.05, 21.45 Відчайдушні 

рибалки

17.05 Дивовижний Всесвіт

18.00 Фестивалі планети

18.55 Секретні території

20.45 Фантастичні історії

22.35 Як створити планету

01.35 Містична Україна

03.05 Професія — альфонс

03.55 Прокляття Че Гевари

04.40 Леонід Биков. Зустрічна 

смуга

05.25 Квітка Цісик

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 Т/с «Дорогий доктор»

09.50 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

13.25 «Вірю не вірю»

14.25 «Орел і решка. 

Морський сезон»

15.25, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.20 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 Х/ф «Версальський 
роман»

01.10 «Орел і решка. Шопінг»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Невидима 
сестра»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00 Рятівники

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 «Гон»

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 

Шотландії»

13.15, 14.30, 4.05 РадіоДень

13.55 Д/ф «Неповторна 

природа»

15.20 Чудова гра

15.50 Д/ф «Цікаво.com»

16.20 Лайфхак українською

16.55 По обіді шоу

18.20, 2.35 Тема дня

19.00 Разом

19.30 Д/ф «Мегаполіси»

19.55 Д/ф «Пригоди Остіна 

Стівенса»

21.25, 2.20 UA:Спорт

21.45 UA:Біатлон. Студія

22.15 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.45 Перша шпальта

00.00 Телепродаж Тюсо

03.10 Світло

04.30 Своя земля

05.25 Спільно
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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, 0.55, 5.25 ТСН

09.30, 11.00, 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»

20.45 Мелодрама «Маршрути 

долі»

21.45, 1.00 Мелодрама «Шлях 

у порожнечу»

22.45 «Одруження наосліп-5»

01.55 «Правдива історія 

блудниці»

ІНТЕР

02.15 «Три сестри»

03.35, 18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

04.20, 20.00 

«Подробиці»

05.05 Top Shop

05.40, 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 Х/ф «007: Завтра 
ніколи не помре»

11.50, 12.25 Х/ф «007: 
Людина із золотим 
пістолетом»

14.50, 15.50, 16.45, 1.25 

«Речдок»

17.40 Новини

21.00 Т/с «Мереживо долі»

00.35 Т/с «Я — охоронець. 

Помилка в програмі»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.45 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 Без паніки

23.50 Вечеря з Президентом. 

Частина перша

00.45, 2.10 Т/с «CSI: Маямі»

01.40 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.35 Абзац

06.29, 7.49 Kids Time

06.30 М/с «Луні Тюнз шоу»

07.50 Київ вдень та вночі

08.50 Т/с «Меліса та Джой»

11.20 Х/ф «Бізнес заради 

кохання»

13.10 Х/ф «Між небом та 

землею»

15.00 Х/ф «Свекруха-

монстр»

17.00 Суперінтуїція

19.00 Хто зверху?

21.00 Варьяти

22.50 Х/ф «Листоноша»

02.15 Т/с «До півдня від 

пекла»

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.15 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Прорвемось!

11.05, 17.40 Антизомбі. 

Дайджест

12.05, 13.20 Х/ф «Стражі 

порядку»

12.45, 15.45 Факти. День

14.35, 16.20 Т/с 

«Бібліотекарі»

16.50, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.20 «На трьох»

23.30 Х/ф «Широко 

крокуючи»

00.50 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

05.50 Х/ф «Рідна дитина»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Вершник без 

голови»
11.00, 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, 3.20 «Речовий 

доказ»
21.05 «Легенди карного 

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

Києва»
03.00 «Випадковий свідок»
03.45 «Правда життя. 

Професії»
04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Документальна 

програма. Бій за гору 
Маківка, ч. 1 

07.00 Новини 
07.00 Документальна 

програма. Бій за гору 
Маківка, ч. 2 

08.00 Новини 
08.05 Пізній ранок шоу 
09.00 Новини 
09.05 Пізній ранок шоу 
10.00 Погода
10.10 Документальна 

програма. Дмитро 
Вітовський. Шлях до волі 

11.20 Документальна 
програма. Легіон. 
Хроніка Української 
Галицької армії 

12.20 Розсекречена історія. 
Московська агресія і 
незалежність України

13.15 РадіоДень 
13.40 Документальна 

програма. Августин 
Волошин. Метеорит 
Незалежності – над 
Срібною землею 

14.30 РадіоДень
14.55 Перемоги України 
15.10 РадіоДень. Життя+
15.30 Перемоги України 
15.40 Документальна 

програма. Вони 
боролись до загину. Під 
прапором УНР 

16.10 РадіоДень. Освітні 
програми. «Твій 
час»/«Модуль знань» 

16.55 Розсекречена історія
17.50 Погода 
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.20 Тема дня
19.00 Перемоги України
19.15 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
«Хорея Козацька. Од 
синього Дону до сивих 
Карпат»

21.00 Спецвипуск. 
Розсекречена історія 

21.50 Концертна програма 
Ольги Чубаревої 
‘єднаймося» 

23.00 Новини
23.20 Тема дня 
23.50 Погода 
23.55 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ
00.20 Сильна доля
01.15 РадіоДень
01.40 Спецвипуск. 

Розсекречена історія 
02.35 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 
«Посланіє...»

03.50 Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
«Хорея Козацька. Од 
синього Дону до сивих 
Карпат»

 
СТБ

05.05, 18.00 Т/с «Коли ми вдома»
06.00, 19.10 Хата на тата
08.50 Холостяк
13.05 Битва екстрасенсів
15.30, 0.55 Містичні історії з 

Павлом Костіциним
17.30, 22.00 Вікна-Новини
22.40 Х/ф «Осінній вальс»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»
16.15 «Кримінал»
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 «Помста природи»
13.35 Х/ф «Люта планета»
15.10 Х/ф «Зламана стріла»
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.»
05.10 Т/с «Вуличне 

правосуддя»

ФУТБОЛ-1

06.00, 17.55 
«Європейський WEEKEND»

06.45 «Гаддерсфілд» 
— «Ман Сіті». ЧА

08.30 «Наполі» — «Лаціо». ЧІ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.15 «Фулгем» — 

«Тоттенгем». ЧА
12.05 «Дженоа» — «Мілан». 

ЧІ
13.50 «Атлетіко» 

— «Монако». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

15.55 LIVE. «Шахтар» — 
«Хайдук». Контрольна 
гра

18.40 Топ-матч
18.50 «МЮ» — «Брайтон». ЧА
20.40 Іспанія — Англія. Ліга 

Націй УЄФА
22.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру
23.40 «Ювентус» — «К’єво». ЧІ
01.25 «Арсенал» — «Челсі». 

ЧА
03.15 Польща — Чехія. 

Контрольна гра
05.00 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

ФУТБОЛ-2

06.00 «Інтер» — «Сассуоло». 
ЧІ

07.45, 10.00 «Check-in»
08.15 «Арсенал» — «Челсі». 

ЧА

10.25 «Європейський 
WEEKEND»

11.20 «Ювентус» — «К’єво». 
ЧІ

13.10, 2.45 Чемпіонат Італії. 
Огляд туру

14.05 Польща — Чехія. 
Контрольна гра

15.55 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру

16.50 «Вулвергемптон» 
— «Лестер». ЧА

18.40, 20.45, 22.45, 0.45, 5.30 
Топ-матч

18.55 «Дженоа» — «Мілан». ЧІ
20.55 «Рома» — «Реал». 

Ліга Чемпіонів УЄФА
22.55 «Шахтар» — 

«Хайдук». Контрольна 
гра

00.55 «Генк» — 
«Сарпсборг». Ліга 
Європи УЄФА

03.40 «Гаддерсфілд» 
— «Ман Сіті». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.50, 13.50 Правда життя

08.50 Природа сьогодення
09.50, 18.15 Незвичайні 

культури
10.40 Наслідки
11.40 Ілюзії сучасності
12.40, 19.40 Речовий доказ
14.55, 23.35 Секрети Другої 

світової
15.55, 21.45 Відчайдушні 

рибалки
16.50, 22.40 Дивовижний 

Всесвіт
17.45 Фестивалі планети
18.45 Секретні території
20.50 Фантастичні історії
00.35 Містична Україна
02.15 Таємниці дефіциту
04.40 Історія українських 

земель. 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 «Вірю не вірю»
14.25 «Орел і решка. 

Морський сезон»

15.25, 21.00 «Орел і решка. 
Навколо світу»

17.20 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 М/ф «Йосип: Володар 

снів»
11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»
13.00 Рятівники
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 «Гон»
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!

09.30 «Легіон. Хроніка 
Української Галицької 
армії 1918-1919»

10.30 «Срібна земля. Хроніка 
Карпатської України 
1919-1939»

12.00 «Золотий вересень. 
Хроніка Галичини 1939-
1941»

13.15, 14.30, 4.05 РадіоДень
13.55 Д/ф «Неповторна 

природа»
15.20 «Січ»
15.55 Розсекречена історія. 

Спецвипуск
16.55 UA: Фольк
18.20, 2.35 Тема дня
19.20 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 
Українського радіо «Од 
синього Дону до сивих 
Карпат»

21.25, 2.20 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Д/ф «Подорож 

відкритим космосом»
22.45 Складна розмова
00.00 Телепродаж Тюсо
03.10 Світло
04.30 Своя земля
05.25 Спільно

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 СІЧНЯ 2019
22 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  — 247 грн. 86 коп.,
на півріччя — 495 грн. 72 коп.,
до кінця року — 991 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на квартал — 69 грн. 33 коп.,
на півріччя — 138 рн. 66 коп.
до кінця року — 277 грн. 32 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 2019 року як за електронною 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
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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, 1.15, 5.20 ТСН

09.30, 11.00, 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»

20.45 Мелодрама «Маршрути 

долі»

21.45, 1.20 Мелодрама «Шлях 

у порожнечу»

22.45, 0.00 «Світ навиворіт 10: 

Бразилія»

02.10 «Правдива історія 

блудниці 2»

ІНТЕР

02.05 «Три сестри»

03.30, 18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

04.15, 20.00 «Подробиці»

05.00 Top Shop

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 «Чінгачгук 
— Великий Змій»

11.50, 12.25 Х/ф «007: 
Шпигун, який кохав 
мене»

14.50, 15.50, 16.45, 1.30 

«Речдок»

21.00 Т/с «Мереживо долі»

00.35 Т/с «Я — охоронець. 

Помилка в програмі»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.45 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

23.50 Вечеря з Президентом. 

Частина друга

00.45, 2.10 Т/с «CSI: Маямі»

01.40 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.55 Зона ночі

04.30 Абзац

06.24, 7.44 Kids Time

06.25 М/с «Луні Тюнз шоу»

07.45 Київ вдень та вночі

08.45 Т/с «Меліса та Джой»

11.15 Х/ф «Досягни успіху»

13.10 Х/ф «Бар «Бридкий 

койот»

15.10 Х/ф «Нерви на межі»

17.10 Суперінтуїція

19.00 Хто зверху?

21.00 Вар’яти

23.00 Х/ф «Той, що біжить 

по лезу 2049»

02.00 Т/с «До півдня від 

пекла»

02.50 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»

05.35, 10.10, 17.40 

Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

12.35, 13.20 Х/ф «Широко 

крокуючи»

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

22.20 «На трьох»

23.25 Х/ф «Широко 

крокуючи-3: 

Правосуддя 

одинака»

01.05 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

05.45 Х/ф «Політ золотої 
мушки»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Пам’ятай ім’я 
своє»

11.00, 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, 3.20 «Речовий 

доказ»

21.05 «Легенди карного 

розшуку»

23.45 Т/с «Перетинаючи 

межу»

01.40 «Легенди бандитського 

Києва»

03.00 «Випадковий свідок»

03.45 «Правда життя. 

Професії»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Музика 2019-го. 

Новорічний концерт від 

UA.Культура 

06.45 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.10 Школа Мері Поппінс

07.35 Як це? 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.05 Сильна доля

10.55 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

«Хорея Козацька. 

Од синього Дону до 

сивих Карпат»

13.00 Київський академічний 

Молодий театр. Григорій 

Квітка-Основ’яненко. 

«Сватання на 

Гончарівці», 12+

14.25 Погода

14.30 52 вікенди 

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

16.00 Погода 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.55 По обіді шоу 

17.50 Погода 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

19.00 Документальна 

програма. Василь Стус. 

Феномен суток

20.00 Розсекречена історія 

21.00 PORTO FRANKO на 

UA.Культура. Юрій 

Андрухович

22.05 Музика 2019-го. 

Новорічний концерт від 

UA.Культура 

23.00 Новини

23.20 Тема дня 

23.50 Погода 

23.55 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

00.20 Сильна доля

01.15 52 вікенди 

01.40 Документальна 

програма. Дмитро 

Вітовський. Шлях до 

волі 

02.50 Документальна 

програма. Трипілля. 

Забута цивілізація 

Старої Європи

03.50 Національна опера 

України. Арам 

Хачатурян. Спартак

 

СТБ

05.00, 18.00 Т/с «Коли ми 

вдома»

05.55, 18.55 Хата на тата

08.45 Холостяк

13.00 Битва екстрасенсів

15.30, 0.45 Містичні історії з 

Павлом Костіциним

17.30, 22.00 Вікна-Новини

22.40 Х/ф «Довгоочікуване 
кохання»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.15 «Кримінал»

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 «Безсмертний»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 ДжеДАІ 2018 р.

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

12.50 «Помста природи»

14.30 Х/ф «Чорний яструб»
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.»

05.15 Т/с «Вуличне 

правосуддя»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.35, 3.50 Топ-

матч

06.10 «Фулгем» — 

«Тоттенгем». ЧА

08.10 «Інтер» — «Сассуоло». 

ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Шахтар» — 

«Хайдук». Контрольна 

гра

12.05 «Рома» — «Торіно». ЧІ

13.50 «Тоттенгем» — 

«Інтер». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

15.55 «Сіткорізи». Прем’єра

16.25 «Ювентус» — «К’єво». 

ЧІ

18.15 Світ Прем’єр-Ліги

18.45 «Гаддерсфілд» 

— «Ман Сіті». ЧА

20.40 Франція — Німеччина. 

Ліга Націй УЄФА

22.45 «Сіткорізи»

23.15 «Наполі» — «Лаціо». 

ЧІ

01.05 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

02.00 «Вулвергемптон» 

— «Лестер». ЧА

04.00 Франція — Уругвай. 

Контрольна гра

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

16.45, 21.05, 1.20, 3.20 

Топ-матч

06.10 «Дженоа» — «Мілан». 

ЧІ

08.10 «Вулвергемптон» 

— «Лестер». ЧА

10.10 Іспанія — Англія. Ліга 

Націй УЄФА

12.10 «Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ

14.00 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

14.55 Франція — Уругвай. 

Контрольна гра

16.55, 3.30 «МЮ» — 

«Брайтон». ЧА

18.45, 5.20 «Сіткорізи»

19.15 «Шахтар» — 

«Хайдук». Контрольна 

гра

21.15 «Атлетіко» 

— «Монако». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

23.00 «Football Funnies»«. ЧА

23.30 «Арсенал» — «Челсі». 

ЧА

01.30 «Динамо» (К) 

— «Яблонець». Ліга 

Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.05, 14.05 Правда життя

09.10 Природа сьогодення

10.10, 17.55 Незвичайні 

культури

11.00 Наслідки

12.00 Ілюзії сучасності

13.00, 19.40 Речовий доказ

15.05, 23.30 Секрети Другої 

світової

16.05 Короп: полювання на 

монстра

17.00, 22.35 Дивовижний 

Всесвіт

18.45, 20.50 Секретні території

21.45 Відчайдушні рибалки

00.30 Містична Україна

02.10 Бандитський Київ

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 Т/с «Дорогий доктор»

09.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»

13.25 «Вірю не вірю»

14.25 «Орел і решка. 

Морський сезон»

15.25, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.20 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 М/ф «Врятувати 

Землю»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00 Рятівники

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 «Гон»

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!

09.30 Т/с «Еліза»

10.40 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.35 Д/ф «Аромати Чілї»

12.30 Енеїда

13.15, 4.05 РадіоДень

13.55 Д/ф «Неповторна 

природа»

14.30 52 вікенди

15.20 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 Сильна доля

18.20, 2.35 Тема дня

19.00, 4.30 Своя земля

19.30 Д/ф «Мегаполіси»

19.55 Д/ф «Пригоди Остіна 

Стівенса»

21.25, 2.20 UA:Спорт

21.45, 3.35 Складна розмова

22.15 Д/ф «Подорож 

відкритим космосом»

22.45 Схеми. Корупція в 

деталях

00.00 Телепродаж Тюсо

03.10 Наші гроші

05.25 Спільно

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ГРУДНЯ 2018
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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, 0.55, 5.20 ТСН

09.30, 11.00, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.00 «Міняю жінку»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

20.45 Мелодрама «Маршрути 

долі»

21.45, 1.00 Мелодрама «Шлях 

у порожнечу»

22.30 «Право на владу-2019»

01.50 «Гроші-2019»

ІНТЕР

02.15 «Три сестри»

03.30, 18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

04.15, 20.00 «Подробиці»

05.00 Top Shop

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»

09.50 Х/ф «Смертельна 
помилка»

11.50, 12.25 Х/ф «007: 
Місячний гонщик»

14.50, 15.50, 16.45, 1.30 

«Речдок»

21.00 Т/с «Мереживо долі»

00.35 Т/с «Я — охоронець. 

Помилка в програмі»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.45 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

23.50 Вечеря з Президентом. 

Частина третя

00.45, 2.10 Т/с «CSI: Маямі»

01.40 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

04.35 Абзац

06.29, 7.49 Kids Time

06.30 М/с «Луні Тюнз шоу»

07.50 Київ вдень та вночі

08.50 Т/с «Меліса та Джой»

11.20 Х/ф «Вуличні танці»

13.20 Х/ф «Вуличні 

танці 2»

15.00 Х/ф «Вуличні танці: 

Всі зірки»

17.00 Суперінтуїція

19.00 Хто зверху?

21.00 Варьяти

23.00 Х/ф «Сталеве серце»

01.00 Т/с «До півдня від 

пекла»

02.55 Служба розшуку дітей

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Студія Вашингтон

04.35 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

12.10, 13.20 Х/ф «Широко 

крокуючи-3: 

Правосуддя 

одинака»

12.45, 15.45 Факти. День

14.30, 16.20 Т/с 

«Бібліотекарі»

16.50, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже»

17.40 Антизомбі. Дайджест

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Інсайдер

22.20 «На трьох»

23.25 Х/ф «Вовк з Волл-

стріт»

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

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 3.20, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.35 Д/ф «Аромати Чілі»

12.30 Енеїда

13.15, 14.30, 4.30 РадіоДень

13.55 Д/ф «Неповторна 

природа»

15.25, 2.00 Біатлон. Кубок 

світу. VI етап. Спринт 

7,5 км. Жінки

16.55 Промінь живий

18.20, 3.55 Тема дня

19.00 #ВУКРАЇНІ

19.30 Д/ф «Мегаполіси»

19.55 Д/ф «Пригоди Остіна 

Стівенса»

21.25, 3.40 UA:Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Д/ф «Подорож 

відкритим космосом»

22.45 Букоголіки

00.00 Телепродаж Тюсо

05.25 Спільно
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Зміни до умов випуску та 
проведення 

державної грошової 
миттєвої лотереї 

«Сузір’я» 
Приватного 

акціонерного товариства 
«Патріот»

Викласти п. 6 в наступній 
редакції:
6. Початок випуску лоте-
реї:
«01» вересня 2019 р.

Зміни до умов випуску та 
проведення 
державної 

миттєвої лотереї 
«ДЖОКЕР ЛОТ» 

Приватного 
акціонерного товариства 

«Патріот» 

Викласти п. 6 в наступній 
редакції:
6. Початок випуску лоте-
реї:
«01» вересня 2019 р.

Зміни до умов випуску та 
проведення 

державної грошової 
миттєвої лотереї 

«Зірка лото» 
Приватного 

акціонерного товариства 
«Патріот» 

Викласти п. 6 в наступній 
редакції:
6. Початок випуску лоте-
реї:
«01» вересня 2019 р.

Зміни до умов випуску та 
проведення 

державної грошової 
миттєвої лотереї 

«Скарбничка» 
Приватного 

акціонерного товариства 
«Патріот»

Викласти п. 6 в наступній 
редакції:
6. Початок випуску лоте-
реї:
«01» вересня 2019 р.

Зміни до Умов випуску та 
проведення

Державної миттєвої лотереї 
«ПЕРША БЛАГОДІЙНА 

ЛОТЕРЕЯ» 
Приватного акціонерного 

товариства «Патріот»

Викласти п. 6 в наступній 
редакції:
6. Початок випуску лотереї:
«01» вересня 2019 р.

НТН

05.45, 12.50 Т/с «Кулагін та 
партнери»

06.45 Х/ф «Такі красиві 
люди»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Зникнення»
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
14.45, 16.50, 3.25 «Речовий 

доказ»
21.30 «Легенди карного 

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

Києва»
03.00 «Випадковий свідок»
03.55 «Правда життя. 

Професії»
04.50 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Музика 2019-го. 

Новорічний концерт від 
UA.Культура 

06.50 UA.МУЗИКА. Кліп 
07.00 Новини 
07.05 UA.МУЗИКА. Кліп 
07.10 Школа Мері Поппінс
07.30 Хто в домі хазяїн? 
08.00 Новини 
08.05 Пізній ранок шоу 
09.00 Новини 
09.05 Пізній ранок шоу 
10.05 Сильна доля
10.55 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 
терція» 

12.00 Львівський академічний 
театр ім. Леся Курбаса. 
Вільям Шекспір. 
«Зимова казка»

14.25 Погода
14.30 РадіоДень
14.55 Лайфхак українською 
15.10 РадіоДень. Життя+
15.30 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ
16.00 Погода 
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

16.50 Візитівка Карпат 
16.55 Документальний цикл. 

Своя земля (Харків, 
вип. 10 — Харківська 
ОТГ)

17.10 Своя земля 
(Кропивницький, вип. 
9 — Мала Виска. 
Створення і робота ОТГ)

17.20 Енеїда, вип. 1 
17.50 Погода 
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.20 Тема дня
19.00 Документальна 

програма. Богдан 
Гаврилишин. Місія 
— Свобода

20.00 Розсекречена історія 
21.00 БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим. 
Новорічний спецвипуск

21.30 КіноWall з Сергієм 
Тримбачем. Новорічний 
спецвипуск

21.55 Музика 2019-го. 
Новорічний концерт від 
UA.Культура 

23.00 Новини
23.20 Тема дня 
23.50 Погода 
23.55 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ
00.20 Сильна доля
01.15 РадіоДень
01.40 Документальна 

програма. «Василь 
Стус. «Феномен суток»

02.40 Львівський академічний 
театр ім. Леся Курбаса. 
Вільям Шекспір. 
«Зимова казка»

 
СТБ

04.55, 18.00 Т/с «Коли ми 
вдома»

05.50, 18.55 Хата на тата

08.50, 10.50 Холостяк
13.00 Битва екстрасенсів
15.30, 0.25 Містичні історії з 

Павлом Костіциним
17.30, 22.00 Вікна-Новини
22.40 Х/ф «Лабіринти 

кохання»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»
16.15 «Кримінал»
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 «Безсмертний»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 ДжеДАІ 2018 р.
10.55, 17.10 «Загублений 

світ»
12.55, 1.50 «Облом.UA.»
13.55 Х/ф «Хмарний атлас»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»
21.40, 23.25 Т/с «Кістки-5»
01.05 «Секретні файли-2»
03.40 Т/с «Стоматолог»
05.20 Т/с «Вуличне 

правосуддя»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Арсенал» — «Челсі». 
ЧА

07.45, 20.10 
«Сіткорізи»

08.15 «Ювентус» — «К’єво». 
ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.15 «МЮ» — «Брайтон». 
ЧА

12.05 «Фіорентина» 
— «Сампдорія». ЧІ

13.50 «Шахтар» — 
«Хайдук». Контрольна 
гра

15.55, 18.00 Топ-матч
16.10 «Наполі» — «Лаціо». ЧІ
18.20 «Фулгем» — 

«Тоттенгем». ЧА
20.40 Ірландія — Вельс. Ліга 

Націй УЄФА
22.45 «Дженоа» — «Мілан». 

ЧІ
00.35 «Маріуполь» — 

«Зоря». ЧУ
02.20 «Гаддерсфілд» 

— «Ман Сіті». ЧА
04.10 Англія — США. 

Контрольна гра

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 «Наполі» — «Лаціо». ЧІ
08.10 «Шахтар» — 

«Хайдук». Контрольна 
гра

10.10 Франція — Німеччина. 
Ліга Націй УЄФА

12.00 «Сіткорізи»
12.30 «Олімпік» — «Зоря». 

ЧУ
14.30 Англія — США. 

Контрольна гра
16.30, 3.30 «Арсенал» 

— «Челсі». ЧА
18.30 «Ювентус» — «К’єво». 

ЧІ
20.30 «Тоттенгем» — 

«Інтер». Ліга Чемпіонів 
УЄФА

22.30 «Вулвергемптон» 
— «Лестер». ЧА

00.20 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру

01.30 «Селтік» — 
«Зальцбург». Ліга 
Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.35, 13.55 Правда життя
08.45 Природа сьогодення
09.45 Фестивалі планети
10.45 Код доступу
11.45 Ілюзії сучасності
12.45, 19.40 Речовий доказ
15.05, 23.35 Секрети Другої 

світової
16.05, 21.45 Короп: полювання 

на монстра
17.00 Як створити планету
17.55 Незвичайні культури
18.45, 20.50 Секретні території
22.40 Дивовижний Всесвіт
00.35 Містична Україна
02.10 Два Миронових
03.00 Юрій Нікулін
03.45 Володимир Басов. Бігун 

на довгі дистанції

04.35 Мерилін Монро
05.20 Академік Корольов

К1

06.30 Top Shop
07.40 М/с «Каспер»
08.00 Т/с «Дорогий доктор»
09.50 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»
13.25 «Вірю не вірю»
14.25 «Орел і решка. 

Морський сезон»
15.25, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»
17.20 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 «Шість лебедів»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
13.00 Рятівники
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

ОГОЛОШЕННЯ■



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 ТСН

09.30, 11.00, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.05 «Міняю жінку»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

20.25 «Чистоnews-2019»

20.35, 22.35 «Ліга сміху»

00.40 «Мультибарбара»

ІНТЕР

02.10 «Три сестри»

03.30, 18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

04.15 «Подробиці»

05.00 Top Shop

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»

09.50 Х/ф «Ульзана»
11.50, 12.25 Х/ф «007: 

Тільки для твоїх 
очей»

12.00 «Новини»

14.50, 15.50, 16.45, 23.45 

«Речдок»

20.00 «Подробиці тижня»

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

10.50, 4.20 Реальна містика

12.50, 15.30 Т/с «Стрекоза»

18.00 Т/с «Таємниці»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

22.00 Т/с «настане світанок»

23.20 По слідах

00.00, 2.30 Т/с «Настане 

світанок»

02.00 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.35 Зона ночі

04.15 Абзац

06.04, 7.24 Kids Time

06.05 М/с «Луні Тюнз шоу»

07.25 Суперінтуїція

13.00, 21.00 Вар’яти

19.00 Хто зверху?

23.00 Х/ф «Клони»

00.45 Т/с «До півдня 

від пекла»

02.30 Служба 

розшуку дітей

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Студія Вашингтон

04.35, 2.45 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40, 11.10, 17.40 

Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

12.05, 13.20 Х/ф «Любов 

на трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25, 16.20 Т/с 

«Бібліотекарі»

16.50 Т/с «Розтин покаже»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

00.30 «На трьох»

03.05 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»

07.20 Х/ф «Чоловічі історії»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Нічний 
мотоцикліст»

10.25, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

14.45, 16.50, 3.40 «Речовий 

доказ»

21.05 «Легенди карного 

розшуку»

23.45 Т/с «Перетинаючи 

межу»

01.40 «Легенди бандитського 

Києва»

03.00 «Випадковий свідок»

04.05 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Музика 2019-го. 

Новорічний концерт від 

UA.Культура 

07.00 Новини 

07.05 Концертна програма 

«Коло мрій» 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.05 Сильна доля

10.55 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

Терція» 

12.00 Львівський академічний 

театр ім. Леся Курбаса. 

Вільям Шекспір. 

Зимова казка 

14.25 Погода

14.30 РадіоДень

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень 

15.30 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

16.00 Погода 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Візитівка Карпат 

16.55 Документальний цикл. 

Своя земля

17.25 Енеїда

17.50 Погода 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня

19.00 Документальна 

програма. Життя і 

смерть у Гуцулі 

20.00 Розсекречена історія 

21.00 NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. Новорічний 

спецвипуск 

21.30 МузLove з Любою 

Морозовою. Новорічний 

спецвипуск

21.55 Музика 2019-го. 

Новорічний концерт від 

UA.Культура 

23.00 Новини

23.20 Тема дня 

23.50 Погода 

23.55 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

00.20 Сильна доля

01.15 РадіоДень

01.40 Документальна 

програма. Богдан 

Гаврилишин. Місія 

— Свобода

02.35 Київський академічний 

Молодий театр. 

Григорій Квітка-

Основ’яненко. Сватання 

на Гончарівці 12+

03.55 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

Терція» 

 

СТБ

02.25 Т/с «Кандіс Ренуар 

— детектив із декрету»

13.10 Т/с «Одружити неможна 

помилувати»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.00 Хата на тата

22.45 Х/ф «П’ять років та 
один день»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.15 «Кримінал»

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 «Безсмертний»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 ДжеДАІ 2018 р.

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

13.00 Відеобімба

15.25 Х/ф «Обман»
19.25 Т/с «Перевізник»

23.15 «Змішані єдиноборства. 

FOX FS1 74. Edson 

Barboza vs. Kevin Lee»

01.35 «Облом.UA.»

02.55 Т/с «Стоматолог»

04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 18.15 Топ-матч

06.10 «Вулвергемптон» 

— «Лестер». ЧА

08.10 «Рома» — «Торіно». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Гаддерсфілд» 

— «Ман Сіті». ЧА

12.05 «Удінезе» — «Парма». 

ЧІ

13.50 «Галатасарай» 

— «Порту». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

15.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

16.25 «Інтер» — «Сассуоло». 

ЧІ

18.20 «Шахтар» — 

«Хайдук». Контрольна 

гра

20.10, 3.25 Світ Прем’єр-Ліги

20.40 Бельгія — Ісландія. 

Ліга Націй УЄФА

22.45 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

23.15 «Фіорентина» 

— «Сампдорія». ЧІ

01.05 «Сіткорізи»

01.35 «МЮ» — «Брайтон». 

ЧА

03.55 Іспанія — Боснія 

і Герцеговина. 

Контрольна гра

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 12.20, 14.20, 

16.20, 23.00, 3.20, 5.20 

Топ-матч

06.10 «Ювентус» — «К’єво». 

ЧІ

08.10 «МЮ» — «Брайтон». 

ЧА

10.00 «Сіткорізи»

10.30 Бельгія — Ісландія. 

Ліга Націй УЄФА

12.30 «Шахтар» — 

«Хайдук». Контрольна 

гра

14.30 Іспанія — Боснія 

і Герцеговина. 

Контрольна гра

16.30, 3.30 «Фулгем» 

— «Тоттенгем». ЧА

18.20 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

18.50 «Наполі» — «Лаціо». 

ЧІ

20.40 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

21.10 «Галатасарай» 

— «Порту». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

23.10 «Гаддерсфілд» 

— «Ман Сіті». ЧА

01.00 Світ Прем’єр-Ліги

01.30 «Спортінг» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.55, 13.55 Правда життя

09.00 Природа сьогодення

09.50 Фестивалі планети

10.20, 17.50 Незвичайні 

культури

10.45 Код доступу

11.45 Ілюзії сучасності

12.45, 19.40 Речовий доказ

15.00, 23.35 Секрети Другої 

світової

16.00, 21.45 Короп: полювання 

на монстра

16.55, 22.40 Дивовижний 

Всесвіт

18.40 Фантастичні історії

20.50 Секретні території

00.35 Містична Україна

02.10 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 Т/с «Дорогий доктор»

09.50 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

13.25 «Вірю не вірю»

14.25 «Орел і решка. 

Морський сезон»

15.25, 21.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.20 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

09.25 Х/ф «Гіббі»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.00 Рятівники

14.00 Х/ф «Диявол носить 
Прада»

16.00 М/ф «Ріо-2»

18.00 4 весілля

20.00 Одного разу під 

Полтавою

20.30 Танька і Володька

21.00 Х/ф «День, коли 
Земля зупинилась»

23.00 Х/ф «Агент під 
прикриттям»

00.45 Панянка-селянка

01.45 Теорія зради

02.35 БарДак

03.25 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.20, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 3.20 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Д/ф «Аромати Чілі»

10.30, 3.45 Скелетон. Кубок 

світу

11.40 Д/ф «Цікаво. com»

13.35 Д/ф «Неповторна 

природа»

14.30 РадіоДень

15.25, 2.00 Біатлон. Кубок 

світу. VI етап. Спринт 10 

км. Чоловіки

17.00 Д/ф «Спільноти 

тварин»

18.20 Тема дня

19.00 Перший на селі

19.30 Д/ф «Мегаполіси»

19.55 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, 18—19 СІЧНЯ 2019
25 січня
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

07.00 «Гроші-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 10.35 «Їмо за 100»

11.15 «Світське життя 

дайджест»

12.15 Мелодрама «Маршрути 

долі»

16.30, 21.30 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка»

20.15 «Чистоnews-2019»

20.25 «Українські сенсації-

2019»

23.25 «Світське життя 

дайджест-2019»

00.30, 2.20 Драма «Мій 

найкращий ворог»

ІНТЕР

02.15 «Добрий вечір на 

Інтері»

03.35 «Подробиці тижня»

05.15 Top Shop

05.45 «Школа доктора 

Комаровського. 

Невідкладна допомога»

06.10 «Мультфільм»

06.40 «Готуємо разом»

07.45 «Чекай мене. Україна»

09.20 «Слово Предстоятеля»

09.30 Х/ф «Оскар»
11.15 Х/ф «Велика 

прогулянка»
13.50 Т/с «Знайомство з 

батьками»

15.50 Т/с «Плата за 

порятунок»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «007: І цілого 
світу замало»

23.10 Х/ф «Дот»
01.00 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.15, 5.25 Зоряний шлях

09.10 Т/с «Таємне кохання»

15.20 Т/с «таємне кохання»

17.10, 20.00 Т/с «Вище тільки 

любов»

22.00 Т/с «Щасливий квиток»

02.00 Телемагазин

02.30 Т/с «CSI: Маямі»

03.50 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.15 Зона ночі

05.30 Ревізор

08.00 Страсті за Ревізором

10.30 Хто зверху?

16.30 Х/ф «Школа 

супергероїв»

18.30 Х/ф «Три ікси»

21.00 Х/ф «Три ікси: Новий 

рівень»

23.00 Х/ф «Круті стволи»

ICTV

05.10 Скарб нації

05.15 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»

14.55 Т/с «Розтин покаже»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Хоробре серце»

22.40 Х/ф «Жанна д’Арк»

01.40 Секретний фронт

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

НТН

05.00, 4.45 Top Shop

06.00 Х/ф «Вантаж без 
маркування»

07.50 Х/ф «Протистояння»
11.45 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»

15.45 Баскетбол. «Матч 

Зірок» Суперліги»

17.50 «Круті 90-ті»

19.00, 2.30 «Свідок»

19.30 Х/ф «Не можу 
сказати «прощавай»

21.15 Х/ф «22 кулі: 
безсмертний»

23.30 Х/ф «Тіні в раю»
01.15 «Таємниці 

кримінального світу»

03.00 «Випадковий свідок»

03.25 «Речовий доказ»

04.20 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Музика 2019-го. 

Новорічний концерт від 

UA.Культура

07.00 Новини 

07.05 UA.МУЗИКА. кліп 

07.10 Різдвяна казка

08.00 Новини 

08.05 Школа Мері Поппінс

08.30 Додолики. Лялькове 

шоу 

09.00 Новини 

09.05 Казки, перевірені 

часом. Принц за сімома 

морями. Художній 

фільм 

10.50 Відкривай Україну з 

Суспільним 

13.20 UA. Фольк 

14.10 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

16.00 Документальний цикл. 

Бюджетний відпочинок

17.45 Концерт Ольги 

Чубаревої «VIVERE» в 

проекті «LADY OPERA» 

19.20 Документальна 

програма. 

Сімдесятники. Леонід 

Осика

20.00 Світло

20.50 Букоголіки

21.45 KOKTEBEL JAZZ 

FESTIVAL на 

UA.КУЛЬТУРА Олег 

Скрипка та НАОНІ

23.00 БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим. 

Новорічний спецвипуск

23.25 КіноWall з Сергієм 

Тримбачем. Новорічний 

спецвипуск

23.50 Погода 

23.55 Документальна 

програма. Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер

00.40 Центр театрального 

мистецтва ім. Леся 

Курбаса. Я йду, 

Христе…

02.15 Концерт Ольги 

Чубаревої «VIVERE» в 

проекті «LADY OPERA» 

03.50 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 

«Інна Павлюк, Наталя 

Лісова. Або-або». 

Вистава за листами 

Олени Теліги, 16+

05.30 Документальна 

програма. Ангел помсти

 

СТБ

06.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

07.00 Караоке на Майдані

08.00 Все буде смачно!

09.55 Т/с Список бажань

14.00 Хата на тата

19.00 Т/с «Два полюси 

любові»

23.10 Х/ф «Довгоочікуване 
кохання»

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 ДжеДАІ 2018 р.

10.00 «Загублений світ»

15.00 Х/ф «Зламана 
стріла»

17.00 Х/ф «Фантастична 
четвірка»

19.00 Х/ф «Фантастична 
четвірка-2. 
Вторгнення Срібного 
Серфера»

20.50 Х/ф «Перлини 
дракона»

22.20 Т/с «Ділянка 

лейтенанта Качури.

Фільм 1. Ілюзія 

полювання»

02.10 «Помста природи»

04.35 «Цілком таємно-2016»

ФУТБОЛ-1

06.05 «Олімпік» — «Десна». 

ЧУ

07.50, 11.55, 23.25, 1.30, 3.35, 

5.40 Топ-матч

08.00 «Дженоа» — «Мілан». 

ЧІ

09.45, 10.45, 15.40, 22.15 

Футбол NEWS

09.55 LIVE. «Шахтар» — 

«Карабах». Контрольна 

гра. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

12.00 «Ювентус» — «К’єво». 

ЧІ

13.50 «Ліон» — «Ман Сіті». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

15.55 LIVE. «Сассуоло» 

— «Кальярі». ЧІ

16.45 Футбол Tables

17.55 «Арсенал» — 

«Тоттенгем». ЧА

19.40 Україна — Чехія. Ліга 

Націй УЄФА

21.25 LIVE. «Мілан» 

— «Наполі». ЧІ

23.40 «Шахтар» — 

«Карабах». Контрольна 

гра

01.45 «Сампдорія» — 

«Удінезе». ЧІ

03.50 Італія — США. 

Контрольна гра

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 12.20, 20.55, 

23.05, 1.10, 3.20, 5.20 

Топ-матч

06.10 «Шахтар» — 

«Хайдук». Контрольна 

гра

08.10 «Гаддерсфілд» 

— «Ман Сіті». ЧА

10.00, 14.20 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

10.30 Україна — Чехія. Ліга 

Націй УЄФА

12.30 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

14.50 Італія — США. 

Контрольна гра

16.40 Світ Прем’єр-Ліги

17.10 «Шахтар» — 

«Карабах». Контрольна 

гра

18.55 LIVE. «Сампдорія» 

— «Удінезе». ЧІ

19.45 Футбол Tables

21.15 «Ліон» — «Ман Сіті». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

23.20 «Сассуоло» — 

«Кальярі». ЧІ

01.30 «Олімпіакос» — 

«Мілан». Ліга Європи 

УЄФА

03.30 «Мілан» — «Наполі». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.15 Містична Україна. 

Часові тунелі

08.00, 18.10 Скептик

09.50 Фантастичні історії

10.45 Секрети Другої світової

12.45, 21.00 Освенцім

15.30 Природа сьогодення

17.20 Річкові монстри

23.45 Містична Україна

00.35 Україна: забута 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»

13.00 Х/ф «Силач Санта-
Клаус»

15.00, 21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

18.00 М/ф «Астерікс і 

Обелікс: Велика бійка»

19.25 М/ф «Астерікс і Обелікс 

підкорюють Америку»

22.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 Х/ф «7 днів і ночей з 
Mерилін»

01.50 Х/ф «Вибір»
03.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.45 М/ф «Червона Шапка 

проти зла»

12.15 Зірконавти

16.15 Х/ф «Агент під 
прикриттям»

18.00 Танька і Володька

20.00 Одного разу під 

Полтавою

23.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

02.20 Щоденники Темного

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 9.30 М/с «Гон»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

3.40 Новини

10.10 Д/ф «Елементи»

11.10 Хто в домі хазяїн?

11.40 Сильна доля

12.40 Х/ф «Десять 
заповідей»

14.25, 2.00 Біатлон. Кубок 

світу. VI етап. Гонка 

переслідування 10 км. 

Жінки

15.20 По обіді шоу

16.25, 2.45 Біатлон. Кубок 

світу. VI етап. Гонка 

переслідування 12,5 км. 

Чоловіки

17.15 Спільно

17.50 Т/с «Іспанська легенда»

19.30 Д/ф «Світ дикої 

природи»

20.00 Розсекречена історія. 

Спецвипуск

21.25 Концертна програма 

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

00.00 Телепродаж Тюсо

04.10 «Чесно жити і чесно 

померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер»

05.00 Документальна 

програма «Олександра 

Шулежко. Доля 

праведниці»

05.35 Розсекречена історія
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

06.50 Маріччин кінозал. 

Мультфільм

07.00 «Українські сенсації-

2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 «Світ навиворіт-10: 

Бразилія»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

«Світ навиворіт-8»

14.45 Драма «Царство 

небесне»

17.35 Х/ф «Геракл»
19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни 9»

23.25 Жахи «Імла»

01.45 «Ліга сміху»

04.35 Мультфільм

ІНТЕР

03.20, 20.00 «Подробиці»

03.50 Д/п «Освенцим»

04.55 Х/ф «Не стріляйте в 
білих лебедів»

07.30 Х/ф «Ті, що зійшли з 
небес»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. 

Морський сезон-2»

11.50 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3-й 

сезон»

12.50 Х/ф «Ніколи не 
говори «ніколи»

15.25 Х/ф «007: І цілого 
світу замало»

18.00 Т/с «Велика маленька 

брехня»

20.30 «Місце зустрічі»

22.00 Х/ф «Вчитель 
музики»

00.00 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.30 Т/с «Вище тільки 

любов»

13.25 Т/с «Настане світанок»

17.10, 21.00 Т/с «Доля обміну 

не підлягає»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

23.00, 2.30 Т/с «Щасливий 

квиток»

02.00 Телемагазин

03.15 Історія одного злочину

05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.35 Стендап-шоу

06.39, 8.09 Kids Time

06.40 Х/ф «Маленький 

вампір»

08.10 Х/ф «Школа 

супергероїв»

10.10 Х/ф «Клони»

12.00 Х/ф «Солдат»

14.00 Х/ф «Три ікси»

16.40 Х/ф «Три ікси: Новий 

рівень»

18.40 Х/ф «Атомна 

блондинка»

21.00 Х/ф «Овердрайв»

23.00 Х/ф «Кур’єр»

01.10 Х/ф «Сталеве серце»

ICTV

05.25 Скарб нації

05.35 Еврика!

05.40 Факти

06.05 Т/с «Володимирська, 

15»

08.55 Х/ф «Прокляття 

фараона Тута»

12.05, 13.00 Х/ф «Жанна 

д’Арк»

12.45 Факти. День

15.15 Х/ф «Хоробре серце»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Повернення 

Супермена»

23.40 Х/ф «Шосте чуття»

01.35 Лабіринт. Містика поруч

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

05.15 Х/ф «Звинувачується 
весілля»

06.40 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»

10.25 Х/ф «Мерседес» 
тікає від погоні»

11.55 Х/ф «Це було в 
Пенькові»

13.45 Х/ф «Позашлюбний 
син»

16.45 Х/ф «22 кулі: 
безсмертний»

19.00 Х/ф «Балада про 
доблесного лицаря 
Айвенго»

20.50 Х/ф «Чорна стріла»
22.30 Х/ф «Охоронниця»
00.20 Х/ф «Тіні в раю»
02.00 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.05 Розсекречена історія 

Міфи і правда про 

Бабин Яр

07.00 Новини 

07.05 Документальна 

програма. Примара 

Бабиного Яру 

08.00 Новини 

08.10 Документальна 

програма. Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер

09.00 Новини 

09.05 Євген Станкович. 

Реквієм «Бабин Яр» 

10.00 Документальна 

програма «Будинок 

«Слово»

11.20 Документальна 

програма. Олександра 

Шулежко. Доля 

праведниці

12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ

12.00 Документальний фільм 

«Іспит на людяність» 

12+

13.00 Розсекречена історія 

Міфи і правда про 

Бабин Яр

14.00 Документальна 

програма. Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер

14.50 Львівський театр 

ім. Марії Заньковецької. 

Інна Павлюк, Наталя 

Лісова. Або-або. 

Вистава за листами 

Олени Теліги, 16+

16.35 Документальна 

програма. Примара 

Бабиного Яру 

17.30 Спецпроект. Голокост. 

Чи вивчили ми уроки 

історії?

18.25 Документальна 

програма. Олександра 

Шулежко. Доля 

праведниці

19.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7

20.00 Розсекречена історія 

. Міфи і правда про 

Бабин Яр 

21.35 Документальна 

програма «Будинок 

«Слово»

23.00 Київський академічний 

Молодий театр. Іцхокас 

Мерес. «Попіл», 16+

00.45 Документальна 

програма. Примара 

Бабиного Яру 

01.35 Спецпроект. Голокост. 

Чи вивчили ми уроки 

історії?

02.30 Євген Станкович. 

Реквієм «Бабин Яр» 

03.25 Розсекречена історія. 

Міфи і правда про 

Бабин Яр 

04.45 KOKTEBEL JAZZ 

FESTIVAL на 

UA.КУЛЬТУРА Олег 

Скрипка та НАОНІ

 

СТБ

06.55 Моя правда. Ектор 

Хіменес-Браво

08.50 Все буде смачно!

10.55 Х/ф «Шкільний 
вальс»

12.50 Х/ф «П»ять років та 
один день»

14.50 Т/с «Два полюси 
любові»

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»
16.15 Інтерв’ю з 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»
08.55 «Загублений світ»
12.00 «Шалені перегони»
13.00 Т/с «Перевізник»
16.55 Х/ф «Обман»
18.30 Х/ф «Відсіч»
20.20 Х/ф «Янгол-

охоронець»
23.00 «Змішані єдиноборства. 

FOX FS1 74. Edson 
Barboza vs. Kevin Lee»

01.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Сассуоло» — 
«Кальярі». ЧІ

07.45 Світ Прем’єр-Ліги
08.15 «Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ
10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS
10.15 «Мілан» — «Наполі». 

ЧІ
12.05 «Ман Сіті» — «МЮ». 

ЧА

13.55 «ПСЖ» — 
«Ліверпуль». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

15.55 LIVE. «Аталанта» 
— «Рома». ЧІ

16.45 Футбол Tables
17.55 «Шахтар» — 

«Карабах». Контрольна 
гра

19.40 Хорватія — Іспанія. 
Ліга Націй УЄФА

21.25 LIVE. «Лаціо» — 
«Ювентус». ЧІ

23.25, 1.30, 3.35, 5.40 Топ-
матч

23.40 «К’єво» — 
«Фіорентина». ЧІ

01.45 «Парма» — «СПАЛ». 
ЧІ

03.50 Туреччина — Україна. 
Контрольна гра

ФУТБОЛ-2

06.00 «Маріуполь» — 
«Ворскла». ЧУ

07.50 «Сампдорія» — 
«Удінезе». ЧІ

09.40, 20.55, 23.05, 1.10, 3.20, 
5.20 Топ-матч

09.45 Хорватія — Іспанія. 
Ліга Націй УЄФА

11.35, 1.30 «Шахтар» — 

«Карабах». Контрольна 

гра

13.25 LIVE. «К’єво» — 

«Фіорентина». ЧІ

14.15, 16.45, 19.45 Футбол 

Tables

15.25 Світ Прем’єр-Ліги

15.55 LIVE. «Парма» 

— «СПАЛ». ЧІ

17.55 Журнал Ліги Європи

18.55 LIVE. «Торіно» 

— «Інтер». ЧІ

21.15 «ПСЖ» — 

«Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

23.20 «Аталанта» — «Рома». 

ЧІ

03.30 «Лаціо» — «Ювентус». 

ЧІ

МЕГА

06.00, 5.00 Бандитська Одеса

07.00 Містична Україна

07.50, 18.15 Скептик

09.40 Секретні території

10.35 Секрети Другої світової

12.35, 21.00 Освенцім

15.20 Природа сьогодення

17.20 Короп: полювання на 

монстра

23.45 Скарб.UA. У пошуках 

грааля

К1

06.30 Top Shop

07.40 М/с «Каспер»

08.00 Х/ф «Вибір»
10.10 Т/с «Пригоди Геркулеса»

14.30, 21.15 «Орел і решка. 

Навколо світу»

19.15 Х/ф «Осінь 
у Нью-Йорку»

00.20 «Орел і решка. Шопінг»

02.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

12.15 Х/ф «Шість лебедів»
14.00 Х/ф «День, коли 

Земля зупинилась»
16.00 М/ф «Гніздо дракона»

17.30 М/ф «Книга життя»

19.15 Т/с «Тут»

00.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 21.25 Розсекречена 

історія

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

3.40 Новини

07.10, 8.10, 9.10, 18.00 Т/с 

«Справедливі»

11.15, 12.01 Х/ф «Десять 

заповідей»

12.00 Хвилина мовчання: 

Пам’яті жертв Голокосту

13.05 #ВУКРАЇНІ

13.40, 2.00 Біатлон. Кубок 

світу. VI етап. Мас-стар 

12,5 км. Жінки

14.35 Перший на селі

15.05, 22.25 Д/ф «Іспит на 

людяність»

16.25, 2.45 Біатлон. Кубок 

світу. VI етап. Мас-стар 

15 км. Чоловіки

17.15 UA:Біатлон. Студія

00.00 Телепродаж Тюсо

04.05 Спецпроект «Голокост. 

Чи вивчили ми уроки 

історії?»

04.55 Букоголіки

05.25 Своя земля

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 СІЧНЯ 2019
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Відреставровані мистецькі вироби 
скіфів
 У скарбниці Полтавського краєзнав-
чого музею імені Василя Кричевського 
відкрили виставку «Археологічні сенса-
ції в Більську й Шишаках», що репрезен-
тує вже відреставровані знахідки двох ос-
танніх польових сезонів (значну частину 
цих знахідок іще реставрують), котрі по-
повнили музейні фонди. Це відкриття ек-
спедиції історико-культурного заповід-
ника «Більськ» на чолі з Іриною Шрам-
ко та Станіславом Задніковим, учасни-
ки якої провели археологічні розкопки 
двох курганів Більського могильника в 
урочищі Скоробір. У результаті цих дослі-
джень виявлено унікальні зразки торев-
тики — золоті мистецькі вироби епохи 
скіфської архаїки, тобто VII—VI століт-
тя до нової ери. Зокрема, в неодноразово 
пограбованому похованні заможних чо-
ловіка й жінки скіфського часу знайдені 
добре збережені рештки сагайдака (чох-
ла для лука і стріл) із повним комплектом 
золотих бляшок, що прикрашали його. 
Подібні бляшки знаходили лише кіль-
ка разів в історії, востаннє знаний архео-
лог, етнограф і до того ж наш земляк Іван 
Зарецький виявив їх 1888 року поблизу 
села Деревки, що на Котелевщині, в кур-
гані «Опішлянка». Пощастило, що, поп-
ри пограбування поховання, ці предмети 
дійшли до нас. Добре збереглися бляшки 
із зображенням пантери, стилізованого 
коня, виготовлені місцевими майстрами 
в так званому «звіриному» стилі, а також 
жіночі золоті прикраси. Ці речі штампо-
вані, проте неозброєним оком видно, що 
матриця для їхнього виготовлення мала 
високомистецькі досконалі форми.
 — Це надзвичайно вартісні речі, їм 
немає ціни, — запевняє директор Пол-
тавського краєзнавчого музею Олександр 
Супруненко. — Хоч загалом там виявле-
но іще багато цікавих знахідок. Чи не 
найбільш унікальною є добірка деталей 
смушкової шапки, що також була при-
крашена бронзовими і срібними бляшка-
ми, — зараз харківські реставратори на-
магаються дати їй «друге життя». Тож, 
можливо, через кілька місяців і її можна 
буде оглянути. До речі, вдалося зберегти 
не лише металеві бляшки, а й шкіру — це 
справді рідкісний випадок. Окрім усьо-
го, знайдено велике античне дзеркало у 
бронзовій оправі майстерного, нестандар-
тного виконання (його також ще рестав-
рують). Іще один сюрприз — таріль, ви-
готовлена з розпиляного рога лося, зни-
зу декорована різьбленими зображення-
ми тварин. Це унікальна знахідка, нічого 
подібного в Україні археологи досі не зна-
ходили. І вона також у процесі реставра-
ції. Думаю, трохи пізніше виставка дещо 
розшириться — її поповнять речі, що по-
вернуться з реставрації.

Що було в некрополі черняхівської 
культури
 Другу частину експозиції складають 
знахідки спільної археологічної експе-
диції Інституту археології НАН України, 
Інституту керамології, що в Опішні Зінь-
ківського району, і Полтавського науко-
вого ліцею-інтернату імені А. С. Макарен-
ка, що в Ковалівці Полтавського району, 
на чолі з кандидатами історичних наук 
Романом Рейдою, Анатолієм Гейком та 

заслуженим учителем України Сергієм 
Сапєгіним. Вісім років поспіль члени цієї 
експедиції ведуть дослідження Шишаць-
кого некрополя черняхівської культури 
й виявляють надзвичайно цікаві похо-
вальні комплекси, що стало можливим 
завдяки господарській діяльності у гли-
няному кар’єрі на початку ХХІ століття. 
Поміж інших археологами виявлене по-
ховання, здійснене на глибині понад сім 
метрів, у катакомбі, до якої вели два гра-
біжницькі ходи різних часів. Попри те, 
що воно також було геть перебране нена-
ситними грабіжниками, до музею вдало-
ся передати близько 300 цінних експо-
натів, які мародерам не вдалося побачи-
ти. Вірогідно, це було князівське похо-
вання, що містило багато престижних, 
дорогоцінних предметів.

Послання з епохи великого 
переселення народів
 — Як правило, усі поховання, що ос-
таннім часом знаходять поблизу Ши-
шаків, належать до часів гунської нава-
ли, яка спричинила одну з перших хвиль 
переселення народів (кінець IV — поча-
ток V століття нової ери), коли місцеві 
племена черняхівської культури (пізні 
скіфи, готи, сармати, які проживали на 
нашій території) були спрямовані загар-
бниками на завоювання Риму й потім, 
як вважалося досі, мали осісти в Європі, 
— «просвітлює» мене Олександр Суп-
руненко. — Але дослідження Анатолія 
Гейка, Романа Рейди й Сергія Сапєгіна 
підтверджують той факт, що люди, від-
воювавши, повернулися на рідну землю 
й ще певний час тут жили. Більшість по-
ховальних комплексів, виявлених ар-
хеологами, не містять дорогоцінностей. 
Зовсім інша річ — князівське похован-
ня, де знайдено чимало виробів із біло-
го й жовтого металу, намиста з агатів, 
скла й сердоліку, підвісок, дрібних бля-
шок, якими прикрашали одяг, зокрема 
й бляшок зі вставками з камінців, пере-
важно граната. Про рівень статків похо-
ваних свідчить і знайдена золота голка 
(при тому, що тоді побутували залізні та 
бронзові), а ще — деталі до жезла із золо-
тими вставками. Ну і, звісно, посуд, ви-
конаний у римських традиціях на гон-
чарному крузі, уламки ужиткових ви-
робів тощо.
 Загалом дослідники Шишацького не-
крополя впродовж останніх років збага-
тили Полтавський краєзнавчий музей 
майже на тисячу надзвичайно цінних ре-
чей. Найяскравішою знахідкою поперед-

ніх років є скляний посуд, привезений із 
Риму. За словами Олександра Борисови-
ча, в одному з поховань містився скля-
ний кубок, що зберігаєіться тепер у збір-
ці скарбниці музею.Він був покладений 
до кисті руки жінки, а під ним лежала 
римська монета — срібний денарій (ви-
карбувана 268 року), на якій збереглися 
залишки шовку, привезеного з Китаю. То 
була плата Харону, перевізнику помер-
лих до царства Аїда. У Греції чи Італії 
така традиція — звична річ. Але в Ши-
шаках... Може, і частина наших давніх 
предків сповідувала ті ж релігійні уяв-
лення, які панували в пізньому Римі?
 — Отаких кубків у світі лише два: 
один знайдено в Норвегії, другий — біля 

Шишаків, — стверджує Олександр Суп-
руненко й уточнює, — цілих, бо битих 
— дещо більше. Це справді рідкісна річ, 
зроблена зі скла, а потім відшліфована. 
Іще у двох похованнях Шишацького не-
крополя знайдені оці два скляні кубки: 
один, напевне, малоазійський, а другий 
— візантійський чи сирійський. Їх не-
щодавно «оживили» харківські рестав-
ратори. Таких речей у музеях України — 
одиниці. Безперечно, вони гідні скарбни-
ці нашого музею, і відвідувачі спеціально 
приходять, аби на них подивитися.
 Насамкінець зауважимо, що дослі-
дження обох згаданих експедицій про-
водилися за фінансової підтримки Пол-
тавської обласної ради. ■

СКАРБИ УКРАЇНИ

Таємниці степових 
пірамід
Останнім унікальним 
археологічним знахідкам 
у Більську й Шишаках 
немає ціни

■

Дух перехоплює: це золоті прикраси для 
оздоблення сагайдака кінця VII—VI століття
до нової ери, виявлені в некрополі 
скіфського часу в урочищі Скоробір, 
поблизу Більська.

❙
❙
❙
❙
❙

Вигляд одного з розкопів шишацької експедиції. ❙

Директор Полтавського краєзнавчого музею Олександр Супруненко знайомить 
з археологічними сенсаціями двох останніх польових сезонів.

❙
❙
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Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Лауреат премії «Київська пектораль» за 
музику до мюзиклу «Едіт Піаф. Життя 
в кредит». Актриса Національного ака-
демічного драматичного театру імені 
Івана Франка, співачка, композитор. 
Її пісні є в репертуарі Ірини Білик, Асії 
Ахат, Павла Зіброва, Алли Кудлай, Ка-
терини Бужинської. Автор музики до 
вистав, дитячих та дорослих мюзиклів: 
«Попелюшка», «Дюймовочка», «Носо-
роги», «Ассоль», Marilyn Monroe. Crazy 
in love. Усе це про Вікторію Васалатій.
Прем’єра мюзиклу «Едіт Піаф. Життя в 
кредит», який написали Юрій Рибчинсь-
кий (автор п’єси та віршів) і Вікторія 
Васалатій (автор музики), відбулася 10 
років тому. Вистава продовжує збирати 
аншлаги. Головна виконавиця — Вік-
торія Васалатій, вона ж — композитор-
ка, ділиться спогадами і планами. 

Останню літеру прибрала для кращого 
звучання
 Нещодавно у Парижі Вікторія закінчи-
ла запис альбому, до якого увійшли найві-
доміші пісні Едіт Піаф. У дуеті з Шарлем 
Дюмоном Вікторія записала Les amants і 
пісню, яку не встигла заспівати Піаф, — Je 
m’en remets  toi. Нині графік Вікторії пере-
насичений. Вона інтенсивно вивчає фран-
цузьку мову, готується до туру Notre Dame 
de Paris, учасницею якого вже є четвертий 
рік поспіль у ролі Fieyr de Lis. 
 Навесні в Національному академічно-
му драматичному театрі імені Івана Фран-
ка планується прем’єра мюзиклу «Мар-
сель і Піаф» — продовження історії «спі-
ваючого горобчика», де звучатимуть най-
відоміші пісні Едіт Піаф французькою. 
Автор п’єси Юрій Рибчинський в осно-
ву сюжету поклав період кохання та при-
страсті між чемпіоном світу з боксу Мар-
селем Серданом та Піаф. Це найдраматич-
ніший період життя Піаф і пік її сольної 
кар’єри. Режисером-постановником при-
значено Дмитра Черепюка, акторський 
склад обіцяє бути зірковим. У головній 
ролі — Вікторія Васалатій. І, звісно ж, 
підготовка до великого концерту в Bobino 
в Парижі у супроводі симфонічного оркес-
тру за участі Шарля Дюмона. І все це вже 
цієї весни.
 ■ Вікторіє, що знаєте про історію свого 
роду?
 — Я народилася в селі Студена на Він-
ниччині, на кордоні з Молдовою (зараз це 
Придністров’я). Нас розділяє поле, яке в 
дитинстві можна було перейти і збирати в 
лісі ягоди, гриби. Багато жителів нашого 
села розмовляють мішаною мовою. Я, на 
жаль, не знаю молдавської. Моя бабуся та 
й батьки — вчителі, розмовляли українсь-
кою і нам з сестрою прищеплювали любов 
до рідної мови. До речі, і я в третьому по-
колінні мала б бути педагогом (це по бать-
ковій лінії).
 Прізвище Васалатій — батькове. Дехто 
стверджує, що це грецьке прізвище, інші 
кажуть, що молдавське. Думаю, швидше, 
молдавське, бо подібних прізвищ у тому 
регіоні багато. Власне, там це прізвище на 
п’ятому місці за популярнiстю. Ну а тут  
це рідкість. Тому й залишилася у паспор-
ті Васалатій. А ось коли виступаю, тобто у 
сценічному імені останню літеру «й» при-
брала для кращого звучання.
 Моя бабуся була вчителькою малю-
вання. Усе життя вона малювала й чудо-
во шила. Дідусь прекрасно вирізав iз де-
рева — просто витворяв красоти. Батько 
мій — художник і музикант. Досi працює 
у школі, викладає малювання, креслен-
ня. А ще він завідує Будинком культури у 
селищі Рудниця, де я провела своє дитинс-
тво. На кожне свято ми з татом своїми си-
лами робили концерт. Я займалася офор-
мленням сцени: малювала, писала, приду-
мувала сценарії, співала. І ким я тільки не 
була на тих вечорах... Навіть циганкою. 
Придумувала сценки, виходила до лю-
дей — ворожила їм, передбачала щасливе 
майбутнє. Людям це подобалося. Цей ар-
тистизм певною мірою передався від тата. 
Та твердять, що я схожа на маму. Вона 
була жінкою з витонченим смаком, стри-
маною і нагадувала мені аристократичних 
панянок, яких виховували прислухатися 
до чоловіка, не показувати своїх страж-
дань назовні... Коли мене з нею порівню-
ють, хочеться, щоб саме ця мудрість мені 
й передалася.

 ■ А як почалося ваше знайомство з му-
зикою?
 — Усе дуже просто. Богу дякувати, в 
селі була музична школа. Бабуся на день 
народження подарувала фортепіано «Ук-
раїна» — таке красиве, чорне, різьблене. 
Натяк був зрозумілим — треба йти вчитися 
до музичної школи. Спочатку це була гли-
бока пристрасть. Згодом почало набрида-
ти. Особливо сольфеджіо. Мені подобало-
ся підбирати музику, щось придумувати.
 Пощастило з учителькою. Наталія 
Донатівна (по класу фортепіано) уважно 
вислуховувала всі мої композиторські по-
чинання. Вона навіть хвалила мене. Так 
я навчилася трохи хитрувати. Замість 
того, щоб учити ноти й те, що задали, я 
швиденько показувала їй те, що приду-
мала. Я грала, а вона з інтересом слухала. 
Я вдячна їй, що не знищила в мені ту нот-
ку, а, навпаки, щось у мені помітила. Па-
ралельно батьки віддали мене до заочних 
художніх курсів. Я вивчала рекламу, ди-
зайн. Одночасно закінчила музичну шко-
лу й художні курси.

Конкурс Володимира Івасюка став 
знаковим
 ■ Ви мали стати вчителькою... історії 
й продовжити педагогічну гілку роду. 
Але поїхали на конкурс і змінили свою 
долю?
 — Так, конкурс імені Володимира Іва-
сюка вирішив моє подальше творче жит-
тя й географічне положення. Замість того, 
щоб їхати вступати на історичний факуль-
тет до Вінницького педагогічного універ-
ситету, я поїхала на ювілейний конкурс 
імені Володимира Івасюка, який проводив 
Микола Мозговий (світла пам’ять).
 Це було в 1999 році. Конкурс проводи-
ли не в Чернівцях, а в Києві. Він відкрив 
мені дорогу в столицю. Після виступу на 
сцені Палацу «Україна» ректор Михайло 
Поплавський запропонував безкоштовно 
вчитися в Київському національному уні-
верситеті культури та мистецтв. Про це 
він сповістив у прямому ефірі СТБ. Звіс-
тка стала шоком для всіх, хто мене знав, 
особливо для батьків. 
 У журі сиділи: Микола Мозговий, Ми-
хайло Поплавський і Юрій Рибчинський. 
Всі для мене — знакові особистості. Я ви-
конувала пісні Володимира Івасюка «Від-
луння твоїх кроків», «Лиш раз цвіте лю-
бов» і авторську «За тобою». Остання на-
писана у співавторстві з батьком на мою 
музику.
 Юрій Рибчинський саме тоді сказав, 
що мій голос схожий на Піаф. Але, на 
жаль, я не знала, хто така Піаф. Він дав 
мені свою візитку і сказав: «Зателефонуй 
мені, і я розповім тобі, хто така Піаф, і ми 
разом напишемо про неї пісню». То була 
найкраща нагорода для мене. Юрій Ри-
бчинський став моїм учителем, настав-
ником, творчим ангелом мого життя. 
Щоправда, я довго ходила з тією візит-
кою і не наважувалася подзвонити. Мо-
більного телефону тоді у мене ще не було, 
а до телефона-автомата в гуртожитку тре-
ба було вистояти чергу. Скільки тих черг 
я вистояла... А коли підходила, набирала 
номер, вішала трубку і йшла геть. Не вис-
тачало сил і мужності: що я йому скажу, 
хто я така? А раптом вже забув моє ім’я?
 ■ Ви була така сором’язлива?
 — Швидше, скромна. Я приїхала до 
Києва сама. Батьки купили квиток, дали 
якісь копійки, щоб доїхала до гуртожит-

ку. Я майже добу просиділа в приймальні 
Михайла Поплавського з сумкою «маль-
боро» і пластмасовим тазиком, щоб узяти 
направлення на поселення в гуртожиток 
... Мені соромно було сказати, що я саме 
та переможниця. Власне, секретарці я на-
звала своє прізвище, на що почула у від-
повідь: «Чекайте». До поважного ректо-
ра заходили поважні персони. І все ж моя 
черга дійшла — майже опівночі! Ректор 
був здивований, але всі питання виріши-
ли за кілька хвилин.
 ■ І Юрію Рибчинському ви додзвони-
лися?
 — Так, памятаю майже дослівно: «За-
писуй адресу, приїзди хоч зараз!» Згадую, 
як елегантно приймала його дружина 
Олександра Іванівна — пригощала смач-
ною рибною юшкою. А ще вона вразила 
мене своєю витонченою поведінкою, чим 
дуже нагадувала мою маму. Мені сподоба-
лась їхня квартира з високими стелями, з 
картинами відомих художників. Саме там 
я почула вперше пісні Едіт Піаф. Саме тоді 
Юрій Рибчинський подарував мені книгу 
Симони Берто про Едіт Піаф. Відтоді по-
чалося знайомство з цією видатною фран-
цузькою співачкою.
 Юрій Рибчинський повірив у мій ком-
позиторський талант, помітив акторські 
здібності, і тому перша пісня про Піаф, 
яка має назву «Все буде так!» вийшла схо-
жою на маленьку виставу, справжню дра-
матичну історію, яку я не тільки співала, 
а й проживала акторськи.
 ■ Не дорікають, що ви — не акторка, а 
граєте на провідній столичній сцені?
 — Звісно, як тільки я прийшла до те-
атру, відчувалася недовіра, сумніви й очі-
кування, що от-от провалюсь, здамся, не 
справлюсь... Та той час минув. За десять 
років роботи на сцені нашого театру мені 
б мали вже видати два дипломи. Бо майс-
терність — це любов до професії у союзі з 
наполегливою працею, і це не порівняти з 
теорією, яка домінує у вишах.
 А ще тихо радію з того, що свого часу 
в мене повірив, світлої пам’яті, Бог-
дан Ступка. До речі, був такий випадок, 
коли навчалася на другому курсі, ак-
торський талант у мені помітив Лесь Та-
нюк і за пропонував перейти до нього на 
акторський факультет. Я навіть написа-
ла заяву. Та коли зайшла з нею до Михай-
ла Поплавського, а той справедливо мене 
присоромив, що, мовляв, на всю країну 
оголосив, що запросив на безплатне нав-
чання, а я тут перебираю... Вирішила за-
лишити все так, як є. Доля — найкращий 
цензор. Усе стало на свої місця.

«І вже Париж продовжив відкривати для 
мене Піаф»
 ■ Едіт Піаф — це Париж. Як ви потра-
пили в це місто?
 — Після того, як була написана перша 

присвячена Едіт пісня, виникла ідея ство-
рити мюзикл. Я вже начиталася про спі-
вачку, наслухалася її пісень. І мене вра-
жала її доля й енергія, що через пісню 
пронизувала наскрізь. Французької мови 
я не знала, в школі вивчала англійську, 
але, маючи гарний слух, я добре імпрові-
зувала «а ля» французькою. Так я зазви-
чай створюю музику до пісень — імпрові-
зую голосом і записую на диктофон.
 Коли Юрій Рибчинський почув, від-
правив своєму другу в Париж. Француз 
відповів, що звучить справді по-фран-
цузьки. Ця рецензія надихнула. Тро-
хи пізніше Юрія Рибчинського з роди-
ною запросили до Парижа. У ту поїздку 
він узяв і мене. І вже Париж продовжив 
відкривати для мене Піаф: ось вулиця, 
де співала Піаф, а це — музей, а тут вона 
жила, а тут похована.
 ■ Запам’ятався момент, який змусив 
повірити у власні сили написати мю-
зикл? 
 — Так, поштовх стався на цвинтарі 
Пер Ла Шез у Парижі, де похована Піаф. 
Погода була сонячна, жодної хмаринки. 
В момент, коли ми з сім’єю Рибчинсь-
ких зупинилися, щоб покласти квіти, 
небо враз розплакалося зливою. Сльо-
зи неба прозвучали благословенням! Тієї 
ж миті я відчула, що мюзикл з’явиться 
обов’язково! Однієї пісні недостатньо, 
потрібна велика форма.
 ■ Минулого, 2018-го, року знову відві-
дали Париж? Якою була мета цієї поїзд-
ки?
 — Від самісінької прем’єри мюзикла 
10 років тому я постійно, перед виходом 
на сцену, за кулісами прошу в Господа і 
Піаф благословення. Хочу бути достой-
ною. Хочу, щоб вона допомагала мені. 
А ще пам’ятаю, як сказала собі: «Треба 
поїхати до Парижа й подякувати Едіт!» 
І жила з цією думкою. І ось Париж мене 
покликав знову. Вже у 2018-му. Зійшов-
ши з трапа літака, я одразу поїхала на 
кладовище до Піаф.
 На одному з показів вистави в Театрі 
Франка були присутні французи. Їх вра-
зило Non, je ne regretted rien, яке я вико-
нала у фіналі вистави. Знявши на теле-
фон цей уривок вистави, вони надіслали 
відео Шарлю Дюмону в Париж. Шарль 
Дюмон — співак, композитор, якому 
цього року виповнюється 90 років! Це 
він написав для Едіт Піаф понад 30 пі-
сень, серед яких найвідоміші хіти Non je 
ne regrette rien, Mon Dieu та Les amants. 
Їхня співпраця продовжувалась до самої 
смерті співачки.
 І сьогодні Шарль Дюмон дуже відо-
мий у Франції і донині активно гастро-
лює з концертами. Зараз іде підготовка до 
великого концерту в Парижі у су проводі 
симфонічного оркестру за участі  Шарля 
Дюмона. І все це цієї весни.
 ■ Ви вміло й талановито відкрили ук-
раїнцям Піаф, а тепер французам від-
криваєте таланти України. Що допома-
гає вам у цьому? Кому завдячуєте?
 — Коли я в Парижі — хочеться до 
Києва. Коли в Києві — мрію про Париж. 
Хочу, щоб Україна пишалася мною, а 
Франція через моє ім’я, образ — відкри-
ла для себе Україну. Завдячую тим, хто 
поряд. Хто розуміє й підтримує.
 У найвідповідальніші моменти звер-
таюся до Всевишнього. Коли бракує часу 
прочитати «Отче наш», звертаюся корот-
ко « Я Тебе люблю!» Я вірю, що любов 
— це Бог. Навіть зараз, коли йде війна, 
якщо в людей додасться в душі любові до 
ближнього, до країни, до людини, до ди-
тини, — ми переможемо! Вірю, ці короткі 
три слова завжди почуті й віддаються.
 ■ Вікторіє, спостерігаючи за творчою 
діяльністю, все видається таким вда-
лим. Але ж цей шлях не зовсім легкий? 
Власне, як і в самої Піаф...
 — Моє життя, як і у Піаф, — життя в 
кредит! Сподіваюсь, що зміни відбудуть-
ся на краще і я зможу сказати, що моє 
життя вже не в кредит, а моє цілком. Та я 
не виняток, багато людей мріють про кра-
ще життя. Я — щаслива людина, у мене 
є улюблена справа, театр, діти. Постійна 
робота тримає у тонусі. Вірю, що одного 
разу  прийде справжнє визнання і я от-
римаю якусь фантастичну винагороду. 
Я готова ділитися своїми життєвими іс-
торіями, через пісню, через слово, через 
відчуття, що й роблю на своїх творчих ве-
чорах. Приходьте. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Вікторія Васалатій: Тихо 
радію, що в мене повірив 
Богдан Ступка
Як сільська дівчинка з 
Вінниччини стала акторкою 
і композиторкою, чиє ім’я 
не загубилося у творчому 
Парижі

■

Вікторія Васалатій.
Фото з власного архіву.

❙
❙
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«На турнірах з серії «Великого шолома» перемоги так просто 

ніхто не дарує».Еліна Світоліна
перша ракетка українського тенісу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Інформуючи користувачів офіцій-
ного сайта Міжнародної федерації з 
хокею на льоду про старт кваліфікації 
жіночого чемпіонату світу в дивізіоні 
ІІ В у Кейптауні, прес-служба організа-
ції зосередила свою увагу на яскравій 
грі збірної України, котра з двох пере-
мог розпочала свій виступ на дебютно-
му для себе турнірі.
 Чи зможуть «синьо-жовті» продов-
жити свою переможну ходу в матчі про-
ти Бельгії? Саме це питання найбільше 
цікавило тих, хто стежив за перебігом 
змагань у ПАР, адже саме в цьому поє-
динку мав визначитись переможець 
південноафриканської кваліфікації, 
котрий і братиме участь у майбутньому 
ЧС II В.
 Попри те, що початок цього доленос-
ного для турнірної інтриги поєдинку ук-
раїнська команда розпочала вельми не-
рвово, двічі заробивши вилучення, по-
вести суперницям у рахунку підопічні 
Вадима Радченка не дозволили. Нато-
мість своїм шансом розіграти зайвого 
«синьо-жовті» скористалися одразу. А 
до кінця першого періоду українським 
хокеїсткам навіть удалося подвоїти ра-
хунок.
 У другій двадцятихвилинці коман-
ди-суперниці обмінялися шайбами. 
Водночас останнє слово залишилось за 
збірною України, кращий бомбардир 
якої Владислава Скащук, зробивши у 
матчі «дубль», зняла всі питання щодо 
переможця двобою — 4:1.
 Так само парою результативних 
кидків Скащук відзначилася й у вигра-
ному «синьо-жовтими» матчі проти ін-
шого претендента на путівку — збірної 
ПАР. Укупі з перемогою над Болгарією 
«синьо-жовті» зібрали достатній ужи-
нок для того, аби за тур до завершення 
кваліфікації стати достроковим пере-
можцем відбіркового квінтету. 
 Відтак останній матч українських 
хокеїсток на турнірі проти команди 
Гонконгу — аутсайдера кваліфікації 

— перетворився вже на іміджевий, а не 
турнірний проект.
 Маючи перевагу в очному протисто-
янні над основним переслідувачем, пі-
допічні Вадима Радченка могли на-
віть — без загрози своєму лідерству в 
групі — і програти заключний поєди-
нок у Кейптауні. Утім суперник, який 
два перші матчі у відборі програв iз за-
гальним рахунком 2:18, навряд чи міг 
зупинити переможну ходу збірної Ук-
раїни. Перед відльотом до ПАР голо-
вний тренер «синьо-жовтих» наголо-
шував, що його підопічні перемагати-
муть усіх суперників у кваліфікації. 
Тож, думається, для збірної Гонкон-
гу жодних виняткiв Вадим Радченко 
і К° не передбачали. Загалом, гра про-
ти аутсайдера дозволяла збірній Ук-

раїни серйозно покращити свій голе-
вий доробок на турнірі, а Владиславі 
Скащук поборотися за звання кращо-
го снайпера турніру з бельгійкою Ва-
лері Женер, в активі котрої після трь-
ох матчів було шість закинутих шайб. 
Лідирувала Женер і в рейтингу резуль-
тативності «гол плюс пас», маючи на 
рахунку сім балів. При цьому форвард 

харківських «Пантер» Скащук до мат-
чу з Гонконгом підходила з не набагато 
меншим здобутком — чотири шайби та 
дві результативні передачі. Словом, ук-
раїнські хокеїстки мали чудовий шанс 
не тільки завершити турнір у ПАР iз го-
ловним командним трофеєм, а й допо-
могти своїй партнерці здобути приз кра-
щого гравця кваліфікації. ■

ХОКЕЙ

Перемагати всіх!
Уперше вийшовши на 
світову арену, українські 
хокеїстки виграли 
кваліфікаційний турнір 
«мундіалю» в дивізіоні ІІВ

■

ТАБЛО

 Чемпіонат світу. Дивізіон ІІ В. Кваліфіка-
ція. Жінки. Україна — Бельгія — 4:1. Україна 
— ПАР — 3:1, Україна — Болгарія — 5:1, Гон-
конг — Бельгія — 1:8, Бельгія — Болгарія — 
6:0, ПАР — Гонконг — 10:1.
 Турнірне становище: Україна — 9 (3 матчі), 
Бельгія — 6 (3), ПАР — 3 (2), Болгарія, Гонконг 
— 0 (по 2).

■

Українські хокеїстки достроково виграли кваліфікацію чемпіонату світу в дивізіоні ІІВ у ПАР.
Фото з сайта www.iihf.com

❙
❙

Григорій ХАТА

 На минулорічній Від-
критій першості Авс-
тралії, роблячи свій пер-
ший крок у доросле теніс-
не життя, перемож-
ниця двох юніорських 
«шлемів» Марта Костюк 
показала пристойний рі-
вень гри, дійшовши у 
ролі «кваліфаєра» до тре-
тього раунду «одинака». 
Щоправда, далі розви-
вати свій успіх такими 
ж упевненими кроками, 
стрімко рухаючись у та-
белі про ранги WTA, тала-
новита тенісистка з Києва 
не змогла.
 Водночас цьогорічний 
«Аустреліен оупен» від-
криває для тенісного сві-
ту іншу зірочку з Украї-
ни. Свій дебют на дорос-
лому «шоломі» 18-річна 
одеситка Даяна Ястремсь-
ка зробила торік — на «Ю-
Ес оупен», вилетівши вже 
після першого раунду.
 Натомість до Мель-
бурна Даяна прибула за-
гартованiшою. Опинив-
шись в основній сітці 
посіву в ролі 59-ї тенісис-
тки планети, свій виступ 
на «АО»-2019 Ястремсь-
ка розпочала з сенсацій-
ної перемоги над титуло-
ваною господаркою кор-
тів Самантою Стосур. «Ви 
ще почуєте про мене», — 
пообіцяла після перемо-
ги над тріумфаторкою 
«Ю-Ес оупен»-2011 моло-
да українка. І в другому 

колі вибила з розіграшу 
23-тю «сіяну» — іспанку 
Карлу Суарес-Наварро. У 
заключному — третьому 
сеті — 30-річна піреней-
ка практично не борола-
ся, вигравши в підсумку 
лише один гейм. Цікаво, 
що відправити Суарес-
Наварро додому Ястрем-
ська могла й значно рані-
ше, проте в другому сеті, 
ведучи перед 3:1, вона 
примудрилася програ-
ти п’ять геймів поспіль. 
Подібний вихор спор-
тивної долі, без сумніву, 
міг вибити молоду тені-
систку з рівноваги. Утім 
на заключний сет Даяна 
вийшла сповненою уваги 
та концентрації, не дав-
ши досвідченій опонент-
ці жодного шансу на під-
сумковий успіх — 6:3, 
3:6, 6:1.
 У наступному раунді 
«АО» нашій співвітчиз-
ниці буде також непрос-
то, адже проти неї на корт 

вийде 23-разова перемож-
ниця турнірів iз серії «Ве-
ликого шолома» Серена 
Уїльямс. Нині екс-перша 
ракетка планети далека 
від своєї оптимальної фор-
ми, утім вона й надалі — 
у свої 37 років — демонс-
трує неабияку жаху до ве-
ликих тріумфів.
 Так само до Мельбурна 
по титул приїхала й прима 
вітчизняного тенісу Еліна 
Світоліна. У другому колі 
вона без проблем здолала 
словачку Вікторію Куж-
мову — 6:4, 6:1. «Почина-
ючи з першого кола, я ста-
раюся демонструвати свій 
кращий теніс. Моя мета — 
виграти «мейджор», про-
те зробити це в одну мить 
неможливо. Щороку я 
роблю по кроку вперед», 
— відзначила Світоліна. 
У третьому колі «АО» її 
суперницею буде китаян-
ка Чжан Шуай.
 А от для другої ракет-
ки України Лесі Цуренко 

Відкрита першість Авс-
тралії вже завершилася. 
Після потужного висту-
пу в Брісбені, де, нагадає-
мо, 29-річна киянка діс-
талася фіналу, очікувало-
ся, що й у Мельбурні 24-та 
тенісистка планети підні-
меться на пристойну ви-

соту. Утім, як і рік тому, 
далі другого кола Цурен-
ко не пройшла. Крив-
дницею другої за рейтин-
гом української тенісист-
ки стала 17-річна Аманда 
Анісімова зi США, котра 
просто винесла з корту 
свою значно досвідчені-

шу опонентку — 6:0, 6:2. 
Варто відзначити, що ос-
танніми роками стрибну-
ти вище другого кола на 
«АО» Цуренко просто не 
може. А кращим її здобут-
ком у Мельбурні є участь 
в матчі третього кола тур-
ніру 2013 року. ■

ТЕНІС

Амбітні й наполегливі
В основній сітці жіночого «Аустреліен 
оупен» залишилися дві вітчизняні 
тенісистки — обидві з потужними 
амбіціями

■

Еліна Світоліна без особливих проблем пробилася до третього кола «АО»-2019.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙
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У ПІКу собі 
Українка першою підкорила сім найвищих гірських вершин на різних континентах Землі, що вважається 
найбільшим досягненням серед альпіністів світу
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По горизонталі:
 1. Місто, побачивши яке, згідно з 
приказкою, можна і помирати. 4. Тов-
качик, яким розтирали в макітрі мак, 
пшоно тощо. 8. Урочистий вірш. 9. 
Один із міфічних братів — засновни-
ків Риму. 10. Найвища гора Західної 
Європи. 11. Столиця Португалії. 12. 
Металева підставка, на якій клепають 
косу. 14. Місто на Тернопільщині, де у 
1649 році було укладено мирний до-
говір між Богданом Хмельницьким та 
польським королем Яном Казиміром. 
17. Курортне місто в Криму. 21. Стар-
ший син Кайдашів, персонаж повісті 
Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева 
сім’я». 23. Найвища гірська вершина 
світу. 25. Тітка Проні Прокопівни з ко-
медії Михайла Старицького «За дво-
ма зайцями». 26. Недалека й лінива 
людина. 27. «Вічний революціонер. 
Дух, що тіло ... до бою» (Іван Фран-
ко). 28. Перерва у виставі чи концерті. 
29. Французьке місто, де Анна Ярос-
лавна вінчалася з французьким коро-
лем Генріхом І. 
По вертикалі:
 1. «..., ... від сусіда до нас. Сусід-
ський легіню, сусідський легіню, чом 
не йдеш до нас?» (народна пісня). 2. 
Професія, фах. 3. Розрізана вздовж 
труба як пристрій для зсипання зер-
на чи зливання води. 4. Викопна ве-
лика тварина з бивнями і хоботом, на 
яку полювали наші далекі предки. 5. 

Людоїд. 6. «... на черешні, голубка 
на вишні. Скажи, мій миленький, що 
маєш на мислі». (народна пісня). 7. 
Ім’я радянської актриси, зірки філь-
мів «Молода гвардія», «Діамантова 
рука» та «Комісар». 13. Англійський 
дослідник і мореплавець, першовід-
кривач Австралії, якого, за леген-
дою, з’їли аборигени. 15. Декоратив-
ний шалик із пір’я. 16. Позика під за-
ставу землі чи майна. 18. Популярний 
чоловічий журнал. 19. Найяскравіша 
зірка в сузір’ї Скорпіона.  20. Фран-
цузький філософ і математик, осно-
воположник аналітичної геометрії.  
21. Замкнена соціальна група лю-
дей, яка досі поширена в Індії. 22. 
Незаконне заволодіння чужим май-
ном на підставі сфабрикованих судо-
вих рішень. 24. Тістечко з кремовою 
начинкою.■

Кросворд №3
від 11—12 січня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід -9…-14

 -2…-7

Північ -9…-14

 -2…-7

Центр -5…-10

 -2…-3

Схід -5…-10

 -0…-5

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 0…-5

 -1…-4

 Чоловік забув удома телефон. 
Повернувся, а там два повідомлення. 
Перше від коханки:
 — Милий, я скучила. Цілую. Те-
лефонуй.
 Друге від дружини:
 — Не переживай, я вже зателе-
фонувала.

* * *
 В анкеті, яку я заповнював перед 
операцією, було питання: «Kому дзво-
нити в разі крайньої необхідності». Я на-
писав: «Кваліфікованiшому хірургу».

* * *
 — Я чув, синку, що ти з Оленкою 
гуляєш. Це правда?
 — Так, тату.
 — Хороший вибір, синку. Я в твої 

роки теж iз нею гуляв.

* * *
 Помирає старий єврей і просить 
усі його гроші, коли він помре, пок-
ласти йому в труну. Коли вiн помер, 
уся сім’я зняла гроші з усіх рахунків і 
стала запихувати в труну. Грошей ба-
гато, всi не вміщуються.
 Ребе дивився на це дійство, ди-
вився:
 — Що ви тут влаштували? Таки 
випишіть йому чек.

* * *
 — Соню, виходьте за мене за-
між.
 — Ізю, ви мені обручку з дiаман-
том на весілля подаруєте?
 — Спритно ви мене відшили.

Захід -1…-6

 +2…-3

 -7…-12

 -2…-7

Південь -1…-6

 +2…-3

 -4…-9

 +2…-3

Північ -1…-6

 +2…-3

 -8…-13

 -3…-8

Центр -1…-6

 +2…-3

 -10…-15

 -3…-8

Схід 0…+5

 0…+5

 -7…-12

 -3…-8

з 21 до 27 сiчня

  Овен (21.03—20.04). Тиждень обіцяє 
романтичне переживання. Ви зустрінете люди-
ну, яка здасться вам утіленням вашої мрії. Але 
будьте обережні — кришталевий замок може 
розсипатися.
 Дні: спр. — 21; неспр. —25.

 Телець (21.04—21.05). Самотнiх людей 
чекають дружні стосунки. А в одружених може 
настати новий медовий місяць. Водночас ви-
никнуть старі образи. Візьміть «бика за роги» 
і владнайте цю проблему раз і назавжди.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27. 

 Близнюки (22.05—21.06). Цей період 
підходить для спільного облаштування будин-
ку, подорожей. Вас чекають нові любовні при-
годи. Ви почуватиметеся сповненим енергії та 
всепоглинаючої любові до людей.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 24.

 Рак (22.06—23.07). Зірки обіцяють нові 
захоплення. Можливi непорозумiння з коха-
ною людиною. Постарайтеся не викликати 
ревнощі, якщо хочете зберегти свої стосунки 
надовго.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 26.

 Лев (24.07—23.08). Буде багато нових 
ділових контактів. Однак будьте завбачливі та 
уважні, не забувайте фіксувати письмово до-
мовленості й запитувати гарантії — не завж-
ди можна вірити людям на слово.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Діва (24.08—23.09). Вам здаватиметь-
ся, що колеги вас недооцінюють, і спробуєте 
відновити справедливість. Можливо, ви ста-
нете занадто прямолінійно висловлювати свою 
особисту думку, але це піде вам тільки на ко-
ристь.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

 Терези (24.09—23.10). Якщо ви хочете 
змінити місце роботи, то саме зараз сприят-
ливий період. Будьте пильні й розсудливі, ут-
римайтеся від необдуманих вчинків, частіше 
йдіть на компроміс.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви повин-
ні добре попрацювати, щоб у майбутньому 
уникнути проблем на роботі. Але не беріться 
за всi проблеми відразу, вирішуйте їх пос-
тупово.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Стрілець (23.11—21.12). Якщо ви до 
цього хворіли, то організм повністю відно-
виться. Уникайте переїдання й не лягайте спа-
ти надто пізно. Ваш фізичний і моральний стан 
буде у відмінній формі.
 Дні: спр. — 27; неспр. — немає.

 Козеріг (22.12—20.01). Чудовий перiод, 
щоб зайнятися будь-яким видом спорту. Спро-
буйте встати на гірські лижі, походити під віт-
рилом, освоїти морські глибини. Або просто 
вiдвiдайте фітнес-центр.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Водолій (21.01—19.02). Уникайте по-
наднормової роботи — це може підірвати 
ваше здоров’я. Щоб покращити фiзичний стан, 
бiльше бувайте на свiжому повiтрi та робiть фi-
зичнi вправи.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Риби (20.02—20.03). Будьте розсуд-
ливi, забудьте про догматизм i покладайтеся 
на вашу високу здатність до адаптації. Будьте 
більш гнучкими й не бійтеся змінити плани в 
останню хвилину.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25. ■

Дара ГАВАРРА

 У той час, коли навіть юні претендентки на звання 
різних там «місок» зловживають пластикою, силіко-
ном, ботоксом та різними ін’єкціями краси, голлівуд-
ська актриса Дрю Беррімор виступила за натураль-
ність. І то правда, скоро вже дітям заради якоїсь сум-
нівної нагороди на всіляких конкурсах почнуть вко-
лювати який-небуть ботокс, вставляти фарфорові 
коронки, лишень би їхня усмішка виблискувала штуч-
ними перлами. Сьогодні червоні доріжки всіх фес-
тивалів заполонили тюнінговані ляльки Барбі, схожі 
одна на одну, як сіамські близнюки, — складається 
враження, що їхні пластичні хірурги проходили одні 
й ті самі курси, тож носи, губи й інші «деталі» облич 
селебрітіз «виготовляли» за одними лекалами.
 47-річна Беррімор не піддається улесливим 
обіцянкам реклами пластичних операцій чи інших 
маніпуляцій із зовнішністю, таких модних серед 
представників бомонду. Актриса вважає пластичну 
хірургію такою ж небезпечною, як і вживання нарко-
тиків: «Я дуже залежна людина і легко потрапляю 

під вплив. Я ніколи не вживала героїн (хоча актри-
са свого часу навіть лікувалася від наркотичної 
залежності, правда — від «легких» наркотиків. 
— Ред.) і ніколи не робитиму пластичні опера-
ції. Я відчуваю, що це однаково небезпечно 
для мене. Якщо я вдамся хоча б до однієї з 
цих бід, то це призведе до летального кін-
ця».
 Натомість актриса вважає, що будь-який 
недолік зовнішності можна приховати за допо-
могою макіяжу, а вже чого-чого — цього «доб-
ра» сьогодні вистачає. Скажімо, темні кола під 
очима Дрю рекомендує «лікувати» не за допомо-
гою філерів, які їй порадив дерматолог, а зви-
чайними хайлатерами чи консилерами (жінки в 
курсі, про що йдеться). «Старіння — це при-
вілей. Важливо прийняти його з гідністю, гу-
мором, любов’ю до себе і повагою до про-
цесу», — вважає пані Беррімор. Тим паче 
що природа (чи Всевишній) не поскупила-
ся, подарувавши їй чарівну вроду, яка не 
в’яне з роками. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

КРАСА НЕЛЮДСЬКА

Дрю Беррімор — 
за натуральність
Голлівудська актриса пропагує природне старіння

■

Дрю Беррімор.❙

19—20 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-за-
хiдний, 5-10 м/с. Температура вночi -2...-4, удень 0...-2. Пiсля-
завтра температура вночi -9...-11, удень -4...-6.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночi -5...-7, удень 0...-2. Яремче: вночi -3...-5, 
удень -1...+1. Мiжгiр’я: вночi -5...-7, удень 0...-2. Рахiв: уночi 
-2...-4, удень -1...+1. 

17 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — 1 см, Славське — 28 см, Плай — 28 см, 
Мiжгiр’я — 36 см, Рахiв — 55 см, Долина — 2 см, Івано-
Франкiвськ — немає, Яремче — 4 см, Коломия — 6 см, 
Пожежевська — 32 см.
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